
٧٨ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٨٣

            

بابـــل 

ليف 

حــث 

ل أو 

 
R 

Journa 

وسوي       

 

مجلـــة مركـــز ب

 لحقـوق التـأل

ن تحميــل البح

م بـــأي تعـــديل

Registere
RO 

al Of Babylon
(ISSN): 2 

ري محمد المو

  للغة العربية

hum.njla  
hum 

مج ، العربيـــةِ  

اع اإلبـداعي 

فقــط لآلخــرين

ودون القيـــام

edلة في   
OAD

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

  ربيةِ 

.د محمد نوري

سانية / قسم ال

ae.hameed
m.moh.no

  .،نحورف

ـــُل فـــي التَّوصُّ

رخصة المشا

C تتــيح ف  (

ي للمؤلـــف، و

مسجل

 

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

ُل في العر صُّ

أ.م.         

 للعلوم اإلنسا

d@uobaby
ori@uoba

، صرف صوت

ا،  الموســـوي

  . ١عدد:

ص بموجب ر

reative C

عمـــل األصـــلي

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

التَّوص

        مجيد

/ كلية التربية

ylon.edu.iq
abylon.edu

، العربية ، ص

 نـــوري محمـــد

،الع ١١مجلد:

لمفتوح مرخص

Commons

رط َنســـب الع

I 

21   Volume:
0059 (Online

نجالء حميد م

جامعة بابل/

 Email : q
 u.iq

التوصل  :ية

  حث

محمـــد  ،حميـــد

، الم٢٠٢١ة،

وع الوصول ا

s Attribu

آلخـــرين بشـــر

  .ض تجارية

  Indexed
IA 

:11 Issue : 1
e)

أ.م.د نج

د اإللكتروني 

المفتاحيمات 

ة اقتباس البح

نجـــالء حم ،د 

سات االنسانية

لبحث من نوع

 utionشــر (

ـاركته مـــع اآل

خدامه ألغراض

رسة في    
ASJ

 

 

 

  

  

 

  

  

البريد

  

الكلم 

  

كيفية

مجيـــد

للدراس

  

هذا ال

والنش

ومشـــ

استخ

  

  

  

  

مفھر  

 



 

 
 
 
 
 

      
 

Key
 
Ho
Maj
Rea
Yea
 
 
 

Thi
Non

Ab
      
com
mea
pur
and
lang
    W
atte
mat
opi
rese
pre
ind
exp
Sea

Journal O 

Universit

         

ywords : 

w To Cite
ajeed, Najl
ach in Ar
ar :2021,V

is work 
nCommer

stract 
    The la

mmunicati
aning is r
rpose of l
d therefor
guage is th
When I re
ention to t
tters, so 
inions of 
earch cam

eface in w
dicating it, 
plained it
arching fo

                

Dr. N

Of Babylon C
(ISSN): 22 

ty of Baby
D

                

The reach

e This Ar
laa Hame
rabian, Jou
Volume:11

is licen
rcial-NoD

anguage 
ion betwe
eached, an
anguage i
re linguis
he conditi
ad the boo
the presen
I decided
the cashi

me, praise 
which she 

followed 
s signific

or many a

  This is an
(http://c

Najlaa Ha
Majeed 

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

The Re

ylon / Coll
Departmen

         

h , Arabian

rticle 
ed, Muha
urnal Of 
1,Issue 1. 

nsed unde
erivatives

- any la
een its sp
nd with it
is to conv
sts stated 
ion of clar
oks of the

nce of thin
d to follo
ers in the
be to God
spoke ab
this term 

cance, and
and varied

n open acce
reativecom

ameed 

 

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

each in A

lege of Ed
nt of Arabi

n, Phonolo

ammad Nu
Babylon 
 

er a Cr
s 4.0 Intern

anguage 
peakers, b
t the speak
vey the sp

that the
rity and cl
e cashiers 
ngs that ar
ow them,
em, and t
d, divided 
bout the t
in the bo

d put an
d sources,

ess article u
mmons.org/

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

Arabian

ducation an
ic Languag

ogy, Morp

uri Muham
Center Fo

reative C
national L

- aims a
by which
kers reach
peaker's d
e most im
arity. 
- both old
e a link an
, explain 
then analy
into issue

term rasu
oks of the

n appropr
, starting 

under the C
/licenses/by

Dr. Mu
Muhamm

  Volume 11
059 (Online)

nd Human
ge 

phology, g

mmad Al-M
or Human

Commons 
License.  

at unders
h a clear 
h their pur
esire to th
mportant 

d and new
nd a medi
their issu

yze their 
es It was p
l, and the

e exchange
iate defin
from Seb

CC BY-NC
y-nc-nd/4.0/

uhammad
mad Al-M

1   Issue : 1

n Sciences

grammar. 

Musawi, 
nities Stud

Attributi

standing 
and exp

rposes, so
he addres
condition

w - I drew 
iator for o
ues, and 
ideas, so 

preceded b
e expressi
e officers 
nition for
bwayh’s b

C-ND licens
/ 

d Nuri 
Musawi 

 

 

 

s 

The 
dies, 

ion- 

and 
licit 
 the 
see, 

n in 

my 
ther 
the 
the 

by a 
ions 
and 

r it. 
book 

e  



א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٨٤ 



٧٨ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٨٥

and
mo
resu
glo
ide
last
ble

ضـح 

ب ، 

 تعــد 

ويين 

 أمــا 

 هـذا 

ألول 

ـذكر 

 ولـم 

مــدنا 

ــروح 

كرنــا 

لهـم؛ 

ى اهللا 

عنـــى 

 إلــى 

Journa 

d its brief,
dern and c
ults, some
ry be to H
a for them
t prayer is
ss Muham

 المعنـى الواض

 إلـى المخاطـب

 وجــود أشــياء 

صـرفيين والنحـو

ئــة ومحــورين

عليه، وتتبَّعنـا 

ــــا المحــــور األ

خصصـــناه بـــذ

وف المعجـم،

ســائلهما، واعتم

، ومــرورا بشــ

تــائج طيبــة ذك

 قدحـة فكـرة ل

المين وصـلى

ـــل إلـــى المع صَّ

مــراد المــتكلم 

  ضوح .

al Of Babylon
(ISSN): 2 

f, through 
contempo
e of which
Him - for 
m. Let them
s that pra

mmad and 

 ُيتوصَّل إلى

 مراد المتكلم 

  ضوح .

لفــت انتباهنــا 

ها، وآراء الص

 مقدمــة وتوطئ

أللفاظ الدالة ع

ســــبا لــــه، وأمــ

حـــور الثـــاني فخ

ة بحسب حرو

 العلمــين ومس

ه فالمقتضــب

ـــ إلــى نت  اهللا ـ

ـا، وأن يكـون

د هللا رب العـا

  هرين وبعد:

 ، فبهـــا ُيتوص

لغــة إيصــال م

ط اإلبانة والوض

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

explanati
rary schol

h were me
our stude
m start w

aise be to 
his pure f

كلميها ، فبها

اللغة إيصال 

ط اإلبانة والوض

ا وحــديثها ـــــ ل

مسائله  وبيان

مقســما علــى 

صطالح، واأل

نا تعريفــــا مناس

ل، وأمـــا المح

 محور مرتبة

حاصــل بــين 

كتــاب ســيبويه

ـــ بحمــد صــلنا ــ

نفع به طالبنـا

عوانـا أن الحمـد

  

لطيبين الطاه

ـــين متكلميهـــا

الل ــهم، فغايــة

للغة هو شرط

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

ons of he
lars.  I h
entioned in
ents to ben
ith him to
God, Lor

family. 

صُل بين متك

ضهم، فغاية ا

للغة هو شرط

ويين ـــــ قــديمها

على تتبعها، و

ث بحمــد اهللا م

ي اللغة واالص

لتــــه، ووضــــعن

ــرفية للتوصـــل

ئل داخل كل

ك للتــداخل الح

ــدًأ مــن ك عــة ِب

رين. وقــد توص

تعالى ــ أن ين

بية وآخـر دعو

  

محمد وآله ال

 والتواصـــُل بـــ

 إلــى أغراضــ

مَّ شرط في ال

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

ealing and
have come
n the conc
nefit from
o broad to
rd of the 

 التفاهُم والتوا

ون إلى أغراض

همَّ شرط في ال

ــرفيين والنحــوي

فعقدنا العزم ع

 فجــاء البحــث

ف التوصل في

ين وبيَّنــــا دالل

صـــوتية والصـــ

عرضنا المسائ

لصــرف وذلــك

 كثيــرة ومتنوع

ين والمعاصــري

هللا ــ سبحانه وت

رحبة في العرب

ى اهللا على م

ـــدُفها التفـــاهُم

ـل المتكلمــون

ن على أّن أهم

21   Volume:
0059 (Online

ending w
e - thank G
clusion. I p

m it, and fo
pics in Ar
worlds, a

ـــ هدُفها  لغة

وصل المتكلمو

ن على أّن أه

كتــب الصــــا ل

مور أخرى، ف

حليــل أفكــارهم،

ضنا فيها تعريف

تــــب الصــــرفيي

 المســـائل الص

نحوية، وقد ع

ل الصــوت وا

علــى مصــادر

كتــب المحــدثي

مة ، ندعو اهللا

موضوعات رح

  لطاهرين .

لمين ، وصلى

ــــ هــ أيـــَة لغـــة ــ

، وبهــا َيتوصــ

نصَّ اللغويون

:11 Issue : 1
e)

with book
God - to g
pray to Go

for it to be
rabic and 

and may G

  خص

ّن اللغة ــ أيَة

ريح، وبها َيتوص

نصَّ اللغويون

وعنــد مطالعتنــا

ًة وواسطة ألم

 ومــن ثــّم تحل

طئة فقد عرضن

صــــطلح فــــي كت

صصـــناه بـــذكر

ل التوصل الن

ل بــين مســائل

هــذا البحــث ع

بكية وانتهــاًء 

ها في الخاتمة

قوا منه إلى م

 محمد وآله ال

 مة

د هللا رب العال

ــــ أ ـــإّن اللغـــة ـ

ضــح الصــريح،

طب ، ولذا ن

 

 

s of 
good 
od - 
e an 
our 

God 

الملخ

إن    

الصري

ولذا ن

و    

ُوصلة

فيهــا،

التوط

المص

فخص

ئلمسا

نفصــل

فــي ه

الشــافي

بعضه

لينطلق

لى ع

المقدم

الحمد

فــ    

الواض

المخاط



 تعــد 

ويين 

 أمــا 

 هـذا 

ألول 

ـذكر 

 ولـم 

عـض 

ــا  جرًي

ضــب، 

تـائج 

كــون 

 رب 

، أو 

 قــال 

يضــا 

صــــَل 

حاب 
٤(.  

شــيء 

 إلــى 

ّل مــا 

Journal O 

 وجــود أشــياء 

صـرفيين والنحـو

ئــة ومحــورين

عليه، وتتبَّعنـا 

ــــا المحــــور األ

خصصـــناه بـــذ

وف المعجـم،

ئلهما، ألّن بع

 الصــرف، وج

بويه فالمقتض

د اهللا ـــ إلـى نت

طالبنــا، وأن يك

أن الحمــد هللا 

) وتصــريفاته

النتهــاء إليــه، 

مــن معانيــه أي

 إليــــه أي: وص

  وذكــر أصــح

٤(نى توّسال))

ل بــه إلــى الش

 ُيتوّصــل بــه 

ء ســبب ولكــّل

Of Babylon C
(ISSN): 22 

لفــت انتباهنــا 

ها، وآراء الص

 مقدمــة وتوطئ

أللفاظ الدالة ع

ســــبا لــــه، وأمــ

حـــور الثـــاني فخ

ة بحسب حرو

علمـين ومسـائل

 ضــمن علــم 

ن كتــاب ســيب

صلنا ــــ بحمـد

ن ينفــع بــه طال

آخــر دعوانــا أ

فعــل (َتَوّصــَل)

  عربية.

وغ الشــيء واال

، وم)١(وبلغــه))

م: ((توّصــــل 

، )٣(يــه وبلغــه

.توّصال بمعن

ــل مـا ُيتوّصــل

يــدّل علــى مــا

بــه إلــى المــاء

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

ا وحــديثها ـــــ ل

مسائله بيان و 

مقســما علــى 

صطالح، واأل

نا تعريفــــا مناس

ل، وأمـــا المح

 محور مرتبة

عاصـل بـين ال

رســها القــدماء

  ي.

تنوعــة ِبــدًأ مــن

رين . وقد توص

ـــ أن  وتعــالى ـ

ـي العربيــة وآ

 إّمــا بلفــظ الف

لمعجمات الع

ن معانيــه: بلــو

انتهــى إليــه وب

شــــمس العلــــوم

تــى انتهــى إلي

توّصل إليه..

هــي فــي األصــ

 فــي أصــله ي

بــل ُيتوّصــل ب

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

ويين ـــــ قــديمها

على تتبعها، و

ث بحمــد اهللا م

ي اللغة واالص

ووضــــعنلتــــه، 

ــرفية للتوصـــل

ئل داخل كل

 للتـداخل الحا

صــوتي إّنمــا در

ستوى الصرفي

در كثيــرة ومت

ثين والمعاصر

ـــ ســبحانه هللا ـ

عات رحبــة فــي

  رين .

ي مصــنفاِتهم،

اللفظين في ال

ــل)، ومـن َوصَّ

وّصــل إليــه: ا

فــــي معجــــم ش

ى الشــيء حت

 منظور: (( ت

و((الوســيلة هــ

لســبب، وهــو

ء ســبب وللحب
(  

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

ــرفيين والنحــوي

فعقدنا العزم ع

 فجــاء البحــث

ف التوصل في

ين وبيَّنــــا دالل

صـــوتية والصـــ

عرضنا المسائ

صرف وذلـك 

لمســتوى الص

سناها في المس

ث علــى مصــاد

 بكتب المحدثي

مــة ، نــدعو ا

 إلــى موضــوع

د وآله الطاهر

  ح

 الّتوّصــل فــي

معاني هذين ا

ثــي المزيــد (َتَو

ى الشــيء وتو

شــــيء جــــاء ف

 الوصــول إلــى

ّسل، قال ابن 

و )٥(ي الوسـيلة

نــى الوصــلة ال

ق إلــى الشــيء

)٨(نك سبب))

  Volume 11
059 (Online)

ــا لكتــب الصــ

مور أخرى، ف

حليــل أفكــارهم،

ضنا فيها تعريف

تــــب الصــــرفيي

 المســـائل الص

نحوية، وقد ع

 الصوت والص

 يــدخل فــي ا

 في ذلك درس

ي هــذا البحــث

شافية وانتهاًء 

ــها فــي الخاتم

لينطلقــوا منــه 

هللا على محمد

غة واالصطالح

 العربيــة عــن 

ا سنعرُض لم

ر الفعــل الثالث

ــَل الشــيء إلــى

صــــول إلــــى الش

ه تلّطــف فــي

 معانيه الّتوّس

 اللغــة فتعنــي

وقيــل إّن معن

(يقــال للطريــق

شيء يبعد عن

1   Issue : 1

وعنــد مطالعتنــا

ًة وواسطة ألم

 ومــن ثــّم تحل

طئة فقد عرضن

صــــطلح فــــي كت

صصـــناه بـــذكر

ل التوصل الن

ل بين مسائل

المســائل مّمــا

 عادة القدماء

واعتمــدنا فــي 

شرا بشروح ال

 ذكرنــا بعضــ

ة فكــرة لهــم؛ ل

مين وصلى اهللا

وصل في اللغ

عّبــر علمــاء  

 (الوصلة) لذا

وّصـل مصــدر

ســيده: ((وصــ

ــف فــــي الوص

ومعنــاه )٢()ف)

جمات أّن من

 الوصــلة فــي

، و)٦(ب بــه))ر

ولــذا (( )٧(ض

ّصل به إلى الش

 

 

و    

ُوصلة

فيهــا،

التوط

المص

فخص

مسائل

نفصل

هــذه ا

على 

     

ومرور

طيبــة

قدحــة

لمالعا

ــ التو

     

بلفظ 

الّتو  

ابــن س

التلّطـــ

بلطــف

المعج

أمـا  

بويتقــرّ 

الغــرض

ُيتوّص





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٨٦ 



٧٨ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٨٧

صـول 

ّصـل 

اّصــا 

 )٩(ة)

ارات 

ياقية 

سـاكن 

يميـة 

تهـاء 

الينـة 

رض 

عليهـا 

ّل  كـ

اقـة، 

رو)، 

اد صـ
)١١( ،

 ابـــن 

تــداء 

ن ال 

وعــدم 

 قــوٍم 

Journa 

ّطـف فـي الوص

ـرادٌة فـي التوص

ّصــل مبحثــا خا

سـّماه (الوصـلة

ظم هذه اإلشـا

لظــواهر الســي

 االبتـداء بالسـ

ل دراسـة أكادي

: البلـوغ واالنت

لتلطـف والُمال

لمــراد، وســنعر

 التي نّص ع

الّتوّصـل إلـى

عـّذر فـي الطا

ه كعـين (عمـر

بـاء (داّبـة) وص

( الــتكلم بــه))

 وقـــد رفـــض 

 إن عــدم االبت

الســاكنـال: ((

 الضــرورة، وع

وهــو فــي لغــة 

al Of Babylon
(ISSN): 2 

بلوغـه، والتلّط

ذه المعـاني مـر

م أجــد للّتوّص

ي التوّصـل س

، وكانت معظ

صــال بعنــوان ال

 بـالهمزة إلـى 

حـث يعـّد أّول

توصـل يعنـي:

كنا، وتحقق ا

طبــق علــى ال

على المسائل 

 العـرب فـي ا

ن؛ فهـو ((متع

ركـة فـي ذاتـه

رى الحركـة كبـ

لــثالث تعــّذر

ب الصـــرفيين،

ب مــن قــال: 

 اللغــات إذ قــا

هــو مــن قبيــل

لــك ممكــٌن، و

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

يء وبلـى الشـ

 أّن جميـع هـذ

هــا متنــاثرة، فلــم

ظـائر) باًبـا فـي

 إلى الّتوّصل،

لــذي عقــد فص

سـألة التوّصـل 

كره، وهـذا البح

لتعريف له، فا

ن متعّذرا ممك

 بــالغرض وينط

وم مقتصرًة ع

لتـي اعتمـدها

  لصرفي

بتـداء بالسـاكن

عتمًدا علـى حر

ه تجـري مجـرى

العتمــادات ا

ـــا يـــرى أغلـــب

ن يعــيش مــذهب

ي غيرهــا مــن

ضــاه، وٕاّنمــا ه

 غيــر، وأّن ذل

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

: الوصول إلـ

صول. ونرى 

 كثيــرة إال أّنهــ

(األشباه والنظ

 إّنهم أشاروا 

ال )١٠( حســان

 فيـه عـن مسـ

    

ن تعّرض لـذك

 في وضع تعر

 تجعل ما كان

ُمــل أن يفــَي ب

 في كتب القو

ين الوسـيلة ال

 الصوتي والص

عـدم جـواز االب

 أن يكون معت

علـى مـدة قبلـه

ال مــن هــذه ا

 والقيـــاس كمـــ

ن. وأنكــر ابــن

ــر متعــذر فــي

ّن القيــاس اقتض

ــة العــرب ال 

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

عاني الّتوّصل

 من هذا الوص

لــى الّتوّصــل 

قد في كتابه (

ن القدماء؛ إذ 

لــدكتور تمــام 

قتصر حديثـه 

تفصيل فيه.  

ي فلم نجد من

 وقد اجتهدنا 

ئل أو أسباب

ا واجتهادنــا آم

 عثرُت عليها

مشتقاته، مبّيني

المحور

    كن

رثنـا اللغـوي ع

 ال يخلو من 

عمـرو)، أو ع

ب)، ومتــى خــال

ن فـــي الطاقـــة

تــداء بالســاكن

عربيــة أنــه غيـ

 بلغــة، وال أّن

 ذلــك مــن لغــ

21   Volume:
0059 (Online

ضح أّن من مع

سيلة ما تمّكن

  حثنا.

رات العلمــاء إل

عق السيوطي ف

لم يختلفوا عن

ماء مــا خــال ال

 التوّصل، واق

التوصل أو ت

ف االصطالحي

ب اطالعي، 

 متعذرة بوسائ

  

ف مــن وضــعنا

لّتوصل التي 

صل أو أحد م

البتداء بالساك

مقـّررة فـي ترا

 المنطوق به

جاورة كمـيم (ع

 (ُتُمــّود الثــوب

ن غيـــر ممكـــن

مــن جــوز االبت

ص باللغــة الع

، ولــيس ذلــك

ّن بعُضــهم أّن

:11 Issue : 1
e)

من هنا يّتضح 

 والتوّسل بوس

 هو محّل بحث

وكانــت إشــارا 

م حتى جاء ا

 المحدثون فلم

وذة مــن القــدما

حثه  أحد مبا

ون تعريف با

أما التعريف  

لتوصل بحسب

مور صرفية 

لوصول إليه.

وهــذا التعريــف

 من صور ال

ء بلفِظ التوص

  رة منها. 

وصل إلى اال

من القواعـد الم

 ألّن الحرف 

لى حركة مج

َصــة)، ودال 

ـــداء بالســـاكن
مــذهب م )١٢(

كن أمــر خــاص

ن االبتــداُء بــه،

ــان. فقــد ظــّن

 

 

     

إليه، 

الذي 

     

عندهم

، أّما

مــأخو

جعل 

من دو

     

في ال

إلى أم

في ال

و    

جملة

العلما

صورة

_ التو

م    

وذلك

أو عل

(ُحويص

فاالبتــ

(جنــي

ســاكبال

يمكــن

اإلمكــ



ِعيــاَن 

ســـيلة 

وهــذه 

 إلـى 

سـبب 

)١٥( ،

عـدي 

ل إذ 

ل ال 

فهــذه 

همــزة 

تمثـل 

 كــذا 

لــذي 

لــــف 

 وقـد 

حـال 
)٢١( .

همـزة 

 إلـى 

عــدها 

Journal O 

 مــن أنكــَر الِع

ال بـــد مـــن وس

ذه الوســيلة، و

ـل  مـن التََّوصُّ

لعلمـاء فـي س

(ل البصـريين.

(وصـل) المتع

ل أو التوّصـــل

ل أو التوّصـل

ـزة الوصــل. ف

ّل بســقوط اله

القطـع فهـي تم

مــن (وصــلت 

صــل الكلمــة بال

ص بــــه عــــن أل

. )٢٠( الضـّدّية

بالنسـبة إلـى ح

(حــال العــدم))

ى أن تسـّمى ه

صـل مـا قبلهـا 

 قبلهــا بمــا بع

Of Babylon C
(ISSN): 22 

 ذلــك ســبيُل 

اكن، فكـــان ال

ل؛ لتكــون هــذ

اْلَكـَالم َأكثـر م

وقـد اختلـف ا

ن، وهـذا قـول

مصـدر (صـل) 

 هـــو الوصـــول

بهمـزة الوصـول

بهمــز ا ســّميت

ضــًحا وال تختــل

خـالف همـزة ا

المتعــدي مو 

بــت عنــد وص

ت بمــــا تخــــتص

لعالقة  ساًعا

سـمية للشـيء ب

 أشــرف مــن ح

ه، واألولـى فيـ

ي الـدرج، فتص

ــل فتصــل مــا

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

 ســبيَل معتقــد

 مبـــدوءة بســـا

بهمــزة الوصــل

َحّظ َلَهـا ِفـي ا

. و)١٤(ذكرها))

لنطـق بالسـاكن

؛ ألن (الوص

صـــَل) الـــالزم

ب أن تسـّمى ب

مــة، ومــن هنــا

ى معناهــا واض

ة االبتـداء، بخ

صــل) هنــا هــو

 تســقط وال تثب

ــــّميت كــــون ُس

ّميت بذلك اتس

ه؛ ((ألّنـه تس

حــال الثبــوت 

هـي معدومـة 

  كن.

نهـا تسـقط فـي

(()٢٢(    

وظيفــة الوصــ

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

ن ذلــك، ألّن 

 فـــي العربيـــة

ن ثــم جــيء ب

ل فهي ((ال ح

ا َفـَال َوجـه لـذ

ـل بهـا إلـى ال

 هـذا وخّطئـه؛

 ومصـــدر (وص

لـى هـذا يجـب

ت بــأّول الكلم

ليهــا؛ إذ يبقــى

كلمة لضـرورة

فـــ (وص )١٨(هــا

لوصــل ألّنهــا 

 مالبســــة، وتك

ويين بأّنها ُسّم

لـرأي وضـّعفه

بوتهــا فيــه. وح

 خـاٍل منهـا وه

البتداء بالساك

 الوصـل ((ألن

من الحروف)

زة أن تقــوم بو

  دة أصال؟ 

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

 بــالجواب عــن

جـــاءت ألفـــاظ

الســاكن، ومــن

ف في الوصل

ى َذِلـك بَغْيرَهـا

صـل أو يتوصـ

ول البصـريين

ـيء وصـــال، 

. وعل)١٦(صوال

مــزة قــد ُوصــلت

ة الداخلــة عل

صولة بأّول الك

ا اختــّل معناه

ّميت بهمــزة الو

كــــون بــــأدنى 

ه بعض النحو

ي علـى هـذا ا

زة االبتــداء لثب

صـل فـي كـالم 

غرض، وهو ا

ُسّميت بهمـزة 

 يفعل غيُرها م

لهــذه الهمــزف 

ي غير موجود

  Volume 11
059 (Online)

ي أن نتشــاغل

وقـــد ج )١٣(س))

 النطــق بهــذا 

البتداء وتحذف

ِإذا وصل إلى

   أقوال:

لك ألنـه يوص

وبين علـى قـو

 الشـــيء بالشـــ

ا إلى كذا وص

 أّن هــذه الهم

هــا فــي الكلمــة

على أّنها موص

 ســقطت منهــا

ائع: إنهــا ســّم

ضــــافة قــــد تك

 ما عّبر عنه

ن االسترابادي

ن ُتســّمى همــز

مى همـزة وص

ُتلبت لهذا الغ

ش إلى أّنها س

طعه عنه كما 

ـؤال هنــا: كيــف

ون مؤّثرة وهي

1   Issue : 1

ن. وال ينبغــي

َر المحســـوس

صــل بهــا إلــى ا

زة تثبت في اال

ا بْعدَها َفِإ ِبمَ 

لتسمية على 

نها سميت بذل

عترض الشلو

ال: وصـــلت 

 وصلت بكذا

  .)١٧(صل

رى الشــلوبين

زة ال معنــى له

 وهذا يدّل عل

لكلمــة، فــإن س

.  

ال ابــن الضــا

، قال:((واإلض

. وهذا)١٩(ع))

ض ركن الدين

ه. والالئــق أن

صّح أن تسـّمى

اء؛ ألّنها اجُت

هب ابن يعيش

عدها، وال تقطع

ال بــّد مــن الســؤ

 ساقطة، فتكو

 

 

َخــرينآ

وكـــاَبَر

يتوص

الهمزة

التََّكلُّم

هذه ا

/ إن١

وقد اع

إذ يقـــا

يقال:

الوص

/ يــر٢

الهمــز

منها،

أّول ا

بكذا)

/ قــا٣

قبلهــــا

القطع

اعترض

عدمــه

فال يص

االبتد

/ ذه٤

ما بع

وال   

وهي 





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٨٨ 



٧٨ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٨٩

ـتكلم 

عبـارة 

عنـــى 

 مـع 

همـزة 

 ألّنـه 

 فـــي 

ُينبــئ 

ّميت 

م بـه 

حـاف 

الزم 

 تفيــد 

وا إّن 

 بهـا 

شـارة 

لتــي 

لـذي 

ت) ي

  ن.

و مـا 

  

ضـــع 

لمــاء 

لهـا  

قبلهـا 

Journa 

ه الوظيفة للمـ

راض علـى ع

 (وصـــل) بمع

 (إلـى) فيـأتي

مـن ثـّم هـي ه

 هـذا قريـب؛ 

ذ ال ُمشـــاّحة 

لضــرورة أن ُي

ء السـكت سـم

 علـى مـا تقـوم

و عـدم اإلجح

 المتعـــدي والـــال

لوصــل أنهــا 

ـــوا ـــم يقول نهم ل

وا إّنمـا جـيء

ولهم هـذا اإلش

رضــه لــآلراء ا

 (الصوت) ال

ــَوي ســميه (الصُّ

لنطق بالساكن

 إلـى همـزة أو

ليه.ما ذهب إ

. وهـــذه المواض

في بــذكر العل

ل: (( لم يكن

صـل إذا كـان ق

al Of Babylon
(ISSN): 2 

ب القيام بهذه

دها. ولنا اعتر

ن كـــان يريـــد 

جر الباء، أّما 

 مـا بعـدها، وم

( واألمـر فـي 

ـــألة يســـيرة؛ إذ

ّمى ولــيس بال

ى ذلـك أّن هـا

ر هـذا االسـم 

نيـة االسـم، أو

ق بــــ(وصل) 

ســماع بهمــزة ا

لمتقـــدمين مـــن

سـم. وٕاّنمـا قـالو

ولـم يريـدوا بقـو

ثــا، وبعــد عرض

أّن هذا -ظرنا

 نفّضــل أن نس

توّصل إلى الن

ل قبـل تطـوره

ة أدّلة على م

ل والحـــروف.

 هنــا، وســنكتف

 همزة الوصل

 ((ألـف الوص

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

صدد؛ إذ نسب

ما بعد قبلها ب

بـــاء)؛ ألّنـــه إن

معه حرف الج

هـا إلـى ممـا قبل

يهـا بقولـه: ((

 المســـألة مســ

صــفات المســم

لها مثال على

سـة، وال يشـير

حفـاظ علـى بن

ين فيمـــا يتعلـــق

ذهن عنــد الس

ين ال ســـيما ا

صـل بهـذا االس

ا ووظيفتها، و

فــرد لهــا مبحث

في نظ-ألمر 

حريــك أو مــا 

اللغة وهي الت

ل فـي األصـل
وذكر خمسة) 

ســـماء واألفعـــال

ســّوغا لــذكرها

برد بقوله عن

ي إذ قال: إّن 

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

قة في هذا الص

ل المتكلم ما 

والصـــحيح (الب

الفعل يأتي مع

صـلِت الهمـزُة م

ل، وعّلـق علي

 فـــي أّن هـــذه 

ن صــفة مــن ص

ء به من أجله

 صـفتها الرئيس

أللـف، أو الح

 قالـــه الشـــلوبين

تبــادر إلــى الــذ

: إّن النحـــويين

ية همـزة الوص

روا إلى عملها

زة الوصــل، وأف

وحقيقة األ (( 

 هــو ذلــك التح

رادها علماء ا

فـي األقـل-ـزة 

)٢٤()) فكثيرة 

صـــل فـــي األس

ثــّم ال نــرى مس

هم ُكُثر كالمبر
، والسيرافي)٢

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

صّبان أكثر دق

ا تسقط فيصل

جـــر (إلـــى) وا

 متعّد، وهذا ا

مقصـود: أوص

ء الثالثة اُألَول

ن نتفـــُق معـــه 

ُينبــئ عــنطلح 

يفة التي جي

ا فيـدّل علـى ص

ة، أو االحركـ

ا فـــي أّن مـــا 

حيح، وأّن المت

ـــا ن قـــول لكنن

هـو علـة تسـمي

ي: إّنهم أشار

 مســألة همــزة

لهمزة بقوله: 

وا عليهــا إّنمــا 

وظيفة التي أر

ت) لـيس همـ

-ف المثقفين

دة همـــزة الوص

صــرف، ومــن ث

ه المسألة، وه

٥(بما بعدها))

21   Volume:
0059 (Online

 أّن عبارة الص

سمية هو أّنها

كـــر حـــرف الج

أّن الفعل هنا 

ـل فيكـون الم

  ال وْصل.

شاطبي اآلراء

، ونحـــن)٢٣())

ى أّن المصــط

 أو عن الوظي

ُيسَكت عنـدها

ظـائف كبيـان ا

ُق معـــه أيضـــا

ل منهمــا صــح

طـــق بالســـاكن

ق بالسـاكن ه

ق بالساكن، أي

.  

ر كمــال بشــر

رأيه في هذه ا

ع التــي نّصــوا

 يؤدي تلك الو

ن هـذا (الصـوت

لعامة وأنصاف

 مواضـــع زيـــاد

فــي كتــب الص

وّصل في هذ

 إلى الكالم ب

:11 Issue : 1
e)

ومن ثّم نرى  

 أّن سبب التس

يعـــيش؛ إذ ذك

صل فُيفترض أن

 المزيد أوصـل

ول وٕايصال ال

وقد عرض الش

طالح لفظـــي)

صــطالح، ونــرى

صفاته كلِّها، 

االسم؛ ألنه ُي

لهـاء مـن وظ

نحوهـــا. ونتفـــق

صــدر فــي كــل

ّصـــل إلـــى النط

ّصل إلى النطق

ًال إلى النطق

سبب تسميتها

حــث الــدكتور

 فيها أدلى برأ

وه فــي المواقــع

 يستطيع أن ي

دلتنـا علـى أّن

ها في أفواه ال

ذكـــر العلمـــاء 

فــة ومبثوثــة ف

 صّرحوا بالتو

ى إال التوّصل

 

 

     

مبّينا 

ابـــن ي

الوص

الفعل

وصول

و    

اصـــط

االص

عن ص

بهذا ا

هذه ا

بـــه ون

والمص

التوص

التوص

توّصال

إلى س

وبح   

قيلت 

ســمعو

الذي 

أّما أد

يشبهه

وذ   

معروف

الذين

معنى



صـلة 

كرنــاه 

علــى 

همــزة 

لمـاء 

ـوات 

جــوز 

ســّكن 

طــــق 

مّمــن 

غمــوا 

صــــل: 

ّصـال 

)؛ إذ 

كن. 

اءان 

ـى): 

، وال 

 فــي 

 ابـن 

 دون 

سـماع 

ويلزم 

ذكـــر 

Journal O 

عنها فـي الوص

ت بمــا ذكخلــ

ال تــدخل إال ع

 عــن هــذه اله

ّص عليهـا العل

مخــرج واألصــ

ضــاد... إذ يج

ي بعــدها وتس

ّصــــل إلــــى النط

، وم)٣٢(دارك)

همــا: ((قــد أدغ

ثّـــاقلوا)، األص

 الوصـل؛ توص

ضــارع (َتَجّلــى)

 النطــق بالســاك

ت فــي أولــه تــا

: فـــــي (َتَتَجّلـــــى

حــدى التــاءين،

مــزة ال تكــون

ونّي؛ إذ قـال 

 فــي الوصــل د

سـتندا إلـى سـ

ـين بقولـه:((و

ســـيان، وقـــد ذ

Of Babylon C
(ISSN): 22 

 قبلها يغني ع

ي قولــه: (( د

 حكمهــا أن ال

ر ابــن يعــيش

 بالسـاكن نـص

 للتــاء فــي الم

جــيم الشــين الض

 الصــوت الــذي

لوصــــل للتوص

ها (تــزين، تــد

ال األّول منه

(اّدارؤا)، و(اّث

اجتلبوا همـزة 

(َتَتَجّلــى) مض

لتوّصــل إلــى 

فيمــا اجتمعــت

غـــــام، فقلـــــت:

ف بحــذف إح

ل، وهــذه الهم

رادّي واألشـمو

م هــذا النــوع 

ّد مـن أّنهمـا اس

ك الشـيخ ياسـ

ان محـــّل النس

  )٤٠( كتبه))

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

 فالكالم الذي

بــن الــوراق فــي

 قــال: ((مــن 
، وقــد عّبــر)٣٠

ال إلـى النطـق

صــوًتا مقارًبــا 

ــين الــزاي الج

ء إلــى جــنس 

لبــــت همــــزة ال

ّدارك)، أصــله

؛ إذ قــا)٣٣(بان

و(اّزّينــــوا)، و(

لتّاء لإلدغام ا

ــَل)  نحــو: َتَفعَّ

ــالهمزة للت تى ب

(إذا أدغمــت ف

لمســـــّكنة لإلدغ

يجــوز التخفيــف

 بهمــزة الوصــل

بن هشام والمر

ع، وٕاّنمــا إدغــا

ما ثقٌة، وال بّد

عّلـق علـى ذلـك

طئـــه، واإلنســـا

ب في بعض 

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

ساكن قبلها، ف

واب )٢٧( جنــي

ــن خالويــه إذ
٠(وغيــرهم )٢٩(

وصل توّصـال

لفــاء فيهمــا ص

ء الصــاد الســي

 فتنقلــب التــاء

ل ســــاكنا اجُتل

ك (اّزيــن)، (ا

ألثيــر والصــّبا

 (اّطّيـــروا)، و

فلّما أسكنوا الت

رع صــيغة (َتف

إلدغــام، ويــؤت

بــن مالــك: ((

طـــــق بالتـــــاء ال

 النحــويين في

 مــن اإلتيــان ب

بن مالك، كابن

ّول المضــارع

ك وابنه بأّنهم

، وع)٣٨(شـّهي

علمـــاء وال خط

 على الصواب

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

وصلة إلى الس

وابــن )٢٦(ـل))

وابــ )٢٨(اكن))

(ق بالســاكن))

    )٣١(ن

لو فيها همزة ا

إذا كانــت ال )

اء الــذال الثــاء

ـاء الصــيغة، 

مــــا كــــان األول

 بــه مثــال ذلــك

لمســالة ابــن ا

بعـــدها نحــــو:

 و(َتثَاَقُلوا)، ف

هــو مضــارن و 

ول التــاءين لإل

، قــال اب)٣٥(ه

هـــــا إلـــــى النط

 غيرهمــا مــن

ِلمــا يســتلزمه 

حويين على اب

لوصــل فــي أو

رون البن مالك

ك بمجـّرد التش

 أحـــد مـــن الع

ذكر المسألة 

  Volume 11
059 (Online)

اللفظ؛ ألّنها و

ط مــن الوصــ

 النطــق بالســا

هــا إلــى النطــق

لنطق بالساكن

 ُأَخر اجُتلبت

ل) و(َتَفاَعــل)

اء الــدال الظــا

 الزائــدة فــي فــ

دغم، فلّمــّم تُــــ

جــوز االبتــداء

ــل فــي هــذه ال

اَعـــل) فيمــــا ب

وا)، و(َتَداَرُؤا)

  . )٣٤(ن))

ءين مزيــدتين

م، فُيســّكن أّو

ــن مالــك وابنــه

به ل ُيتوّصـــــل

 علــى مــذهب

ي المضــارع ِل

نحرّد بعض ال

ق اهللا همــزة ا

د انتصر آخر

ل أن يقوال ذلك

ُيحكـــم بســـهو

 مالك نفسه ذ

1   Issue : 1

 سقطت من ا

لســاكن فتســقط

لتوّصــل إلــى 

ن لُيتوّصــل به

 وسيلة إلى الن

وثمة مواضع 

  

صــيغتا (َتَفعَّــل

ربــة لهــا: الطــا

 إدغــام التــاء ا

ب اإلدغــــام ثــــ

كن، إذ ال يج

 علــى التوّصــل

ــــل) و(َتَفا (َتَفعَّ

ُروا)، و(َتَزّيُنوا

لّنطق بالّساكن

مــا افتُــتح بتــاء

ز فيــه اإلدغــام

 علــى رأي ابــن

 همـــــزة وصـــــل

. أّمــا )٣٦(ــى)

ز اإلدغــام فــي

ضارع، وبهذا ر

م: ((ولــم يخلــق

، وقد)٣٧(اء))

 ُيعقلاس، وال

 هـــذا أن ال ُي

أّن ابن )٣٩(رح

 

 

كالم 

إلــى ا

مــن ال

ســاكن

بأّنها 

و    

وهي:

/ ص١

المقار

فيهــا 

بســــبب

بالســاك

نــّص 

تـــاء (

(َتَطّيُر

إلى ال

/ م٢

يجــوز

وهــذا 

زدت 

(اّتَجّلــ

يجــوز

المض

هشــام

االبتد

أو قيا

ـــى عل

الشارح





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٩٠ 



٧٩ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٩١

ريبــان 

ن ثـم 

الب 

سـير 

 هـو 

 بهـا 

 فـي 

ـاكنة 

زتهــا 

انـت 

صــبور 

همـــزة 

ر أّن 

ـوتي 

م؛ إذ 

كن، 

بزنــة 

كيـف 

طـاء 

تـداء 

ح لــك 

همزة 

صـل 

 إلــى 

Journa 

ة حرفــان غري

 العربيـة، ومـن

يــة وهــي اجــتال

وسـيلة إلـى تيس

 فـارق بينهمـا
(.  

يـد التـي يؤكـد

لتوكيـد الثقيلـة

ين األولـى سـا

ا وجعلــت همز

لهمزة ولّمـا كا
٤٢(.  

ور عبــد الص

ســـاكن هـــي ه

شـاهين إذ ذكـر

ــــابههما الصــــ

صـل هـي الـالم

البتـداء بالسـاك

يــل: (( (ال) ب

رد أن ُيرينـا ك

ف تتركـب الط

لم يمكنه االبت

هــا كمــا صــّح

كن اإلتيان به

(إّن همـزة الوص

الدتهــم الحــال 

al Of Babylon
(ISSN): 2 

لخفيفــة والثقيلــة

ول فـي اللغـة 

عتادتهــا العربي

 فـي أولهمـا و

را إلـى وجـود 

٤١( همزة قطع

حـروف التوكي

فتدخل نون ال

ن أصـلها نـوني

بالســاكن فيهــا

ـة مسـبوقة بـال

(ناء الكلمة))

ى رأي الــدكتو

ى الّنطـــق بالس

د الصـبور ش

ــرغم مــــن تشــ

ر همـزة الوص

، وال يمكـن اال

 المتحّركــة فقي

ع الخـّط لـم ُيـر

رفنـا أيضـا كيـف

 من أّنه لّما ل

 لــك النطــق به

ْرسها. ولم يمك

لـك بقولـه: ((

مكــن ذلـك، وال

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

ني التوكيــد الخ

هذا غيـر مقبـو

طريقــة التــي اع

همزة الوصـل 

ـخ (أّن) مشـير

 الناسخ فهي 

لخفيفـة مـن ح

ره أما االسم ف

 بسـاكن إذ إن

إلــى االبتــداء ب

هـي نـون ثقيلـ

وجعلت من بن

علــى هــذا علــى

 للّتوّصـــل إلـــى

ه الـدكتور عبـد

أّن) علــــى الـــ

 بالسـاكن غيـر

ف مّدة سـاكنة

ه وهــو الــالم 

لـك أّن واضـع

راد ذلـك، لعر

ما ذكرت لك،

كنة، ليصــّح 

لالم لُيذاق جْر

 جنـي علـة ذل

ســاكنة، َلمــا أم

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

ن إلــى أن نــون

ن بساكن، وهذ

ــون علــى الط

ن ثم زيدت ه

الحرف الناسـخ

 في الحرف 

نين الثقيلـة وال

لنون في آخره

ونهـا مبـدوءة 

يتوصــل بهــا إل

ن (أن) : ((ه

طق بالساكن و

 بنــى رأيــه ع

لتـــي اجُتلبـــت

لـم يغفـل عنـه

ة الوصــــل و(أ

   فيهما . 

 إلـى النطـق 

األلفه؛ ألّن 

ف متحــّرك قبلــه

الم ألـف. وذل

بعـض، ولـو أر

 وٕاّنما مراده ما

ف بعــدها ســاك

هذه األلف بالال

وقـد بـّين ابـن 

ق بـاأللف الس

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

  يلة

صــبور شــاهين

وهما مبدوءان

 يجــب أن يكــ

 بالساكن، ومن

قيلة منهما كـا

مزة وصل أما

رائي أن النـون

لفعل تلحقه ال

ق االسـم ولكو

ت همــزة كــي ي

 في حديثه عن

ّصال إلى النط

لســامرائي قــد

ه أّن الهمـــزة ال

 وهذا األمـر ل

ب قبلهــــا همــــزة

ي نوع الهمزة

خـرى للتوّصـل

ّصل إلى نطقه

ه ُدعــم بحــرف

ل المعلمـون: 

ا مع ب بعضه

طول تعداده، و

ثــّم جــاء بــاأللف

فُتدعم ه )٤٣()

 النطق به، و

ــال إلــى النطــق

21   Volume:
0059 (Online

قيلخفيفة والث

كتور عبــد الص

ما المقطعي، و

ذين الحــرفين

 إلى االبتداء 

ك صارت الثق

ف التوكيد هم

اضـل السـامرف

ى حد سواء وال

ذه النون تسبق

ــالفتح اجتلبــت

ل السامرائي 

ت بهمزة توص

كتور فاضــل ا

 ُيشـــَكل عليـــه

 همزة قطع، 

يلــــة المجتلــــب

ما مختلفين في

ماء وسـيلة أخ

ف األلف للتوص

ى االبتــداء بــه

تقل كمـا يقـول

ف إذا تركب 

ر ذلك مما يط

بتــدأ بــالالم، ث

رها))روف غي

ف توّصال إلى

 األلـف توّصــ

:11 Issue : 1
e)

ون التوكيد ال

ذهـب الــدك 

حيث نسيجهما

ور تكــوين هــذ

يتوصل به  ف

ق بهما، وبذلك

همزة في حرف

رى الدكتور ف

 واالسم على

ولما كانت هذ

يــة متحركــة بــا

نية الكلمة قال

ول االسم بدئت

أّن الــدكتبــدو 

ين إال أّن مـــا

ل وهمزة (أّن)

كيــــد الثقيل التو 

طعي إال أّنهم

وقد ذكر العلم

في أّول حرف

ي ُيتوّصــل إلــى

 و(يا)، وال تق

ل هذه الحروف

لجيم... وغير

ة الســاكنة، اب

ق بسائر الحر

صل قبل األلف

ــيء بهــا قبــل 

 

 

/ نو٣

   

من ح

فتصــو

حرف

النطق

أن اله

وير   

الفعل

أوله و

نيوالثا

من بن

في أو

ويب   

شـــاهي

وصل

نــــون 

والمقط

و    

ُتزاد ف

ولكــي

(ما)،

أحوال

مع الج

بالمــّدة

النطق

الوص

لـو جــ



يهـا، 

أللـف 

ذ إّن 

حركــة 

 قـال 

لخــّط 

حـــو: 

 (ال) 

بـــــين 

صـل 

تــداء 

روف 

 بهـا 

حرًفــا 

لهما 

علــى 

وفــي 

كريــر 

ن أو 

كون 

سـواٌء 

ـك)، 

سـكان 

 بــأن 

Journal O 

جـرت العـادة في

تصـل إلـى األ

لمعاوضـة؛ إذ

بــاأللف المتحر

م المتحركـة، 

صــل للخــّط، وال

 قبلهـــا ألفـــا نح

ل األلــف فــي 

 المعاوضـــــة ب

م وسـيلة للتوص

ال يمكــن االبت

ق بســائر حــر

ال إلـى النطـق

((أن تصــل ح

ن لشــّدة اّتصــال

كالمســتهَلك ع

، و) ٤٩( بعــض

بــدال مــن التك

ـــين ـــا مثل ء كان

مــن ذلــك لســك

غام ضرورًة س

، و(لــم أقــْل لــك

ال تـرى أّن إسـ

قصــد، وذلــك 

Of Babylon C
(ISSN): 22 

سـورة، كمـا ج

 (أي)، فـال ت

العربيـة هـو ال

أن دعموهــا ب

وا عليهـا الـالم

فــظ، ألّنــه أص

، بـــأن قـــّدموا 

ضــا، قــّدم قبــل

ضـــــرب مـــــن 

 بمجـيء الـالم

بــن جنــي: ((ال

ا أرادوا النطــق

الـالم، توّصـًال

اورة ومعنــاه (

ٍف، فيصــيران

حــرف األول ك

 بعضــها مــن 

أي: ب )٥٠(حــدة

متحركـــا ســـوا

بينهمــا يمنــع م

فيحصل اإلدغ

م َيــُرْح حــاتٌم)،

رادة لـذلك، أال

ق مــن غيــر ق

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

انت تأتي مكس

 فكنـت تقـول:

بـين حـروف ا

م) ونحوهــا بــأ

كنة بـأن أدخلـو

هــذا علــى اللفـ

الم التعريـــف

كنة كــذلك أيض

ن فـــــي ذلـــــك ض

ـي التصـريح 

قــال اب )٤٦(تهــا

طــق بهــا كمــا

داء بـه وهـو ا

صــوات المتجــا

بحركــة أو وقـف

ًة، فيصــير الح

ب األصــوات 

نك رفعــة واح

  شقة.

ـــاني م صـــل والث

جــود حــاجز ب

((ف )٥١(لثاني

هــا، نحــو: (لــم

ي مـن غيـر إر

 بحكــم االّتفــاق

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

زة الوصل كا

ار ما قبلها، 

ر الـالم مـن ب

ة فــي (الغــالم

باأللف السـاك

ط أجــراه فــي ه

ـــى النطـــق بـــال

ء بــالالم الســاك

ســـــاكنة، فكـــــان

ن النحـويين فـي

وضــعي زيادته

ة، وأرادوا النط

رف يقـع االبتـد

صــل فــي األص

صـل بينهمــا ب

واحــدًة شــديدًة

خفيــف وتقريــب

افا لترفــع لســا

ما فيه من مش

كنا فـــي األص

اشــر لعــدم وج

ألّول وتحّرك ا

ركــة وال غيره

ّتصل بالثـاني

شــرُط اإلدغــام 

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

 وذلك أّن همز

ف ياء، النكسا

 سـبب اختيـار

الالم الســاكنة

 إلى النطق ب

 واضــع الخــط

ـــد توّصـــلوا إلــ

مكــن االبتــداء

 بـــــاأللف الس

جنـي مـن بـين

جعلــه أحــد مو

ال مــّدة ســاكنة

 الهجـاء بحـرف
٤(.  

  ين 

ر الــذي يحص

ن غيــر أن تفص

عنهمــا رفعــًة و

 والهــدف التخ

 ذلــك اســتخفا

عودة إليه، وم

ســـاك ل منهمـــا

ني بشــكل مبا

غام سكون األ

ا مــن حرينهمــ

 ألّن األّول ا

ــازم، فُوجــد ش

  Volume 11
059 (Online)

ي قصدوا له 

النقلبت األلف
، وذكـر أّن)٤

لــى النطــق بــا

ولذلك توّصلوا

ن ذلــك: ((إّن

 فلّمـــا رآهـــم قــ

ـة)، لّمــا لــم يم

 إلـــــى النطـــــق

ـد انفـرد ابـن ج

كن، بــل إّنــه ج

هــا ال تكــون إال

دعمها واضـع

٧(ل: (ال) ))

غام المتحركي

ٌب مــن التــأثير

ٍك مــن ه متحـرِّ

تفــع اللســاُن ع

.)٤٨(إلدغــام))

: وٕاّنمــا تفعــل

لصوت ثّم الع

صـــوتين األّول

ألّول فــي الثــان

 شروط اإلدغ

ذ ال حــاجَز بي

يهما ضرورًة،

دغــام بــل للجـ

1   Issue : 1

ذي الغرض ال

كسرت قبلها ال

٤( اعتمدتها))

إل ب توّصــلت

زة الوصل)، و

جنــي فــي بيــان

للفـــظ، علـــى ا

الم) و(الجاريــة

ـا)، توّصـــــال 

، وقـد)٤٥(ين))

لنطــق بالســاك

 األلــف؛ ألّنهـ

رهـا؛ فـدجم غي

ة بحالها، فقال

وصل إلى إدغ

إلدغــام ضــرب

ا بحــرف مثلــه

ف واحــد، ترتف

ة التــداخل واإل

 يقــول المبــّرد:

ّثل بالنطق بال

نـــد اجتمـــاع ص

ربين يــدغم األ

ما؛ إذ إّن من 

أو لــم ُيــَرد، إذ

غاُم حصل في

 لــم يكــن لإلد

 

 

نقض

ولو ك

التي 

العــرب

(همزة

ابــن ج

فـــرع ع

(الغــال

(الًمـــــا

الحرفي

إلــى ا

بهــذه 

المعج

ساكنة

ـــ التو

اإل    

سـاكًنا

كحــرف

قــةحقي

ذلــك ي

المتمّث

وعن  

متقــارب

أولهما

أريــد أ

فاإلدغ

األّول





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٩٢ 



٧٩ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٩٣

غــام 

نـّص 

نهمـا 

 مــن 

بــّرد: 

 َذِلـك 

حائلــة 

ضـّعفة 

 فـــي 

صــار 

غـام، 

أكثـر 

فظـة 

ممّثال 

 مـن 

) ثُـمَّ 

 عــن 

قولـه 

قلــت 
)٦١( ،

علــى 

ئمـم) 

 إلــى 

Journa 

لنــوع مــن اإلد

ضـع معينـة ن

كون األّول من

محـّل الحركـة

ّول، قــال المب

ِحَدة إذ َكاَن ذ

ألّن الحركــة ح

  )٥٧(ك

ألفعـال المض

ألّول وكســـرها 

ن، وص المــثال

ومـن ثـّم اإلدغ

 إذ الحركـة أ

علمـاء علـى لف

ياءا أو واوا مم

(إْثِمـد) مثـال 

م فقيـل: (إِئـمٌّ)

ر أمثلــة أخــر 

مواضع منها ق

ن (َأْفِعَلــة)، فنق

( النكسـارها))

 (أّم) مثــاال ع

 واألصـل (إئ

قبلهــا توصـال 

al Of Babylon
(ISSN): 2 

، وهــذا ال)٥٢()

ـا إال فـي مواض

 المتمثّـل بسـك

بينهمـا؛ ألّن م

ن صــوت األو

َعْنُهَما َرْفعة َوا

ف المــدغم؛ أل

 يقبل الّتحريك

في مضارع ا

لعـــين فـــي األ

منهمــا فــالتقى 

كين األّول، و

 كثـرة وقوعـه؛

 نّص فيهـا الع

ثانية منهما يا

 (إيـّم)، وهـو 

ًال إلـى اإلدغـام

كتبــه فــي ذكــر

نا في ثالثة م

ــة) علــى وزن

ت الثانيـة يـاء 

(أن تبنــي مــن

ويـاء مفتوحـة.

لــى السـاكن ق

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

ٌد وال َفْصــَل))

 

غامهما أيضـ

شـرط اإلدغـام

حركـة تحـول ب

ل إليــه بتســكين

ْرَفع اللَِّسان َع

إســكان الحــرف

  سيلتين: 

قبله إن كان

ه ما يحصل ف

فـــِرر) بضـــّم ال

كنت العــين م

 عملـين: تسـك

صـعوبته، أو 

إلدغام، والتي 

زتين وقلب الث

قوله: ((نحو:

الهمزة توّصال

 بعــده شــّراح ك

غام هنى اإلد

 أصــله (َأَأِمَمــ

ة)، ثـّم ُأبـدلت

ســر بقولــه: ((

مـزة مكسـورة و

هـي الفتحـة، إل

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

 الَمْخــرج واحــٌد

  و اإلدغام. 

كين فيجب إد

ا، وشدغامهمـ

ني ((ألّن الح

ر تــّم التوّصــل

حّركا ُأسكن ليْر

(وال بــّد مــن إس

هذا يتحّقق بوس

ساكن الواقع ق

إلدغام، ومثاله

ا: (يمـــُدد ويفـ

كنة قبلهــا فســك

.  

حوهـا يتطلـب

سـّمي بـذلك لص

وّصل إلى اإلد

 اجتماع الهمز

ة بعد كسر بق

 األولى إلى ا

لّتوّصــل مــن ب

 بالّتوّصل إلى

جمــع (ِإَمــام)، 

 فصـار (َأِئّمـة

توحــة بعــد كس

ل: (إيـم) بهم

م األولــى، وه

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

 واحــدًة، ألّن 

عمال واحدا هو

جاوران متحرك

توّصـل إلـى إد

 يّتصـل بالثـان

ّن هــذا األمــر

ِذي بعده متح

بــن الــوّراق: (

، وه)٥٦(يه ))

ألّول إلى الس

وصلة إلى اإل

ذ إّن أصـــلهما

ى الفــاء الســاك

حّركا فُأدِغما.

ذه األمثلـة ونح

بيـرا. وقيـل: س

طريقة في الّتو

د حديثه عن 

همزة المكسورة

ت كسرة الميم

ص علــى لفــظ ال

ي الذي صّرح

 (( (َأيّمــة) ج

 إلـى اإلدغـام

ن المفتث عــ

ح الباء، فتقول

ت حركــة المـيم

21   Volume:
0059 (Online

ا اعتمــادًةيهمــ
؛ ألّن فيه ع)

لصوتان المتج

ولكن كيف يت

وت األّول لـم
، والجــواب أ)

ِذاَن اْلَحْرف الَّ 

 ذلــك يقــول اب

غم والمدغم في

ت اركة الصو 

الحركة هنا و

ـــّر)؛ إذ ُمـــّد ويِف

ركــة العــين إلــى

ا، والثاني متح

إلدغام في هذ

ذا اإلدغـام كب

  

 على هذه الط

بن مالك عند

مّثل لقلب اله

، فنقلت٥٩ْئِمم)

. ونــّص)٦٠())

 منهم المرادي

ســورة بعــد فــتح

همـزة توّصـال

هــري؛ إذ تحــد

سر الهمزة وفتح

فســاكنة، نقلـت

:11 Issue : 1
e)

د اللســان عليه

)٥٣(ى الصغير

ما إذا كان الص

 الصرفّيون و

د هنـا؛ فالصـو

)٥٤(ف بعــده))

متحّرك إذا َكان

، وفــي )٥٥())

لحرفين المدغ

ولى: نقل حرك

فيكون نقل ا  

يـــة نحـــو: (يُم

ي، فنقلــت حرك

 منهما ساكنا

ويالحظ أّن اإل

 هنا ُسـّمي هـذ

 . )٥٨(لسكون

األمثلة ومن  

ّصل ما ذكره اب

صورة منها فم

  وأصله: (إْئ

ت الهمــزة يــاًء)

ضوع السابق م

الهمــزة المكســ

 الميم إلـى اله

يخ خالــد األزه

(إصَبع) بكسر

تين مكسـورة ف

 

 

اعتمــد

يسّمى

أم    

عليها

مفقـود

الحــرف

((والم
َأخــفَّ

بين ال

األو  

     

الثالثي

الثــاني

األّول

و    

ومن 

من ال

     

الّتوص

لكّل ص

(أمَّ)،

أبــدلت

الموض

عــن ا

كسرة

والشــيخ

وزن 

بهمـزت



عـى؛ 

 إلــى 

 هــذه 

 مـن 

 ذلـك 

فــّر)، 

مـــت، 

كتــه، 

لــــواو 

دد)، 

 يــــاء 

يقبـــل 

عف، 

ــــى  إل

 هنــا 

شـاّد) 

 ألّن 

 هنــا 

رفيين 

 ذلـك 

حركـَة 

نّص 

مــا  إنّ 

نـــواع 

سـّكن 

Journal O 

ّب) وهـو المرع

 حركــة عينــه 

  ّب).

 اإلدغــام فــي 

لـة هـذا النـوع

صـل فيـه مـن ذ

و(يَقــّر)، و(يفـ

بلــه، ثــم أدغم

قــي علــى حرك

ـــا؛ وكــــذلك ال

 وأصــله: (راد

 اللــــين غيــــر 

رين بســـاكن ي

ثالثـي المضـع

ن، وتوّصــــل إ

تنقــل الحركــة 

عـال نحـو: (ش

ف ال بالنقـــل؛ 

ما أّن الحركــة

دا مــن الصــرف

ي نـّص علـى ذ

فإّنـه حـذف ح

م مـن هـذا الـن

لــى اإلدغــام 

 علـــى أحـــد أن

 يدغم بأن يس

Of Babylon C
(ISSN): 22 

ّب) جمـع (أّب

ب)، ((فنقلــت 

وا فصار (َأُوب

لّتوّصــل إلــى 

فـي أبسـط أمثل

لحركـة الحاص

حــو: (يــُرّد)، و

ى الســاكن قبل

بــل المــدغم بق

لــــف ال تقبلهــ

، نحــو: (راّد)

 كــــان حــــرف 

وتين المتجـــاور

ضـي الفعـل الث

ن المتحــــركين

ال يمكــن أن ت

مـن هـذه األفع

ركتهـــا بالحـــذف

حركــة ال ســيم

 اطالعنــا أحــد

 يعـيش الـذي

ال: (ِقتَّـَل)، ف

، ويفهـم)٦٥())

توّصــال إل –ء

 عنـــد كالمـــه 

فإّنه يجب أن

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

د فـتح بـــ (أُوب

(أُوّب): (أأُبــب

مزة الثانية واو

لهــدف منــه ال

صـّرحوا بـذلك ف

صـّرحوا بنقـل ال

ه إن ســكن نح

ل المثلــين إلــى

ّد، فــإّن مــا قب

ركــــة؛ ألّن األل

شــبهان األلــف،

ـغير... فــــإن 
( .  

ق أّول الصـــو

ـذا النـوع ماض

ــــين فــــأدغم المثل

 حركتــه؛ إذ ال

اسـم الفاعـل م

د إذهـــاب حرك

ــن أن يقبــل ح

د فــي حــدود 

 حـذفا إال ابـن

مـن كسـر وقـا

قـاء السـاكنين

 عليــه العلمــاء

 ابـــن يعـــيش 

مة واحدة...ف

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

مضـمومة بعـد

ُعــل) فأصــل (

ب) قلبت الهم

قــل الحركــة ال

 أّنهـم لـم يص

ن كـانوا قـد ص

 إلــى مــا قبلــه

ـت حركــة أّول

لــى غيــر الحــد

ت إليــــه الحر

هــا، فهمــا يشـ

ـان يــــاء تصــــغ

)٦٤((موّدة) ))

   

نـــد عـــدم ســـبق

ومـن أمثلـة هـذ

َعَضــــَض). فـ

وذلــك بحــذف 

 ومـن أمثلتـه ا

ي الثانيـــة بعـــد

ت مــّد ال يمكــن

ف)، ولــم نجــد

ئرهـا حـذفت ح

 إذ قـال: ((وم

ر القـاف اللتق

هــو مــا نــّص 

لتســـكين قـــول

 سواء في كلم

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

ظم إذ مثّـل للم

مــع علــى (أفُع

، فصار (َأُأْبب

صــّرحوا بــأّن نق

لتها فـي حـين

لمضـّعف وٕان

حركــة المــدغم

(َيْفــِرر)، فنقلــت

ع ســاكنان عل

 وٕاال مــــا نقلــــت

كســور مــا قبله

وكــــذلك إن كــــا

نحو (يوّد) و(

   ّد 

عمـــد إليهـــا عن

حّركـا أيضـا. و

ــــَدَد) (ع ما: (َش

ألّول منهمــا، و

همـا لتحركـه. 

ل األولـــى فـــي

ف وهــو صــوت

ت المــّد (األلــف

 األمثلـة ونظا

نحو: (اْقَتَتَل)

قبلها، ثـّم كسـر

وه–متحــّركيِن 

تصـــريحهم بالت

ّركا معا وهما

  Volume 11
059 (Online)

لنـاظ، وابن ا)٦

): (أبــب) يجم

،)٦٣(إلدغام))

لعلمــاء صأّن ا

 اختالف أمثل

ارع الثالثـي ال

(وتنقــل حش: (

 و(َيْقــَرر)، و

ف؛ لــئال يجتمــع

ن حــــرف مــــّد،

ــا، واليــاء المك

 (ُتُمــــوِدد). و

ليه الحركة، ن

حركة أو المّد

ركـــة وســـيلة ُيع

 مـا قبلـه متح

ّض) أصــــلهم

ن الصــوت األ

بق لألّول منه

فأدغمـــت الـــدا

لهــا هــو األلــف

لجــنس صــوت

ركة في هـذه 

العرب، ن غام

قلها إلى ما ق

متجــاوريِن الم

ركـــة، ومـــن ت

((هو أن يتحّر

1   Issue : 1

٦٢(م المثلين))

 أصــل (أّب)

توّصال إلى اإل

ونالحــظ هنــا أ

لة فقط على 

غام وهو مضا

نــاظر الجــيش

صــل: (َيــْرُدد) 

ت ولــم تحــذف

 يكــــونرط أالّ 

ضــموم مــا قبلهــ

ـّود) وأصــــله:

نقلت إليغير؛ 

ة : حذف الح

ن حـــذف الحرك

كة، بل يكـون

: (شــــّد) (عــــض

بتســكينمهمــا 

لصوت السابق

ه: (شـــاِدد)، ف

اقــع قبلوت الو 

ســرة) مخالفــة ل

 على أّن الحر

حديثه عن إدغ

 حذًفا، ولم ينق

ســكين أّول الم

ن بحـــذف الحر

ع المثلين: (

 

 

إدغام

إذ إّن

فائه ت

و    

المسأل

اإلدغ

قــول ن

واألص

ونقلــت

وبشــــر

المض

و(ُتُمــــ

التصغ

الثانية

إن   

الحرك

نحــــو

إدغام

إلى ال

أصـــله

الصــو

(الكس

نّص 

في ح

التاء 

أّن تس

يكـــون

اجتما





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٩٤ 



٧٩ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٩٥

قولـه 

ألّول 

ذ إّن 

(إّنهـا 

علـى 

ـــص 

مهمـا 

 ابــن 

قـال: 

تُفـر غ

حـو: 

انيـــة 

َعــل) 

متنـع 

لــــف 

على 

ى أّن 

غـــام 

نهمـا 

 ( عوٍّ
)٧٤( .

 إلــى 

ن أن 

Journa 

وق ،)٦٦(للفظ))

ن: أسـكنَت األ

 اإلجحاف؛ إذ

عـن اليـاء: ((

م لـه فضـيلة ع

فيمــــا هــــو أنقـــ

 امتنـع إدغام

ص علــى ذلــك 

والمـرادّي إذ ق

(مفعـول)، واغ

ي إلـى لـبس نح

ألولـــى فـــي الثا

عــول مــن (فاع

ز، ومـن ثـّم ام

لمبدلــــة مــــن أل

هم في تركها ع

إذ نــّص علــى

نـــع إدغكمـــا امت

ذلك ُسـوَِّي بين

و: (َرادٍّ، ومـدع

( بـــ (َفعَّــل) ))

ُتوّصــل بهمــا 

لمـــد مـــن دون

  م.

al Of Babylon
(ISSN): 2 

حدة فيخّف الل

 عملَت شـيئين

ممتنع خشية 

ش في حديثـه ع
٦(.  

األّول المـدغم

ت ال يــــدغم ف

 فضـله؛ ولـذا

مــّد. وقــد نــّص

. و)٧١(دغـام))

 علـى وزن (

 أن ال يفضـي

مـــت الـــواو األ

 المبنــي للمفع

ذا غيـر جـائز

 بــــين الــــواو ال

بدلة فرق، فهم

 ابــن مالــك؛ إ

ك بقولـــه: ((فك

 للمتحـرك، فلـذ

لمنفصـل نحـو

بس (َفاَعــل) 

ة والمــّد) قــد ت

ب الحركـــة وال

رادي كما تقدم

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

ما ارتفاعة واح

 المتحّركين، 
(.  

 فإدغامهما م

ال ابن يعيش

٨(مّد واّللين))

ون الصـوت ا

 زيــــادة صــــوت

 المـّد وٕابطـال

ف بصــوت الم

 المـّد لقـوة اإلد

صله: (َمْغـُزوو)

ام المتصـل) 

َل)، فلـــو أدغم

يجعــل صــيغة

ن (قـال)، وهـذ

مــــوا لــــم يكــــن 

صل وليست مب

ه المســألة إال

إلدغـــام وذلـــك

 مـن الحركـة 

 مـن إدغـام ال

ل) لــئال يلتــبووِ 

حــذف الحركــة

يســـتلزم ذهـــاب

ن يعيش والمر

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

ع اللسان بهم

غمَت المثلين

)٦٧() ))َل َلُهمْ 

 مّد متماثلين

 األصوات. قا

ما فيها من الم

إلدغام أن يكـو

ّل حــــرف فيــــه

حـاف بصـوت 

ــه وٕان ُأجحــف

وا فيه ذهاب 

 (َمْغُزّو) أصل
 

واحـدة (اإلدغـا

 الفعـــل (قـــاَوَل

هــذا اإلدغــام ي

حو: (قّول) مـن

قــــول)، وأدغم

ّررة في األص

   )٧٣(ن))

ّصــل فــي هــذه

ل بهـــا إلـــى اإل

ألـزُم للممـدود 

صل؛ ألنه أهمُّ

ــّك نحــو: (ُقــو

 الوســيلتين (ح

أّن اإلدغـــام ي

هم ابنغام ومن

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

الحاجزة فيرتفع

 ((أّنك إذا أدغ

 َلَك)، و(َجَعَل

معان صوتي

لى غيره من 

على غيرها بم

 من موانع اإل

فقــــالوا: ((كــــّل

ّد، وهـذا إجح

المتصــل لقوتــ

ْغُزّو) فاحتملو

إلدغام نحو:

    )٧٢(م فيه))

ـي الكلمـة الوا

للمفعـــول مـــن

وه ن (ُفعِّــل).

 من فّعل نحو

ولــــو قــــالوا: (ق

المكر  (فعلت)

رق بين معنيين

ين علــى الّتوص

ســـيلة ُيتوصـــل

 إال أنَّ المـّد أ

 إدغام المتص

ّدة فيتعــين الفــ

ــى أن هــاتين

نّصـــوا علـــى أ

بها إلى اإلدغ

21   Volume:
0059 (Online

زول الحركة ا

 المنفصلين: 

ي مثَل (َجَعَل

صوتان المجتم

صوت المّد عل

ولها فضيلة ع

ماء على أّن 

لمــــدغم فيــــه ف

ام ُيـذهب المـد

وُأدغمــا فــي ا 

(فأّما مثل (َمغ

 آخر وجب ا

ذه لقّوة اإلدغا

ط إدغامهمـا فـ

ـيغة المبنـــي ل

وِّل) علــى وزن

مبني للمفعول

بــــن وّالد: ((و

واو التي في 

ة يريدون الفرق

 مــن الصــرفيي

حـــذف المـــّد وس

غـام الممـدود 

 توصًال إلى: 

ا بــدًال مــن مــّد

بتصــريحه عل

ن اآلخـــرون ن

سيلة ُتوّصل ب

:11 Issue : 1
e)

حرك األّول لتز

دغام المثلين 

مَته في الثاني

ا إذا كان الص

فضيلة في ص

حروف المّد و

وقد نّص العلم

وت الثــــاني ال

. واإلدغا)٦٩()

 )٧٠(نفصــللم

فور بقوله: ((

ن لم يكن في 

ب المّد في هذ

كروا أّن شـرط

ل) وهـــي صـــي

بح الفعــل (ُقــوِّ

سة بصيغة الم

مهمــــا، قــــال اب

ت)، وبين الو

 غير مدغمة

م يــنّص أحــد 

ف الحركـــة وح

حرك امتنع إدغ

لتزام زوالهما ت

م يكــن أولهمــا

د ابــن مالــك ب

غـــام، وٕان كـــان

حوا بأنهما وس

 

 

المتحر

في إد

وأدغم

أّما   

ف المدّ 

من ح

و    

الصــــو

منه))

فــي ال

عصف

((فإن

ذهاب

وذك  

(ُقـــوِول

ألصــب

ملتبس

إدغام

(فاعلت

حالها

ولــم  

حـــذف

المتحر

في ال

مــا لــم

فــانفرد

اإلدغ

يصرح



حالـة، 

قــال: 

ثبـت 

 أّول 

نهمـا 

كــون 

منهــا 

لفــتح 

ف أو 

 زنــة 

 أّمــــا 

غيـر 

ّن مــا 

 إلـى 

لــراء 

كســر 

وافقـة 

 إلـى 

  

جــاز 

عمـل 

وا لـم 

صـول 

كســر 
)٨٢( .

Journal O 

 فـي هـذه الح

 لفظــا أبــًدا، فق

لين لم تث  األوَّ

لكلمتـــان فـــي 

ب الصـوت بين

ناســب وقــد يك

ض األصــلي م

بنــي تمـيم، وال

رة قبـــل األلـــف

خــره راًء علــى 

ســــر مطلقــــا، 

ا كـان آخـره غ

ـر العلمــاء أّن

ر هـو مـيلهم 

أللــف ((ألن ا

إلمالــة مــن ك

ك اختـاروا مو

ل التميميـون 

هذه األسماء.

فــإّن أهــل الحج

كـون العلـة، لي

وأّنهـم إن رفعـو

راد بهمـا الوص

بنيــه علــى الك
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 عنـد اإلدغـام

زّو) لــم تثبــت ل

ة الواو والياء

بـــل لـــم يقـــع ال

 طلبـا لتناسـب

ض الحــروف تن
، والغــرض )٧٦

واإلمالـة لغـة ب

 وجـــود كســـر
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نــــه علــــى الكس

الكسـر أّمـا مـا

رف. وقــد ذكــر

ها على الكسـر

 إلــى إمالــة األ

ء أقــوى فــي ا

حـروف، فلـذلك

زة لإلمالـة مـال

م من إمالة ه

ن آخــره راًء ف

 يعنـي: اإلمال

 إلـى ذلـك، وأ

ا؛ إذ إّن المـر

 ((أكثــرهم يبن

نعــوه الصــرف

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

 صـوت المـّد 

ـى مــن (َمْغــُزو

)، ألّن مّدة ميٍّ

وجـــب لهمـــا، ب

 نحـو الكسـرة 

ن بــين بعــض

(ب الصــوت))

، و)٧٧(شــاكل))

 موجبـــة منهـــا

ـار) ونحوهــا 

جــــازّيون يبنون

 فبنـوه علـى ا

ب مــا ال ينصــر

حضار) ونحوه

توصــلون بــه 

ار كســر الــراء

غيرهـا مـن الح

ألسباب المجوز

ك إلى مرادهم

قــال: ((مــا كـان

خفُّ علـيهم، 

 الراء وصلوا

وال فرق بينهما

:ــمونّي بقولــه

إليهــا، ولــو من

ُل في العرب صُّ
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ب المـّد مـن ص

ي الــواو األولــى

و(مرممغزّو) 

عنهمـــا شـــيئًا و

  )٧٥(ا))

(  

يـاء وبالفتحـة 

ــه قــد يكــون  أّن

ضــه ليتناســب

التشــ رب مـن

ي مجـــّوزة ال م

أللــف (حضــا

مؤنــــث، فالحج

نـت المـه راًء

وعين إعــراب

 في بناء (حض

 الكســر مــا يت

ســرتان، فصــا

شّد مـن منـع غ

أللف من األس

ا وتوسلوا بذلك

ّصــل هنــا إذ قــ

جناح األلف أخ

هم إن كسروا

ظ (َوَصَل) وال

ّصــل هنــا األشـ

روا توّصــلوا إ

L التَّوص
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ي مسـألة ذهـاب

ذ إّن المــّد فــي

عني نحو: (م

مهمـــا يزيـــل ع

اء في مثلهما

ى زنة (َفَعاِل)

لف نحو اليأل

اســب، وذلــك

ك التباعــد بعض

ن بعـض لضــر

بها ســـتة وهـــي

أميلــت فيهــا ا

َعــــاِل) علمــــا لم

زّيين فيمـا كان

هم أعــرب النــو

 أهل الحجاز

 االســم علــى 

ّررة، كأّنهــا كس

منع اإلمالة أش

كسر ما بعد ا

لى الكسر هنا

ّص علـى الّتوص

الخليل أّن إج

خفة وعلموا أّنه

وّصل هنا بلفظ

صــرح بالّتوّص

الــة، فــإذا كســر
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 رأي آخر فـي

ا للمــّد هنــا؛ إذ

في الثاني: أع

ـــم يكـــن إدغام

غام الواو واليا

ة ما كان على

((أن تنحو باأل

و طالــٌب بالتنا

لــون مــن ذلــك

ت بعضــها مـن

، وأســـباب)٧٨(ز

أللفــاظ التــي أ

ُتلــــف فــــي (َفَع

كثـرهم الحجـاز

رف، وبعضــه

م إلى موافقة

ــي بنــاء هــذا 

ســرة فيهــا مكــر

ضّم الراء في م

. فلما كان ك

 في البناء عل

 أّول مــن نــّص

فقون...فزعم 

كرهوا ترك الخ

 عّبر عن الّتو

ودة. ومّمــن ص

ّن لغــتهم اإلما
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وكان للرضّي 

ال يــرى ذهابــا

جب اإلدغام ف

للفـــظ قـــّط، فلـــ

ضع إال مع إدغ

صل إلى إمالة

اإلمالة هي ( 

شــعارا بمــا هــو

ــا تباعــد فيزيل

يـب األصـوات

أهـــل الحجـــاز

ومــن األ )٧٩(ا

ِل). وقــــد اخُتل

مّيون فوافـق أك

 فمنعــوه الصــر

أكثر بني تميم

لــة، فوجــدوا فــ

مكــّرر والكس ف

ا، وصار ضم

)٨٠(الحجاز))

ة الحجازيين 

وكـان ســيبويه 

 تميم فيه متفق

وجٍه واحد، فكر

. وقد )٨١(وا))

لغايــة المنشــو

ل الحجــاز ألّن
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بنيـه علـى الك

(()٨٥(  

كـان اسـم مـن 

ّن إجناحهــا أخ

 سبيل إليه) يع

ر أّن علّـة مو

ذا كانــت مكس

ظون عليهــا))

 علــى الكســر

لــو ُسـّلم فمقتض

ـــباب بنـــاء اال

 (سـفار) ونحو

الصــّبان مبينــا

ى الكســر توص

 إمالـة االسـم ق

ِل) علــى بـــ(َنَزا

بعضـهم لـم يع

ى اإلمالــة إال 

ي مطلًقــا أي:

وف، ألّن بـــر 

لبنـاء ال يكـون

 ال يكون فـي 
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ِر) فأكثرهم يب

صرف كاألول)

 قـال ((فـإذا كـ

لــوا األلــف ألن
فقوله (ال  )٨

لجـيش إذ ذكـر

جبــه غيرهــا إذ

مة فهــم يحــافظ

 بنــاء اآلخــر 

باب البنـاء ول
أي: إّن أســ )

ن سـببا لبنـاء 

رهم. وأجــاب ا

ن االســم علــى

تقوية إمكـان 

لــة بــل الشــبه 

غـتهم عليـه وب

 ال يجــنح إلــى

صــغير للثالثــي

مـــن ثالثـــة حـ

عيـل)، وهـذا ال

عراب، وهذا 
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ما نحو: (َوَبار

م يمنعه الصه

ه كـالمبّرد إذ ق

 الحجــاز ليميل

٦(حضار) ))

راء. ونـاظر ال

الــة لمــا ال يوج

ة أو مضــموم

حجــاز؛ إذ إّن

 لــيس مـن أســب

٨٨(رهم فقـــط))

 فكيـف يكـون

م كلــه ال أكثــر

ر تمــيم لــم يــبن

ى هذا البناء ت

ّتوّصــل لإلمال

ة التـي هـي لغ

 عليــه لكونــه 

  

ألّول منهــا تص

 علـــى أقـــّل م

صـغير هـو (ُفَعي

 يقع عليه اإل

صُل في العربيِة
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لغتهم وبعضه

 لم يصـّرح بـه

مــذهب أهــل 

ح يقولوا: (هذه

إال بكسـر الـّرا

جــب مــن اإلما

كانــت مفتوحــة

هب أهــل الح

ّصــل لإلمالـة ل

كســـر ال أكثـــر

ـذه األسـباب،

عنــد بنــي تمــيم

 أي: إّن أكثــر

 المترتب على

لبنــاء لــيس الّت

ترتـب اإلمالـة

رتــب اإلمالــة 

 ئي الحروف

ُفَعيِعيــل)، واأل
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وبعدها حرف 
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والخضري )٨

ته التي هي ل

الّتوّصل وٕان 

ت بنــو تمــيم م

كسروا الراء في

ة األلف هنا إ

 أّن الــراء توج

كع غيرهــا إذا 

 يختــارون مــذ

  ه الغاية.

ه ((بـأّن الّتوص

نـــون علـــى الك

 لـيس أحـد هـ

ذه األســماء ع

لشــبه بـــ(نزال)

لكن لما كان 

 إّن((ســبب ال

شـبه لتقويـه بت

 ولــم يعتبــر تر

  

عيل) من ثنائ

ل وُفَعيِعــل وُف
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كـــان ثنـــائي ال

ك؛ إذ إّن أدنـى

 تقع ثالثة، وب

21   Volume:
0059 (Online
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ًال إلى أمالت صُّ

ح من كالمه 

ه الــراء اختــارت

إليه إال أن يك

 بها إلى إمالة

ازّيين ((هــي 

ة مــا ال يمنــع

إلمالــة جعلهــم 

 يحّقق له هذه

عتـرض بقولــه

 جمـــيعهم يبن

ل إلى اإلمالـة

وجــب بنــاء هــذ

ألســماء هــو ال

علة المذكورة ل

ه العلــة فقــال:

عتبـر هـذا الش

 البنــاء عنــده،

  )٨٩(كسر))

 ثلة التصغير

  

 إلى مثال (ُفع

ثــة أبنيــة (ُفَعيــل

نا في (قلم): 

صـــغير مـــا ك

بأقّل مـن ذلـك
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)٨٣( األزهري

 الحجاز توص

وثّمة من يلمح

ماء فــي آخــره

م، وال سبيل إ

سيلة يتوّصل ب

م تمــيم للحجــا

ع مــن اإلمالــة

ظهم علــى اإل

ضار) ونحوها 

وهنـاك مــن اع 

مـــيعهم إن ج

فة، والّتوّصل

كــان كــذلك لوج

ء هــذه األ بنــا

لة بل بناه للع

 اعتبــار هــذه

لكن أكثـرهم ا

ه ال يقتضــي 

 مقتضى الكس

وصل إلى أمثل

  فيه جانبان:
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لتصــغير ثالثــ

ناء كان كقولن

وال يمكـــن تص  

غير ال تقوم ب

لثالثّي؛ ألّن ي
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تحريكهـا بحرك

 وفـــي هـــذا نقــ

ر ثنــائي الحـــر

ي االسـتعمال

مــل بنيتــه الثال

و محــذوف الع

ائيـة) فإّنـه يع

ــغير فهــي ال 

(ا حـذف منـه

نهـا أحـد األص

التأنيـث؛ ألّن

دوء بهــا ســيتح

ها، وبّين الرض

صـل؛ ألّنهـا غ

ن سـقطت اله

، و)٩٥(ــدرج))

تصــــغير؛ إذ ك

أصــل ســواء ك

كذا تفعل في

لــة: (ُأَنــْيٌن)، و
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ــروف التــي ع
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مّمـا يوجـب ت 

ا أو حـــذفها، 

 إلــى تصـــغير

ـذا الحـذف فـي

محــذوف لتكتم

 فــي (ُخــْذ) أو

  

ألسـماء (الثنا

يم بنــاء التصــ

ُوَزينـة) بـرّد مـا

 المحـذوف من

شار إلى تـاء ا

ر االســم المبــد

من اإلتيان به

يـتّم بهمـزة الوص

 حـال الـدرج إن

 تســقط فــي الـ

فــــي ببنــــاء الت

 ُحــذف منــه أ
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ّففــة مــن الثقيل
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 لتصـغير فيـه

لـــى قلبهـــا ألفـــا

 ُتوّصـــل بهــا 

منـه أصـل وهـ

 رّد أصــله الم

حــو: (ُأَخيــذ) 

 .)٩٣(ي (َدم)

ث مـن هـذه ا

نيــث فــي تتمــي

 (ُوَعيـدة) و(ُو

سماء الثنائية 

رة إليه كما ُيش

وعنــد تصــغير

تفاء الغرض م

 ((وٕاّنمـا لـم ي

ق البنيـة فـي ح

هــا هــي التــي 

ن البــــاقي ال يف

ع كــّل ثالثــّي

خففة قال ابن 

أن) المخّف بـــ (

ل فــي المســّمى

 أصـــل لـــه، أو
كاألســماء )٩

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

طرفـت يـاء ال

ضـــى ذلـــك إل

الثيــة، وســيلة 

ذف م مّمـا حـ

 فــال بــّد مــن 

ذوف الفــاء نح

: (ُدَمّي) فيحو

مـا بتـاء التأنيـث

عتــّد بتــاء التأن

ى  يصغر علـ

 الالحقة لألس

 تجب اإلشارة

ق بالســاكن، و

ذه الهمزة النتف

صغير بقولـه:

عُتّد بها لـم تبـق

حقيقتهــا؛ ألّنهـ

 الزًمــــا.((ألّن

  يم).  

غير يكــون مــع

و: (إن) المخ

غيِر المســّمى ب

ديد... وتقــول

ضـــعا مّمـــا ال أ

٨(الســتعماليّ 

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

ّغر الثنـائي لتط

ن ســـاكنة وَألفض

ـة وجعلهـــا ثال

ّمـا أن يكـون 

ُأريــد تصــغيره

واء كــان محــذ

ذوف الالم نح

ا كـان مختوم

منهــا؛ إذ ال يع

ِعَدة) و(ِزَنة) 

بهمزة الوصل

هذا األمر ال 

إلــى النطــق ل

ستغنى عن هذ

ّممة لبنية الّتص

بتداء، فلو اعت

وصــل عــن ح

رّد المحــــذوف 

سم) على (ُأَسي

ى بنــاء الّتصــغ

 سّمي به نحو

ول فــي تصــغ

 أصــله التشــد

غيره ثنائيـــا وض

القياســّي وال ا

  Volume 11
059 (Online)

، ولـو ُصـّغ)٩٠

جـــب أن تكـــون

  .)٩١(ن بها

 تكميــل البنيــ

على قسمين إم

، فــإن )٩٢(تــام

 التصــغير ســو

(ُمْنذ) أو محذ

الحظـة أن مـا

ــائي الخــالي م

صلة فنحو:(ع

غير ال يعتّد ب

ة للبنية لكن ه

ء بهــا للتوّصــل

 بالضمة فيس

عتداد بها متّم

ن إال في االب

جــت همــزة الو

صــــل يكــــون ر

ّغر نحو: (اس

ف توّصــال إلــى

تقدم أو حرفا 

 الثالثــّي، فتقــو

(ُبَخــْيخ)؛ ألّن

  . )٩٧(دًة))

 المـــراد تصـــغ

ء فــي أصــله ا

1   Issue : 1

٠(الثة أحـرف

راب وهـــي يج

ض من اإلتيان

مــن هنــا كـــان

ي الحروف ع

لقيــاس فهــو تــ

ـال إلــى بنــاء 

 (ُمَنيذ) في (

وال بد من مال 

لــة االســم الثنــا

ة لكونها منفص

ك عند التصغ

 ال ُتعّد مكّملة

وم أّنهــا جــيء

ف األّول منه

 من عدم االع

كونة، بل ال ت

ــم تســقط خرج

ط همــــزة الوص

صغفيُ  )٩٦(ن))

ورّد المحــذوف

 متمّكنا كما ت

ص منــه مــن 

ـــ(َبخ): ( ّمى ب

) مشّدد ه (ُربَّ

أّمـــا إن كـــان  

ف منــه شــيء

 

 

من ثال

اإلعـــر

للغرض

وم   

وثنائي

فــي ال

توّصــال

نحو:

     

معامل

مكملة

وكذلك

فهي 

المعلــو

الحرف

العلة 

الزمة

وٕان لـ

ســــقوط

حرفين

و    

اسما 

منــتقص

المســم

أصله

     

يحــذف





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٧٩٨ 



٧٩ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٩٩

 إلـى 

هل): 

ـــة  بني

 مــن 

ولـــه: 

(دم) 

 عنــد 
١٠٢(  

سـيره؛ 

 عـن 

صـغيره 

يقــول 

ــقوط 

 إلــى 

 لكـن 

وض 

مثــال 

ن أن 

ل إن 

ُفور) 

–ر 

Journa 

روف توّصـال 

 فُيقال في (ه

ـان بتتمـــيم الب

ريــب، والغايــة

بـــن مالـــك بقو

ال فإلحاقـه بــ(

هــذا مــا نجــده 

(ء (ُفعيـــل) ))

سـتكَرًها كتكس

صـغير فضـال 

ذلـك أن تصـ 

 وفــي ذلــك يق

 كتكســيره لســ

فيهمــا حتــاج 

عة كالمهـم، 

زيـادة يـاء العـو

بــاعّي علــى م

ذوف. ويمكـــن

ســّي األصــول

 نحو: (ُعْصُف

م أّن الّتصــغير

al Of Babylon
(ISSN): 2 

ح ثالثيـة الحـر

لى من الواو 

١(    

 الحـــروف كـــ

ب حــرف غر

وصـــل فيهـــا اب

 منقوصـا، وٕا

وهـ )١٠١(ئــه))

ـــال إلـــى بنـــاء

ن تصـغيره مس

لمجتلبـة للتص
يزاد علـى  )١

عنــد العــرب ،

صــغيره مســتكره

ســيره ألّنــك تح

تكّسره فـي سـع

وكـذا، ولـك زي

ا يصــغر الّرب

ض مـــن المحـــذ

 البنــاء للخماس

ره حرف لين 

حــظ مّمــا تقــدم

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

بنائهـا لتصـبح

 أّن الياء أول

٠٠(): (ُهَليل)

ـــائي صـــغير ثن

ف أو بــاجتالب

علـــى التو صـــوا

 منـه إن كـان

 تأنيــث أو تائ

صـــغير توّصـ

  ماسي

كـان –نا سابقا

 بزيـادة اليـاء ا

٠٥(ا بعد الياء

صــنيع مكــروه ع

خماســّي فتص

لخماســي وتكس

ره العرب وال ت

؟ قـالوا: كـذا و

ر كمــا ويصــغّ 

ذا لـــم يعـــّوض

يِعيــل)، فهــذا 

قبل آخر كان 

. ويالح)١٠٨(ب)

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

رف لتكميـل ب

واألكثر على

قال في (هل)

ـــى تص  بهـــا إل

 بــرّد المحــذوف

الوســـيلة ونص

رّد مـا ُحـذف 

فيــه مــن هــاء

لتصيضـــا فـــي ا

عيل) من الخم

كما بّين–روفه 

تغييـر يتمثّـل ب

وله وكسر ما

رد وهــذا الص

عّي. وأّمــا الخ

ره تصــغير الخ

ه، فال تصّغره

 أو كّسـرتموه؟

صــبح رباعيــا 

َفيِرج)، هـــذا إذ

ج) بزنــة (ُفَعي

 الحروف إن 

) و(ُعَنيِكيــب

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

ن اجـتالب حـر

  قين:

ياء أو واو) و

فه األخير فيق

لتـــي ُتُوّصـــل

كــان التكميــل

  الّتصغير.

وا إلـــى هـــذه ا

فـي الثنـائّي بـر

 اعتــداد بمــا ف

ضـــعا يكمـــل أيض

  .  

(ُفعيعل وفعيع

قيال لكثرة حر

تضـمنه مـن ت

 وذلك بضّم أو

خماســّي المجــر

لثالثــّي والربــا

 ((إّنمــا اســتكر

شّك في كراهته

 لو صّغرتموه

صــوله كــي يص

ـــَفْرَجل): (ُســـَف

قــال: (ُســَفيِريج

وللخماسّي  -

و: (َعنَكبــوت

21   Volume:
0059 (Online

اظ ال بـّد مـن

كروا له طريق

بحرف علة (ي

بتضعيف حرف

 أّن الوســـيلة ا

ثالثيــة ســواء ك

حصيل بنية ا

 الـــذين أشـــارو

ثـال (فعيـل) ف

 بـــ (أّف)، وال

(الثنـــائّي وض

)١٠٤(لخضري

 إلى مثالي (

م الخماسي ثق

ده ثقـال ِلمـا يت

ر بالحركات 

حــد أصــول الخ

 ُيصــّغر إال ال

ال الرضــّي: 

ي منه، وال ش

ياس كالمكم 

(()١٠٧(.  

حــذف أحــد أص

ـي نحـــو: (َسـ

ـذوف يــاء فيق

-كما تقدم–فه

مــا فوقهمــا نحــو

:11 Issue : 1
e)

ن، فهذه األلفا

 التصغير وذك

ل: أن يكمل بح

  )٩٩(ي)

ر: أن يكمل ب

هـــذا اّتضـــح أ

يلهــا بجعلهــا ث

لتكميل هو تح

ومـــن العلمـــاء 

وّصل إلـى مث

 مــن إلحاقــه ب

دي بقولـــه: (

وال )١٠٣(وطي

ي : الّتوّصل

ّما كان االسم

لّتصغير يزيد

حقه من تغيير

ضــي حــذف أحـ

خشــري: ((وال 

، وقــا)١٠٦(ســه)

ف حرف أصلي

سِئُلوا: كيف قي

في التصغير)

وٕاّنمــا يجــب ح

عـــل) فيقـــال فـــي

ض مــن المحــذ

ض عن محذوف

َصــيِفير)، وِلمــ

 

 

حرفين

ال مث

األول

(هلي

اآلخر

وبه   

وتكمي

هذا ال

و    

((وُيتو

أولــى

المـــراد

والسيو

والثاني

لم    

ألّن ا

ما يلح

يقتض

الزمخ

خامس

حذف

إذا ُس

كما ف

ٕو    

(ُفَعيِع

يعــّوض

عّوض

و(ُعص



لمــاء 

سـير 

علـى 

غير، 

بــاقي 

كتور 

ِعــل) 

سـبب 

مثــال 

 ألّن 

 فيـه 

زَدق) 

 فـي 

فيتــه 

 بمـا 

شـّراح 

 -هنــا

آخــر 

جمــع 

وهـذا 

المــة 

Journal O 

 نجــد أّن العل

ير علـى الّتكس

لمذكورة آنفـا ع

الّتصــغ أبنيــة 

فــي االســم الب

قـد أشـار الـدك

(ُفَعيعى مثــال 

َفَعاِليـل)، والس

وبة هــي أّن م

لـم يمكـن؛  -

يـاء التصـغير

ــَرْزد الثــة فــي (َف

صـحيح الّزنـة

ذ قــال فــي كاف

   

 وما أشـبههما

 أيضـا عنـد ش

ه–التوّصــل  

 أو واو هــي آ

ب) و(َأْدل) ج

الياء، و ة قبل

ا. ووجــود عال

Of Babylon C
(ISSN): 22 

يــل)، بــل إننــا

 ُحمل الّتصـغي

ر األسماء الم

لمصــّغر عــن

ز الّتعــويض ف

، وق)١١٠(ير))

لخماســية علــى

ي (َفَعاِلل) و(ف

صــغير صــعو

علـى مثالـه-

) الـذي بعـد ي

ألحــرف الثال

مـن الثالثـة لتص

م ابــن مالــك إذ

))  ضا تِصل

) و(ُفَعيِعيل) 
، ونجد هـذا )

ن نــّص علــى

قعــة قبــل يــاء 

و نحــو: (َأْظــب

 وقوع الضّمة

ة النطــق فيهــا

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

َعاِلــل) و(َفَعاِلي

واحد. وقيل: 

ل إلى تصغير

 بنــاء االســم ال

لــم يجــز –عنهــا

 أبنيـة التصـغي

ير الكلمــات ال

ر على مثالي

ي طريــق الّتص

ق)مثل (َفـَرْزدَ 

ثـال (ُفَعيِعيـل)

ــا إلــى ا  نظرن

ط حـرف مسـقا

المســألة مــنهم

لى ُفَعيِعل أيض

 إلى (ُفَعيِعل)

)١١٢(شبههما))

، ومّمــن)١١٣(ي

 إن كانــت واق

مــه يــاء أو واو

تثقَلة لسببين:

ة تحقيقــا لخّفــة

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

لــى مثــالي (َفع

سير من واٍد و

هو الّتوّصل -

حــذف لخــرج ب

دم الخــروج ع

ك يخـرج عـن 

 ((إّن تصــغي

 جمع التكسير

ربــع تضــع فــي

ر الخماسّي م

صـغيره علـى مث

مة يــاء، فــإذا 

لـذلك كـان إس

صــل فــي هــذه ا

وصل    به إل

في التصغير 

ِعيل)، وما أش

طبي والمكــودي

   

   

ة كســرة منهــا 

ُعــل) مّمــا الم

ه اللفظة مست

 فقلبــت كســرة

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

ســير االســم عل

ّتكسصغير وال
١٠٩(.  

-هنا–الحذف 

ل) إذ لــوال الح

لتصــغير وعــد

) ((ألّنـه بـذلك

 العلــة بقولــه:

وّصل به إلى 

كلمــة علــى أر

فان فإذا ُصّغر

 لـو ُأريـد تص

طويلــة مرســوم

ينهـا اليـاء، ول
١(   

 علــى الّتوّص

إلى َمَفاِعل ُو

 ((وُيتوّصل ف

َفاِعل) و(َمَفاِع

وردي والشــاطب

  .)١١٤(ي

  قلب 

  

     ياءا

لقلــب الضــّمة

جمــع القلــة (َأْفع

 (َأْظُبي) فهذه

، )١١٥(ن اليــاء

  Volume 11
059 (Online)

حــّد كبيــر تكس

قولهم: إّن الّتص

( واألّول أولى

ّن الغاية من ا

َعيِعل،وُفَعيِعيــل

صــحيح بنيــة ال

زنة (ُفَعيِعيـل)

هين إلــى هــذه

ل إليه بما ُيتو

دة حــروف الك

الياء فيه حرف

حـرف، وكـذلك

ــطها كســرة ط

حاحا وليس بي

١١(والّتكسير))

ر مــن العلمــاء

وما به إ   ((

 البيت بقوله:

كسير إلى (َمَف

رادي وابــن الــو

رّي والسيوطي

ض صور الق

 ظهران : 

لى قلب الواو

يون مواضــع ل

فــي صــيغة ج

صل األولى:

ب بينهــا وبــين

1   Issue : 1

يشــبه إلــى ح 

 على ذلك بق

س صحيح، و

وبهذا نجد أّن 

ن البنــاءين (ُفع

تص– الســبب 

لحذف على ز

الصــبور شــاه

يِعيل) ُيتوّصل

ذلــك: أّن زيــاد

عل) يقع بعد ا

لياء ثالثة أح

 أحــرف أوســط

اها كّلها صح

ي الّتصغير وا

قــد نــّص كثيــر

ية:          

ثم شرح هذا  

ل به في الّتك

ه كابنــه والمــرا

خ خالد األزهري

وصل إلى بعض

ه الصورة مظ

ل: التوصل إلى

ذكــر الصــرفيو 

مــتمّكن كمــا ف

ي) و(َدْلو). أص

 لعــدم التناســب

 

 

-هنــا

نّصوا

والعكس

     

هــذين

ولهــذا

بعد ال

عبــد ا

و(ُفَعي

فــي ذ

(ُفَعيِع

بعد ال

ثالثــة

وجدنا

حالتي

وق   

الشافي

     

توّصل

ألفيتــه

الشيخ

التو-

ولهذه

األول

     

اســم م

(َظْبي

ثقيــل 





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٨٠٠ 



٨٠ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

١

نين: 

لُـو)، 

 فـي 

 دون 

كلمـــة 

حركـة 

ّم إن 

كــان 

ضـــّمة 

تقـدم 

اظر 

ســـراج 

لـواو 

 مـن 

ح أن 

صـنعة 

 مـن 

صـنعة 

 ألّنـه 

ف ، 

رجـة 

جـــٍر) 

عليــك 

جــِرٌو) 

 هــذه 

حركـة 

عيا. 

Journa 

ى التقــاء ســاكن

 فأصـلها (َأْدُل

 اسـتثقلوا ذلـك

ويـاء المـتكّلم د

ل النطـــق بالك

ثقل عليـه الح

ة فـي اليـاء ثـّم

ر واحــدا وٕاذا ك

 واو قبلهـــا ض

فعـل فيـه مـا ت

، ونـا)١١٩(الـك

ســرة كــابن الس

أّن قلـب الـى 

صـوله. ومـنهم

القيــاس يســمح

 تصّيرك الص

كـون التغييـر

صـير بـك الص

قبـوال للتغييـر 

ًة وعــدَم تعســف

بخطوات متدر

 و(َدْلـــِو): (َأج

 أّنــه يجــب ع

ر تقــديره: (أجـ

الُمالينــة فــي 

وا بتغييـر الح

صـناع  تطرًقـا

al Of Babylon
(ISSN): 2 

وأّدى ذلــك إلــى

َأْدل)ص. أّمـا (

ضـمة؛ وٕاّنمـا 

قالها كـالجّر و

و يـــاء ليســـهل

ف العلّـة يسـتث

قـّدروا الحركـة

وع والمجــرور

ـــة مـــا آخـــره  ب

وجـود ذلـك فُيف

وابـن ما )١١٨(

ت الضــّمة كس

هـم مّتفقـون عل

ي طريقـة حص

هــا تغييـران فا

ر لتنطق بما 

ا ينبغـي أن يك

 فيهـا ومـا تص

ر المواضع ق

ألّول مالطفــًة

ب أن يكون ب

ســـير (َجـــْرو)

كــذلك، إّال -

كســرة، فصــار

ــم بــّين وجــه ا

ثقـل ذلـك بـدأو

قلب الواو يـاء

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P

ــذه العالمــة وأ

 فـي المنقـوص

ره واو قبلهـا ض

و يكثـر اسـتثق

 كســـرة والـــواو

ش: إن ((حـرف

إذا كـان يـاء ق

 اللفــظ بــالمرفو

ألســـماء المعرب

 تـرخيم إلـى و

ن كالثمـانيني

 أّوال ثــّم قلبــت

. فه)١٢١(صـائغ

هم اختلفوا في

 إذا طـرأ عليه

((ألّنك تغّير: 

ره. فعلـى هـذا

يوجبـه العمـل

وضع هو أكثر

 فــي الوجــه األ

اشرة، بل يجب

ـــولهم فـــي تكس

لعمــري-وهــو 

ضــّمة العــين ك

، ثـ)١٢٤(يــاء))

ـا ث ولـه : ((فلمَّ

وا بذلك إلى ق

صُل في العربيِة
 

r Humanities
Print)       (E‐I

  

ء. فحــذفت هــذ

 كمـا يحـدث 

هرة اسـم آخـر

 الـواو معـه أو

ة قلبـــوا الضـــمّ 

 نـاظر الجـيش

ف متحـرك، فـإ

صــار طــق، و 

يوجـــد فـــي األ

مـة بجمـع أو

  . )١١٧()ء)

كثر الصرفيين

 الــواو قلبــت 
، وابن الص )

مطلوبة إال أّنه

ـي أّن الكلمــة

 باألّول بقوله:

ـه ال مـن آخـر

ت علـى مـا ي

أّن هذا المو ه

 إال أنــه يــرى 

ال يحصل مبا

ولنـــا فـــي قــ((ق

 الــواو يــاء. و

 أبــدلوا مــن ض

قلبــت ي - الم

حركـة أّوال بقو

ت كسرة تطّرقو

L ُّالتَّوص

s Studies 202
ISSN):2313‐0

رة) علــى اليــاء

للـتخلص منـه

لمتمّكنـة الظـا

ض لما تتعـذر 
، ولـــذلك قل)١١

ي ذلك يقول 

ان قبلـه حـرف

رة ليخــّف الّنط

ـــذلك لـــم ي ، ول

صـّرف فـي الكلم

وقلب الواو يا

ثانيا مذهب أك

ضــهم إلــى أّن

)١٢٠(ما قبلها))

 إّنه الغاية الم

 بـّين ابــن جنـي

وجه االبتداء ب

حرف من أّولـه

روف وقـد رتّبـت

 باآلخر فعّلته

كــال الــوجهين 

نه يجب أن ال

ذلـــك يقـــول: (

أدُلــٌو)، فقلبــوا 

 فتقــول: إّنهــم

وهــي - الــواو 

اء بتغييـر الح

 فلمَّا صارت

21   Volume:
0059 (Online

و الجّر(الكســر

ذفت األولـى ل

ماء العربيـة ال

 االسم معّرض

١٦(ء الّنســـب))

لمنقوص، وفي

والكسرة إذا كا

ة قلبوهــا كســر

ـــل،  الـــواو أثق

د يـؤدي التص

ضّمة كسرة، و

ّوال والحرف ث

، وذهــب بعض

اءا وكسروا م

لمقصود أي: 

لفارسـّي. وقــد

آلخر، وعّلل و

ي النطق بالح

لتجتـاز بـالحر

 أّما االبتداء 

مــع تعليلــه لك

ن هدفا إال أن

صـــحيحا وفـــي ذ

ه (أجــُرٌو) و(أ

ة وال تعاّزهــا، 

ســر مــا قبــل 

ر وهي االبتد

ْبطا وارتجاًال.

:11 Issue : 1
e)

 (الضــّمة) أو

 والتنوين فحـذ

وجد في األسم

م ألّن ((آخر 

 وقايـــة، ويـــاء

ملت معاملة ال

ة؛ كالضّمة و

 قبلهــا.. ضــمة

 فـــال شـــّك أّن

ضع، لكن قـد

 من إبدال الض

قلب الحركة أو

ش كمــا تقــدم،

: ((فقلبوها يا

هو الّتغيير الم

 الــوجهين كال

باألّول أو باآل

وٕاّنما تبتدئ في

ال مـن آخـره ل

.)١٢٢( إليها))

، وم)١٢٣(ضــعف

 الواو وٕان كان

ا منطقيـــا صــ

ٍل)، إن أصــله

اليــَن الصــنعة

ــا ان كســٌو). فلمَّ

قة في التغيير

عيفة تغييًرا َعْب

 

 

الرفــع

الياء 

وال يو

االسم

نـــون 

وعومل

الثقيلة

كــان ق

واوا، 

بالموض

ذكره م

وقل   

الجــيش

بقوله:

ياءا ه

أجـاز

ُيبدأ ب

إليه و

أّوله ال

عليه 

األض

فقلب 

تـــدرجا

و(َأدٍل

أن ُتال

و(أدِلــ

الطريق

الضع



نفسـه 

رف؛ 

 إلـى 

حاب 

وهــا: 

يـاء، 

ه لــه 

علــى 

–ل 

علــى 

ُيِعلـوُّا 
١(  

 عـــن 

صــله 

دليل 

لظـّن 

ّولــت 

، ثــّم 

انًسـا 

: إّن 

ألول 

ة فـي 

لهـاء 

((أن 

Journal O 

حـرف علـى نف

ي الــواو والحــر

سـيلة توّصـلوا 

ون عنـد أصـح

ن (َأْدل) ونحو

 لقلـب الـواو ي

مقصــود بعينــه

ممــا ُيْقـِدمون ع

طبي بالّتوّصــل

ونــراه يــنّص ع

ْن شأنهم أن ُي

٢٨(ضع آخر))

كـــاه الكســـائّي 
، وقيــل: أص)١٣

مينّي هـــذا الـــد

( أّن حسـن ال

يفّيــة التــي حّو

صـارت (َأْأل)

ثانيـة مـدا مجا

ـنهم مـن قـال:

ب المـــذهب األ

ب الهـاء همـزة

دال الن فـي إبـ

رى، فطريقهـا(

Of Babylon C
(ISSN): 22 

 اسـتكرهت الح

ســهل منــه فــي

ه، بـل هـو وس

هـا. وهـذا يكـو

ألة بقولــه عــن

 كسرة توّصًال

ــاٍن م  تغييــر ث

رات ((أنهـم م

حا مــن الشــاط

ــه يشــملها، و ّن

ا قوله: ((فِمْن

الل في موض

ى (ُأويـــل) حكــ

٣٠( أبــو حّيــان

ضـــّعف الـــّدمام
. وأجيب بـ(()

ختلفــوا فــي الكي

ي المخـرج فص

كنة فقلبـت الث

. ومـن)١٣٤(ّيين

عنـــد أصـــحاب

ه، وٕاّنمـا تقلـب

 ابـن جنـي أّن

صـورة إلـى أخـر

  J بيةِ 

Center For H
227‐2895 (Pri

لهـا لكنـت قـد 

لضــّمة كــان أس

  . )١٢٥(وي))

ب لـه فـي ذاتـه

 ال تعّسـَف فيه

ي هــذه المســأ

قلبت الضّمة ك
)١٢٦  (  

 مفضــي إلــى

ل هـذه التغييــر

 فنجــد تصــريح

لمســالة إال أّن

من كتابه منها

وا، من اإلعال

تصـــغيره علـــى

فــا، وصــّححه 

. وقـــد ض)١٣١(ه

)١٣٢( ال (آل)

ثــم اخ )١٣٣())

زة لتقاربهمــا فـي

ة والثانية ساك

 أكثـر الصـرفّي

 غيـــر جـــائز 

هـذا هنـا عليـه

، فيـرى )١٣٦()

 اللفـظ مـن ص

ُل في العرب صُّ
 

Humanities S
int)       (E‐ISS

  

من الكسرة قبله

ت ذلــك فــي الض

ئك على القوي

مًرا ال موجـب

لفظـة لطيفـة 

   الحرف.

وّصــل فــي بالتّ 

 قبل الواو، قل

(قبلها ضّمة))

ظ ونحوهــا الم

شـاطبّي وأصــل

. )١٢٧(ســي))

خاّصــا بهــذه ا

من موضع م

 إلى ما قَصدو

َأَول) بـــدليل تص

لهــا فُقلبــت ألًفــ

ســـيبويه رأي 

صغير (َأْهل)

ين إال بــدليل)

ء ُأبـدلت همـزة

ألولى متحّركة

)، وهـو رأي 

. وهـــذا )١٣٥(س

ضـع فيقـاس ه

ت الهمـزة ألفـا)

 فـي تغييرهـا 

L التَّوص

Studies 2021 
SN):2313‐00

ر آلة القلب م

ــا. ولّمــا فعلــت

خًذا من إنحائ

أم -هنا–كسرة 

لتغييـر فـي الل

ة يسبق لقلب

لــك مصــّرًحا 

ُمو) بضم ما

ب آخُره واو ق

ي هــذه األلفــاظ

 كمـا قــال الش

 التغييــر القياس

ــا لــيس خ  عاّم

ها في أكثر م

لوا  بل ِليَتوصَّ

  مزة ألفا 

يـــل: أصـــله (َأ

وانفــتح مــا قبل

ُأَهيـــل)، وهـــو

حتمال أّنه تص

ن علــى التعيــي

ــال: إّن الهـاء

اع همزتين األ

 فصارت (آل

 رأي الّنحـــاس

غير هـذا الموض

همزة ثّم ُأبـدلت

لعـرب السـائد 

  Volume 11
059 (Online)

لواو ياء بغير

ال رفًقــا وتلطًفــ

عيف أقرب مأخ

لب الضّمة ك

كـون طريقـة ال

ّن قلب الحركة

ضــرّي إلــى ذل

و(َأْجرو) و(آم

ربية اسم معرب

 الحاصــل فــي

ـي الّتصــريف

ــلوا إلــى يَتوصَّ

ان تصــريحا 

المسألة ونحوه

ال لعلٍَّة فيه، ب

لى قلب الهم

صـــل (آل)، فقي

حّركــت الــواو و

صـــغيره علـــى (ُأ

غير مّتجٍه؛ الح

هــم ال يقــدمون

ن قــ فمـنهم مـ

ية ألفا الجتما

 قالوا (آمن) 

 ابتـــداءا وهـــو

لب ألفا في غ

بدلت الهاء ه

افي مذهب ال

1   Issue : 1

بدأت فقلبت ال

ا وتعجرًفــا، ال

بتذالك الضعي

ا يكون قلوبهذ

الـواو يـاءا لتك

هب القائل بأّن

وقــد تنّبــه الخض

صلها (َأْدُلو) و

ليس في العرب

لتغييــر األّول

 كثيـرة جــدا فـي

ــر َعْبَطــًة، ليت

وهــو وٕان كــا 

ّصل في هذه ا

كة والحرف، ال

ي: الّتوّصل إل

ُتِلـــف فـــي أص

؛ إذ تح)١٢٩(ب

ل) بـــدليل تصــ

فا إّياه بأّنه غي

ة يقتضــي أّنه

) إلـى (آل)، 

ت الهمزة الثاني

ة األولى كما

 ُأبـــدلت ألفـــا 

ن الهاء لم تقلب

..فعلى هذا ُأب

عّسفا وهذا ينا

 

 

ولو بد

تهالًكــا

ألّن ا

و    

قلب ا

المذه

و    

((وأص

ألّنه ل

وال   

أمثلـة

التَّغييـ

-هنــا

الّتوص

الحرك

الثاني

اخُت  

العــرب

(َأْهـــل

واصف

بالَنَقَلــة

(َأْهـل

ُأبدلت

لحركة

هـــاءال

لــ((أّن

ماء..

ألفا تع





א


א













٢٠
٢١





א

١١


/א



١

٨٠٢ 



٨٠ 







א


א












٢٠

٢١





א
١١


/א

١

٣

وٕاّنمــا 

ة لمـا 

كـان 

طـــوة 

قلــب 

  ة.

ة أو 

ركتــه 

كــون 

 (لـم 

 جـــر 

وف، 

كون. 

 بقـاء 

 عـن 

 عنـد 

ســم. 

رورة 

 فـإذا 

 هـاء 

ائـــدة 
؛ إذ )

حــف 

Journa 

ل الهــاء ألفــا و

خطـوة ممّهـدة

واليتين، ولو((ك
(    

ّصـــل إلـــى الخط

ولــه: ((قولــه ق

ي هذه المسألة

ما بعدها كلمـة

وب ســلب حر

ـا؛ بعضــها تك

 حرف نحـو:

م أو بحـــرف 

ناسـبة للمحـذو

 عليهــا بالســك

ؤدي إّما إلـى ب

يخـرج الكلمـة 

حـذور يكـون 

لمجــرورة باالس

تفهامية المجـر

حذوفـة منهـا، 

رين، فكانـت 

ـرفيون أّن الفا

)١٤٣(ة اللغويـة
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 العــرب إبــدال

ن هـذه الختكـو 

خطوتين المتـوا

)١٣٨(حرمتين))

لّتوّص ســـبيال ل

األشــمونّي بقو

 بالّتوّصل في

 سواء كان م

ـذا يعنــي وجــو

 ُيوقــف عليهــا

ذف أكثر من

ا جـــرت باســـم

منا بحركـات 

حّقــق الوقــف 

هذه األمثلة يؤ

ه ي له؛ إذ إّنـ
. وهـذا المح)١

الســتفهامية ال

ما) االسـت وبــ(

األحـرف المح

هذين المحذور

إذ ذكـــر الصـــ

صوتية للوحدة

مــن الحــذف، 
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 لــم يــرد عــن 

 الهـاء همـزة لت

ده بهاتين الخ

فين وهتكا للح

همـــزة) كانـــت 

شــارحا كــالم ا

رد بالتصريح 

 آخر الكالم،

ن ســاكنا، وهــذ

ــذف قبــل أن

 أو ُمعّلة بحذ

الســـتفهامية إذ

صـار متحّركـا

ركــات كــي يتح

 من بعض ه

ا ما ال نظير

٤١(الّصـرفيون

ـــ(ما) اال نهــا وب

حـذف آخرهـا 
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كة الجتناب ه
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خــر الكلمــة م

صُل في العربيِة
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لة على الحرف

لـــب الهـــاء هم

يــه الصــّبان ش

و بهذا قد انفر

ختيارا لجعلها

جــب أن يكــون
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ص -ـد الحـذف

ذف هــذه الحر

حذف الحركة 

حد فقط، وهذ

ة كمـا نـّص ا

مــن حــرف من

عـال الُمعلّـة بح

ـى آخرهـا هـي

٢(مدلول عليه

ها بقاء الحرك
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 مــا نــّص علي
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  عند الوقف

خر الكلمة اخ

قــوف عليــه يج

ــة كلمــات  وثّم
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على حرف واح

جحـاف بالكلمـة
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ف علـى األفع
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سيلة يتحّقق به
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 بالســكون فتس

إلجحاف اآلن
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ّصال لقلبها أل

اء الحركة ع
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ه الحركـة ليح

اف بالكلمــة. 

ء الســكت) قــا
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ِق) و(مجــــيء

ـى الكلمـة (الف

فعل (ِق) ونظ

 يقتضي إسـك

لم تغــُز) و(اغ

ود ما يسّوغه

ى بعضـها إتم

بحــذف أصمــا 

:((إذا ُأريــــد ج

ل) فتقـــــــــــول فـــ
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ـل إلـى المض

سـاكنين علـى 

((ولــكقــالوا: 
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ى بقــاء الحركـ

حـاف بالكلمـة و

 إلـى بقـاء هـذ

جنــب اإلجحــا

: (وقــْف بهــاء

ء السكون إبت
فـــي نحـــو:(ق )

ن كبيـرا إذ تبقـ

ى ذلك أن الف

والوقُف عليه 

مــا فــي نحــو:(ل

 إجحاف لوجو

ي سنشـير إلـى

ل إلــى ذلــك إم

ـول المــــرادي:

ـــــاء (َفَعاِلـــــــــــل

اوألجــوف الــو 

) بـالفتح وينقـ

ذف عينـه للس
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 (َداَم): (َدَوَم
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ضها للحذف و

 على الحركة
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ن للتعجــب وض

 : فعــال ، ثال

ل علـــى فاعلـــ

وط المـذكورة 

ن ذلـك أن األ

يتوصـل إذ ((

م بعـــض الشـــر

من فعـل مسـتو

ل العــادم لـــبع

مـن أجـِلهـا ((

ك وجـب التعّج

نـت األفعـال ك

كمـا قـال الشـاط

ُه، وَأْشِدْد به) 

ْعـل قابـٍل أن ُي

) مختِلفـٌة بالنِّس

لمعـاني، مثـَل

عن كيفية التعج
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د والمتعــدي ال

ِالْثَنيِن ِبِه َتَوص

. وُي )١٥٣(ــببه

 و(أفعــل بــه)

ان الصــيغتان
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ـي أن يكــون 

 وغيـــر مـــدلول

 بعـض الشـرو

؟ والجواب عن

ض الشـروط إ

ل الـــذي عـــدم

فعَل وأفِعْل) م

بمصــدر الفعـــل

 الكثرة ونحوه

لعـادُة، ولـذلك

ألفعـال، إذ كان
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عند حديثهم ع
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ت، غيـــر مبن
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لـى التعجـب م
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 أي أن يصاغ
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ا عدم بعض

 شـّدة خارجـِة
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ي الــنفس عنــد

لــه فــي النحــو

 كــّل معنــى يص

غير التعجب 

طا لمــا يبنــى

 معنـــاه للتفـــاوت

ّح صوغ صيغ

ي الشروط ال 

سيلة توصله إل

جمـــع الشـــروط
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غر) و(أشـــّد) 

ي التعجب مّما

ة، أو قّلـة، أو

بـارًة عمـا ال يم

كمـا ُعّبـر بــ "

ء من (الشدَّة)

ع، وفـي كـل و

، قابلًة للَفْضل

أيضـًا فهـي تـؤ

ن على لفظة 
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تعديــة، فقــد ت

ول ابن مالك 

جب من فاقد 

ال يحــدث فــي

جــب المبــّوب ل

 يّطــردان فــي

في األصل لغ
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مثبتـــا، قـــابال 
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 غير مستوفي
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صـــوغهما ممـــا 
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صل إلى التعج

لتعجــب انفعــا
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يــون؛ ألّنهمــا 
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وقــد ذكــر النح 

ــّرفا ، تاّمـــا، م
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يعني أن  هذا

 كذلك فقد وج

منـــه بصــجـــب 

ل معاملة االس

وط نحــو: (أك

وط . والعلة ف

جَّب منه ال ي

ن هذه األشياء

 منفّكة من هذ

االنصرا (وجهُ 

ح التعجُّب منه

فعُل التعجُّب،

ضافات، بخالف

 األفعال تؤدِّي

قد نّص كثير 

قد بعض شرو
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فاعــل لــه مص

ول أو لــه مص

 مصـدري نح

دد بمــا ضــرب

مصل ليس له 

 مـن ذلـك الفع

 في الفعل الم
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م بعــض الشــر

صــادر لهــا نح

 وذكـروا أن ال

(وجـد الثـاني))

ُوجـد وتحقـق و

ال باألفعـــال،

ال باألفعـال، 

لحـروف، بـل

علـة وذلـك بقول

يس فــي الوج

رهـا علـى وجو 

 أّمــا الشــرط فأل

ض واألفعـــال. و

ى دخـول شـرط
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ال صــالحا لج

دا أو منفيــا بـــ
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ثبــت مبنــي للف

 مبنيــا للمفعــو

 صـلة لحـرف

ب زيــد) و(اشــد

عجب من فعل

عـّذر التعجـب

كما كان ذلك 
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جــب مّمــا عــدم

ل التــي ال مص

 يكونـا فعلـين 

وجـد األول وج

ود، فهـو إن ُو

 أن يتحقـــق إ

إال يصـحانال 

ماء وال فـي ال

بيـان هـذه الع

 يكـــون بمــا لـــي

ـُق وجـود غير

الَّ باألفعـال، 

ون بـــاألعراض

ىي الوجـود علـ
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أن يكــون فعــال

ضــارعا مجــرد
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 متصــرف مث

فعــل منفيــا أو

 يؤتى بالفعل 

شــد مــا ضــرب

نه كيفية التع

 مشـهور، وتع

صلة لـ(ما) ك

ما يذر زيد الش

صــل إلــى التعج

وهــي األفعــال

 الشـرطية أن 

، بحيـث إذا و

 محتمل الوجـو

نـــى ال يمكـــن

ـرط والجـزاء ال

وجـد فـي األسـم

وضوحا فـي ب

 الشــرط إنمــا 

ال يصح تعليـق

ال يصــّحان إال

ـــد، إنمـــا تكـــون

ٌف دخولُـه فـي

ضها على وجود

ألصــل فيــه أ

وغيرهــا، أو مض

ُل في العرب صُّ
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وصل عند بيان

لفعـل مصـدر 

يجعل الفعل ص

)، و(أكثر بم

ســل بهــا للتوص

نهــا قياســا ، و

  ن المبتدأ

ب من الجملة 

 شـيء بشـيء

الجواب أمر م

ب. وهـــذا المعن

ي: إن ((الشـر

 معنـى ال يوج

 كالما أكثر و

 مــن قبـــل أن 

موجودة ال بتةٌ 

ــرط والجــزاء ال

كـــون بالجوامــ

 شـيٌء موقـوف

ف وجوُد بعضه

 فــال؛ إذ إن ا

ا مــن (قــد) وغ
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 إّنمــا تصــّح ف

ــة الشــروط .

منهى للتعجب 

كثــر بمــا لــم يقــ

و(أكثر بما يذ

على لفظة التو

إذا لـم يكـن للف

ّجب منه أن ي

ذر زيد الشّر)

رق التــي ُتوّسـ

ن التعجــب من

  ليس) .

لة المركبة من

شرط والجواب

شرط ((تعليق 

و علة وجود ا

 ُعـــدم الجـــواب

يقول ابن جنـي

ل غيـره، وهـذا

 البن يعيش 

تــان فعلّيتـــين 

ثاب، واألسماُء 

ر :(( أن الشــ

ألســـباُب ال تك
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ــا الجــواب   أّم

مجــرد تصــّرفا
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 فــي التعجــب 

م يســتوف بقيــ

 وسيلة أخرى

قــم زيــد) و(أك

 زيد الشر) و

ظر الجيش ع

إ((واعلـم أنـه 

صل إلى التعج

(ما أكثر ما يذ

مــن هــذه الطــر

عــال ال يمكــن

 (عسى) ، (ل

مجازاة بالجمل

ن أّن حق الش

ان معنى الش

شرط الذي هو

م ولـــم يوجـــد 

ة، وفي ذلك ي

ـل بوقـوع فعـل

ونجد ) ١٦٦())

 تكـــون الجملت

 وأن ال يوجد،

 موضــع آخـر

ود الثـــاني. وا

 يكون بالفعل

 تحُدث وتنقض

رط إال فعــال 

متان ماضــيا 
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هــذه الطريقــة ف

ور إال أنــه لــم

 مشهور فثمة

كثــر مــا لــم يق

 أكثر ما يذر

وقد نّص ناظ 

(ور إذ قال : 

ريق في التوص

ول، فيقال: (م

وعلــى الــرغم م

 أنــه بقيــت أفع

 ، (بئس) ، 

وصل إلى الم

ذكر النحويون 

لك أنه لما كا

 يعني أن الش

ب، وٕان ُعـــدم

ماء فهي ثابتة

يعقد وقوع فعـل

لحروف أبعد)

مــا وجــب أن 

مل أن يوَجد و
،وقـال فــي )١

 وســـبٌب لوجـــو

ُء، فأصُله أن

عاُل هي التي

ولــم يــأت الشــر

ا وهــذا إن كــا
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ي جـواب الشـر

مركبـة مـن الم

إلي فاهللا يكافئ
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مسبب عما قب

 من بين حـر

ذلـكبالشـرط و 

جملة النهي ، 

ا وجوابـا لمـا 
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ذلـك إن كـان 

 أو (قد) منفيـة

تجعلــه صــالحا

الصـالحة لجع

 يجعـــــل شـــــرط

 إلـى الفـاء فـي

بالجملـة الم ة

: إن تحسن إ

 بـآخره، ألن أ

 أن ما بعده م

لك اختصوها

بـاط الجـواب ب

ملة األمر وج

ف وليس جـزاءا

أ والخبــر أو 

لنهــي فــي جــو
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بيـر معقـودين 
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ي تحقيـق ارتب
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ما مبتدأين غي
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  در
   الكريم

اف الضرب من
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.م٢٠٠٢ألولى،
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 م١٩٩٦ -  
 محيي الدين، 
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ودية الطبعة األ

الطبعة األ رهود،
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ة الطبعة األولى
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فر بن الوردي 
دية الطبعة: األ
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ضبطه وص قيق:
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هـ١٤١٦ألولى، 
 تحقيق محمد 

هـ) تحقيق:٦٧
كة العربية السعو
حسن شاذلي فره

 الجزري ابن ا
لعربية السعودية

لياتشايب، حو 

 عمر بن مظف
ة العربية السعود

هـ) ت٦٧٢ (ت:

حقت هـ)٨١٦ت:
٤٠٣األولى  ة:

 الغفار الفارسي

 بن عمر الدما
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مد، محب الدين
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م ٢٠٠٧ - هـ  
، محمد الخض

 العرفان محمد
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٧٢لطائي (ت: 

 المنورة، المملكة
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ين أبو حفص
لرياض المملكة
طائي الجياني، 

ف الجرجاني (ت
الطبعة لبنان– 

 أحمد بن عبد
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ن بن أبي بكر
٨٣ -هـ  ١٤٠

يوسف بن أحم
 علي محمد فاخ

٢٨عة: األولى، 
ة وتحقيق: فايز

 ١٤٢٨لثانية، 
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ن مالك، أبو 

٤١٧ ة: األولى
عليمي الحمصي
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 على المبرد، 
لمحسن سلطان
 شرح ألفية ابن
 علم التصريف
ي بالجامعة اإلس

أبو علي الفار، 

ربية، المبارك ب
ين، جامعة أم ا
 ظواهر الحذف

 في تيسر الخال
د اهللا  الشالل، 
د،ميل المقاص

١٩٦٧ - هـ ١٣
ن محمد بن علي

دار الكتب  ،شر
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تسهيل الفوائد، 
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 التصريح ، ال

لفتح عثمان بن

ح ألفاظ الخرقي
تحقيق: رضوا 

 .م١٩
كمال بشر ،غة

1   Issue : 1

                  
ب القرآن، أبو
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صار لسيبويه 
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 البحث العلمي
،ضاح العضدي
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ع في علم العر
 أحمد علي الدي
الت في بعض
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ر الخصاصة 
ة: الدكتور عبد
يل الفوائد وتكم

٣٨٧ب العربي، 
علي بن ،ريفات

ء بإشراف الناش
يقة على كتاب
: د. عوض بن
ق الفرائد على ت
 بن عبد الرحمن
د القواعد بشرح

٨ الجيش (ت:
ج - مة، القاهرة 
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لبنان الط-روت

٨٦ن مالك (ت

ور الدين اُألْشُم
 مـ١

دار مكتبة المع

ي موسى الشوم

كتب العلمية بير

مان البعيمي، م

أحمد حسن مهد

ضبط غريبهما، م
ت لبنان عام ال

١٥لدين (ت: 
 .م٢٠٠٤

، المطبعة العص

معة أم القرى م
ة الطبعة: األو

هـ) قدم٦٤٣ت:
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بن صالح المك
 م.٢٠٠٥
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أبو الحسن، نو
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إبراهيم بن سليم
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راباذي، ركن ال
٤ - هـ ١٤٢٥ي 

خالد عبد الكريم،

مد هريدي، جام
ة مكة المكرمة

 بابن يعيش (ت
 -هـ  ١٤٢٢ 

من بن علي ب
 -هـ  ١٤٢٥ن

٨٨طبعة الثانية 
مني (المتوفى: 

دار الفكر، اهللا

هـ) تحق٣٨١: 
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أودراسة:  حقيق

 
تحقيق عبد الس

  J ةِ 

n Center For
2227‐2895 (P
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 اإلمام جمال 
هـ  ١٤٢٠ولى،

د بن عيسى، أ
١٩عة: األولى 

حقيق: فخر)، ت

هـ)٦٩٦صلي (ت

٥ألزهري، (ت:

هـ) تحقيق: د. إ

٨لمرزبان (ت:
م ٢٠٠٨ولى، 

هـ)٦٨٦ي، (ت:
، دار الكتب 

لحسيني األستر
الطبعة األولي ة
حقيق: خت هـ) 

 عبد المنعم أحم
سات اإلسالمية

قاء، المعروف 
لطبعة: األولى،
 زيد عبد الرحم
ية، بيروت لبنان
 األوزاعي، الط
د الحميرى اليم
ف محمد عبد ا

 م.١٩٨٨
بن الوراق (ت:

 م١٩
٩٩٨ن األردن 
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دين محمد ابن
ولالطبعة األ مية

علي بن محمد
لبنان الطبع -ت

هـ)٧٤٥دي (ت

ن جمعة الموص
 م . ١
ن أبي بكر األ ب

ه٤٤٢يني (ت:

ن عبد اهللا بن ال
ن الطبعة: األول
ضي اإلستراباذي
ن عبد الحميد

 شرف شاه ال
ة الثقافة الدينية

 ٤٦٩شاذ (ت: 

حققه وقدم له: 
ريعة والدراسلش

يعيش، أبو البق
لبنان ال –روت 

والصرف، أبو 
المكتبة العصري
لدين قباوة، دار
شوان بن سعيد
رياني ود يوسف

٨امعة الموصل 
أبو الحسن، ابن

٩٩ - هـ ١٤٢
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 عبد العزيز بن
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لد بن عبد اهللا 

بن ثابت الثماني
 م١٩٩

بنيرافي الحسن 
لبنان – بيروت 

بن الحسن الرض
نمد محيى الدي

 بن محمد بن
مقصود ، مكتبة
 أحمد بن بابش

 م.
طائي الجياني ح
سالمي كلية ا

 بن علي بن ي
تب العلمية، بير
علمي النحو و
حميد هنداوي، ا
 تحقيق فخر ال

نش،  من الكلوم
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