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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
مدار هذا البحث ،استثقال منطق العربية لتوالي الصوت لنفسه فيي يياةية الظفي
الوايد ،والسبي ُل الذي يسظكه تجنّبا لذلك؛ ةظما م ّسّت الحاجة ،ودعت األسباب؛ عظي
مبدأ التيسير والخفّة طظبا لظجزالة والفصاية واالستحسان.
وعظيييه ابييا منطييق العربييية الفصيييل عييي لييك التييوالي ،ومييا يسييببه مييي سييماجة
ت ةاات ،أو يرةات ِطوال.
واستثقال فجنل إل
بدائل أخرى؛ أصوا ٍ
َ
ومجاورة الصوت لنفسه ،أو "توالي األمثال" ةما س ّماه عظماء العربية مي قبيل،
قييد يكييون لةييرورة البنيياء؛ ومييث لييك يُُسييتثقل ،وقييد يكييون ل ييير ييرورة فيسييتقبل،
وسبيل المنطق يينها البحيث عيي بيديل أخيي وأيسير؛ يييث ال مسيات وال التبيات،
و لك الةابط في االعتبار.
الكلماتُالمفتاحية :منطق العربية ،الصوت ،يياةة الظف .
ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُ
مقدمةُ:
ّ
ييااي ودالالت.
األصيييوات ميييادة الظ ييية؛ منهيييا تتيييفلي ،وبهيييا تيييفتظي ،صيييي ا ومعي َ
واألصوات في منطيق العيرب ثةثية أايوا  :صيحا ،،ومعظولية ،وأصيوات هيي بييي
اك .فف ّمييا الصييحا ( ،وهييي ةييل األصييوات مييا عييدا الييواو والييياء والنييون والهمييزة
والهاء) فهي األصوات القوية التي ال تستثقل بطبيعتهيا متح ّرّةية؛ ةاايت أو سياةنة ؛
بل بميا قيد يجاورهيا ميي األصيوات؛ مماثظية أو متقاربية أو متفيابهة ،فيتم الحاجية
يينئي ٍذ إلي بييدائل أخييرى أخي ّ
ت أو يرةييات .وأ ّمييا المعظوليية في صوتا
يي وأيسيير أصييوا ٍ
(الواو والياء) فهما خالصا االعتةل ،مستثقةن بطبيعتهما وسط الظف ومنتهاه .وأ ّما
التي هي بيي بيي فهي (النون والهمز والهاء) فهيذه األصيوات وإن ُعي ّدت صيحيحة
غير ّ
أن لها اصيبا مي االعتةل.
والعربية في صيناعة ألفاههيا تنيفى عيي موا يث االسيتثقال ةظّميا مسيت الحاجية
ودعت األسباب ،وتكاد تنحصر أوجه استثقال الظف باألصيوات فيي عظية "التيوالي"
سواء أةاات األصوات صحايا أو بيي بيي أو معظولة ،وهذا التوالي ثةثة أاوا :
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– توالي الصوت لنفسه ،أو ما عرف ب "توالي األمثال".
– وتوالي الصوت لما يقاربه في المخرج.
– وتوالي الصوت لما يفابه في الطبيعة.
فمنطق العربية يستثقل في بناء الظف تجاور المثل ،والمتقارب ،والمتفابه ،وميا
يسببه ة ّل أولئك مي سماجة في المنطق وتنافر بيي األصوات .ومبدأ التوالي مستثقل
عموما؛ ألاه تكرا ٌر واجترار ،والمنطق الفصيل ال يستحسنه ،وال يعدم العدول عنه،
وتظك مي أدلة فصاية الظسان .وبحثنا هذا إاما اخ ّ
صّصه لظنو ٍ األ ّول؛ تظحقه األاوا
األ خرى أبحاثًا أخرى إن شاء هللا.
استثقالُتواليُالصوتُلنفسهُ
ُ ُُُُُ ُُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُُُُ ُ ُ
ينييفى منطييق العربييية عييي تييوالي الصييوت لنفسييه فييي الظفي الوايييد ،أو فيمييا هييو
ةالظف الوايد .وتوالي الصوت لنفسه ،أو "ال ِمثيل" ةميا يسيمواه قيد يكيون لةيرورة
البناء؛ ومث لك يُُستثقل وقد يكون ل ير رورة وهو مستقبل.
د
ةتييا ابييي فييارت فييي الصييايبي" :ممييا يُُفسييد الكييةم ويَعيبُييه الخييز ُم وال اريييد بييه
د
قول القائل:
الخزم المستعمل في الفعر ،وإاّما اريد َ
قوم أصابوا ِغرةً
د
وأص دبنا مي زمان َرقَقا
ِ
ولئي ٌ
لبات وتُق
ريج دي ِي
لَظَقَ دد ُةنا لدى أزماانا
لِ َف َ
ٍ
فزاد الما ً َعظَ "لقد" وهو قبيل جداً" 1وأردف" :يز ُعم ااتٌٌ أن هذا تفةيد ةقول اآلخر:
اء
فَة وهللا ال يُ دظفَ لِما بي وال لِظِما بهم أبداً َد َو ٌ
فزاد الما ً َعظَ "لِ َما" وهذا أقبل مي األول ،فف ّما التفةيد فإن هََي َذا ال يزييد الكيةم قُيوة،
بل يقبّحه .ومثظه قول اآلخر:
2
وصاليات َة َكما يوثفيي".
ٍ
وتوالي األمثال مستثقل م ّرّة أو م ّرّتيي؛ اصّّ عظ لك ابي جني ،وابيي خالوييه،
والسيييوطي وابييي إيّيياز .ةتييا ابييي جنييي" :وأ ّمييا (تعظظييت) و(هججييا) واحييو لييك ممييا
جييا
اجتمعييت فيييه ثةثيية أمثييال فخييار ُج عظيي أصييظه ولييي مييي يييروف العظيية في َ
ت ييره" .3وةتا ابي خالويه" :لي فيي ةيةم العيرب :ةظمية تامية يروفهيا ةظهيا ميي
جن وايد ففدغم استقةال ،إال يرفيي ،غةم بَبةٌ ،أي سميي" وأافد:
ألاك ّ
جارية خدبه
حي ببّه
ِ
ُ
َ
تبُذ أهل الكعبه
 1ابي فارت ،الصايبي.95:
 2افسه.
 3ابي جني ،الخصائص.299/2 .
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والحرف الثااي :قول عمير بيي الخطياب ر يي هللا عنيه" :ليئي بقييت إلي قابيل
ّ
ألجعظي النات بَبابًًا واي ًدًا أساوي بينهم في الرزق واألعطيات" 4.وةتا السيوطي:
" لي فيي ةةمهيم ةظمية فيهيا ثةثية أييرف ميي جين واييد ،ليي ليك ميي أبنييتهم
استثقاال إال في يرفيي :غةم بَبة أي سميي وقول عمر بيي الخطياب :ليئي بنييت إلي
قابل ألجعظي النات بَبااا ً وايدا؛ أي :أساوي بينهم فيي اليرزق واألعطييات" .5وجياء
عي ابي إياز قوله" :اجتما المثظيي مستثقل" .6وةتا أيةا يعظل لي "ةوةيا ودييدن
"بفاه إاما فصل بيي األمثال فيهما استثقاال لتواليهما.7
ومميا اسيوقه ميثة السيتثقال تيوالي الصيوت لنفسيه قيولهم" :تسي ّرّيت ،وتننييت،
وتقصيييت مييي القصيية ،وأمظيييت" ،8وإاّمييا يييدها" :تس ي ّرّرت وتننّنييت ،وتق ّ
صّصييت
وأمظظت" غير ّ
أن المنطق ةره يالة تجاور الصوت لنفسه ،فعدل عنهيا إلي الت ياير،
ولم يكي (وهو يطر ،صوتا) إال أن يفتي بيفخي األصيوات بيدية ،وليي أخيي ميي
(الياء) صوتا وقد أشار إليه سيبويه في باب (ما شذ ففبدل مكان الةم والياء لكراهية
التةييعيي ولييي بمطييرد) .9وقييال بييه المبييرد ،فكتييا" :وقييوم مييي العييرب إِ ا وقييث
اييد" ،10وتمثيل بي
التةدد ِعيي أَبدلوا اليياء ميي الثيااِي ليئة يظتقيي يرفيان ميي جين َو ِ
"تقةيت في تقةةت وأَمظيت في أَمظظت وتس ّرّيت في تس ّرّرت".
وعظ ي لييك يسييتثقل منطييق العييرب الفصيييل مييواالة الصييوت الصييحيل لنفسييه،
وعظيه قول سيبويه" :ةظما تباعيدت المخيارج ازداد يسينا ً" 11وسيبيل المنطيق يينهيا
 4ابي خالويه ،لي في ةةم العرب.93 90 :
وفي الفعر روايات أخرى( ،الزبيدي ،تاج العروت ،باب "ببا").
وةذا في الحديث( .الزبيدي ،تاج العروت ،باب "ببا" والهروي ،تهذيا الظ ية 424/69 .وابيي
الجوزي ،غريا الحديث ،92/6.والحموي ،المصبا ،المنير في غريا الفر ،الكبير.)99/6.
 5السيوطي ،المزهر في عظوم الظ ة وأاواعها.34/2 .
و"ببيية" دالالتييه شييت  :منهييا يكاييية صييوت الص يبِي ،ومنهييا بييديي ،ومنهييا أاييه صييفة ل يمييق.
(الزبيدي ،تاج العروت .باب "ببا" وابي الجوزي ،غريا الحديث )92/6.أ ّما "ببّّااا" فقد أجميث
أهل الظ ة عظ أاّه لي بعربي محض ومعناه" :متساوون" (الزبيدي ،تاج العيروت ،بياب "ببيا"
والهروي ،تهيذيا الظ ية 424/69.وابيي الجيوزي ،غرييا الحيديث ،92/6 .والحميوي ،المصيبا،
المنير في غريا الفر ،الكبير.)99/6.
 6ابي إياز ،شر ،التعريي بةروري التصريي.661:
 7افسه ،بتصرف.
 8سيبويه.424/4 .
 9افسه.
 10المبرد ،المقتةا.240/6.
 11سيبويه.440/4 .

06

استثقال توالي الصوت لنفسه في أبنية ألفاظ العربية

البحث عي بديل أخي وأيسر بما يحاف عظ المعن  ،وال يفسيد الظفي أو يوقعيه فيي
االلتبات ،ومسظكه يذف أيد الصوتيي والتعويض عنه بالتفديد في اآلخر .أ ّما ييي
الثقظيية أو االلتبييات في ّ
يدائل أخييرى أخييي هييي( :الييياء أو النييون أو المييد
يإن لظمنطييق بي َ
بفاواعه) .وةون هذه األصوات هي البدائل فظخفتها ولكثرة ما يستعيي بها المنطق عةمات
عظ دالالت تقصد .وعظ لك يست ني المنطق عي الصوت السابق ييي التوالي ،ويعيو
ٌ
ييذف وتعيويضٌٌ ؛
عنه بالتفديد في اآلخر ,والذي عظيه األ ّمية أايه إدغيام ،أميا ميا ايراه فهيو
ةما يحكيه المنطق .وعندهم أن اإلدغام ال يكيون إال بتسيكيي السيابق ثيم إدغاميه فيي
الةيق ةما في " ش ّد وم ّد" فهميا ميي "فعيل" أي" :شي َد َد ومي َد َد" فعظي ميذهبهم ُسُي ّكي
السابق فصار " َش دد َد" ثم أدغم في الةيق فصار " َشد" ومثظه انيره "م ّد".
ةتا ابي جني في إبدال (الياء) مي (الصاد) فيي "تق ّ
صّييت"" :أخبرايا أبيو عظيي
بإسناده عي يعقوب قال قال الظحيااي ق ّ
صّيت أهفاري في معن قصصيتها فهيذا مثيل
12
تننّيت ،أبدلت الصاد الثالثة ياء ةراهية لظتةعيي"  ،وأردف ":وقيد يجيوز عنيدي
أن يكييون قصيييت فعظييت مييي أقاصييي الفيييء ّ
ألن أقاصيييه أطرافييه والمييفخو مييي
األهفييار إامييا هييو أطرافهييا وأقاصيييها فيية يكييون فييي هييذا بييدل" .وةتييا فييي إبييدال
(الياء) مي (الةاد) في "تقةةيت"" :أخبرايا أبيو عظيي قيال ،قيال األصيمعي وأبيو
عبيدة في قول العجاج:
(تقةي البازي إ ا البازي ةسر)...
هو تفعل مي االاقةا وأصظه تقةض ففبدلت الةاد اآلخيرة يياء لميا ةيرت
لك وقالوا :تفةيت مي الفةة وهو مثظه" .13وعظيه ّ
فإن دائرة االستثقال إاّما هي في
توالي الصوت لنفسه ،وقيد عبير عنيه سييبويه بي "التةيعيي" ودرج عظييه ميي جياء
بعده؛ المبر ُد وغيره ،وسبيل تيسيره عندهم بما اصطظحوا عظيه ب "اإلدغام".
ةتيا سييبويه" :اعظييم أن التةيعيي يثقيل عظي ألسينتهم ،وأن اخيتةف الحييروف
أخي ّ
يي عظيييهم مييي أن يكييون مييي مو ييث وايييد؛ أال تييرى أاهييم لييم يجيئييوا بفييي ٍء مييي
الثةثيية عظي مثييال الخمسيية احييو ييرببي ولييم يجيييء فعظي ٌل وال فَ ُعُظي ٌل إال قظييية ،ولييم
يبنوهي عظ فُعالِل ةراهية التةعيي ،و لك ألاّيه يثقيل عظييهم أن يسيتعمظوا ألسينتهم
مي مو ث وايد ثم يعودوا له ،فظما صيار ليك تعبيا ً عظييهم أن ييدارةوا فيي مو يث
وايييد وال تكييون مهظ يةٌ ،ةرهييوه وأدغمييوا ،لتكييون رفع يةً وايييدة ،وةييان أخييي عظ ي
ألسنتهم مما ةرت لك".14
 12ابي جنّي ،سر الصناعة.195/2 .
 13افسه.
 14سيبويه.461/4 .
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وأ يياف" :وأ ّمييا بنييو تميييم فيسييكنون األول ويحرةييون اآلخيير ليرفعييوا ألسيينتهم
رفعةً وايدة وصار تحريك اآلخر عظ األصل ،لئة يسيكي يرفيان ،بمنزلية إخيراج
اآلخريي عظ األصل لئة يسكنا ،وقد بينا اختةف ل ات أهل الحجاز وبني تميم فيي
لك واتفاقهم ،واختةف بني تميم في تحريك اآلخر ومي قال بقولهم ،فيما مة في
األفعييال ببيااييه" .15وبييه قييال المبييرد ،فكتييا" :اعظييم أَ ّن التّ د
ةد ييعيي مسييتثقل وأَن رفييث
الظسان عنه م ّرّة وايدة ثم العودة إليه لي ةرفث الظِّسان عنه وعي الحرف اليذي ميي
مخرجيه وال فصييل بينهميا فظييذلك وجيا" ،16فالتةييعيي عنيدهم هييو تيوالي الصييوت
افسه ،وهو ال جرم رب مي التكرار ،والتكرار مستثقل لك عرف فيي الظ ية ةميا
هييو فييي عييرف فييي الحييياة ،وليسييت الظ يية إال صييورة لظحييياة .وعظيييه فالتةييعيي فييي
عرفهم هو د
أن يتوال الصوت الوايد في الظف الوايد ،فيعمد المنطق في هذه الحالة
ُ
إل ي مييا يسييمواه "اإلدغييام" وهييو أن تييدخل الصييوت األ ّول فييي الييذي يظيييه فينطقييان
ُمييدمجيي بالتفييديد بحيييث ينطييق بيياألول سيياةي بنييز يرةتييه منييه ،ثييم ينطييق اآلخيير
متحرةيا ،وعظي هييذا يفتر يون أن التفييديد إاّمييا هيو فييي األصييل إدغيام صييوت فييي
افسه؛ السابق ساةي والةيق متح ّرّك.
ةتا سيبويه" :أ ّما ما ةاات عينه والمه مي مو ٍث وايد فإ ا تحرةت الةم منيه
و هو فع ٌل ألزموه اإلدغام ،وأسكنوا العيي؛ فهذا متظئاٌٌّّ فيي ل ية تمييم وأهيل الحجياز،
فإن أسكنت الةم فإن أهل الحجاز يجرواه عظ األصيل ،ألايه ال يسيكي يرفيان".17
ومي األمثظة التي ساقها سيبويه عظ ةراهية توالي األمثال ومي ثم اإلدغامُ ،م دسديتَ َِرد
و ُم دستَ ِع ٌّد و ُم ِم ٌّد و ُم ّم ٌّد و ُم دستَ َع ٌّد ،وإاميا األصيل ُم دسديتَ دع ِد ٌد و ُم دمي ِد ٌد و ُم دسديتَ دع ِد ٌد وةيذلك ُمي َد ٌّ
ق
واألصييل ُم ي ددقُ ٌّ
ق و َميير ًّد وأصييظه ُمييردد َد ٌد" .18وانيييره ةييذلك وفييق مييا أورده ابييي جنييي
"يستع ّد في يستع ِدد" 19ييث استُثقل التوالي ،فحذف األول و ُع ّو َ عنه بالتفديد في
اآلخر .غير أاّهم قد يفتون بالظف عظي أصيظه سيواء الصيحيل أو المعظيول ،وإن ةيان
مستثقة غير أاّه غير متعذر النطقُ ،مستطا .
ةتا سيبويه" :وقد يبظ ون بالمعت ّل األصيل فيقوليون رادد فيي را ّد ،و يننوا فيي
نّوا" .20واظحي ةييي اعيت سييبويه ةيل ميي "را ّد و ينوا" بالمعتيل ميث أاّهيا ميي
 15سيبويه.463/4 .
 16المبرد ،المقتةا.240/6.
 17سيبويه.461/4 .
 18افسه.463/4 .
 19ابي جني ،الخصائص.291/6 .
 20سيبويه.25/6.

09

استثقال توالي الصوت لنفسه في أبنية ألفاظ العربية

الصحيحة؛ وةفاه عزا الناهرة ةظها إل االعتةل ،وهو ال جرم وصي يصييي إ
الت يير ةظه اعتةل ،وقد صيدر عينهم ّ
أن" اإلدغيام ايو ميي اإلعيةل" .21وقيد تمثيل
سيبويه بقول :قَ دعنَاُُ بي أ ّم صايا:22
أا أجود ألقوام وإن َ نِنوا
َم دهةً أَعا ِ َل قد جربت مي خظق
ييث جاء بالفعل عظ أصظه بتوالي األمثيال وفصييحه ينوا بنيون واييدة ةراهيية لتيوالي
اوايي .وفيما يظي بيان تفصيل لتوالي الصوت افسه تد ّر ًجًا مي ييز الفم إل ييز الحظق.
الباء) أول األصيوات ابتيدا ًء فيي سيظّم األصيوات ،فهيو ميث خفتيه ينسيحا
فف ّما (ُُُُ ُ
ٌ
عظيه ما ينحسا عظ غيره مي االسيتثقال؛ وإن ةيان ورد عينهم فيرد منيه؛ غيير أايه
عظ الندرة ،ومنه قولهم غةم بَبةٌ أي سميي وبَبابًًا.23
غيير الةيرورة َ يبِا
وشواهد استثقال توالي (البياء) عدييدة منهيا "قيولهم فيي
ِ
البظد ةثر ِ بَابة" 24وإاما الصواب " ا البظد" .25وعظيه يستثقل توالي (البياء) فيي
الظفي الوايييد إال أن يكييون األول عةميية لييي مييي األصييل احييو" :بِبَكيية" وهييذا مييي
المسمو الفرد الذي ال انير له.
ّ
وميييي شيييواهد اسيييتثقال تيييوالي البييياء قيييولهم" :اليييدواب والفيييوابّّ " إاميييا أصيييظه
ّ
يييدوابّ والفييييوابّّ الييييدوابِا
"الييييدوابا والفييييوابا" ةتييييا ابييييي جنييييي" :أصييييل الي
والفوابِا".26
ومي أوجه استثقال (البياء) متوالييا لنفسيه ،جميث "طبييا" و"يبييا" فهيو فعييل
وقياسييه فييي الجمييث فُعييةء ة ي "شييريي وشييرفاء" و"هريييي وهرفيياء" وعظيييه فييإن
صي ة جمعه عظ األصل "طُبباء و ُيُبباء" غير أن المنطيق لميا ةيان يسيتثقل تيوالي
(الباء) عدل عيي اليوزن مطظقيا إلي "أ دف ِعيةء" ثيم إن االسيتثقال ليم ييزل فيي المنطيق
بسبا توالي الباء فتصرف في الظف بفن سحا يرةة الباء األول إل الطاء فصار
"أفِ دعدةء" أو أفةّء" بتةعيي الةم عظ الوزن الصوتي ،فصارت صيغ الجميث إلي
وأيباء" ومي شواهده قول الفاعر:
أطبّّاء ِ
" ِ
ُ
وةان مث األطباء األ َساةُ
األطبا ةان َي دولِي
فظو أن ِ
 21ابي إياز ،شر ،التعريي بةروري التصريي.242 :
 22سيبويه.25/6 .
 23ابي خالويه ،لي في ةيةم العيرب .93 90 :والسييوطي ،المزهير فيي عظيوم الظ ية وأاواعهيا.
.34/2
 24ابي جني ،الخصائص.996/6 .
 25افسه.
 26افسه.602/6 .
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ةتا األاباري عظ لسان البصرييي" :األصل في طبييا أن يجميث عظي طُبَبَياء
عظي مثيال فعيةء ،ةفيريي وشيرفاء وهرييي وهرفياء؛ إال أايه اجتميث فييه يرفييان
متحرةان مي جن وايد فاستثقظوا اجتماعهما ،فنقظوه مي فعيةء إلي أفعيةء فصيار
أَ د
طبِبَاء ،فاستثقظوا أيةا اجتما يرفيي متحرةيي مي جن وايد ،فنقظوه ةسرة الباء
27
أطبياء"
األول إل الطاء ،فرا ًرًا ميي االسيتثقال ،وأدغميوا البياء فيي البياء ،فصيار ِ
وأردف "وةذلك يكيم ميا جياء عظي هيذا المثيال" .28وأورد األابياري أيةيا عظي
وأطبياء ،ويبييا وأيبّّياء،
لسان األخفش" :والذي يدل عظي ليك أاهيم قيالوا :طَبِيياٌٌ
ِ
واألصل فييه طُبَبَياء و ُيبَبَياء ،احيو :هرييي وهرفياء ،وشيريي وشيرفاء إال أاّيه لميا
اجتمث فيه يرفان متحرةان مي جن وايد واستثقظوا اجتماعهميا فنقظيوه عيي فُ َعيةء
إل أ دف ِعيةء ،فصيار أطببياء ،فياجتمث فييه أيةيا يرفيان متحرةيان ميي جين واييد،
فنقظوا يرةة الحرف األول إل الساةي قبظه فسكي ففدغموه فيي الحيرف اليذي بعيده،
الفااء) قسييم (البياء) فيي
أطباء ،فنقظوه مي فُ َعةء إل أ دف ِعةء" .29وعظ ليك (ُُ ُُ ُ
فقالواِ :
الحيّّز ،فينسحا عظيه ما ينسحا عظي غييره ميي اسيتثقال توالييه لنفسيه؛ أ ّميا قيولهم:
ٌّ
ٌ
يي وقيو ٌم يفو
في وقو ٌم ففو الحال" 30فالوجه عنيد سييبويه "رجي ٌل
"رج ٌل
32
31
الحال" وعند الفارسي أاّه عظ األصل (المرفو ) واإل رار .
الميم) ةذلك يستثقل تواليه؛ ولم أقي في المعجمات عظ لف توال فيه الميم،
و(ُُ ُُ ُ
ومييي شييواهده قييولهم :أص ي ّم؛ إاّمييا األصييل أصييمم ،ةتييا ابييي جنييي" :أصييل األص ي ّم
أص دم َم" 33بل ّ
إن منطقهم استثقل فييه التفيديد أيةيا ،ومنيه قيولهم" :فميي" بيالتخفيي
َ
34
ويقه "ف ِّمي" بالتفديد .
الواو) ةذلك مستثقل تواليه؛ إ لي مي منطق العرب الفصيل لفي والي فييه
و(ُُ ُُ ُ
(الييواو) افسييه وال غييرو فإاييه بطبيعتييه صييوت ثقيييل يسييتظزمك عنييد النطييق بييه ييم
الففتيي وقد عبر سيبويه عي م الفيفتيي بقوليه " :يمك شيفتيك ةتحريكيك بعيض
جسدك" 35ةما اص أيةا عظ أن توالي الواو مستكره.36
 27األاباري ،اإلاصاف.194 199/2 .
 28افسه.
 29األاباري ،اإلاصاف.364/2 .
 30سيبويه ،426/4 .والفارسي ،العةديات.44 :
 31سيبويه.426/4 .
 32الفارسي ،العةديات.44 :
 33ابي جني ،الخصائص.602/6 .
 34أبو ييّّان ،ارتفاف الةرب.6394/4 .
 35سيبويه.616 / 4 .
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و(الواو) قسيم (الياء) في االعيتةل الخيالص وهيو أثقيل وقيد ايصّّ سييبويه عظي
"أن الواوات أثقيل عظييهم ميي اليياءات" 37وبيه قيال ابيي اليوراق واالشيمواي .38وإ ا
ةان (الواو) يستثقل منفردا ،ففيرى به عظي المنطيق أن يسيتثقل متوالييا ،وفيي ليك
ةتا سيبويه ":إ ا التقت الواوان أوال أبدلت األول هميزة ،وال يكيون فيهيا إال ليك؛
ألاهييم اسييتثقظوا التييي فيهييا الةييمة ففبييدلوا ،وةييان لييك مطّييردا ،إن شييئت أبييدلت وإن
39
شئت لم تبدل ،لم يجعظوا فيي اليواويي إال البيدل ،ألاهميا أثقيل ميي اليواو والةيمة"
وةتا ابي جني" :إ ا التقت واوان في أ ّول الكظمة لم يكي مي همز األول بد".40
ومي شواهد استثقال توالي الواو أول الكظمة "تولج" ةتا ابي جنيي" :ليم يقوليوا
وولج البتة ةراهة اجتما الواويي في أول الكظمة وإاميا قيالوا تيولج" .41ومنيه أيةيا
"أول " واألصل "وول " مفيتق ميي "وأل" إ ا لجيف فظميا ااةيمت اليواو أبيدل منهيا
همزة ،ةما فعل في "وجوه ووقتت.42
الاذال) ميفب ّي
الذالُوالظاءُوالثاء) في (ُ ُُُ ُ
وةذلك هي أصوات الظسان بيي األسنان (ُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُُُ ُ
د
تواليه ،ولم تنقل إلينا المعجمات لفنا توال فيه (الذال) إال يرفا وايدا هيو" :بَي ِذ تََ
تَبَذ بَ َذ اً وبَذا ةً وبُ ُذو َ ةً :رثت هيئتُك َو َسا َء د
ت َيالَتُكََ " 43وهومث وروده فردا مستثقل.
الظاء) ةذلك مستثقل تواليه؛ إال ما ورد عظ الندرة ،ةالذي أورده ابي القطا في
و(ُُ ُُ ُ
44
ً
د
د
ّ
ُننييت ينييا بخييت لييي" وقيييل
يننييت فييي األميير ،و ُي ِ
ةتابييه األفعييال مييي قولييهِ " :
45
"ال ُحنَ ي ُ وال ُحنُي ُ ل يية فييي الحةييض ،وهييو ييرب مييي الكحييل  .وهييو لف ي فييرد
الثاء) يستثقل متواليا إ هو بطبيعته صوت ثقيل ،وعظيه لم تتوال
مستثقل .وةذلك (ُُُُ ُ
يرهُ تَييودد ثِيراً،
فييي منطييق الثيياء إال اييادرا احييو" :أثّييث يّثّييث" "إ ا َوطييف َهُ تَودد ِطئَيةًَ ،و َوثي َ
فِ َراشا ً َةانََ أَو بِ َساطا ً" 46وعظيه وإن ةان وقث في منطقهم غير أاّيه عظي النيدرة غيير
ُُ ُ)
ُوالساي
الصادُوالاااُُ ُُ ُُُ
مطّرد .وةذلك هي أصوات ما بيي رأت الظسان واألسنان (ُُ ُُُُ ُُ ُ
 36افسه.664 / 4 .
 37سيبويه.945 / 4 .
 38ابي الوراق ،عظل النحو ،292 :واألشمواي.064 /2 .
 39سيبويه.999 / 4 :
 40ابي جني ،سر صناعة اإلعراب.666 / 6 .
 41افسه.661 / 6 .
 42مكي ،الكفي.603 / 6 .
 43ابي مننور ،معجم لسان العرب (فصل الباء المويدة).
 44ابي القطا  ،ةتاب األفعال.243/6 .
 45الزبيدي ،تاج العروت .مادة (يةض).
 46افسه ،مادة (أثث).
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الصاد) يستثقل متواليا ،ومث لك أثبتيث المعجميات عظي ايدرة ألفاهيا تيوال فيهيا
ف (ُُ ُُُ
د
صصدد ُ
ت الفي َء َم ّ
َصصدد يتُه وتمصصدد يتُه تَ ََرشيفتُه"
صّيا وا دمتَ َ
(الصاد) ومنه قولهمَ " :م ِ
48
صصيه ،أَي
ص َ
ص المحتجا  .ومنه أيةا قولهمَ " :
واحو :ال ّرّصصُُ لظبنيان وال َ
ظص ِ
ً 50
49
صصييييا"
ص َ
صييييص َ
صييييص يَ َ
َي َدَثييييه ،ال يُُعظَيييي ُم فييييي األسييييماء غييييير لييييك" و" َ
صصُُ الصبِ ّي ،وقَقَقُهَ :ي َدثُيه ،أَهمظيه الجيوهري وصيايا الظّسيان وغاليا
ص َ
ومنهَ ":
51
ّ
مي صنّي في الظ ة" واقول :إن ةان ورد منه شيء؛ غير أايه مسيتثقل فيي النطيق
الااااُُ ُ) أيةييا يسييتثقل متواليييا ,ةتييا الزبيييديَ " :زَ ز أهمظييه جمهييور
مسييتهجي .و(ُ ُ
52
المصنّفيي في الظ ة" وقد أورد منيه افسيه ييرف واييد عظي النيدرة "وهيو قَيودد لهم:
َ
زََ زََ دزتُه أَ ُززه ز ّزاً ،أَي صفعته".53
ومي شواهد استثقاله "اإلو ّزة وأصظها "إوزََ زََ ة" ووزاهيا إ دف َعظَية ،ثيم إاّهيم ةرهيوا
اجتما يرفيي متحرةيي مي جن وايد ،فاسكنوا األول منهما ،واقظوا يرةتيه إلي
54
ما قبظه ،وأدغميوه فيي اليذي بعيده ،فصيار إو ّزة" قاليه الظخميي فيي شير ،الفصييل .
ُُ ُ) ةذلك يستثقل متواليا؛ ومنه قراءة (يمسكم) في (يمسسكم) 55ومي شواهده
و(ُُالسي
ي أيةييا قييولهم "أي دسييت وم دسييت" إاّمييا أصييظهما عظ ي البنيياء األول "أفعظييت" أي:
"أيسست ومسست" ،وقد عزاه سييبويه إلي االسيتثقال والكراهية ةتيا فيي مو يث
مي سفره" :أيست ،ومست ،وهظت ،لما ةثر في ةةمهم ةرهو التةيعيي" 56وإلي
ةراهة التةعيي عزاه ابي جني أيةا .57وةتا في مو ث آخير" :أي دسديت يرييدون
وأي دسدي يريدون أيدد َس دسدي" .58وةتا أيةا" :واألصل في هيذا عربيي ةثيير
أي َس دسدت َ
59
و لك قولك أيسست ومس وهظظت"  .واعته في مو ث آخر ميي الكتياب بالفيا .
47

 47ابي سيده ،المحكموالمحيط األعنم.236/3 .
 48افسه.200/3 .
 49الزبيدي ،تاج العروت( .باب صوص).
 50افسه.
 51افسه.
 52افسه( ،باب زلز).
 53افسه ،باب (صوص).
 54الظخمي ،شر ،الفصيل.609 :
 55الزجاج ،معااي القرآن وإعرابه.632/2 .
 56سيبويه.432/4 .
 57ابي جني ،الخصائص 26/9 .و .446/2
 58سيبويه.426/4 .
 59افسه.422/4 .
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ةتا ":ومي الفا قولهم :أيست ومست وهظت لميا ةثير فيي ةةمهيم ةرهيو التةيعيي".60
وعظ ةل ّ
فإن يذفهم في "أيست ومست وهظت" خير ٌ
ق لننيام الظ ية فيي بنيية الظفي
فوزن الظف "أفعظت" في "أيسست ومسست" و"فعظت" فيي هظظيت" والحيذف ههنيا
يخرج الظف عي بنيته ووزاه وفي لك مسات بالظف وعظيه اعته سيبويه ب "الفا ".
التاء)
والدالُوالطاء) ف (ُُُُ ُ
لتاءُ ُُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُ
وةذلك أمر أصوات سطل الظسان ووسط الثنايا (اُُُ ُ
يستثقل متواليا لنفسه ،وعظ هذا إ ا جيء به عةمة لظمةارعة فيي فعيل يبيدأ بالتياء
أصة فقد يكتف بتاء وايدة استثقاال لظتوالي ،وبدية وسبية إلي الخفية ،ومثيال ليك
61
ت ال
قولك" :تكظّ ُم " و"تذ ّة ُر" و"تَنََاو ُلُ ،وتَظَو ُن" واحو لك ،قال تعيال   :يَيودد َم يَيفد ِ
تَ َكظ ُم اَ دف ٌ إِال بِإ ِ د اِ ِه( هود )669 :فاةتف بتاء وايدة والقيات فيه "تتكظم".
وفيه ةتا سيبويه" :فإن التقت التاءان في تتكظميون وتتترسيون ،ففايت بالخييار،
إن شئت أثبتهما ،وإن شئت يذفت إيداهما :وتصديق ليك قوليه عيز وجيل( :تَتَنََيز ُل
اج ِث) وإن شئت ييذفت
َعظَ دي ِه ُم دال َمةئِ َكةُ) قوله ج ّل وعة( :تَتَ ََجافَ ُجنُوبُهُ دم َع َِي دال َم َ
ة ِ
التيياء الثااييية ،وتصييديق لييك قولييه تبييارك وتعييال ( :تَنَييز ُل دال َمةئِ َك يةُ َوالييرو ُ ،فيهييا )
وقولهَ ( :ولَقَ دد ُة دنتُ دم تَ َمنودد نََ دال َمودد تََ ) وةاات الثااية أول بالحذف ألاّها هي التيي تسيكي
ار دأتُ دم) و(ازينت) وهي التي يفعل بهيا ليك فيي ييذةرون.
وتدغم في قوله تعال ( :فَاد َ
62
فكما اعتظت هنا ةذلك تحذف هناك"  .وةتا أيةا" :وإن شيئت قظيت فيي تتيذةرون
واحوها :تذةرون ،ةما قظت :تكظمون ،وهي قراءة أهيل الكوفية فيميا بظ نيا" 63وعظييه
وتخفييي
قراءة األعمش وطظحة وابي وثاب ومسروق ويميزة "تَ َسياقَطُ" بفيتل التياء
ِ
السيي وفتل القاف 64والقيات "تَتََساقط بتاءيي ،مةار تََساقَط فحيذف يميزةُ إييدى
التاءيي تخفيفًا احيو :تَنََيز ُل وتََي َذةرون" 65وهيو ميا ايص عظييه الزجياج ةيذلك ،ةتيا:
"وميينهم مييي قييرأ ت َسيياقط بالتيياء والتخفيييي فإاييه يييذف التيياء مييي تتسيياقط الجتمييا
التاءيي" .66ومي شواهده أيةا قوله عز وجل  :قَظِية َما تَ َذة ُرُونََ ( األعراف،9 :
والنمل ،02 :والحاقة.)42 :
 60سيبويه.432/4 .
 61األاباري ،اإلاصاف.043 /2 .
 62سيبويه.410/4 .
 63افسه.411/4 .
 64الزمخفري ،الكفياف ،69/9 .وأبيو يييان ،البحير المحييط 619/0 ،والحظبيي ،اليدر المصيون.
.931/1
 65الحظبي ،الدر المصون.931/1 .
 66الزجاج ،معااي القرآن.920/9 .
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وفيه ةتا الزجياج" :تيذةرون األصيل تتيذةرون؛ إال أايه ييذف إييدى التياءيي ،وهيي
التياء الثااييية ألاهمييا زائيدتان ،إال أن األولي تييدل عظي معني االسييتقبال فية يجييوز يييذفها،
والثااييية إامييا أدخظييت عظ ي معن ي فعظييت الفيييء عظ ي تمهييل ،احييو تفهمييت وتعظمييت ،أي
أيييدثت الفيييء عظ ي مهييل ،وتييدخل عظ ي معن ي إههييار الفيييء والحقيقيية غيييره ،ةقولييك
تقيست أي أههرت أاي قيسي ،فإاما المحذوف مي تتفعظيون الثاايية؛ ألن البياقي فيي الكظمية
مي تفديد العيي مي تفعل ييدل عظي معني الكظمية ،وليو ييذفت تياء االسيتقبال لبطيل معني
االستقبال" .67وانيره قوليه تعيال  :إِن الي ِذييََ تَ ََوفياهُ ُم ال َمةئِ َكيةُ هَيالِ ِمي أَ دافُ ِسي ِه دم( النسياء:
 )51وفيييه ةتييا الزجيياج أيةييا " :يجييوز أن يكييون عظي معني االسييتقبال عظي معني أن
الذيي تتوفاهم المةئكة ويذفت التاء الثااية الجتما تاءيي".68
تحيك لنيا
الدال) يسيتثقل متوالييا ةميا يسيتثقل غييره ميي األصيوات ،وليم
وةذلك (ُُُُ ُ
ِ
معجمات الظ ة ألفاها توالت اليدال فيهيا غيير ييرف واييد هيو قيولهم" :اليد ُد واليد َدَن
والد َدَا ،وهو الظهو الظّ ِعاُُ  .69واستثقال توالي (الدال) لنفسه هو مي األمثظة التي ساقها
سيبويه وهيُ " :م دستَ َِرد و ُم دستَ ِع ٌّد و ُم ِم ٌّد و ُم ّم ٌّد و ُم دسديتَ َع ٌّد ،وإاّميا األصيل ُم دسديتَ دع ِد ٌد و ُم دمي ِد ٌد
ق واألصل ُم ددقُ ٌّ
و ُم دستَ دع ِد ٌد وةذلك ُم َد ٌّ
ق و َمر ًّد وأصظه ُمردد َد ٌد" 70وبه قيال ابيي جنيي فيي
71
"يستع ّد في يستع ِدد"  .وةذلك "مرتد" وقد اص عظ لك سيبويه .ةتا" :وإن ةان
الييذي قبييل المسييكي متحرةيا ً ترةتييه عظي يرةتييه ،و لييك قولييك مرتي ٌّد وأصييظه مرتييد ٌد
ةااييت يرةتييه أول ي فترةتييه عظ ي يرةتييه إ لييم تةييطر إل ي تحريكييه" 72وانيييره
"مفت ّد" إ أن أصظه "مفت ِدد" قال بذلك ابي جنيي فيي الخصيائص .73وعيي سييبويه:
"وأ ّميا ميا يكيون "أفعيل" فنحيو :ألي ّد وأشي ّد ،وإاّميا األصيل ألي َد َد وأشي َد َدَ ،ولكينّهم ألقيوا
عظيهييا يرةيية المسييكي وأجريييت هييذه األسييماء مجييرى األفعييال فييي تحريييك السيياةي
وإلزام اإلدغام وترك المتحرك الذي قبل المدغم ،وترك األلي التي قبل المدغم".74
 67الزجاج ،معااي القرآن.960/2 .
 68افسه. 54/2 .
 69الزبيدي ،تاج العيروت ،بياب (صيوص) والفييروز آبيادي ،القياموت المحييط ،فصيل (اليدال)
 ،236/6والهروي تهذيا الظ ة ،بياب (اليدال والنيون)  ،45/64والجيوهري ،الصيحا ،تياج الظ ية
وصييحا ،العربييية ،بيياب (درد)  ،416/2وابييي فييارت ،مجمييل الظ يية ،بيياب (الييدال ومييا بعييدها فييي
المةاعي والمطابق) وابي فارت ،مقايي الظ ة.200/2.
 70سيبويه.463/4 .
 71ابي جني ،الخصائص.291/6 .
 72سيبويه.465/4 .
 73ابي جني ،الخصائص.646/9 .
 74سيبويه.465/4 .
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ومثظييه مييي ةراهييية تييوالي (الييدال) لنفسييه" :شي ّد ومي ّد" واحييو لييك إاّمييا أصييظهما
"فَ َعييل" أي "ش ي َد َد وم ي َد َد" وقييد فسييره ابييي جنييي عظ ي الطريقيية ب ي "اجتمييا يييرفيي
متحرةيي مي جن وايد" .75وعندهم هو عظي إدغيام السيابق فيي الةييق فصيارا:
"ش ّد وم ّد"  ،وعنداا هو عظ ييذف السيابق والتعيويض عنيه بتةيعيي الةييق ،وال
يةر االختةف في التعظيل غذ الحكم وايد.
و(ُُالطاُُااءُ) ةييذلك يسييتثقل متواليييا ولييم يييرد منييه إال لف ي وايييد مختظييي عظيييه هييو
الح د
الح دم ِط يطُ" وأهمظييه الجييوهري ،وال ّ
ط ِمييطُ" بييال ِميم بيييي
صّييواب عنييد الزبيييدي " ِ
" ِ
76
ص ير مي ة ّل شيء  .ومي شواهده استثقاله متواليا قيولهم" :قيط"ٌّ
الطاءيي ،وهو ال ّ
د
ُ
فعي أبي ييان ّ
أن الكسائي قال" :أصظه قَطط بة ّم األولي وسيكون الثاايية ،فسيكنت
77
األول وأدغمت وجعل اآلخر عظ يرةية األول" وقيد يخفيي الظفي فيطير ،أييد
يط" بييالتخفيي ،78وةييذلك األميير مييث أصييوات رأت
المثظيييي وال يعييو ةقييولهم "قي ِ
ن) ف ي (ُال اُ ُوُ) يسييتثقل تواليييه لنفسييه ،وقييد
اواءُوالناُاوُ ُ
وُوالاُ ُُ ُُ ُُُ
الظسييان وأول الثنايييا (ُال اُ ُ ُُ ُُ
79
وردت منييه ألفيياه عظي األصييل المسييتثقل ،ومنييه قييول شيياعر ( :تفييكو الي َيو َج مييي
العظي األجظِل)
وأهظل) ،وقوله أبي النجم العجظي ( :80الحمد هلل
أهظَ ٍل
ِّ
ِ
81
وعنييد سيييبويه هييو عظي األصييل ورده المبييرد مييرة إلي األصييل وأخييرى إل ي
اال طرار 82وأياله الفارسي إل األصيل المرفيو  83وقصيره ابيي السيراج عظي
الفيييعر 84وعنيييد ابيييي جنيييي هيييو عظييي "إجيييراء اليييةزم ُمجيييرى غيييير اليييةزم ميييي
المنفصل" 85وإل الةرورة ها ابيي عصيفور واألشيمواي 86وإلي األصيل هيا
العكبري.87
 75ابي جني ،الخصائص.609/6 .
 76الزبيدي ،تاج العروت.261/65.
 77أبو ييان ،ارتفاف الةرب ،6429/9 .والسيوطي ،همث الهوامث.260/2 .
 78أبو ييان ،ارتفاف الةرب ،6420/9 .والسيوطي ،همث الهوامث.260/2 .
 79سيبويه ،999/9 .وابي جني ،الخصائص.35/9.
 80المبرد ،المقتةا.642/6.
 81سيبويه.999/9 .
 82المبرد ،المقتةا ،642/6.و.292/6
 83الفارسي ،المسائل العةديات.44 :
 84ابي السراج ،األصول في النحو.442 446/9 .
 85ابي جني ،الخصائص.35/9 .
 86ابي عصفور ،الممتث الكبير في التصريي ،469 :وشر ،األشمواي.693/4 .
 87العكبري ،الظباب في عظل البناء واإلعراب.55/2 .
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ومي أوجه استثقال توالي (الُُ ُوُ) ما ةان فيي الترةييا "مثيل هيذا قيول بعةيهم:
فيةن" قاليه سييبويه ،واعتهيا
فةن ،فحيذف اليةم ،يرييد :عظي المياء بنيو
" َع دَظ َماء بنو
ٍ
ٍ
88
بفاّها عربية يييث اسيتثقل تيوالي اليةم وال اعتبيار لظميد والسيكون؛ فكةهميا ليسيا
بحاجز ،فحذف األول ووصل .ومنيه أيةيا قيولهم" :أمظييت" إاّميا أصيظها المسيتثقل
"أمظظت" قاله ابي جني في الخصائص  89ومنه أيةا قولهم" :هَ دظت" 90ميي "هَظِظيت
أفعل ةذا" إ ا عمظته بالنهار 91ييث استثقل توالي الةم فحذف أيدهما وهو المحرك
بالكسر؛ لثقل التوالي والكسر فصار "هَ دظت".92
إيير َرة و"إوزة
و(ُُ ُُ ُ
الواء) ةذلك يستثقل متواليا وميي شيواهده قيولهم" :إييرة فيي َ
في إوزََ زََ ة" وةظتاهما "إِ دف َعظة" ةتا فيه ابي جني" :ةرهوا اجتما يرفيي متحيرةيي
مي جن وايد ،ففسكنوا األول منهما ،واقظوا يرةته إل ما قبظه ،وأدغموه في الذي
94
93
بار ٌر"
بعده"  .ومنه أيةا ما وقث في توالي (الراء) لنفسه ةقولهم" :بارٌٌّّ وأصظهِ :
وعندهم أاه "أدغم الجتما المثظيي" 95والذي اطنه أاه يذف السيابق؛ ال سييّّما وأايه
مكسور وفي لك ثقظة ،وعو عنه بالتفديد في الةيق .ومنه "م ّر الفيء وأصيظه
96
يرر" 97ومنييه فييي الييراء قييولهم:
مي َ
ير َر" ومنييه ةييذلك قييولهم" :محمي ّر و"أصييظه محمي ِ
"خي ٌر منك ،وش ٌر منك" فاألصل "أخير منك ،وأشيرر منيك؛ إال أاهيم ييذفوا الهميزة
منهما لكثرة االستعمال ،وأدغموا إيدى الراءيي في األخرى مي قيولهم "شير منيك"
لئة يجتمث يرفان متحرةان مي جن وايد في ةظمة واييدة؛ ألن ليك مميا يسيتثقل
في ةةمهم" قاله األاباري .98ومنيه أيةاي احيو":قَيردد نََ "وهيي قيراءة ايافث وعاصيم
يرردد ن" ييييث اسييتثقل الييراء متواليييا لنفسييه
(وقَييردد نََ فييي بيييوتكي) وأصييظه المسييتثقل "قَي َ
99
قرن" فصار "قردد نََ " .
فحذف السابق ألمي الظب بالفعل " َ
 88سيبويه.439/4 .
 89ابي جني ،الخصائص.294 299/2 .
 90ابي جني ،الخصائص ،90/2.و 446و.26/9
 91ابي عقيل ،شر ،ابي عقيل.293/2 .
 92افسه.
 93ابي جني ،سر صناعة اإلعراب.209/2 .
 94الظخمي ،شر ،الفصيل.00 :
 95افسه.
 96افسه.666 :
 97ابي جني ،الخصائص.646/9 .
 98األاباري ،اإلاصاف.456/2 .
 99شر ،ابي عقيل.293/2 .
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النون) ةذلك قد يستثقل تواليه مث أاه بطبيعته صوت خفيي أصة ،ولطبيعته
و(ُُُ ُ ُ
ةييان ل ي ه وجهييان :الحييذف والتثبيييت ،ومنييه شييواهد الصييي تيي قييولهم" :هَ دنييت فييي
هنَ دنت" 100فالمنطق في ةثير مي الموا ث مخير فييه بييي االسيت ناء واإلبقياء احيو:
"إاّني" "إاّيي" وفيي ةيفاني "ةيفاي" وفيي لكننيي "لكنّيي" عظي االختييار بيدية؛ فيإن
شئت اةتفيت باألصل وإن شئت طريت أيد النواات سعة ،وفيه ةتا سيبويه ييورد
قول الخظيل" :فإن قظت :ما بال العرب قد قالت :إاّي وةفاي ولعظي ولكني ،فإاه زعيم
أن هذه الحيروف اجتميث فيهيا أاهيا ةثييرة فيي ةةمهيم ،وأاهيم يسيتثقظون فيي ةةمهيم
101
التةعيي فظما ةثر استعمالهم إياها مث تةعيي الحروف ،يذفوا التي تظي الياء"
وعظيه قول ابي جني مي أاهم" ةرهوا النون في إاّني" .102ومي شواهد بقاء الصي ة
ت بَ ِخ دظ ُ
ت بالفيء و َ نَ دن ُ
عظ أصظها قولهم َ " :نِ دن ُ
ت" 103قال شاعر:104
د
دنن ُ
لبنت عطاء بينُها وجميعها
أصبحت
ت بنفس ِي دقبةً ثم
ِ
105
وقال ق دعنَاُُ بي أ ّم صايا :
أا أجود ألقوام وإن َ نِنوا
َم دهةً أَعا ِ َل قد جربت مي خظق
وقد رده سيبويه إل األصل 106وإليه هيا المبيرد فيي المقتةيا 107والفارسيي
إ اعته ب " :األصل المرفو فيي الكيةم وييال السيعة واالختييار ،"108وةتيا ابيي
السراج في األصول" :يريي ُد :ينّوا ."109وميرد ليك أن تواليت فييه ثيةا أصيوات
متجااسة "اواان ومد" " َ ينِنُوا" وال غيرو أن فيي ليك اسيتثقاال فيفعر المنطيق
البديل عنه إل يذف "النون المكسور" لثقل التوالي والكسر وعو عنيه بالتفيديد
في النون األخرى فصارت الصي ة البديظة " َ نوا" .وزبدة القول أن منطق العربية
يسييتثقل عظي الييوتيرة والعييرف مبييدأ التييوالي والتكييرار فينسييحا عظيييه مييا فييي غيييره
استثقال التكرار.
 100ابي جني ،الخصائص 90 / 2 .و .26 / 9
 101سيبويه905 / 2 :
 102ابي جني ،الخصائص.54 – 59 / 6 .
 103ابي سيده ،المحكم والمحيط األعنم.690 / 3.
 104سيبويه ،692 / 2 .وهو مي األبيات التي لم يعزها سيبويه.
 105سيبويه .25 / 6 .و .999 / 9
 106افسه.
 107المبرد ،المقتةا.642 / 6 .
 108الفارسي ،المسائل العةديات.44 :
 109ابي السراج األصول في النحو.496 / 9.
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يض
و(ُُ ُُُ
الضاد) ةذلك (وهو ييز لويده) يستثقل تواليه ،وميث ليك ورد منيه :بَة َ
ُ
ُ
دتةةدد ييت افسييي لييه ابتةا ييا :اسييتزدتها لييه؛ ةائتةةدد يتها
دةية يا ً ،إ ا تيين ّعّم :وا دب َ
تَ دب ِ
110
د
د
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
وابتةةدد ت القوم :استََفصظتهم وتب ّ
شي ٍء له ،وتََبةةت يقيي
ةّةته :أخذت ة ّل د
111
ييء أي ّ
ةييه
م دنيه :اسيت دنن دفتُه قظيية قظييية  .ومنيه أيةيا "يةةيت الرجييل عظي الف د
ُةيضُُ
الحةيضُُ  ،وال ُح َ
يةا أَي ير تهَ ،واال دسدم الحض مثل الة دعدف وفيه ل تيانَ :
112
يراب يَ دعظُيو
صا الص ار ،والقةيض :الت َ
الح َ
وهو دواء معروف  .ومنه "القةضَ :
دالفراش" 113ومث لك هو مستثقل.
وأصييوات الحظييق ةييذلك يسييتثقل ةييل منهييا متواليييا لنفسييه وهييي( :الخيياء وال يييي)
ألدااه (والحاء والعيي) لوسطه و(الهاء والهمزة) ألقصاه.
مفبي تواليه لنفسه ،ولم يّثر عنهم لف توال فيه (الخاء).
الخاء)
ف (ُُ ُُ ُ
ٌّ
ُُ ُ) ةذلك ممتنث أن يوالي افسه ،فظي في منطقهم "غغ" مطظقا.
و(ُُالغي
الحاء) أيةا مستثقل متواليا ،ولم يرد عينهم لفي بتوالييه غيير لفي واييد هيو
و(ُُ ُُ ُ
غير الةرورة :لَ ِححدد ت عينيه التصيقت ،وإاميا الصيواب ل ّحّيت عينيه ،قاليه
قولهم في ِ
114
ابي جني في الخصائص .
ُُ ُ) ةذلك يستثقل تواليه إ لي فيي منطيق العيرب لفي تيوال فييه العييي؛
و(ُُالعي
لثقظه ومخرجه.
الهاء) ةذلك مستثقل تواليه ،فإ ا إ ا ةان ويده ال يعتمد عظيه ،فة أييرى ميي
و(ُُ ُُ ُ
يكييون لييك فييي تواليييه؛ لةييعفه وخفائييه وهمسييه؛ إال أن يكييون األول عةميية احييو:
"هَهُُنا" فظي لك بمعتبر.
ولم أجد في معجمات العربية مي األلفاه ما توالت فيه الهياء غيير ييرف واييد
115
ل ،هَهًّيا
أورده الزبيدي في التاج؛ هيو
":116هََيه يَهَيه هََهيةً"  ،ومعني "وهََيه يَهَيه ،بيالف دت ِ
وهََهةً :لَثُ َغ وايدد تَبَ َ لِسااُه" .
يايك 117وال اعتبيار
أ ّما "ه ده" ةظمة تذةرة ووعيد وتحيذير ويكايية َ
يح ِك الة ِ
لة ِ
لظتوالي ههنا ألن الهاء الثااية إاما عةمة وقي؛ ليست مي أصل الظف ؛ أ ّما تكرارها
في احو":هه هه" فكظمة تقال لإلبل إ ا أردت لها أن تنطظق.118
 110الزبيدي ،تاج العروت .مادة (بةض).
 111افسه.
 112األزدي ،جمهرة الظ ة .مادة ( ،ه ه )  ،55/6والزبيدي ،تاج العروت .مادة (يةض).
 113ابي سيده ،المحكم والمحيط األعنم.53/0 .
 114ابي جني ،الخصائص.996/6 .
 115الزبيدي ،تاج العروت( .باب صوص).
 116افسه ،باب (هوه).
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ومي شواهد استثقال توالي (الهاء) لنفسه قول" :إ ا تعظق بعامل وايد يميران
متواليان واتقفا في ال يبة وفي التذةير أو التفايث ،وفي اإلفراد أو التثنيية أو الجميث،
ولم يكي األول مرفوعا ،وجا ةون الثااي بظفي االافصيال احيو :ففعطياه إيياه ،وليو
قال :ففعطاهوه باالتصال ،لم يجز" وأردف يعظيل وهيو شياهد القيول" :لميا فيي ليك
مي استثقال توالي المثظيي".119
الهماةُ) ةذلك يستثقل تواليها؛ إ هي بنحيزتها صيوت ثقييل ،وقيد ايصّّ مكيي
وُ(ُُ ُ ُ ُُ
عظ أاّها "عظ اافرادها يرف بعييد المخيرج جظيد صيعا عظي الفنيه بيه ،بخيةف
سييائر الحييروف ،مييث مييا فيهييا مييي الجهيير والقييوة" 120واييص فييي مو ييث آخيير عظي
استثقال تواليه.121
وبه قال سيبويه قبظه فكتا" :اعظم أن الهمزتيي إ ا التقتا في ةظمة وايدة ليم يكيي
ب ٌّد مي بدل اآلخرة ،وال تخفي ألاهما إ ا ةااتا في يرف واييد ليزم التقياء الهميزتيي
الحييرف" ،122وةتييا فييي مو ييث آخيير أن أااسييا ً مييي العييرب "يخففييون إ ا التقييت
الهمزتان" ،123وإليه ها ابي السراج في األصول.124
وابي الوراق إ ةتا" :وجداا العرب تستثقل الجمث بيي همزتيي ،والثااية منهما
أصييل فتحييذفهما جميعييا ،احييو قولييكُ :خييذ و ُةييل وهمييا مييي أخييذ ،وأةييل ،فظمييا يييذفت
الهمزة األصظية ةان يذف الزائد الزما".125
يره ميي التقياء الهميزتيي فيي أ َ ةيرم
وةتا ابي جني" :فف ّما أةر َم يُُكرم فظوال ما ُة ِ
126
لييو جي ء بِييه عظي أصييظه لظييزم أن يييّت بزيادتييه فيييه" وةتييا األابيياري" :وقييالوا
"أُ دة ِر ُم" واألصل فيه أُأَ دة ِرم ،فحذفوا إيدى الهمزتيي استثقاال الجتماعهما".127
ُوالياءُ).
ُُ ُُ ُُُُُ
الجيمُوالشي
وةذلك هو أمر أصوات ما بيي الحنك والظسان (ُُ ُُ ُُ ُُُ
 117ابي عباد ،المحييط /فيي الظ ية .929 / 6 .والهيروي ،تهيذيا الظ ية( .بياب الهياء والجييم.)294 / 0 .
وابي سيده( ،المحكم والمحيط األعنم .)32 / 4 .والزبيدي ،تاج العروت( .باب هوه).
 118ابي عباد ،المحيط في الظ ة.929 / 6 .
 119ابي مالك ،شواهد التو يل والتصحيل لمفكةت الجامث الصحيل.25 :
 120مكي بي أبي طالا ،الكفي.692 696 / 6 .
 121افسه.691 / 6 .
 122سيبويه.992 / 9 .
 123افسه.999 / 9 .
 124ابي السراج ،األصول في النحو.469 / 2 :
 125ابي الوراق ،عظل النحو.141 :
 126ابي جني ،الخصائص.292 / 6 .
 127األاباري ،اإلاصاف في مسائل الخةف.295/6 .
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الجيم) فهو بطبيعته صوت مثقل لما فيه ميي الجهير والفيدة ،وال غيرو أن
فف ّما (ُُ ُُ ُ
فييي ةييل أولئييك ثقظيية الس ييّّما ييييي التييوالي والتكييرار ،وعظيييه يسييتثقل منطييق العييرب
الفصيييل تييوالي الجيمييات فيعمييد إليي مييا يسييمواه "اإلدغييام" ومنييه قييولهم معو ّجّيية
معوج َجة فوقث اإلدغام الجتما المثظيي".128
"واألصل
ِ
ُُ ُ) أيةييا يسيتثقل متواليييا؛ إال ميا جيياء عظي النييدرة مميا أورده ابييي جنييي
و(ُُالشاي
129
مففيييت الدابييية"  ،وعيييي ابيييي جيييي ّ
أن
ووصييفه ب يييير الةيييرورة وهيييو قيييولهمِ " :
مفت الدابة".130
الصوابِ " :
الياء) أيةا مث خفته يستقل تواليه لنفسه ،وقد اصّّ سييبويه ميي قبيل عظي
و(ُُُُ ُ
أن "ال تجتمث الياءات" و"أاهم يحذفون أييدهما يييي يجتميث يياءان" ّ
ّ
وأن "اليياءان
131
تستثقةن" وأن "اجتما الياءات يكره" .
ومي شواهد استثقال توال (الياء) لنفسه ،ميا أورده ابيي السيراج عيي الخظييل أن
" َييَ ٌ
يياءان اسيتثقاال لظحيرفيي ميي جين وايي ٍد
وان" قظبوا فيي ِه الييا َء وا ًوا ليئة تجتميث
ِ
132
يظتِقييييان"  ،ومنيييه أيةيييا :اخيييتةف ل يييات العيييرب فيييي الحيييذف واإلثبيييات احيييو:
يتح ديدت" قالييه ابييي فييارت فييي الصييايبي .133وةييذلك أميير أصييوات
"اسييتحدد يَ ديدت" و"اسي َ
الحنك (الكاف والقاف) فف ّما (الكاف) فظم ييرد فيي المعجميات لفي تيوال فييه إال أن
يكون األول عةمة تفبيه ،فذلك لي في االعتبار ،وةذلك (القاف) يسيتثقل متوالييا؛
السيّّما وهو بطبيعته صوت ثقيل؛ أما قولهم "قَ َعيد الصيبي عظي قَقَقِيه!" 134فقيد اعتيه
ابي مننور بقوله ":هو مي ال ّفذو والةعي بحيث تراه".135
وعييي ابييي مننييور أيةييا أن األزهييري قييال" :لييم يجييث ثةثيية أَيييرف مييي جيين
واييييد ،فا ُ هيييا وعينُهيييا َوال ُمهيييا ييييرف واييييد ،إِال قيييولهم قعيييد الصيييب ّي عظييي قَقَقِييي ِه
136
ق،
وص َ
َ
ص ِ
صه أَيدد يدثِ ِه"  .ومما جاء عنهم مي تيوالي القياف قيولهم" :أَ دقبظُيوا قِي ٍه قِي ٍ
137
إ ا قَردد قَ ُرُوا بال ّ
ةّحك"  .وعيي أبيي عظيي القيالي عيي الفيراء أيةيا قوليه" :يقيال ميا
 128الظخمي ،شر ،الفصيل.992 :
 129ابي جني ،الخصائص.996/6 .
 130افسه.996/6 .
 131سيبويه 949 / 9 .و ،431و 639 / 4و .916
 132ابي السراج ،األصول في النحو.939 / 9 :
 133ابي فارت .الصايبي.23 :
 134الزبيدي ،تاج العروت ،باب (صص) وباب (ق ل و)  ،وابي مننور ،لسان العرب (فصل القاف).
 135ابي مننور ،لسان العرب( .فصل القاف).
 136افسه.
 137الهروي ،تهذيا الظ ة (باب ال يي والدال).
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زال منييذ اليييوم قييق قييق يكاييية لصييوت الةييحك" .138وجيياء منييه أيةييا ال ِعقَي دق وهييو
الن دسدر 139وتف ّمل ةيي هو مستثقل في الظسان ،مستهجي في األسما .
الخاتمةُ
ُُ ُُُ ُ ُ
ةان البحث في استثقال منطق العربية لتوالي األصوات لنفسها في بنية األلفياه،
وقييد أفة ي إل ي أن الظ يية تنييتهج مبييدأ الخفّيية والتيسييير؛ عظ ي قيييد أن ال التبييات وال
أن األصوات مادة الظ ة؛ ّ
مسات .وبما ّ
فإن االعتبار الدائم في بنية الظف وميا يعترييه
مي تحوالت ،إاّما هو في األصوات .فباألصيوات تبني األلفياه ،وبتنافرهيا تسيتثقل،
وبتآلفها تستخي وتقبل عظ الجزالة واالستحسان.
ومنطق العربية هو منطق التيسير والخفة ةظما م ّسّت الحاجة ،ودعت األسباب.
وعظيه ابا المنطق عي مجاورة الصوت لنفسه ،وما يسببه لك مي سماجة ،واستثقال
ت ةااييت أو يرةييات ِطييوال .و لييك مييا خظييص إليييه
يدائل أصييوا ٍ
فنييفى عييي لييك إلي بي َ
البحث ،فة يجاور الصوت افسه إال فيما ألفاه معيدودة اََي ُدر أن يحكيهيا المنطيق ،أو
هييي مييي المهمييةت .وخظييص أيةييا إل ي اتييائج واعتبييارات منهييا أن هييذا التييوالي ال
يةبطه قيات مطّرد بقدر ما يحكميه االسيتعمال؛ ّ
ألن منطيق العيرب ييرٌٌّّ طظيي ٌ
ق فيي
ةثير مي األييان؛ ال تح ّده قاعدة ،وال تةبطه أيكام ،فمنه ما تم ّ به الحاجة ،ومنه
ما يكون عظ الحرية واالختيار .وخظص أيةا أن السبيل مي يالية التيوالي هيذه قيد يكيون
باالست ناء عي الصوت السابق أو الصيوت الةييق ،والةيابط فيي ليك اجتنياب المسيات
بييالمعن وااللتبييات ،وال اييية الجزاليية واالستحسييان .وخظُييص أيةييا إل ي ّ
أن تفييديد
الصوت الباقي في الظف هو السبيل لظتعويض عي المحذوف .وخظُيص أيةيا إلي أن
أةثر األصوات الذي يستدعيه المنطق بدية في موا ث الحيذف هيو صيوت (اليياء)
وقد يّت ب (النون) في ياالت يستثقل فيها (الياء) ةما في (إججاص وإاجاص).
وعظيه استثقل المنطق الصوت يجاور افسه فاستثقل توالي (الباء) ميث خفتيه فيي
األصوات ،ولم يقيي البحيق عظي لفي تيوال فييه البياء غيير لفي واييد هيو "ببّّية أو
ببّّابا" ولي بقيات .واستثقل ةذلك توالي (الفاء) ولم يرد منه لف عظ التوالي غيير
لف ي وايييد صييححه سيييبويه وهييو " يفِفوا" والصييحيل عنييده " ييفّوا" .واسييتثقل
تحيك لنيا المعجميات ألفاهيا تيوال فييه (المييم) عظي
المنطق ةذلك توالي (الميم) فظيم
ِ
اإلطةق .واستثقل المنطق توالي (الواو) وال غرو فهو مي أثقل األصوات .واستثقل
ةييذلك تييوالي (الييذال) فظييم تنقييل إلينييا معجمييات الظ يية لفنييا تييوال فيييه الييذال إال يرفييا
 138أبو عظي القالي ،البار في الظ ة.929 :
 139الزبيدي ،تاج العروت .مادة (عقق).
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وايدا هو :بَ ِذ د تََ تَبَيذ بَي َذ اً" وعظييه هيو لفي فيرد غيير مفيا  .واسيتثقل ةيذلك تيوالي
(الثاء) وإن ةان وقث في منطقهم غير أاّه عظ النيدرة غيير مطّيرد ،وةيذلك (النياء)
إال ألفاهييا وردت عظ ي النييدرة واإلهمييال .واسييتثقل ةييذلك تييوالي أصييوات الصييفير
لنفسيييها (السييييي واليييزاي والصييياد) فظيييي فيييي المنطيييق "سييي أو زز أو صيييص".
واسييتثقل ةييذلك تييوالي (التيياء) مييث أاييه رخييو مهمييوت خفيييي؛ غييير أاييه اسييتثقل ةمييا
استثقة صنواه في الحيز (الدال والطياء) .و(اليةم) ةيذلك اسيتثقل أن يجياور افسيه،
ومثظييه قسيييمه فييي الحيييز (الييراء) فظييم أقييي عظي شيييء منييه فييي المعجمييات ،وةييذلك
(النون) فرعهما الثالث في الحيز فهو عظ خفته قد يستثقل تواليه لنفسيه .و(الةياد)
ةذلك مستثقل تواليه ،وال غرو فهو بطبيعته ميي أثقيل األصيوات .وةيذلك األمير ميث
أصييوات أدايي الحظييق (الحيياء والعيييي) ووسييطه (الخيياء وال يييي) وأقصيياه (الهيياء
والهمزة) فكل منها يستثقل تواليه .وةيذلك هيو أمير أصيوات الحنيك والظسيان (الجييم
والفيي والياء) .وعظ لك أمر (القاف والكاف) فينسيحا عظيهميا ميا ينسيحا عظي
غيرهما مي استثقال التوالي والتكرار.
تظك هي ةاات خاتمية البحيث ومنتهياه ،وزبدتيه أن منطيق العيرب الفصييل ينيفى
عي مجاورة األصيوات الصيحا ،افسهاي وميا ورد ميي ليك فإاميا هيو عظي األصيل
المستثقل أو الندرة أو اإلهمال .وأن الحمد هلل الذي بنعمته تتم األعمال.
ُ
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والمواجعُ
مصادرُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ
ُُال ُ ُُُ ُُ
ُ
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أيميد بيي محمييد بيي عظيي الفيييومي ثيم الحمييوي ،أبيو العبيات (المتييوف  :احيو 116هي ).
المصبا ،المنير في غريا الفر ،الكبير ،المكتبة العظمية ،بيروت( ،بة ت).
أبو إسحاق ابراهيم بي السري الزجاج .معيااي القيرآن واعرابيه ،شير ،وتحقييق:
عبد الجظيل عبده شظبي ،عالم الكتا ،بيروت ،الطبعة األول 6463 ،ه 6533 /م.
أبو البقاء محا الديي عبدهللا بي الحسيي بي عبدهللا .الظبياب فيي عظيل البنياء واإلعيراب،
تحقيق :غازي مختار طظيمات ،دار الفكر ،دمفق ،الطبعة األول 6559 ،م.
أبو بفر عمرو بي عثمان بي قنبر .ةتياب سييبويه ،تحقييق :عبيد السيةم هيارون،
مكتبة الخااجي ،الطبعة الخامسة ،القاهرة6496 ،ه 2665 /م.
أبو بكر محمد بي السري بي سهل النحوي المعروف بابي السراج (المتيوف 960 :هي ).
األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسيي الفتظي ،مّسسة الرسالة ،بيروت( ،بة ت).
بهاء الديي أبو محمد عبد هللا بي عبد الريمي بي عبد هللا العقيظي .شر ،ابي عقيل
عظ ألفية ابي مالك  ،قدم له وو ث هوامفه ،اليدةتور إمييل يعقيوب ،دار الكتيا
العظمية ،لبنان ،الطبعة السابعة2666 ،م.
أبو البرةات عبد الريمي بي محمد األاصاري ،ةمال اليديي األابياري .اإلاصياف
فييي مسييائل الخييةف بيييي النحييوييي :البصييرييي والكييوفييي ،المكتبيية العصييرية،
بيروت 6465ه 6553 /م.
أبو بكر محمد بي الحسي بي درييد األزدي (المتيوف 926 :هي ) .جمهيرة الظ ية ،تحقييق:
رمزي منير بعظبكي ،دار العظم لظمةييي ،بيروت ،الطبعة األول 6531 ،م
أبو بكر محمد بي السري بي سهل النحوي المعروف بابي السراج (المتيوف 960 :هي ).
األصول في النحو تحقيق :عبد الحسيي الفتظي مّسسة الرسالة ،بيروت( ،بة ت).
األشمواي .شر ،األشمواي عظ ألفية ابي مالك ،دار إيياء الكتا العربية( ،د ت).
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الحسيييي بييي أيمييد بييي خالويييه ،أبييو عبييد هللا (المتييوف 916 :ه ي ) .لييي فييي ةييةم
العرب ،تحقيق :أيمد عبد ال فور ،الطبعة الثااي ة ،مكة المكرمة6515 ،م.
أبو الحسي عظي بي إسماعيل بي سيده المرسي [ت493 :هي ] .المحكيم والمحييط
األعنييم ،تحقيييق :عبييد الحميييد هنييداوي ،دار الكتييا العظمييية ،بيييروت ،الطبعيية
األول 6426 ،ه 2666 /م.
أبو الحسي محمد بي عبد هللا الوراق المتوف سنة  936هي  .عظيل النحيو ،تحقييق:
محمود محمد اصار ،دار الكتا العظمية ،بيروت2663 ،م.
جمييال الييديي أبييو الفييرج عبييد الييريمي بييي عظييي بييي محمييد الجييوزي (المتييوف :
951ه ي ) .غريييا الحييديث ،تحقيييق :الييدةتور عبييد المعطييي أميييي القظعجييي ،دار
الكتا العظمية ،بيروت ،الطبعة األول 6539 ،م.
أبييو عثمييان عميير بييي بحيير الجيياي  .البيييان والتبييييي ،مكتبيية الخييااجي ،الطبعيية
السابعة6463 ،ه 6553 /م.
أبيييو عظيييي الحسيييي بيييي أيميييد الفارسيييي .المسيييائل العةيييديات ، ،تحقييييق :عظيييي
المنصوري ،عالم الكتا ،بيروت ،الطبعة األول 6530 ،م.
أبو عظي القالي ،إسماعيل بي القاسم بي عيذون بي هيارون بيي عيسي (المتيوف :
990هي ) .البييار فييي الظ يية ،تحقيييق :هفييام الطعييان ،مكتبيية النهةيية ،ب ييداد ،دار
الحةارة العربية ،بيروت ،الطبعة األول 6519 ،م.
عظييي بييي جعفيير بييي عظييي السييعدي ،المعييروف بييابي القَطييا الصييقظي (المتييوف :
969ه ) .ةتاب األفعال ،عالم الكتا ،الطبعة األول 6469 ،ه 6539 /م.
الح د
ةد ي َيرمي اإلشييبيظي المعييروف بييابي عصييفور (المتييوف :
عظييي بييي مييّمي بييي محمييدَ ،
005ه ) .الممتث الكبير في التصريي ،مكتبة لبنان ،الطبعة األول 6550 ،م.
أبو العبات ،شهاب الديي ،أيمد بي يوسي ،المعروف بالسميي الحظبي (المتيوف :
190ه ) .الدر المصون في عظوم الكتاب المكنون ،تحقيق :أيميد محميد الخيراط،
دار القظم ،دمفق( ،بة ت).
عظييي بييي محمييد بييي العبييات أبييو ييييان األادلسييي .ارتفيياف الةييرب مييي لسييان
العرب .تحقيق :رجا عثميان محميد ،مكتبية الخيااجي ،القياهرة ،الطبعية األولي ،
6463ه 6553 /م.
أبييو الفييتل عثمييان ابييي جنييي .الخصييائص ،تحقيييق :محمييد عظ ي النجييار ،الهيئيية
المصرية العامة لظكتاب ،الطبعة الخامسة ،القاهرة2666 ،م.
سر صناعة اإلعراب ،تحقيق :محمد إسماعيل ،وأيمد عامر ،دار الكتا العظمية،
بيروت ،الطبعة الثااية6423 ،ه 2661 /م.
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أبو القاسم محمود بي عمر الزمخفري الخوارزمي .الكفاف عي يقيائق التنزييل
وعيون األقاويل في وجوه التفويل ،دار إييياء التيراا العربيي ،بييروت ،تحقييق:
عبد الرزاق المهدي.
محمد بي أيمد بي األزهري الهروي ،أبو منصيور (المتيوف 916 :هي ) .تهيذيا الظ ية،
تحقيق :محمد عو  ،دار إيياء التراا العربي ،بيروت ،الطبعة األول 2666 ،م.
محمييد بييي الحسيي الر ييي االسييترابا ي ،اجييم الييديي (المتييوف 030 :هي ) .شيير،
شافية ابي الحاجا ،مث شر ،شواهده لظعالم الجظيل عبد القيادر الب يدادي صيايا
خزااييية األدب المتيييوفي عيييام  6659ميييي الهجيييرة .تحقييييق :محميييد ايييور الحسيييي
وآخرون ،دار الكتا العظمية ،بيروت6959 ،ه 6519 /م.
مح ّمد بي مح ّمد بي عبد الر ّزاق الحسيني ،المظقّا بمرتةي  ،الزبييدي (المتيوف :
6269ه ) .تاج العروت مي جواهر القياموت ،تحقييق :مجموعية ميي المحققييي،
دار الهداية( ،بة ت).
محمييد بييي مكييرم بييي مننييور األفريقييي المصييري ،لسييان العييرب ،دار صييادر،
بيروت ،الطبعة األول ( ،د ت).
محمد بي يزيد بي عبد األةبر األزدي ،أبو العبات ،المعروف بيالمبرد (المتيوف :
239ه ) .المقتةا ،تحقيق :محمد عبد الخالق عنيمة ،عالم الكتا ،بيروت ،بة ت.
محمييد بييي يوسييي الفييهير بييفبي ييييان األادلسييي .تفسييير البحيير المحيييط ،تحقيييق:
الفيخ عادل أيمد عبيد الموجيود وآخيرون ،دار الكتيا العظميية ،بييروت ،الطبعية
األول 6422 ،ه 2666 /م.
مجييد الييديي أبيييو طيياهر محميييد بييي يعقييوب الفيروزآبيييادى (المتييوف 361 :هييي ).
القيياموت المحيييط ،تحقيييق :مكتييا تحقيييق التييراا فييي مّسسيية الرسييالة ،مّسسيية
الرسالة لظطباعة والنفر والتوزيث ،بيروت ،الطبعة الثامنة6420 ،ه 2669 /م.
عبد الريمي بي أبي بكر ،جةل الديي السيوطي (المتوف 566 :ه ) .المزهر فيي
عظوم الظ ة وأاواعهيا ،تحقييق :فيّاد عظيي منصيور ،دار الكتيا العظميية ،بييروت،
الطبعة األول 6463 ،ه 6553 /م.
همييث الهوامييث فييي شيير ،جمييث الجوامييث ،تحقيييق :عبييد الحميييد هنييداوي ،المكتبيية
التوفيقية ،مصر( ،بة ت).
االقتييرا ،فييي أصييول النحييو وجدلييه ،تحقيييق :د .محمييود فجييال ،وسييم شييريه
(اإلصبا ،في شر ،االقترا )،دار القظم ،دمفق ،الطبعة األول 6465 ،ه 6535 /م.
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 أبو اصر إسيماعيل بيي يمياد الجيوهري الفيارابي (المتيوف 959 :هي ) .الصيحا،
تاج الظ ة وصحا ،العربية ،تحقيق :أيمد عبد ال فيور عطيار ،دار العظيم لظمةيييي
بيروت ،الطبعة الرابعة6461 ،ه 6531 /م.
 ابييي هفييام الظخمييي (المتييوف  911 :هجييري) .شيير ،الفصيييل ،دراسيية وتحقيييق:
الدةتور مهدي عبيد جاسم ،وزارة الثقافة واإلعةم دائرة اآلثار ،الطبعية األولي ،
6465ه 6533 /م.
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