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خصُُُ:
ُمُلَُّ ُ ُ
مدار هذا البحث ،أوجه استثقال توالي األصووا التتقارةوف وي أةنأوف ألاوار ال،رةأوف،
والسبل التي يسلكها اجتناةوا لوذلك ملتوا مسوت الحاجوف ودود أسوبال التن ول دلو
مبوودا التأسووأر والطاووف للبووا للاوول الااووأت ال و ل التستحس و  .ودلأووه يبنووو من وول
ال،رل الااأت د هذا النوع م التوالي ،وموا دود يسوببه مو سوتاجف ويقول أطتوار
ةدائل أخرى حأث ال مساس وال التباس .ودلأه ُدقد سنام البحوث دلو مأاأوف حأاموف
من ول ال،وورل لأللاووار مو اجتنووال واسووتحبال ،أ،وورم دو حوواال مسووتثقلف لو
حاال أخرى أخف وأيسر ةديال  ،كتا تشرئب الحأاة ل التبادد التنوع واالخوتال،،
صنوها وصوتها وصورتها دل التتام.
دأل من قِها؛
ال غرو أن يكون ذلك َ
ِ
ُ
مقدمةُُ:
ُُُ ُ ُ
من ل لسان ال،رل من ل محكو يسوأر ومن ول الحأواة وي الوآتفلف واالجسو ام،
تا تألاه الحأاة ،يألف التن ل ،وما تأةاه وتنأى دنه ،ينأى دنوه ويأةواه أي وا .ولوأ
أد ّل دل ذلك م من ل اللغف التي ت سد صور الحأواة ت،بأورا وتاوويرا ،بقودر موا
يُُكتشف م الحأاة ،يُُكتشف م الكلتف ،لذا البحث ي شأن م شووون الكلتوف ،هوو
ةحث ي شأن م شوون الحأاة .وةحثنا هذا جتا هو ي مأاأف حأاموف من ول ال،ورل
لأللاوار مو اجتنوال واسوتحبال؛ أ،ورم دو حواال مسوتثقلف لو حواال أخوورى
أخف وأيسر ةديال  ،ومو هوذه الحواال التسوتثقلف وهوي مودار البحوث حالوف تووالي
التتقارل م األصوا  ،كتا تشرئب الحأاة التامف ل التبادود التنووع واالخوتال،،
ال غرو أن يكون ذلك أي ا ي اللغف التامف التي هي صنو الحأاة.
واألصوا دندجا ياليف أجواع :أصووا دلألوف خوالال االدوتالل وهوي (الوواو والأوا )
وأصوا هي ةأ الاحف واالدتالل ،وهي (النوون والهتو والهوا ) هوذه األصووا و ن
ُدد صحأحف غأر أ ّن ةها جاوأبا ملحوروا مو االدوتالل .أ ّموا غأور ذلوك مو األصووا
هي أصوا صحأحف خالاف الاحف ،لأ أها شي م االدوتالل .وال،رةأوف وي
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صوونادف ألاارهووا متووا تنووأى د و ت وواور الاووو لناسووه ،تنووأى مووذلك د و ت وواور
التتقارل م األصوا  ،وال ي،دم التن ل الااأت حاال أخف وأيسر ةديال .
ُ
البحثُُ:
ُُُ ُ ُ
األصوا التتقارةوف هوي تلوك األصووا التوي تقارةوت مطارجهوا ة ،وها مو ة،و ،
وذلك مدداة ل استثقال اللال ،ذ ال،ورل وي مون قه ال يولّاوون ةوأ األصووا متقوارل
التطرج .ودد دلّل اة دريد دل ذلك ةقولوه" :وم ّتوا يودلك أَجهو ال يولّاوون الحورو،
التتقارةف التطارج أَجه رةّّتا ل مه ذلك م ملتتأ أَو م حر ،زََ ائِد أحولوون أحود
الحر أ َحتّ ياأروا األدوى منهتا ُمبتدأ دل الكوره مونه  ،ورةّّتوا ،لووا ذلوك وي
البنووا األصوولي" .1وموور ّد ذلووك ّ
أن من وول اللغووف يستحسوو التبادوود ووي التووألّف متووا
يستحسنه من ل الحأاة ،التن ل يستحس االجتقال م حأ صوتي ل آخر ،وينار
م الحرمف داخل الحأ الواحد .وم تل األصوا التتقارةف ي تفلاها ياليف أجواع:
 جوع ال سبأل ل تفلاه البتف؛ ال يسبل صو منهتا آخر م لقا ،مآ(الالم والرا )
و(الحا والها وال،أ ) ل،لف التقارل ةاالشتراك ي الحأ الاوتي الواحد.
 وجوع يان يقبل التألّف ةشرل أن يتقدم أه األدووى دلو األفو،ف ،واألمثور درةوا
ل الطارج دل األدرل ل الوداخل؛ أ ّموا تقودي األدووى دلو األفو،ف تو صووره
صوتا أدا الحلل "الهت ة والها " الها ال تسبوآل الهتو ة وي صونادف اللاول؛
ّ
ألن الهت ة أيقل والتن ل ينار م االجتقال ل األيقل ،وسأأتي ةأاجه ومثاله.
وأ ّما تقدي األدرل ل الطارج دل األدرل ل الداخل ،ت صوره (الدال) و(التوا )
التن ل (الدال) دبل (التا ) هتا م حأ واحد؛ وسأأتي ةأاجه ومثاله أي ا.
ذر
 وجوع يالث ال تر ه اللغف؛ غأر ّ
أن التن ل دد ينأى دنه دل الس،ف واالختأار.
ماُالُيقبلُالتآلفُ
ُ ُُُُُُُ ُُُُُ ُُُ ُ:
ُالنوعُاألولُ ُُ
ُأوُالًُُُُُ ُ ُُُ ُ ُ
ما ال يقبل التفلف هي تلك األصوا التي تادر مو حأّّو صووتي واحود؛ حتّو
ّن ة ،ها يقع ةديال د اآلخر ،ومطارج هذا النووع هوي :أداو الحلول ،ووسو ه،
وأدجاه ،ورأس اللسان ،ولر ه .أ ّما أصوا أدا الحلل هي (الهت والها ) وأ ّما
أصوا وسط الحلول ،وآهتا (ال،وأ والحوا ) وأ ّموا موا خورج مو أدجواه وآهتا (الغوأ
والطا ) وأ ّما ما خرج م رأس اللسان هي (الااد والسأ وال اي) وأ ّما موا خورج
م مقدمف اللسان ةأ األسنان هي (الظا والذال والثا ) وأ ّموا موا خورج مو لور،
اللسان هي (الالم والرا والنون).
 1اة دريد ،جتهرة اللغف.03 / 1 .
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كل هذا األصوا ال سبأل ي من ل ال،رل الااوأت لو توالأهوا ال أن يكوون
أصل مر وم أو لال ُمهتل ،وال جرم هي أصوا يقألف ة بأ،تها؛ الحلل موفوع
مسووتثقل ،وال غوورو ووي ذلووك حتّو أن مثأوورا م و لغووا الشوو،ول يطلووو من قهووا م و
أصواته أو ة ،ها ،تنها ما يطلو م (ال،أ ) ومنها ما يطلو م (الغوأ ) ومنهوا موا يطلوو
م (القا )،ومنها ما يطلو مو (الحوا ) ومنهوا موا يطلوو مو (الطوا ) ومنهوا موا يطلوو منهوا
جتأ،ا .وسبب ذلك استثقال الحلل موف،ا ،و ي استطراج الاو منه َج ْهْد و ُملاف.
و ذا ماجووت أصوووا الحلوول مسووتثقلف ة بأ،تهووا ،ووأول لهووا ي و أول و أن تسووتثقل
مت وواورة ،و أووه متووب اة و جنووي" :حوورو ،الحلوول هووي م و االئووتال ،أة،وود لتقووارل
مطارجها د م،ظ الحرو .2"،و ذا مان األمر مذلك (وهو مذلك) وال أحورى مو
أن ت يد حدة هذا االستثقال ملّتا زاد أسباةه ،إذا ماجت من ل لغوف موا يطلوو أصوال
م ة ،أصوا الحلل ،ال غرو أن يستثقل التن ل الذي يحويها توالأها أيُُّّا منهوا
ّ
ألن ي ذلوك زيوادة وي االسوتثقال وزيوادة وي ال هود .أ ّموا صووتا أداو الحلول وال
تتقدم (الها ) دل (الهت ة) ّ
ألن التن ل ملت م ةتقدي األدوى دل األف،ف ،اتبادوا
لنه ه ي التدرج والهت ة أدوى م الها  ،وسأاتي أه توفأت ةالتثال وةأان .وأ ّموا
أصوا وسط الحلل ّ
إن (ال،أ ) أيقل م (الحا ) ةل هو م الثقل حت ن ة ،ه
سو ّكنه وي غأور موفوع التسوكأ للبوا للطاوف ومنوه دوول ة،و ال،ورل وي "م َ،كو "
"م ْْ،ك " ةالتسكأ  3أجشد الارّا :4
و َم ْ يتَّ ْل ّ
ورزق هللا موتال وغا ِد
إن هللا م ْ،هُ
5
ولذلك مان "التقوا الحوا ي أخوف وي الكوالم مو التقوا ال،أنوأ " "والتهتووس أخوف
م الت هور" .6وم دالئل التقارل ةأ (ال،وأ والحوا ) ةودال الحوا دأنوا وي لغوف
هُذيل 7ودد درأ اة مس،ود( :دتّ حأ ) ي دوله ت،ال ( :حتّ حأ ) 8ةإةدال الحا دأنا.
ومتا يستثقل مع أصوا الحلل صوو الهوا  ،ودود دو ّدها صواحب متوال ال،وأ
م و جتلتهووا متووب" :أداووي الحوورو ،ملهووا ال،ووأ ي و الحووا ولوووال ة َّحووف ووي الحووا
أل ْشبهت ال،أ لقُورل مطرجهوا مو ال،وأ  ،يو الهوا ولووال هتَّوف وي الهوا  ،ألشوبهت
 2اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 3اة ارس .الااحبي.22 :
 4جاسه.22 :
 5سأبويه.403 / 4 .
 6جاسه.
 7ال مطشري ،الكشا ،402/2 .،الحلبي ،الدر التاون .490 / 0 .ود ال مطشري أن "دتر رف هللا دنه ستع
رجال يقرأ «دت حأ » قوال :مو أدورأكق دوال :اةو مسو،ود .كتوب لأوه :ن هللا أجو ل هوذا القورآن ،لوه
درةأا وأج له ةلغف دريش ،أدرا الناس ةلغف دريش وال تقرئه ةلغف هذيل"( .الكشا.)402/2.،
 8الكشا.402/2.،
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الحا لقرل مطرج الها م الحا  ،هذه ياليف أحر ،ي حأِّو واحود ة ،وها أر وع
هوائي غأر ّ
م ة 9" ،ودندجا ّ
أن م وراه مالصول
أن (الها ) لأست حلقأا جّتا هو
ٌّ
للحلل وال غرو أن يستثقل مع أصوا الحلل ل،لف الت اور ،ودلأه ي،ورم التن ول
د مواالة الها لل،أ أ نت ل الحا ةوديال ،ودلأوه دوول سوأبويهّ " :
ألن الحوا دود
يارّون لأها ذا ود،ت الها مع ال،وأ  ،وهوي مثلهوا وي الهتو والرخواوة موع دورل
التطرجأ " .10و"متا دالت ال،رل تاوديقا لهوذا وي اادغوام دوول ةنوي تتوأ  :محّو ،
يريدون :م،ه  ،ومحاوال  ،يريدون :مع هوال  .ومذلك (الحا والها ) ال يت اوران
ووي من وول ال،وورل لل،لووف جاسووها "ألجهتووا مهتوسووان رخوووان قوود اجتتووع أهتووا دوورل
التطوورجأ والهتو " 11ودلأووه "أهتلووت الحووا والهووا " .12و ِم ّتووا ج ،و ّده مو شووواهده
القرة ةأنهتا ت،اور الداللف ةأنهتا ي دوله " :ح ّل وه ّل" .وأ ّما أصوا أدج الحلل
(الطا والغأ ) ّ
إن من ل ال،رةأف الااأت يستثقل توالأهتوا ذ هتوا " وي حأِِّّو واحود
ملَّهُ َّ حلقأف" .13وم شواهد استثقال ت اورهتا ما تتثل ةه سأبويه ي جحوو" :اسولخ
غن،ك :اسلغنتك" 14إجّك تلحل مأف استثقل التن ل (الطا ) دبول (الغوأ ) رحوه،
ود ّوم دنه ةشديد (الغوأ ) .وةتوا ّ
أن أصووا وسوط الحلول أشو ّد يقوال مو أصووا
16
15
أدجاه ،ال غرو أن يستثقال ةالت اور ،ودلأه أهتل "غطآ" ومذلك "دطآ و خ،وآ"
ومووذلك "حووو وحطووآ" ملّهووا أهتلووت؛ جاووورا مو م وواورة التتقارةووا  .ومووذلك (الحووا
والطووا ) يسووتثقل ت اورهتووا ل،لّووف تقووارل الحأ و ي وم و ي و أدوورم التن وول د و
تفلاهتا ،ودلأه "أهتلت الحا والطا ي الوجوه ملها" .17ومذلك (الهوا والطوا ) ال
يأتلاان قد "أهتلوت الطوا موع الهوا وي الوجووه ملهوا" 18و وي "التحكو " أن " ِه ْ
وخ:
ِح َكايَف التتنط " 19وتأ ّمل مأف هو مستثقل ،ي لاظه وم،ناه.
ومتووا ال يت وواوران صوووتا أداوو اللسووان (القووا ،والكووا )،أو اللهويووان متووا
ّ
ألن" مبوودأهُتا مو اللهوواة" 20لتووا  ،ت اورهتووا مو سووتاجف
سووتاهتا صوواحب ال،ووأ
 9ال،أ .05 / 1 .
 10سأبويه.401 / 4 ،
 11جاسه.449 / 4 .
 12اة دريد ،جتهرة اللغف( .ةال ح ي ي).130 / 1 .
 13ال،أ .02 / 1 .
 14سأبويه.401 / 4 ،
 15اة دريد ،جتهرة اللغف 100 / 1.و  210و  004و  431و  .420و .421
 16اة دريد ،جتهرة اللغف ،135 / 1.و ، 113و ، 110و .012وال ةأدي ،تاج ال،روس.012 / 23 .
 17اة دريد ،جتهرة اللغف.90 / 1.
 18جاسه.139 / 1 .
 19اة سأدة ،التحك والتحأط األدظ .22 / 4.
 20ال،أ .02 / 1 .
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واستثقال ،ال ت د م التألّف "مول ودوك" وجحوو ذاك وموذلك (ال وأ والشوأ ) هتوا
أصووا شو ريف "ألن َم ْبودَأها مو شو ْ ر الاو ؛ أي َماوورج الووفَ " .21ودوود حشوور م،هووا
صاحب ال،أ (ال اد) متب" :ال أ وال ّشأ وال اد شو ْ ريّف ألن مبودأها مو شو ْ ر
الا ؛ أي مارج الا " .22و ن مان التن ول ال يوأة تووالي (ال وأ والشوأ ) ةوالت لل؛
غأوور أن ت اورهتووا مسووتثقل "ألجّهتووا م و مطوورج واحوود وهتووا م و حوورو ،وسووط
اللسان" .23وم شواهد تقارةهتا "دوله ي األجدر :أشودر" 24ودوع (الشوأ ) ةوديال
دو (ال ووأ ) صوونوه ووي التطوورج دلو الت وواور والت،وواور ،ومووع ذلووك قوود جووا دو
األزهري ّ
أن "جش ،شج :مست،تالن" 25أ ّما "شج" تنه ال َّشو ا :وهوو َموا ا ْدتورم
26
َشو ِديدا َه َُوو َشوج" منوه ال َّشوجُّ  :وهوو الشود
ي الحلول ،يقوالَ :شو ِ َي يشو َ َشو
والشل التق أع والطلط .وغأره 27وال ش ال حو  ،ومنوه ال شأشوف ،وهوو الت حوون
الت بو م األمل ،ومنه ما رواه األزهري د رؤةف:28
شأش
ُوش
ان َم َح ُ ال َ
ُمرُّ ال ُّ َو ِ
ِ
ق ال َت ْ ر ِ
ال يُتَّق ةال َّذ َر ِ
ومنه أي ا األجش :الغلأل الطش مقوله  " :رس أَ َجشّ الاّو " 29وغأره م
الشواهد .ومر ّد ذلك دندجا أجّهتا و ن ماجا م حأو صووتي واحود ال أجهتوا يطتلاوان،
بأ،تهتا لأسوت واحودة ،وهتوا وي اجحودار مون،ك " ّ
ألن الشوأ اسوت ال مطرجهوا
لرخاوتها حت اتال ةتطرج ال ا  ،اار من لتها منها جحوا م من لف الاا مع
البا " 30اجحداره ل الطارج؛ أ ّموا (ال وأ ) اجحوداره لو ال وو .،ودلو مولف ّ
وإن
تألف (الشأ وال أ ) و ن مان واد،ا ي من ل ال،رل ،غأر أجّه دود يسوتثقل ل،لوف التقوارل؛
وال غرو إن أه مع امكاجه يقلوف وملاوف التاادهتوا وي ال بأ،وف والحأو  .دلأوه موان التن ول
ي مواالة (ال أ ) لآ (الشوأ ) ةالطأوار ةوأ حوذ ،األول والت،ووي أو تورك الحالوف
دل أصلها؛ ودد تتثل سأبويه ةذلك كتب" :اة،ج شأثا ،اادغام والبأان حسنان".31
 21جاسه.
 22ال،أ .02 / 1 .
 23سأبويه.402 / 4 .
 24جاسه.459 / 4 .
 25الهروي ،تهذيب اللغف.209 / 13 .
 26اة دريد ،جتهرة اللغف.1341 / 2 .
 27الهروي ،تهذيب اللغف.209 / 13 .
 28جاسه.
 29جاسه
 30سأبويه.442 / 4 .
 31جاسه.402 / 4 .
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أ ّمووا ووي الحالوف األخوورى وهووي أن تسووبل (الشووأ ال ووأ ) قوود امتنووع التن وول دو
الحذ ،والت م األصل األول ،ودد جالّ سوأبويه دلو ذلوك كتوب" :والشوأ ال تودغ
ي ال أ " 32ودلل له ةقولوه ّ ":
ألن الشوأ اسوت ال مطرجهوا لرخاوتهوا حتو اتاول
ةتطرج ال ا  ،اار من لتها منها جحووا مو من لوف الاوا موع البوا  ،واجتتع هوذا
أهووا والتاشووي ،كرهوووا أن يوودغتوها ووي ال ووأ متووا مرهوووا أن يوودغتوا الوورا  ،أتووا
ذمر لك ،وذلك دولك :ا رش جبلف ،ودد تدغ ال أ أها متا أدغتت ما ذمر لوك
ي الرا  ،وذلك :أخر شبثا".33
ودندجا ّ
أن (ال أ ) يكاد يكون حأ لوحوده ،ال يشوارمه وي حأو ه صوو غأوره،
ّ
وهووو صووو ُمثقوول ودلأووه يسووتثقل مووع مو ّل صووو ي وواوره (القووا ،والكووا ،وال،ووأ
والغووأ والحووا والهووا ) متووا يسووتثقل أي ووا مووع السووأ وال وواد والووذال) .ود و اة و
ارس أجه "فرل ال ي وز ائتال ،حرو ه ِي مالم ال،رل ةَتَّف ،وذلك م وأ تولَّوف
مع ما ،أو ما ،تق َّدم دل جأ  ،وم،أ مع غأ  ،أَوْْ حا مع ها أو غأ  ،هذا وما
أشبهه ال يأتلف" .34ودو ال واحل أن "ال وأ ال تقوارن الظوا وال القوا ،وال ال وا
وال الغأ ةتقدي وال تأخأر وال اي ال تقوارن الظوا وال السوأ وال ال واد وال الوذال
ةتقدي وال تأخأر" 35ودد وصاه اة جني ةأجه "متروك لالسوتثقال" 36وةأجوه "ر و
است،تاله لتقارل حرو ه" .37ولل أ آ خا ّ
صّف آ دالدوف ت واور وشوبه موع (الأوا ) موع
أجه صوحأت ،و(الأوا ) دلأول ،وتلوك سوتف خاصوف ةوه دون غأور مو األصووا  ،هوو
شبأه (الأا ) ي الن ل ،دريب له وي التطورج ،ذ مالهتوا يطورج مو وسوط اللسوان
ةأنه وةأ وسط الحنك األدل  ،ودد جالّّ دل ذلك سأبويه كتب" :ال وأ دريبوف مو
الأووا " 38ودووال ةووه التبوورد ووآكتب "أَدوورل الحوورو ،م و الأووا ِ ال ووأ " 39وذهووب لأووه
الاارسي آ أي ا آ كتب" :الأا حر ،مال أ ومقارةف لها".40
وم شواهده دول سأبويهّ :
أن "جاس م ةني س،د إجّه يبدلون ال أ مكان الأا
ووي الودووف؛ ألجّهووا خاأووف ،أةوودلوا م و موفوو،ها أةووأ الحوورو ،،وذلووك دوووله  :هووذا
دلووي ،وسووت،ت ة ،ووه يقووول:
تتأتووي ،وهووذا دلووج ،يريوودون:
تتووأتج ،يريوودون:
ٌّ
ٌّ
درةاجي .وحديني م ست،ه يقولون:
درةاجج ،يريد:
ٌّ
 32جاسه.442 / 4 .
 33جاسه.
 34اة ارس ،الااحبي.25 :
 35ال احل ،البأان والتبأأ .09 / 1 .
 36اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 37اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 38سأبويه.030 / 4 .
 39التبرد ،التقت ب.190 / 1 .
 40الاارسي ،التسائل ال ،ديا .40 :
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ةالِ ،ش ِّج
الت ،تان الشح
َخالي دويف وأةو دلج
َ
يريد :ةال،شي ،والبرجي" .
ل البَ ْرجِ ِّج
وةالغداة ِلَ َ
ِ
ومتب ي موفع آخر أجه "أةدلوا ال أ م الأا التشددة ي الودف جحوو دلوج
دلوي ودوو ٌّي" .42ودود ورد دو اةو دريود دولوه" :أهتلوت ال ِ وأ
ودو ج؛ يريودون:
ٌّ
44
43
والأووا ووي الثنووائي" متووا ّ
أن"(ج ي ج ي) أهتلووت  .أ ّمووا وجووه الشووبه ةأنهتووا اووي
ال بأ،ف ،إجك ن يقّلت (الأا ) خرجت (جأتا).
وهووذا الووذي ُسووتع م و من وول ال،وورل سووت،ته م و من وول األرجنتأنأووأ وهووو سووباجأو
التن ل ،ه مثأرا ما يبدلون الأا جأتا  ،وي،دوجه مو اواحف اللسوان ومو أمثلتوه ""yo
فتأر التتكل أن قوجه ةاو ال أ التّ ،ش "" "goجو" ةال التناتت ةدال م "يو"
وجظأره " "yaوهي ةت،ن "دد" التي للتحقأل ي ال،رةأف ،وله ي ذلك جظأر مثأر .ومو
التتقارل أي ا (التا و الدال وال ا ) وهي ج ،أف التطرج .متب صواحب ال،وأ " :ال وا
ألن مبوودأها مو ج ووع الغووار األدلو " 45ودلأووه هووي مو حأو ِّ
والتووا والوودال جِ ْ،أَووفّ ،
واحد .أ ّما (التا والدال) ال يأتلاان ال أن يكون التا دالمف جحوو" :تودوم" وذلوك ال
ادتبار له؛ ألجه لأ م أصل البنا  ،ومن ل ة ،ه دد ي رح التا استثقاال له دبل
(الدال) وشاهد ذلك ما أورده سأبويه م من ل تتأ "دوله  :و ٌّد ،و جتوا أصوله َوتِود،
وهي الح ازيف ال أدة ولك ّ ةني تتأ أسكنوا التا متا دالوا ي ِطذْ :طوذ وأدغتوا،
ول يك هذا م ردا لتا ذمر لك م االلتباس ،حتو ت شوتوا ْ
ولودا وو ْتودا ،وموان
ولدة ،ذ ماجوا يت شتون البأوان" .46وأورده اةو جنوي أي وا وي
األجود دنده تِدة ِ
سر الاونادف كتوب" :وأ ّموا التتقارةوان نحوو دولوك وي وتود ذا سوكنت التوا ارادة
اادغووام ود" .47ومنووه أي ووا دووول سووأبويه" :ومتووا ةأنوووا أووه دوووله ِ :د ْتوودان ،ودووال
ة ،ه ُد ْتدان رارا م هذا .ودود دوالواِ :دو ّدان شوبهوه ةوو فد ،ودلّتوا تقوع وي مالمهو
سووامنف ،ي،نووي التووا ووي ملتووف دبوول الوودال ،لتووا أووه مو الثقوول ،إجّتووا ياوورون ةهووا لو
موفع تتحرك أه ،هذا شاذ مشبّه ةتا لوأ مثلوه جحوو :يهتودي ويقتودي" .48وسوبب
استثقال التن ل لتوالأهتا "أجّهتا م موفع واحد ،وهتا شديدتان لأ ةأنهتا شوي
ال ال هر والهت " داله سأبويه.49
41

 41سأبويه.122 / 4 .
 42جاسه..243 / 4 .
 43األزدي ،جتهرة اللغف.94 / 1 .
 44جاسه.120 / 1 .
 45ال،أ .02 / 1 .
 46سأبويه.422 / 4 .
 47اة جني ،سر صنادف اادرال.44 :
 48سأبويه.422 / 4 .
 49جاسه.401 / 4 .
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و ِم ّتووا هووو دلأووه دوووله " :ادارموووا" ووي "توودارموا" وهووو دووده دلو اادغووام
ودندجا هو دل حذ ،التا والت،وي ةالت ،أف حاارا دل البنا ي أصله ،و ن
أن للوب التن ول واحود؛ وهوو الأسور والطاوف ،وتاوديل ذلوك
اختلف التسولك؛ غأور ُ ُ
ار ْأتُ ْ أها) (البقرة )52 :يريد :تودارأت " .متوب الحلبوي" :أصول
دوله د وجلَ ( :ا َّد َ
ودار ْأتُ تاووادلت م و ال و َّدَّرْْ ِ وهووو الوود ع ،اجتت،ووت التووا مووع الوودال وهووي
ا َّدارأت و  :تَو َ
ّ
مقارةتُها أريد اادغوام قلبوت التوا داال و ُسُوكنت ألجول اادغوام ،وال يتكو االةتودا
ِ
َار ْأتو " وأدغ ،
ةسام اجتُلبت هت ة الوصل لأُُبتدأ ةها بقي ا َّدارأت  ،واألصول" :ا ْد َد َ
51
َدار ْأتُ " غأر أجّنوا ال جوا قوه
وهذا م رد"  .ودد جوا قه ي ا ترام األصل األول "تَ َ
ي التحول ،تا حدث دندجا هو استثقال (التوا ) دبول جواره (الودال) حذ وه التن ول،
ودوم دنه ةالتشديد ي (الدال) وجلبت دالمف الوصل ةديال له.
وجظأره ي استثقال (التا ) دبل (الدال) ما أورده اة ارس ي (ةال القوول وي
اختال ،لغا ال،رل) مو دوول ة ،وه " ُمهَو ُّدون" وي "مهتودون" .52ومو شوواهد
53
استثقال (الدال) دبل (التا ) ما تتثل ةوه سوأبويه دولوه" :اجقود تلوك ،واج،وت دالموا "
54
حأوووث " يثقووول الوووتكل ةوووه لشووودته  ،وللووو وم اللسوووان موفووو،ه ال يت وووا دنوووه"
تن قهتا":اجقتّلك واجّ ،دالما ،وهو دنده دل اادغام 55ودندجا دل الطاا والشديد.
ومذلك (التا وال ا ) ذ الستثقالهتا وجهان :الشبه وت اور التطرج ،ودلأوه دود
يستثقل توالأهتا ،ودد جا ي الاِِّّ حاح" :ورةّّتا دالوا ا ْس ا َع يَ ْس أ ُعُ ،يحذ ون التوا
استثقاال لها مع ال ا " 56ومنه دورا ة حتو ة  :توا ا ْسْو ا ُدوا أن ْ
يظهو ُرُوه .57ومو
التتقارةا أصوا الثنايا (التا وال واد) ذ هوو مسوتثقل أن يووالي أحودهتا اآلخور؛
ال أن تكون التا دالموف ولوأ لوذلك ادتبوار؛ ألجوه دوارم لوأ مو أصول البنوا .
ومنه شواهد هذه الحالف دوله " :افْْ َ َ َع افْْ ِ ادا ،هو ُم ْ ِ ع"  ،ال ةأودي
ول ،ولكنَووه دَ وبُُت دنووده أَن يقولوووا:
أن اللأووث دووال" :ماجووت هووذه ال ّووا تووا ووي األصو ِ
58
افْْ تَ َ َع ،أةدلوا التَّا لا  ،وله جظائر مذمورة ي محلّهوا" ودود جوا وي التهوذيب
م أن "ح م  :مهتل" .59ومنه أي ا تألّف (التا والوذال) هوو مسوتثقل؛ ذ هتوا
 50ال جاج ،م،اجي القرآن و دراةه.000 / 2 .
 51الحلبي ،الدر التاون.404 / 1 .
 52اة ارس ،الااحبي. 29 :
 53سأبويه.401 / 4 .
 54جاسه.
 55جاسه.
 56ال وهري ،الاحاح ،تاج اللغف وصحاح ال،رةأف .ةال (لوع).
 57جاسه.
 58ال ةأدي ،تاج ال،روس.092 / 21.
 59الهروي ،تهذيب اللغف.115 / 4 .

تاريخ النشر2321/30/31 :

تاريخ االستالم2321/34/30 :

113

مجلة شمالجنوب

العدد السابع عشر

يونيو 0202

مت اوران .والشأن جاسه مع (التا والظا ) ودلأه ما جا ي ال تهرة مو أن "(
ر ر) أهتلووت" 60ومووا جووا ووي التهووذيب م و ّ
أن"ع ر مهتوول" .61وم و شووواهده
دوله ":مظ  ،ومظ ل " 62األصل أهتا هو "مظت ،ومظتل " ألجّه "مات،ل" ذ
الت يد هو (التا ) جّتا استثقله التن ل ة،د الظا  ،رحه ،ودووم دنوه ةوآ(ال وا )
صنوه التاط تناسبا مع الظا لأسأر التن ل دل وتأرة واحد ي النسل التاط .
وتاديل ذلك ما متبه سأبويه م أجّهتا " ذا ماجا مناالأ  ،ي،ني الظا وة،دها
التوا  ،جواز البأوان ،ويتورك االبوواق دلو حالوه ن أدغتوت ،لتووا صوارا وي حور ،واحوود
ازدادا يقال ،ذ ماجا يستثقالن منااولأ  ،أل موهوا موا أل مووا الاواد والتوا  ،أةودلوا
مكاجها أشبه الحرو ،ةالظا وهي ال ا لأكون ال،تل م وجوه واحود ...وموان ذلوك
أخف دلأه  ،ولأكون اادغام ي حر ،مثله ذ ل ي و البأوان واالبواق حأوث ماجوا
ي حر ،واحد ،كأجه مرهوا أن ي حاوا ةه حأث منع هذا .وذلك دووله  :مظ ،و
ومظ ل " 63وأرد" :،و ن شئت دلت م ّ ،وم ّل " .واستشهد ةقول زهأر:64
هذا ال واد الذي ي ،أك جائلهُ داوا ويُ ْ
ظلَ ُ أحأاجا َأَ َّلِ ُ
و ن دال دائل ما ةال "امتلّ" ودود حاولت ةأنهتوا موواالة نقوول :ن (التوا ) وي
"امووتلّ" وجحوووه لووأ مو أصوول الا،وول ألجووه "ا ت،وول" وال ادتبووار لل،المووا متووا أن
ال يادة ي البنا أوجبت التار ،ي اللال م حأث الحرما حأوث سوك الكوا،،
وما خرج د أصله خرج دو حكتوه .ومو التتقوارل أي وا (التوا والاواد) ومو
شووواهده دوووله " :ماو بر" ذ القأوواس واألصوول "ماووتبر" ألجووه "مات،وول" غأوور أن
التن ل استثقل التا ة،د الااد ،أةدل منه صنوه التاط "ال وا " لتوا ةأنوه والاواد
م و التووفلف واالجس و ام ،و أووه متووب سووأبويه" :ودووالوا ووي "مات،وول" م و صووبر :
ما بر ،أرادوا التطاأف حأ تقارةا ول يك ةأنهتا ال ما ذمر لوك ،ي،نوي دورل
الحوور ،،وصووارا ووي حوور ،واحوود ،ول و ي و دخووال الاوواد أهووا لتووا ذمرجووا م و
التناالأ  ،أةدلوا مكاجها أشبه الحرو ،ةالااد وهي ال ا ؛ لأست،تلوا ألسنته ي
فوورل واحوود موو الحوورو ،،ولأكووون دتلهوو موو وجووه واحوود ذ لوو ياوولوا لوو
اادغوووام 65غأووور ّ
أن ة ،وووه يسوووتثقله م لقوووا أ،ووورم دووو (ال وووا ) أي وووا أقوووول
ابَر" ودند سأبويه أجّه لتا "أراد ة ،ه اادغام حأث اجتت،ت الااد وال وا ،
" ُم َّ
 60اة دريد ،جتهرة اللغف.52 / 1 .
 61الهروي ،تهذيب اللغف.100 / 2 .
 62سأبويه.402 / 4 .
 63سأبويه.402 / 4 .
 64جاسه.
 65جاسه.405 / 4 .
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لتا امتن،ت الااد أن تدخل ي ال ا دلبوا ال ا صادا قالوا :ماوبر"  .وجظأوره
ما ُحُكي أن ة ،ه دورأ " :وال جنواح دلأهتوا أن ي ّ
اّولحا ةأنهتوا صولحا" 67واألصول
"يتاالحا" استثقل ي من ل القرا ة التا دبل الااد حذ ،ودوم دنه ةالتشديد
ي الااد .68ومو التتقوارل وي التطورج دوالوة دلو شوبه وي ال ورس (الودال وال وا )
69
هو مستثقل توالأهتا ودود جوالّ سوأبويه وي متاةوه ّ
أن " الودال مال وا وي ال هور"
واة جني آ أي ا آ جالّ دل " ّ
أن ال ا لأ حر ،أدورل لأهوا وال أشوبه ةهوا مو
71
الدال" 70وأن مطرج الدال دريب م مطرج م ال ا  .ودلأه ل أدف وي مالمهو
دل و (دال) ة،وودها (لووا ) وال (لووا ) ة،وودها (دال) ال أصوول مر وووم أو مهتوول،
ودلأه دول سأبويه :أجه مرهوا ولدوا لتا أه م االستثقال .72و ي (جتهرة اللغف)
وي وي األَرْ م ةت،نو األمور أَي اغتو
أن (د ل ل) "أهتلت ِال ي دوله  :ل ّد ال َّش ْ
74
ي األَرْ م ولأ هذا موف،ه" 73ودلأه جا ي التهذيب أن لد :مهتل .
ومو شوواهد اسوتثقال (الودال) ة،ود (ال ووا ) دولوك" :افوبط دالموا" حأوث "يثقوول
الووووتكل ةووووه لشوووودته  ،وللوووو وم اللسووووان موفوووو،ه ال يت ووووا دنووووه" 75دتن قهووووا:
"افووب ّدالما" .76وم و اسووتثقال توووالي التتقووارل (الوودال والظووا )  ،و الهووروي ووي
التهذيب (ةَال ال َّدال والظا ) ّ
أن اللأث ةو التظاور أهتول وجوههوا 77ودنوه أي وا أن
اللأوث دوال" :الو َّدرّ هوو ال َّشو ّل ةلغووف أهول الووأت  ،يُقَوالَ :درَ ْ
ظنواه ووي الحورل ،وجحو
جَ ُد ُّ
ره ْ َدَرّا" 78وأرد" ،دلت :ال أحاَلُ ال ّدرّ لغأر اللّأث".79
 66جاسه.
 67جاسه.
 68و ي اآليف أرةع درا ا " :أن يتاوالحا" وهوي دورا ة واألصول ،و"أن يُُاْْ ولِ َحا" وهوي دورا ة الكو أوون
و«أن يُُاالِحا» وهوي دورا ة دبأودة السولتاجي ،و«أن ا َّ
صَّوالحا» وهوي دورا ة اةو مسو،ود واألدتوش ،و«أن
يَ َّ
اَّالحا» ةتشديد الااد ة،دها مد ،وهي درأ دثتان البتي وال حدري :وهوي شواهد سوأبويه( .الحلبوي ،الودر
التاون.)132 / 4 .
 69سأبويه.403 / 4 .
 70جاسه.405 / 4 .
 71اة جني ،سر صنادف اادرال.03 / 1 .
 72سأبويه.454 / 4 .
 73اة دريد ،جتهرة اللغف.112 / 1 .
 74الهروي ،تهذيب اللغف.199 / 10 .
 75سأبويه.401 / 4 .
 76جاسه.
 77الهروي ،تهذيب اللغف.130/ 14 .
 78جاسه.40/ 14 .
 79جاسه.
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وم هذه الحاال آ أي ا آ ت اور األصوا اللثويف وهوي (الثوا والوذال والظوا ) ودود
ّ
ج،تهتا صاحب متال (ال،وأ ) ةوآ"اللثويوف" متوب" :الظوا ّ
والوذال والثّوا لثويّوفّ ،
ألن مبْودأها
81
م الّلثف" .80أ ّما اسوتثقال ت واور(الوذال) و(الثوا ) شواهده دوول أحوده ":اة،وذلك"
يريد" :اة،ث ذلك" .وأ ّما (الذال والظا ) لو يت واورا وي من ول ال،ورل ،ودود جوال
83
سأبويه دل أجهتا" أخوا  ،وه حأ واحد" 82ودند اة جني أن مطرجهتا واحد
والاحأت ما داله سأبويه؛ ذ هتا صنوان ي الحأ ال ي التطرج ،ودد جا ي التهذيب
أن "ذ ر" مهتلّ 84
وأن الظا والذال مهتل .85وجظأره (الذال) مع (الظا ) و(الثوا )
ذ هو صنوهتا الثالث ي التطرج وينسوحب دلأوه الحكو جاسوه مو االسوتثقال ،ودود
است،تاله لتقارل حرو ه
د اه اة جني أجه "متروك لالستثقال" 86وأجّه متا "ر
لناور الح دنه ،والتشقف دل النا لتكلاه" .87وم التتقوارل التسوتثقل ت واوره
(ال اد وال ا ) أ ّما (لا ) آ (فاد) هوو مسوتثقل لو حود االمتنواع ،وأموا (فواد)
آ(لا ) قود جبوا دنوه التن ول .جوا وي التهوذيب ّ
أن "م ل أهتلوه اللَّ ْأْوث" .88ومو
89
شوووواهده موووا ورد دووو سوووأبويه" :و ن شوووئت دلوووت م ّ ووو ع" وأرد" :،ودووود دوووال
ة ،ه  :م ّ ع" 90م ّل أولئك رارا م ت اور التتقارل.
وم هذا االسوتثقال أي وا توألف أصووا لور ،اللسوان (الوالم والورا والنوون)
ودد وصاها صاحب ال،أ ةأجها ذلقأف؛ متب" :الرّا والالّم والنّون ذلقأّفّ ،
ألن مبدأها
م ذلل اللسان وهو تحديد لر َ ّي ذلل اللّسان" .91وهذه األصوا تاودر مو حأو
واحد هو رأس اللسان؛ ال غرو ذا أن تستثقل مت اورة ي البنا ؛ اي ذلك اجترار
لادى األصوا  ،ودلأه يستثقل من ل ال،رل ت اورها وي حأاموف األلاوار السوأتا
ن ماجت سامنف ،آ(الالم) يستثقل سامنا دبل النون والورا  ،وموذلك (النوون) ن موان
سامنا ل يأتلف دبل (الالم) وال (الرا ) مراهف لت اور التتقارل ،و أه متب سأبويه:
 80ال،أ .02 / 1 .
 81سأبويه.402 / 4 .
 82سأبويه.402 / 4 .
 83اة جني ،سر صنادف اادرال.45 / 1 .
 84الهروي ،تهذيب اللغف.111 / 10 .
 85جاسه.199 / 10 .
 86اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 87جاسه.
 88الهروي ،تهذيب اللغف.010/ 11 .
 89سأبويه.453 / 4 .
 90جاسه.
 91ال،أ .02 / 1 .
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"ال ج،ل النون ود،ت سامنف ي الكوالم دبول را وال الم ،ألجّهو ن ةأنووا يقول دلوأه
لقوورل التطوورجأ متووا يقلووت التووا مووع الوودال ووي ود ودوودان" 92وأرد ،ة،وود دووول:
"وذلوك أجوه لووأ وي الكووالم مثول دنوور ودنول" .93وروى اةو جنوي دو أةوي الحسو
َّأى والَّ َحو َ " 94و وي ذلوك
ت :ا َّر َ
دوله" :ولو أرد مثال اجا،ل مو رأيوت ولحو لقلو ِ
ةأان دل استثقال (النون) دبل (الرا ) ودبل (الالم) .و أتا يلي ةأان لهذه األصووا
الثالث؛ َمثن ؛ ملٌٌّّ مع صنويه اآلخري ي الحأّ ي مثال.
الالمُوالراءُ)ُ
ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ(ُ:
ُأوُالًُ ُُُ
جووالّّ سووأبويه دلو أن (الووالم والوورا ) "هتووا ووي الشوودة وجوورى الاووو سوووا ،
ولووأ ةووأ مطرجأهتووا مطوورج" 95ودنوودجا ّ
أن لك و ّل منهتووا مطرجووا؛ غأوور أجهتووا م و
التقارل ةتكان ةحأث ال يكاد يدرك موا ةأنهتوا مو اخوتال ،وي التودوع ،ودلأوه هتوا
م مطرجأ مطتلاأ لكنهتا م حأّ واحد .ورؤيتنا ي اخوتال ،التطوارج ّ
أن لكول
صووو مطرجووا؛ و ال جُ وول الاوووتان اللووذان هتووا مو مطوورج واحوود ةاووو واحوود.
تأ ّموول .ودلأووه إجّهتووا صوونوان ووي الحأو  ،أ ّمووا ووي التطوورج غأوور صوونوان ،تطوورج
(الووالم) مالصوول لتقدمووف األسوونان ال،لأووا وموودخل(الوورا ) ي ووي ة،ووده ،ودلأووه هتووا
مت اوران ،ودد وصف سوأبويه (الورا ) ةأجهوا "أدورل الحورو ،لو الوالم وأشوبهها
ةها ،اردتا الحر أ اللذي يكوجان م مطرج واحود ،ذ ماجوت الوالم لوأ حور،
أشبه ةها منها وال أدرل" .96ودلأه لأ مو مالمهو "لور" وال "رل" ودود جوا وي
جتهرة اللغف" :لأ وي مالمهو لور" 97وجوا وي التهوذيب ّ
أن "رل :مهتول" 98ودود
مثل اة دريد لهذه الحالف ةقوله ت،ال َ :م َّال ةَلْْ َرانََ َدلَ دُلُوةِ ِه ْ َما َماجُوا يَ ْك ِسوبُُونََ 
(الت ااأ  )14 :متب" :ال يبأنون الالم ويبدلوجها َرا ألجّه لأ وي مالمهو لور ،ال
أَجه و دوود دووالوا :ورل ،وهووو دويبووف صووغأرة أَصووغر م و ال ّّووب ،وأرل وهووو جبوول
َم ُْ ،رُو ،،لتا جوا الهتو ة والوواو دبول الو ّرّا " 99وأرد " :،ل ّتوا موان موذلك أةودلوا
الالم اار مثل ال ّرّا  .ومثله :ال ّرّحت ال ّرّحأ  ال تستبأ الالم دند ال ّرّا ".100
 92سأبويه.400 / 4 .
 93جاسه.
 94اة جني ،الطاائال.02 / 2 .
 95سأبويه.402 / 4 .
 96جاسه.
 97اة دريد ،جتهرة اللغف.03 / 1 .
 98األزهري ،تهذيب اللغف.120 / 10 .
 99اة دريد جتهرة اللغف.03 / 1 .
 100جاسه.
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وم شواهد استثقال ت اور الاوتأ دولك" :ه ّرّأيت" تريود "هول رأيوت" إجوك
ترى ت اوز التن ل (الالم) الستثقالها دبل (الرا ) والت،وي دنه ةتشوديد (الورا ).
و أها متب سأبويه ي،لل" :ألجها أدورل الحورو ،لو الوالم وأشوبهها ةهوا ،واردتا
الحر أ اللذي يكوجان م مطرج واحد ،ذ ماجوت الوالم لوأ حور ،أشوبه ةهوا منهوا
وال أدرل ...و ن لو تودغ قلوت :هول رأيوت هوي لغوف ألهول الح واز؛ وهوي درةأوف
جائ ة" .101ودد يسأل سائل لتا استثقلت الالم دون الرا  ،ومالهتا م حأو واحودق.
قد دلّل اة جني دلو هوذا ،كتوب" :يودل دلو ّ
أن الورا أدووى مو الوالم أن الق وع
ورةه مو ال ُغنوف
دلأها أدوى م الق ع دل الالم ،ومأن ف،ف الالم جتا أتاها لتا تُ ْش َ
دند الودو ،دلأها ولذلك ال تكاد ت،تاص الالم ودد تورى لو مثورة الُلثغوف وي الورا
ي الكالم" .102ذلك مان ت،لأل ان جني ي دوة الرا وف،ف الالم ،وأدول آ فا ف
دل ما داله آ ّن الالم صو تطرجوه د ،وف واحودة؛ أ ّموا الورا إجوك تحتواج أوه لو
دلقلف تطاف م د ّوته ويقله .103ود اا دل يقل (الالم) رأينوا ة،و التن ول يوذهب
يستثقله مذلك حت موع أصووا أخورى أسوتثقله موع (التوا  ،والثوا  ،والشوأ ) .تو
شواهد استثقاله مع (التا ) درا ةَ 104ةتّويرون الحأواة الودجأا( األدلو  )10 :ودوول
م اح ال،قألي:105
آخ َر اللّأل جاصب
دل
َد ْع ذا ولك ْ هَتُّ ِ،أ َ ُمتَأَّتا
َ
فو ِ ةرق ِ
107
106
متب سأبويه" :يريد :هل ت،أ "ق وم شواهده مع (الثا ) دورا ة أةوي دتورو:
108
ل الكاّووار( ،الت ااووأ  .)00 :متووب سووأبويه" :يريوود هوولْ يووول الكاووار"
هَثُّوو ّو َ
109
وأحاله دل اادغام .وم شواهده مع (الشأ ) دول لريل ة تتأ ال،نبري:
تقول ذا ا ْستَ ْهلَ ْك ُ
ُ َك ْأهَفُ هش ة َكاَّ ْأكَ الئ ُ
ل
ت ماال للذة
110
متووب سووأبويه" :يريوود :هوول شووي "ق لكنووه أحالووه دل و اادغووام ،ولريقتنووا دل و
الطاا .
 101سأبويه.405 / 4 .
 102اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 103وم أسرار (الالم) ي الداللف دل القوة أجه يدل د التلكأف ،وما هو ي حأ ذلك جحو" :لي ولك وله
ولنا" وجحو ذلك ،والنهي وهو م التلكأف؛ جحو "ال" و "ل " تأ ّمل.
 104سأبويه.409 / 4 .
 105جاسه.
 106جاسه.
 107جاسه.
 108جاسه.
 109جاسه.
 110جاسه.
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الالمُوالنونُ)ُ
ُ(ُُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُ
النوون صووو مو دوج ال بأ،وف يحتوواج لأووه حووأ االحتأواج ،ويسووتغن دنووه حووأ
االستغنا  .ودولنا م دوج ال بأ،ف أجا رأينا توارة يحتول دلو الاوحف ،وتوارة أخورى
يحتل دل االدتالل ،وما ج،ده م شواهد حتله دل الاحف دوله ت،ال ْ ِ  :ن يَ ُك ْ
َغنِأّا هو دل الاحف؛ أ ّما م شواهد حتله دل االدتالل قولوه ت،وال َ  :و ِ ْن تََو ُ
ك
َح َسنََف يُ َ ا ِد ْاهَا( النسا  .)43 :ودند ال جاج ّ
أن أمثور االسوت،تال جوا وي القورآن
ةاايبووا  ،و سووقاله دلأوول وموورد اسووقاله شووبهه ةحورو ،اللووأ  ،وأجووه سووامنف حووذ،
أدر ،وال أةَوولْْ  .111ودنوودجا أن يبوتووه دلوو
اسووتطاا ا لكثوورة االسووت،تال متووا دووالوا ال ِ
ادتباره الاوحف ،وحذ وه دلو ادتبوار االدوتالل .ومطورج (النوون) م واور لتطورج
(الالم) ودل ذلك يستثقالن متوالأان؛ غأر ّ
أن ودووع النوون أوال أشود اسوتثقاال ،ودود
جا ي التهذيب أن "جل :أَهتله اللَّ ْأْث" .112وهوو موا ين بول دلو موا استطلاوه اةو
جني م أجه " :مت تقوارل الحر وان لو ي توع ةأنهتوا ال ةتقودي األدووى منهتوا".113
ودد أحال سأبويه (النوون) يوأتي دبول (الوالم) لو اادغوام ،متوب" :وتودغ وي الوالم
ألجهووا دريبووف منهووا دلو لوور ،اللسووان ،وذلووك دولووك :مو ْ لووك" 114ودنوودجا هووو دلو
الت،وي ةتشديد الوالم ة،ود ت واوز النوون .ودلو مو ّل وإن التن ول يسوتثقل (النوون)
سامنا دبل (الالم) أطاأه للبا للطاف وي حأاموف األلاوار .وال ادتبوار لوه وهوو دالموف
إجهووا فوورورة لارئووف متووا ووي " ْجلووتََ وجِلنووا" وجحوووه .ودلأووه يسووتثقل (النووون) دبوول
(الالم) ال أن يكون دالمف لأ لوذلك ادتبوار .و ن حودث وودوع وإن التن ول يطاأوه
وي،وووم دنووه ةت وو،أف الووالم وذلووك دولووك" :موو لووك" وهووو دنوود سووأبويه دلوو
اادغام 115ودندجا دل الطاا والت،وي ةالتشديد حاارا دل ةنأف الترمأب .ومتوا يحتول
دل استثقال (النون) دبل (الالم) دول أةي ال،باس التبرد أو هو حتأد األم ي.116
ُح ُ
األصلع
أخو الطتر ذو الشأبف
أمج داره
ُ
تأد الذي َ
118
117
متب اة جني" :يريد ُحُتأد" ومثله :
ون ِد ا،
ُ
دتر ِو الذي هش الثّريد لقومه ورجال مكفَ ُم ْسنِتُ َ
119
متب اة جني" :أراد دترو الذي" .
 111ال جاج ،م،اجي القرآن 02/2 .آ .00
 112الهروي ،تهذيب اللغف.209 / 10 .
 113اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 114سأبويه.402 / 4 .
 115جاسه.
 116أةو زيد ،النوادر 002 :واألجباري ،ااجاا 044 :،واة منظور ،لسان ال،رل مادة ( أمج) .
 117اة جني ،سر صنادف اادرال.129 / 2 .
 118جاسه.
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ومو اسووتثقال (النووون) وة،وودها (الووالم) "دوووله ووي ةنووي ال،نبوور وةنووي الحووارث:
ةل،نبووور وةلحوووارث ةحوووذ ،النوووون" 120ودووود وصووواه سوووأبويه ةالشووواذ .121وال يلتاوووت
لآ(النون) الذي يوت ةه دالمف للت واردف؛ ألجوه لوأ مو أصول البنوا  ،ذ (النوون)
ةادتبار لبأ،ته وخاته صوو ةوديل يسوتأج ةوه التن ول مثأورا أطتواره دالموف وي
مثأر م الحاال ومنها :الت اردف والتومأد والنسوة وجحو ذلك م ال،الما  .أ ّموا
ودوع (النون) ة،د (الالم) ل ير ه التن ل؛ لكنه دد ي،رم دنه لوذا األسوبال.
جقل سأبويه د الطلأل ":إن دلت :ل،لي لوأ أهوا جوون ،إجوه زدو أن الوالم دريوب
م النون وهو أدرل الحرو ،م النون ،أال ترى أن النون دد تُد َغ مع الوالم حتو
تبوو َدَل مكاجهووا الم ،وذلووك لقرةهووا منهووا ،حووذ وا هووذه النووون متووا يحووذ ون مووا يكثوور
اسوت،تاله يواه" .122ومتوب اةو جنوي" ،وجحوو مو ذلوك موا يحكو دونه مو دوووله
التقت حلقتا البِ َان ةإيبا األلف سامنف ي اللال دبل الالم ومأن ذلك جتا جاز ههنوا
لت اردف الالم النون أال ترى أن ي مق ع الالم ُغنّف مالنون وهي أي ا تقرل م
الأا حت ي ،لها ة ،ه ي اللال يا حتلت الالم ي هذا دلو النوون متوا حتلوت
أي ا دلأها ي لَ َ،لِّي أال تراه مأف مرهووا النوون مو ل،لَّنو موع الوالم متوا مرهووا
124
النون ي جني" .123ومتب أةو حأان ي ل،لّي ول،لّني" :الكثأر ل،لي ودل ل،لنوي"
وزد أجها للودايف.125
)ُُ
النونُمعُالراء ُُ
ُ(ُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُ
(النوون) صونو (الورا ) "لقورل التطورجأ دلو لور ،اللسوان" "وهوي مثلهوا وي
الشدة" 127ودلأه هتا ال يت اروان ،ودد جالّّ دل ذلك اةو وارس ،كتوب "النوون والورا
ال يأتلاان ال ةدخأل" .128ود اة دريد أن األصت،ي دال" :لوأ وي مالمهو جوون
130
ة،دها را ةغأر حاج " 129ومتب وي موفوع آخور" :لوأ وي مالمهو را دبلهوا جوون"
126
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ومتب ال ةأدي ي تواج ال،وروس" :لوأ وي الكوالم جوون ورا ةوال اصول"  .أ ّموا
وي ةو ّ
وأن النّووون زائوودة" 132متووب األزدي " :أ ّمووا جوورج ووأد تي
"جوورج " ووآ"دُ ِ و َ
ُم،ووورل" 133ومتوووب وووي موفوووع آخووورَ " :وال ْتلتََاوووت لووو جََووورْْ ج َإ ِجَّوووه ارسووو ّي
م ،و َّرَّل" .134ودنوود سووأبويه ّ
أن سووبأل الووتطلال م و هووذه الحالووف هووو اادغووام متووب:
"النووون توودغ مووع الوورا لقوورل التطوورجأ دل و لوور ،اللسووان ،وهووي مثلهووا ووي
الشدة" 135وتتثل ةآ "دولك :م راشد وم رأيت" 136و جّتوا التن ول أهتوا "م َّرَّاشود
وم َّرَّأيت" 137أ ّما دندجا ،لو خاوا النوون حأوث ت ورح النوون للبوا للطاوف وت،ووم
دنه ةتشديد الرا ؛ ّ
ألن (النوون) صونو (الورا ) وي التطورج و وي ت اورهتوا مراهوف
واستثقال .و أه متب اة جني " :أ ّموا دورا ة داصو ( ودأول مو راق ) ةبأوان النوون
ِم ( َم ْ ) ت،أب ي اادرال م،أف ي األستاع وذلك أن النوون السوامنف ال تودّوف
ي وجول ا ّدغامها ي الرا جحو م رأيت وم رآك إن مان ارتكوب ذلوك وودوف
دل و النووون صووحأحف غأوور م ّدغتووف لُأَنبَّووه ةووه دل و اجااووال التبتوودأ م و خبووره غأوور
مرف ّي أي ا أال ترى ل دول َد ِد ّ
ى:
ذا دلأه م أن يُ ام خَ اأر
َم رَّأيت التنون َدرّي أم م
ةإدغام جون "م " ي را "رأيت" ويكا م هذا جتاع ال تادف دل ا ّدغوام (مو
راَّق) وغأره متا تلك سبأله وداص ي هذا مناد لت درأ ( إذا ِهأَتّلَقّوف) ةإدغوام
تا تلقوف وهوذا دنودي يودل دلو شودة اتاوال التبتودأ ةطبوره حتو صوارا م،وا ههنوا
الواحد رى ِهأَ ّ
ت وي اللاول م ورى ِخو َدلّ و ِه َ ّ
وف ولووال أن األمور موذلك
مال
138
لل مك أن تق ّدر االةتدا ةالسام أدن تا الت اردف م تتلقف ادر ،ذلك" .
وم التتقارل التستثقل ترمبه ،أصوا (السوأ والاواد والو اي) ودود ج،تهوا سوأبويه
ةآ"أصووا الاواأر" 139وج،تهوا صواحب ال،وأ ةأجهوا أسولأف متوب" :الاواد والسوأ
ألن مبوودأها مو أسوولف اللّسووان وهوي ُمسووت َد ّ
والو ا أسوولأفَّ ،
ق لوور ،الّلسووان" 140وةووذلك دووال
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صاحب التااول 141وج،وت سوأبويه لهوا جسوبف لو جرسوها ،واآلخور جسوبف لو مطرجهوا.
هذه أصوا م حأِّ واحد؛ ذ تطرج ما ةأ رأس اللسان والثنايا م غأر اتاال؛
غأر ّ
أن (الااد) أدخل ي (السأ ) ي (ال اي) وهو أدرل ال تأع ل األسنان.
ولووأ ووي من وول ال،وورل (سووأ ) ووآ(صوواد) أو (سووأ ) ووآ(زاي) وال (صوواد)
آ(زاي) وال (صاد) آ(سأ ) وال (زاي) آ(سأ ) وال (زاي) وآ(صواد) ودلأوه جوا
أن "ةال السِّأ َوال َّ اي :مهتل" .142ومور ّد ذلوك ّ
ي التهذيب ّ
أن هوذه األصووا هوي
ة بأ،ووف صوووتأف واحوودة "صوواأر" وت تووع أتووا ةأنهووا يقلووأ  :يقوول الت وواورة ،ويقوول
الت اردف؛ حت ّ
أن التن ل يبدل أتا ةأنهوا سو،ف واختأوارا .متوب سوأبويه" :السوأ
مالااد ي الهت والااأر والرخاوة ،إجتا يطرج الاو ل مثله ي مل شوي
ال االباق" .143وم ذلوك دووله "ماودر" قود يل وأ التن ول للو اي يشورةه صوا َدَا
تن ول زايوا ،أو مأجّهوا .ودود دلول لووه سوأبويه ةقولوه" :و جتوا ددواه لو أن يقرةوهووا
ويبدلوها أن يكون دتله م وجه واحد ،ولأسوت،تلوا ألسونته وي فورل واحود ،ذ
ل يالوا ل اادغام ول ي سروا دل ةدال الذال صادا ،ألجّها لأست ة يادة مالتا
درةوي" .ومنوه "دووله  :صوويل وماوالأل ،أةودلوا
ي ا ْتَ ََ ،ل" 144وأرد" ،والبأان
ٌّ
السأ صادا متا أةدلوها حوأ لو يكو ةأنهتوا شوي وي :صوقت" 145ومنوه آ أي وا آ
"دولك ي التسدير :الت دير ،و ي يسدل يوةه :ي دل يوةه" ألجّها مو موفوع الو اي
ولأست ةت بقف أبق لها االباق .والبأوان أهوا أحسو ؛ ألن الت واردف وي الاواد
أمثر وأدر ،منها ي السأ والبأان أهتا أمثر أي ا" .146ومو ذلوك أي وا دووله :
"صقت ،وصبقت" ي "سقت وسبقت" "وذلوك أجهوا مو أداو اللسوان ،لو تنحودر
اجحدار الكا ،ل الا  ،وتا،د ل ما ودها م الحنك األدلو  .147وموذلك جحوو:
"صالو ي سالو ،وصولخ وي سولخ ...ودوالوا صوالع وي سوالع ،ألجهوا وي التاو،د
مثوول القووا ،،وهووي أولو ةووذا مو القووا ،،لقوورل التطوورجأ واالبوواق" .148أ ّمووا ووي
استثقال توالأهوا قود متوب سوأبويه" :داوف الاواد موع الو اي والسوأ  ،مقاوف ال وا
والدال والتا " 149ي،ني ي استثقال التألّف.
 141ال مطشري ،التاال ي صن،ف اادرال.042 :
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ودد ذمر أه اة جني أجه "ما ر اسوت،تاله لتقوارل حرو وه جحوو :سوال ولو "
وهو جظأر "رث ويل وفش وش " 151ي الناور والكلاف ودد دلل له اة جنوي ةقولوه:
"لناور الح دنه ،والتشقف دل النا لتكلاه" .152ومتا ي،د م حاال استثقال التتقارل
اسووتثقال األحأوواز مووع أول األحأوواز الت وواورة وراهرتووه ووي م وواورة الووالم وهووو أول حأو
لر ،اللسان (الالم) مع األحأاز الت واورة .وهوو موا يقولوون دنوه "الوالم الشتسوأف والوالم
القتريف" جّتا الحقأقف لأستا للشت وال للقتر؛ ةل هي لألسرار اللغف ،ومرد األمور اسوتثقال
تقارل أصوا األحأاز؛ حأ تسوبل الوالم السوامنف هوذه األصووا ي تتوع وي التوفوع
يقالن :السكون ،وت اور األحأواز أشول دلو التن ول االجتقوال مو السوكون لو ال ووار.
وهذه األحأاز هي حأ اللسان ةأ األسنان (الذال والثا والظا ) وحأ الن ع (التا والدال
وال ا ) وحأ الااأر (ال اي والسأ والااد) وحأ الذلل "الرا والنون" وحأ التاشي
(الشأ وال أ ) وهو مع ال أ دل االختأار وحأ (ال اد) وهو وحده .هذ أحأاز أصوا
تستثقل دبلها الالم سامنف ل،لف السكون وال وار؛ غأر ّ
أن الالم هي التن ودوف وي التن ول
دون هذه األصوا ؛ ل،لف السكون ذ التتحرك أول ةالبقا ؛ متوا أن صوو أول اللاول مو
أصل اللال والتساس ةه مساس ةت،ن اللاول وهوو موا ال تقبلوه اللغوف ةتوف والوالم لأسوت مو
أصل اللال جتا هي دالمف دد ي،وم دنها ة،المف أخرى "التشديد" منايف دنها .ودلأه قد
جاترم أن دالموف الت،ريوف وي هوذه األلاوار لأسوت الوالم ةول التشوديد .أ ّموا "التوا والودال
وال ا " أستثقل دبلها الالم ل،لف تقرل األحأاز ودلأه يطا ي الن ول (وال غورو الطاوا
ستف جظأره النون د م اورة األدرةا ) وي،وم دنه ةتشديد موا ة،وده منهوا أن ول
اللال "التّتور والو ّدي وال ّهور" .والحكو جاسوه وي األصووا اللثويوف "الظوا والثوا
ّ
والوذجب" دلو خاوا الوالم وتشوديد التوالي.
والذال" أن قها التن ل "الظّهور والثّووم
والحكو جاسوه مووع أصووا الاواأر "السووأ والاواد والو اي" جحووو"السّود ،وال ّ
اوود،
وال ّ اد" أو "السقر والاقر وال در" دل اختال ،من ل اللغا  .والحكو جاسوه موع
جظأريووه األصوووا الذلقأووف "الوورا والنووون" .وهووو مووع هووذه أشوود خاووا م و غأرهووا
لتشارمته الحأ الاوتي ذ ياليتوه مو حأو واحود ،تطاو الوالم ويشودد مول منهتوا
أكووون الن وول ":الو ّرّل والريووب والنّوووم والنّتأتووف" .والحكو جاسووه مووع ال وواد ودنوود
سووأبويه هووو "أدوورل الحوورو ،منهووا ووي التطوورج واالجحوورا 153"،ومثّوول لووذلك ةقووول
ة ،ال،رل" :ال ع ي اف ع أةدل الالم مكان ال اد".154
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غأر أن هذا يناد دوله أن الرا هي ":أدرل الحرو ،ل الالم وأشبهها ةهوا،
اردتاُالحر أ اللذي يكوجان م مطرج واحد ،ذ ماجت الوالم لوأ حور ،أشوبه
ةهوا منهووا وال أدورل" .155ودنوودجا أن دولوه هووذا أدورل لو الاووال ذ الووالم والوورا
صنوان ي الحأو ؛ أموا ال واد حأو وحوده .لوذا موان الشوريك وي الحأو أدورل مو
الووذي ووي الحأ و الت وواور .ود ود جلحوول أن الوورا وال وواد يأتلاووان ووي التن وول دل و
الطال ،جحو" :رفا ورفوان وفر وفرار" وال يأتلف الالم مع ال اد ال دل
تقدي ال اد جحو "فل" ولأ وي مون قه "لو " .موع أن الوالم والورا مو حأو
واحد ومرد ذلك أن الالم أدرل م الرا ل ال واد دبول التن ول الورا دبول ال واد
ول يقبل الالم وهذا القرل هو الوذي أتواح ااةودال ةأنهتوا قوال ة ،وه ":ال وع وي
اف ع أةدل الالم مكان ال اد" .156ودلأه اسوتثقل التن ول تقودم الوالم دبول ال واد
أخا الالم ودوم دنه ةتشديد ال اد متا وي "ال ّّوبع وال ّّوأا " وجحووه .ودلأوه
ماجت دلوف خاوا الوالم دبول هوذا األصووا خاصوف ،و رهارهوا موع غأرهوا مو ةقأوف
األصوا " البا وال أ والحا والطا  ،ال،أ الغأ الاوا القوا ،الكوا ،التوأ الهوا
الواو والأا والهت ة".
ُُُُاُ ًُُ ُ ُ ُُُ ُ ُُُُ:
النوعُاألخر
ثاني
ّ
وهو ما يقبل التألف ةشرل أن يقدم أه األدوى دل األف،ف والطارج د الداخل ودد
ي،رم دنه التن ل أن ع األول وي،وم دنوه ةالتشوديد اسوتثقاال للتتقوارل .وهوذا النووع
األصوا دد يقبل االجتقال ي الحأ الاوتي الواحد م صو ل آخر هوو أدورل
منه ل الداخل ،وم صو ل آخر هو أف،ف منه جرسا .ومرد ذلك سببان:
األولّ :
أن التن ل ال يقدم الاو األدورل لو الوداخل دلو األدورل لو الطوارج؛
ّ
ألن ذلك فرل م النكوص والتقهقر.
واآلخوورّ :
أن الاووو التبتوودأ جّتووا هووو دتوواد التن وول ،ودلأووه يتك و مووا يقووع ة،ووده،
واألف،ف ال يالت دتادا ،وتلك لبأ،ف من ل اللغف وستته.
وأ ّموا تقودي األدوورل لو الطوارج دلو األدورل لو الووداخل ،تو صووره مووثال
(الدال) و(التا ) ذ هتا م حأّ واحد؛ ال ّ
أن (الدال) ل الداخل أدورل ،ولو يسوتع
م ألاار ال،رل أن ددم (الدال) دل (التا ) ودلأه لأ وي مون قه "د " لكو دود
يقودم (التووا ) جحوو" :وتوود" ومووع هوذا دوود يُُسوتثقل أ،وورم دنووه لو "و ّد" حكو ذلووك
سأبويه ي متاةه 157مل ذلك مراهف لتوالي التقارل.
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وأ ّما تقدي األدوى دل األف،ف ت صوره (الهت ة) و(الهوا ) (،الهوا ) وي
حأامووف أصوووا اللاوول ال تسووبل (الهتوو ة)؛ ّ
ألن الهتوو ة أيقوول؛ والتن وول يناوور موو
التن ل النكووص
االجتقال ل األيقل ،ودلأه لأ م من ل ال،رل "هأ" ذ ير
م خاأف ل موا هوو أيقول منوه ،ولو يسوتع مو ألاوار ال،ورل أن دُو ّدم (الهوا ) دلو
(الهت ة) لتا ي ذلك م جقو لنحأو ة من ول ال،ورل وي التود ّرّج .وةالتقاةول سوتت
التن وول أن تسووبل الهت و ةُ الهووا ؛ ّ
ألن (الهت و ة) أجوودى وأدوووى وأيقوول جحووو" :أهوول،
ّ
وألن الاوووتأ
وأهلووون ،وأهووالي" ذ هووو منس و مووع لبأ،ووف ال،رةأووف ووي التوودرج.
صونوان وي الاوودى والتطورج ،وهووو موا يقوورل أحودهتا مو اآلخور أمثوور قود ينووأى
التن ل دل هذه الحالف أي ا؛ السأتا وهي سامنف ،وي،وم دنها ةتد ي حرمف ما
دبلهووا دل و البووديل التطاووف جحووو" :أهوول" تاووبت "آل" موول أولئووك اسووتثقاال لتوووالي
التتقارل ي التطرج .وتقدي األدوى لأ دارا دلو القورل وي التطورج؛ ةول دود
يكون ي غأره؛ مآ "أحد وأخذ وشوأن وشوهد ودهود" غأور أجّوه وي التطورج القريوب
أمثر وأرهر .متب اة جني " :ن جتع ةوأ اينوأ منهوا دو ّدم األدووى دلو األفو،ف
جحو :أهل وأحد وأ ودهد ود ْهْر" 158آ "مت تقارل الحر وان لو ي توع ةأنهتوا ال
ةتقدي األدوى منهتا جحو أ ُرُل ووتِد وولد" .159ودلول لوذلك ةقولوه" :وأجوا أرى أجهو
جتا يق ّدمون األدوى م التتقارةأ م دِبَل أن جتع التتقارةأ يثقل دل النا لتا
ادت موووا الن وول ةهتووا دو ّدموا أدواهتووا ألمووري  :أحوودهتا أن رتبووف األدوووى أةوودا أسووبل
ّ
األخوف مو دِبَول أن التوتكل وي
وأدل واآلخر أجه جتوا يقو ّدمون األيقول ويوو ّخرون
أ ّول ج قف أدوى جَ ْاسا وأرهر جشالا ق ّدم أيقل الحر أ وهو دل أجتل الحوالأ متوا
ر ،وووا التبتوودأ لتق ّدمووه ووأدرةوه ةأيقوول الحرمووا وهووي ال ووتف ومتووا ر ،وووا الاادوول
لتقدمه وجابوا التا،ول لتأ ّخره ّ
إن هذا أحد ما يحت ّج ةه ي التبتدأ والاادل.160
وم هذا النوع أي ا (الدال مع الثا ) قد يسبل الدا ُل الثا  ،ومنه " ّ
الدث" وهوو
التتقوارل مو ورا الثّأوال ،وال ورْ ل التوول  ،والر ْمو ُي
الت ر ال و،أف ،والرّموي
ِ
161
ّ
ةالح ارة ،وااللتوا ي ال سد ومذلك "دير" ويسوغ منه تسكأ (الثا ) أ ّما (يا
دال) لأ م موالم ال،ورل؛ ّ
ألن (الودال) أدخول وأدووى ،ولوأ مو لبأ،وف من ول
ال،رةأف االجتقال م الطاأف ل ما هو أيقل .ومنه أي ا (الدال وال واد) قود حكوي
وك أحوود دوونه "دم" .ومنووه أي ووا (الوودال والاوواد) "ألن
دوونه "فوود"لك و ل و يحو ِ
 158اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 159جاسه.
 160جاسه.00 / 1 .
 161الهروي ،تهذيب اللغف.40/ 14 .
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الااد دريبف م الدال" 162التساغ منه تقدي (الااد) ومنه "ص َّد وصدق" وجحوه؛
وال غرو أن ي أ التن ل (الاواد) أوال ألجّوه أدووى وال يقبول ذلوك وي (التوا ) ألجوه
أف،ف ،وألجه تقهقر وجكووص ،ودود جوالّّ اةو جنوي أجوه "متو تقوارل الحر وان لو
ي تع ةأنهتا ال ةتقدي األدوى منهتا".163
و ووي (توواج ال،ووروس) ّ
أن " َدَصََّّ خََ و َد َم سائِسووا" 164و ووي (التهووذيب)" :أن "صوود،
دص :مسووت،تالن" .165غأوور أن هووذه الت ،تووا لوو تووورد شوواهدا لغويووا منووه غأوور
" َدَصََّّ " ودندجا أن هذا الشاهد رد لأ له جظأر .وم صور هذا النوع أي وا توألف
(البا والاا ) ذ هتا متقارةان ي التطرج حأ هتا الا ويشارمهتا وي ذلوك التوأ ،
ودد وصاها صاحب ال،أ أجّها شاهأف "ألن مبودأها مو ال َشواَف"  .166أ ّموا (التوأ ) قود
جُقل د الطلأل أجه مان يستأها ُم ْبقف؛ ألجّها ت بِل الا ذا جُ ل ةها .167ودلأه لوأ
ي مالم ال،رل ملتف أولها ا وياجأها ةا ال حر ،واحد أورده ال ةأدي هو " ُبّ "
فوع ةال ُكو َوف ،وهو ة و مو ه ْتودان" .168ومور ّده أن (الاوا )
ةال َّ يو َّ التَّشوديد :موْ ِ
ّ
أخف م (البا ) وأف،ف ،واالجتقال م الطاأف ل الثقأول مرموب دسوأر .وموذلك
هو ترمب (الاا ) دبل (البا ) دد يستثقله التن ل ل،لّف التقارل ،وم شواهد اسوتثقال
هذه الحالف دولك" :اذهب ي ذلوك" 169جّتوا من قهوا " ذ هاّوي" وموذهب سوأبويه أوه
دل دلب البا ا  170ومذهبنا أه دل خاا األّول والت،وي دنه ةتشديد األخأر.
ودلأه جأى من ل ال،رةأف د صوغ اللال م األصوا التتقارةف وي التطورج
لتا ي ذلك م جهد وملاف آ" ذا اختلات أحوال الحورو ،حسو التوألأف" .171ومو
هذا النوع آ أي ا آ اسوتثقال االجتقوال مو الردوف لو الاطاموف ،حأوث يسوتثقل التن ول
االجتقال م صو ردأل ل ما هو أشد منه طاموف ،ذ هوو اجتقوال مو الطاأوف لو
األيقل وهو مستثقل .وم أمثلته استثقال االجتقال م التست،لي التاط ل التهتوس
التردوول؛ وذلووك ّ
ألن اللسووان ووي (الاوواد) ياوو،د م،ووه ل و الحنووك األدل و أ وود وي
 162سأبويه.115 / 4 .
 163اة جني ،الطاائال.00 / 1 .
 164ال ةأدي ،تاج ال،روس.023 / 15 .
 165الهروي ،تهذيب اللغف.50 ، 12 :
 166ال،أ .02 / 1 .
 167جاسه.
 168ال ةأدي .تاج ال،رس ،030 / 0 .ةال " رل".
 169سأبويه.442 / 4 .
 170جاسه.
 171اة جني ،الطاائال.02 / 1 .
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جكوصه ل مطرج (التا ) يُقلف ،أ نت ل (ال ا ) صنوه التاط  ،مي يكوون أخوف
من قا ،وأل ف حكايف ،وأدت ةاألصوا أن تتفلف .ودد مثل لذلك اة جني كتوب:
" ذا دلت ي اصتبر :اص بر أجت دد درّةت التا م الااد ةوأن دلبتهوا لو أختهوا
ي االباق واالست،ال وال ا موع ذلوك مو جتلوف مطورج التوا " .172ومثّول لوه وي
موفع آخر ةآ "وم ذلك أن تقع ا ا ت،ل صادا أو فادا أو لا أو را تقلب لها
تاؤه لا  ،وذلك جحو :اص بر وافو رل والّورد وار لو  ،هوذا تقريوب مو غأور
ا ّدغام" .173وجظأر ذلك دوله  :ازدان وادد وا ّدمر ،آأصل " ُم َّذمر" و ول موا جوال
دلأه سأبويه "مذتكر" متب" :و جتا حودها ُم ْوذتَ ِكر ،ولكونه أدغتووا" .174ومتوب اةو
جني" :وم ذلك أن تقع ا (ا ت،ل) زايا أو داال أو ذاال تقلب تاؤه لها داال مقوله :
ازدان وا ّدد (وا ّدمر واذدمر )" .175ودولوه (ا ّدمور واذدمور)دلو حكايوف أةوي دتور
والقأاس دندجا "اذتكر" متا أيبته اة دقأل ،متب" :اص بر واف ع وا ّدمر" ّ
إن
أصولها التستثقلف "اصتبر وافت ع واذتكر" .176ودلّل له ةاستثقال (التا ) ة،د هذه
األصوا متب" :استثقلت التا ة،د هذه األحر .177"،ومتب اة جني" :أ ّموا ا ّددو
حديثه حديث الّرد ال غأر ي أجه ل تقلب دادا لإلدغام لكو دلبوت توا ا ّددو داال
مقلبها ي ازدان ي وا قت اؤه الدال التبدلف م التوا لو يكو مو اال ّدغوام ةو ّد".178
وأ ّما "اذدمر تن لف ةأ ازدان وا ّددو  ،وذلوك أجّوه لتوا دلوب التوا داال لودووع الوذال
دبلها صار ل اذدمر قد مان هذا وجها يقال مثله مع ّ
أن أةا دتورو دود أيبتوه وذموره
غأر أجه أجريت الذال لقرةها م الودال ةوال هر ُم ْ ورى الودال وأوير اال ّدغوام لت وام
الحوور أ ووي ال هوور ووأدغ  ،هووذه من لووف ةووأ من لتووي ازدان وا ّدد و  ،وأ ّمووا ا َّذموور
كاس َّتع واصَّبر".179
ومتا يحتل دل ذلك "أن تقع السوأ دبول الحور ،التسوت،لِي تقورَّل منوه ةقلبهوا
صووادا دلو مووا هوو مبووأ ووي موفوو،ه مو ةووال اال ّدغووام ،وذلووك مقوووله ووي ُسو ْقت:
اوووق و ووي سووبقت :صووبقت و ووي َس و ْتلَل و َسووويل :ص و ْتلَل
ص و ْقت و ووي ال ّسوووق :ال ُ
ُ
وصووويل و ووي سووالو وسوواخط :صووالخ وصوواخط و ووي سووقر صووقر و ووي مسووالأخ:
َ
ماالأخ" داله اة جني ي الطاائال.180
 172جاسه.201 / 2 .
 173اة جني ،الطاائال.140 / 2 .
 174سأبويه.425 / 0 .
 175اة جني ،الطاائال.144 / 2 .
 176اة دقأل ،شرح اة دقأل.205 / 2 .
 177جاسه.
 178اة جني ،الطاائال.144 / 2 .
 179جاسه.
 180جاسه.140 - 144 / 2 .
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نطق؛ُغيرُأنهُقدُينأىُعنهُاختيارُاًُُ
النوعُالثالثُ،وهوُمماُالُيرفضهُالمُ ُ ُُُ ُُ ُُُُ ُُُُُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُ
ُ ُُُُ ُ ُُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُُُُُُ ُ ُُُُ:
ُُُُاُ ً ُُ
ثالث
حالف الطأار هذه جتا تت ّسّد ي "تا اال ت،ال" الداخلوف دلو الاوأغتأ " :تا ّّ،ول
وتاا ّدل" لأابحا (تتا،ل وتتاادل) أتووال التوا جاسوه أ ورح سو،ف وخأوارا .و أوه
متب سأبويه " :إن التقت التوا ان وي تتكلتوون وتترسوون ،أجوت ةالطأوار ،ن شوئت
أيبتهتا ،و ن شئت حذ ت حداهتا :وتاديل موا تتثول ةوه سوأبويه 181مو دولوه دو
واجع
وجل :تَتَنَ َّ ُل َدلَ ْأ ِه ُ ْال َت َالئِ َكوفُ ( اولت )03 :وتَتَ َ وا َ ُجنُووةُهُ ْ َدَو ِ ْال َت َ ِ
(الس دة )10 :ومتوب" :و ن شوئت حوذ ت التوا الثاجأوف .وتاوديل ذلوك دولوه تبوارك
وت،ال " :تن ل التالئكف والوروح أهوا" ودولوه" :ولقود منوت تتنوون التوو " وماجوت
الثاجأف أول ةالحذ ،ألجها هي التي تسوك وتودغ " .182ودلو الووتأرة موان التن ول
ةالطأار مع ة ،األحأاز أ رح هذه التا  ،وي،وم دنه ةتشديد ما ة،ده؛ اجسو اما
ُُُُُ رُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُُُُُ ُُُُُ ُُ ُُ
انُوأصرولُالثنايراُاليليرا
حيزُطرر ُالل
مع ةنأف الا،ل؛ وهذه األحأاز هي ماآلتيُ ُ ُُ ُُ :
وأصواته (ال وا والودال) وموذاك (التوا ) جاسوه .ومو شوواهده مسوتثقال موع (الودال)
دوله ت،ال " ا ّدار ت أها" يريد :تدارأتُ " .183ومو شوواهده مسوتثقال موع (ال وا )
دوله ت،ال " :ي أروا ةتوس " و"الّهروا" و"الّأّّرجا ةك" جّتا األصل ":يت أوروا"
ُالثنايراُاليليراُُ ،وأصوواته
رانُوأطررا ُُُُُُُ ُُُُُ ُُ
ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ
حيزُطرر ُالل
و"ا ْت هروا" و"ا ْت أّّرجا"ُ ُ ُُ ُُ .184
هي (الوذال والثوا والظوا ) .ومو شوواهد اسوتثقاله موع (الوذال) دولوه ت،وال " :ل،لهو
يذ ّمرون" واألصول "يتوذمرون" .185ومو شوواهد اسوتثقاله موع (الثوا ) دولوه ت،وال :
"ايووادلت " واألصوول "تثووادلت " .186وم و شووواهد اسووتثقاله مووع (الظووا ) دولووه ت،ووال :
حيزُالصرييرُوأصوواته هوي (الاواد والسوأ
"يظّهرون" واألصل "يتظهرون"ُُ ُُُ ُُُُ ُُ .187
ا ُّ
اَّو ْد ِم
َّوتِ :شو ْبهُ ال َّ
وال اي) .أ ّما موع (الاواد) وال تكواد ت ود منوه "صوت" غأور "ال َّ
والقَ ْهْر" 188أ ّما "تال" هو لأ م من قه  ،وم شوواهد هوذه الحالوف دولوه ت،وال :
"وأن ي ّ
اّلحا" واألصل "يتاالحا" .189وم شواهده أي ا دول سأبويه" :سوت،ناه
190
ينشدون هذا البأت ،الة مقبل :
 181سأبويه.450 / 4 .
 182جاسه.450 / 4 .
 183سأبويه ،450 / 4 .وأةو حأان ،ارتشا ،ال رل.049 / 1 .
 184جاسهتا.
 185جاسهتا.
 186أةو حأان ،ارتشا ،ال رل.049 / 1 .
 187جاسه.
 188الهروي  ،تهذيب اللغف.50/ 12 .
 189أةو حأان ،ارتشا ،ال رل.049 / 1 .
 190سأبويه.400 / 4 .
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كأجَّتا ْ
ياح ُزالالَ
الر ُ
ااِّقُهُ ِّ
أر َغتامف ةِ َ،را تُ َ
اغتَبَقَاب َّ َ
وأ ّما شاهد اسوتثقاله موع (السوأ ) دورا ة ال تهوور 191ال يسو ّت،ون( الاوا ا )2 :
وي
ودوورأ حتو ةَ ،والكسووائي ،وحاووال ال يتَ َسو ّت ُُ،ون ودنوود سووأبويه أن "البأووان درةو ٌّ
حسو الخوتال ،التطوورجأ " .192أ ّموا تقودم (السووأ ) وا منوه ألاووار م،ودودة هووي
"ستر" و"ست" و"ستل" ةت،ن تتاةع .وأ ّموا وهوو موع (الو اي) لو يحوكََ دونه مو
"ز " غأر" :زََ تَ ْت ُ
وت التورأةَِ :ذا زََ يَّ ْنتََهوا .وجوا وي (التهوذيب) دو شو ّتر دولوه" :ال
193
در ،ال ّ اي مع التّا موصوولأ الّ زتََوت" وجوا أوه أي وا أن (ز ) :أهتلوت
أَ ِ
وجوهها" 194وم شواهد استثقال هذه الحالف "ازيّّنت" جتا هي"ت ينت" .195ومذلك
(التا ) ة،د (ال اي) قد ي،رم دنه التن ل اختأارا أبدله داال للبا لل الف.
وم شواهد ذلك "مو دان" جتوا األصول التسوتثقل "م توان" ودود أحالوه سوأبويه
دل و ااةوودال متووب" :ال و اي تبوودل لهووا مكووان التووا داال ،وذلووك دوووله  :م و دان ووي
م تان" 196ودلل له ةقوله " :ألجه لأ شي أشوبه ةوال اي مو موفو،ها مو الودال،
وهي م هورة مثلها ولأست م بقف متا أجها لأست م بقف".197
وم شواهده أي ا "ت دري" متب ال جاج" :ت دري أصله ت تري ،ال أم هوذه
التووا تبوودل ة،وود الو اي داال؛ ألن التووا مو حوورو ،الهتو  ،وحوورو ،الهتو خاأووف
التا ة،د ال اي تطا  ،أةدلت منها الدال ل هرها ،ومذلك يات،ل م ال ينوف ،تقوول:
ُُ ُُ) وم و شووواهده "اج ّت،وووا" واألصوول
ريوُوالنرري
حيرُرزُُُُ(ُُالجرُُ ُُ ُُُ
أجووت ت و دان يووا هووذا"ُ .198
حيزُُ(ُُالضراُُُ) وهوو حأو لوحوده،
"ت ت،وا" 199و"ا ّشاي،وا" واألصل "تشاي،وا"ُُ ُُ .200
وم شواهد هذه الحالف "ا ّ
فّارةوا" واألصل "ت ارةوا".201
 191سأبويه ،400 / 4 .وأةو حأان ،ارتشا ،ال رل.049 / 1 .
 192سأبويه.400 / 4 .
أدول" :ول،ل ج ع (التا ) ي مل دل ادتبار توالي ال،الما الأا دالمف ومذلك التا ألن التا جتوا هوي
دالمف صأغف تا ّّ،ل ،استثقل التن ل دالمتأ ي لال واحد".
 193الهروي ،تهذيب اللغف.111/ 10 .
 194جاسه.122/ 10 .
 195سأبويه ،450 / 4 ،وأةو حأان ،ارتشا ،ال رل.049 / 1 .
 196سأبويه.405 / 4 .
 197جاسه.402 / 4 .
 198ال جاج ،م،اجي القرآن و دراةه.42/0 .
 199أةو حأان ،ارتشا ،ال رل.049 / 1 .
 200جاسه.
 201جاسه.
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الخاتمةُ
ُُ ُُُ ُ ُ
مان مدار البحث ي استثقال توالي األصوا التتقارةف ،وال د وب أن يكوون التقوارل
ةووأ األصوووا موودداة لو الكراهووف واالسووتثقال ،تن وول اللغووف متن وول الحأوواة ،يستحس و
التبادد ي التألّف والتفلف واالجس ام ،وهو موا يوذهب يومود ّ
أن اللغوف صوورة حقأقوف
د الحأاة .ودد خلال البحث ل ّ
أن م تل هذه األصوا ي تفلاها ياليف أجواع:
 جوع ال سبأل ل تفلاه؛ ل،لف االشتراك ي الحأ الاوتي الواحود ،وموا ينوتج دو
ذلك م شبه ل حد مبأر ةأنها ي ال بأ،ف الاوتأف.
 هذه األصوا تطرج مو حأو صووتي واحود؛ حتّو ّن ة ،وها يوأتي ةوديال دو
اآلخر ،ومطارج هذا النوع :أدا الحلل ووس ه وأدجاه ،ورأس اللسان ولر ه.
كل هذا األصوا ال سبأل وي من ول ال،ورل الااوأت لو توالأهوا ال أن يكوون
أصل مر وم أو لال ُمهتل.
 وجوع يان يقبل التألّف ةشرل أن يتقدم أه األدووى دلو األفو،ف ،واألمثور درةوا
ل الطارج دل األدرل ل الداخل؛ متا ي "الهتو ة والهوا " وال تقودم (الهوا )
دل (الهت ة) ّ
ألن التن ل ملت م ةتقدي األدوى دل األف،ف ،اتبادا لنه ه ي
التدرج ،و(الهت ة) أدوى م (الها ).
 وجوع يالث ال تر ه اللغف؛ غأر ّ
أن التن ل ينوأى دنوه اختأوار وسو،ف وادتاوادا
ي األصوا  ،ويتثل هذه النوع أ ،ال اال ت،ال التي تدخل دلأهوا توا الت واردف
تدخل ةوذلك التوا ال،الموف دلو توا البنوا والتن ل حأنئوذ ةالطأوار ةوأ أن يثبوت
االينأ  ،أو ي ،د واحدة دل ادتبار توالي األمثال؛ السأّّتا والت،ن حاصول
ال التباس وال مساس.
ودلأه خلال البحث ل جتائج شت جوج ها ي جقال منها:
ينووأى التن وول دوو تووألف الاوووتأ التشووترمأ ووي الحأّّوو  ،التت وواوري ووي
التطوورج ،التتاقووأ ووي ال بأ،ووف أ وونت لو اادوورام دو األول والت،وووي دنووه
ةالتشووديد ووي اآلخوور ،وم و ذلووك (الحووا والهووا ) هتووا ال يت وواوران ووي حأامووف لاوول
ألجهتووا مهتوسووان رخوووان دريبووان .ومتثلهتووا (الطووا والحووا وال،ووأ الغووأ ) ملّهووا
أهتلووت وجوههووا؛ مراهووف وجاووورا م و تووألف التتقارةووا  .ومووذلك (القووا ،والكووا)،
و(ال أ والشأ ) ّ
إن ي تألاها مراهف واستثقال.
ّ
ّ
ودد خلال البحث ي صو (ال أ ) خاصوف أجوه صوو ُمثقول ة بأ،توه يسوتثقل
مع جتأع التت اورا  ،أستثقل مع (القا )،ومع (الكا )،مع (ال،أ ) ومع (الغوأ )
ومووع (الحووا ) ومووع (الهووا ) متووا دوود يسووتثقل أي ووا مووع (السووأ ) ومووع (ال وواد) ومووع
(الذال) ودود وجودجا موا يويود ذلوك دنود اةو وارس ودنود ال واحل .متوا ّ
أن لوه دالدوف درةو
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وشبه مع (الأا ) مع أجهتا دل اختال ،لبأ،ف ةوأ الاوحف واالدوتالل ،وهوي سوتف
لآ(ال أ ) خاصف دون غأر م األصواتآ هتا شبأهان ي الن ل ،دريبان ي حأ الادور
وااخراج ،كالهتا يطورج مو وسوط اللسوان ةأنوه وةوأ وسوط الحنوك األدلو  .ودود
وجدجا م دول ال،لتا ما ي ،د م ذلوك قوال ةوه سوأبويه والتبورد والاارسوي ومول
مثبت ي مت البحث ،مويل ي يناياه .ةل ن ذلك وادع ي من ل األرجنتأنأأ وهو
سباجأو التن ل ،ه يبدلون الأا جأتا وي،ده دلتا ااسباجأف م ااحف اللسان.
ومو جتوائج البحوث وي السوأاق ذاتوه النوأي دو تووالي األصووا الن ،أوف وهوي
(التووا والوودال وال ووا ) ذ لووأ مو وورق ةأنهووا ال ووي ال هوور والهتو هووي ال تووأتلف ووي
أصل اللال وال ي،تد ةالتا حأ ت ي دالمف م اردف ذلك لأ له ادتبار ،ودلأه
ي،قد القأاس؛ ةل ن البحث ودف دل أجتال أدرم أها التن ل د (التا ).
ومتووا خلووال لأووه البحووث اسووتثقال التن وول لووآ"التووا " م وواورا لكوول م و (ال ووا
وال اد والذال والظا والااد) لتا ةأنهتا مو دورل وي التطوارج ،وموذلك (الودال)
موع موول مو ال ووا ) و(الظوا ) .ومنووه أي وا ت واور األصووا اللثويووف (الوذال والثووا
والظا ) إجّه محتول دل غأره م االستثقال ،ويحتول دلأوه أي وا ت واور (ال واد
وال وا ) هوو مسوتثقل لو حود امتنوع وأهتول .ودلو ذلوك ت واور األصووا الذلقأووف
مأةي مستثقل .ومثلها ي الحك أصوا الاواأر (السوأ
(الالم والرا والنون) هو
ٌّ
والااد وال اي) ال تتوالي أتا ةأنهتا ل،لف الت اور.
ومتا خلال لأه البحث أي ا جوع يان م األصوا هوو يتوألف ةشورل أن يقودم
أه األدوى دلو األفو،ف والطوارج دو الداخلوآ ودود ي،ورم دنوه التن ول أنو ع
األول وي،وم دنه ةالتشديد استثقاال لتبدأ التقارل.
ومت ا خلال لأه البحث د اا دل الساةل استثقال االجتقال م الاوو الردأول
ل الاو الاط ذ هو اجتقال م الطاأف ل األيقل ،وهو مستثقل.
آخر م التفلف ال ير ه التن ول؛ غأور أجوه
ومتا خلال لأه البحث تفلف جوع َ
دد ينأى دنه اختأارا وس،ف للبا للطاف واالدتااد ،وذلك ي صأغتي اال ت،ال "تا ّّ،ل
وتاا ّدل" حأ يُودخل دلأهتوا التن ول دالموف الت واردف (التوا ) والتن ل آ حأنئوذ آ
أهتا ةالطأار ةأ أن يُثبت التا ي دل ادتبار ّ
أن واحدة هي (تا ) اللاول واألخورى
هي دالمف الت اردف ،أو يكتاي ةواحدة ج قا ةغ النظر د أيف هي منهتوا دلو
ادتبار مراهف توالي األمثوال .هوذا هوو البحوث ودود تو وي درفوه؛ اتحتوه ،ومتنِوه،
ومنتهاه ،وأن الحتد هلل الذي ةتشأئته تت األدتال.
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مجلة شمالجنوب

العدد السابع عشر

يونيو 0202

جُعُُ:
المصاُُُرُُُوُاُلُمُرُا ُ
ُُ ُ
 أحتد ة ارس ة زمريا الق ويني الرازي ،أةو الحسأ (التتو 090 :هآ)
 الااحبي :تحقأل :السأد أحتد صقر ،دار حأا الكتب ال،رةأف ،القاهرة (ةال ).
 م توول اللغووف ،دراسووف وتحقأوول :زهأوور دبوود التحس و سوول ان ،موسسووف الرسووالف،
ةأرو  ،ال ب،ف الثاجأف1430 ،هآ 1920 /م
 أةو سحاق اةراهأ ة السري ال جاج.
 م،وواجي القوورآن وادراةووه ،شوورح وتحقأوول دمتووور :دبوود ال لأوول دبووده شوولبي ،دووال
الكتب ،ةأرو  ،ال ب،ف األول 1432 ،هآ 1922 /م.
 ةها الدي أةو محتد دبد هللا ة دبد الرحت ة دبد هللا ال،قألي.
 شورح اةو دقأول دلو ألاأوف اةو مالووك  ،دودم لوه ووفوع هوامشوه ،الودمتور مأوول
ي،قول ،دار الكتب ال،لتأف .2313 ،لبنان ال ب،ف الساة،ف.
 أةو ةشر دترو ة دثتان ة دنبر.
 متوال سوأبويه ،تحقأول :دبوود السوالم هوارون ،مكتبووف الطواج ي ،ال ب،وف الطامسووف،
القاهرة2339 ،م.
 أةو البرما دبد الرحت ة محتد األجااري ،متال الدي األجباري.
 ااجاووا ،ووي مسووائل الطووال ،ةووأ النحووويأ  :الباووريأ والكووو أأ  ،التكتبووف
ال،اريف ،ةأرو 1419 ،هآ 1992 /م.
 أةو ةكر محتد ة الحس ة دريد األزدي (التتو 021 :هآ)
 جتهرة اللغف ،تحقأل :رم ي ة،لبكي ،دار ال،ل للتاليأ  ،ةأرو 1925 ،م
 أةو الحس دلي ة ستادأل ة سأده الترسي [ 402 :هآ]
 التحكووو والتحوووأط األدظووو تحقأووول :دبووود الحتأووود هنوووداوي ،دار الكتوووب ال،لتأوووف،
ةأرو  ،ال ب،ف :األول 1421 ،هآ 2333 /م
 أةو الاتت دثتان اة جني.
 الطاووائال ،تحقأوول :محتوود الن ووار ،الهأئووف التاووريف للكتووال ،لب،ووف خامسووف،
القاهرة.2313 ،
 سر صنادف اادرال ،تحقأل :محتد ستادأل ،وأحتد دامر ,دار الكتب ال،لتأف،
ةأرو  ،ال ب،ف الثاجأف1422 ،هآ .2335 /
 أةو القاس محتود ة دتر ال مطشري الطوارزمي (التتو 002 :هآ)
 الكشووا ،دو حقووائل التن يوول ودأووون األداويوول ووي وجوووه التأويوول ،تحقأوول :دبوود
الرزاق التهدي ،دار حأا التراث ال،رةي ،ةأرو .
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التاال ي صن،ف اادرال تحقأل :دلي ةو ملح  ،مكتبف الهالل ،ةأرو  ،لب،ف
أول .1990 ،
أةو ال،باس ،شهال الدي  ،أحتد ة يوسف الت،رو ،ةالستأ الحلبي (التتو 500 :هآ)
الدر التاون ي دلوم الكتوال التكنوون ،تحقأول :الودمتور أحتود محتود الطورال،
دار القل دمشل( .ةال ).
أةووو دبوود الوورحت الطلأوول ةوو أحتوود ةوو دتوورو ةوو تتووأ الاراهأوودي الباووري
(التتو 153 :هآ)
متووال ال،ووأ  ،تحقأوول :د مهوودي التط ومووي ،د ةووراهأ السووامرائي ،دار ومكتبووف
الهالل (ةال ).
أةو دلوي الحسو ةو أحتود الاارسوي .التسوائل ال ،وديا  ،دوال الكتوب ،تحقأول:
الدمتور دلي جاةر التناوري ،ةأرو ال ب،ف األول 1430 .هآ 1920 /م.
أةو جار ستادأل ة حتاد ال وهري الااراةي (التتو 090 :هآ).
الاحاح تاج اللغف وصحاح ال،رةأف ،تحقأل :أحتد دبد الغاور د وار ،دار ال،لو
للتاليأ  ،ةأرو  ،ال ب،ف :الراة،ف1435 ،هآ 1925 -م
محتد ة أحتد ة األزهري الهروي ،أةو مناور (التتو 053 :هآ)
تهذيب اللغف ،تحقأل :محتد مردب ،دار حأا التراث ال،رةوي ،ةأورو  ،ال ب،وف
األول 2331 ،م.
ّ
مح ّتد ة مح ّتد ة دبد الر ّزاق الحسأني ،التلقب ةترت  ،ال َّ ةأدي (التتو 1230 :هآ)
تاج ال،روس م جواهر القاموس ،تحقأل :م تودف م التحققأ  ،دار الهدايف (ةال )
محتد ة مكرم ة منظور األ ريقي التاري.
لسان ال،رل .دار صادر ،ةأرو  ،ال ب،ف األول (د ).
محتد ة يوسف الشهأر ةأةي حأان األجدلسي
ارتشووا ،ال وورل موو لسووان ال،وورل .تحقأوول :د .رجووب دثتووان محتوود ،مكتبووف
الطاج ي القاهرة ،ال ب،ف األول  1412 ،هآ.1992 /
تاسأر البحر التحأط ،دار الكتب ال،لتأوف ،ةأورو 1422 ،هوآ 2331 /م ،ال ب،وف:
األول  ،تحقأل :الشأخ دادل أحتد دبد التوجود وآخرون.
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