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امللخص:
اِخنى ِلمائها اللذامى مً لغىٍحن وهدىٍحن ومفعشًٍ وغحرَم
بذساظت اللشاءاث اللشآهُت مً حىاهب ؼتى ،فإوفىَا خلها في لىء ما
ؤجُذ لهم مً بمياهُاث لغىٍت ،وحاء بّذَم اإلاّاـشون فإلافىا بلى
( )اإلاالف اإلاشظل
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حهىد العابلحن بلافاث اـىبغذ بالّلىم واإلاىاهج الخذًثت في دساظت
 وواهذ الٍىاَش الفىجُت التي اؼخملذ ِلحها اللشاءاث.اللغت ومعخىٍاتها
 وكذ ظاَمذ مفىفاث،اللشآهُت مُذاها خفبا لذساظاتهم وبدىثهم
وهخب اللشاءاث اللشآهُت بمباخث ـىجُت غاًت في الذكت والذساظت
ٍ وفي َزا البدث خاولذ اظخىؽاف بّن ججلُاث َز.والخدلُل
الٍىاَش الفىجُت في اللشاءاث اللشآهُت مً خالٌ معجم اللشاءاث
.اللشآهُت ألخمذ مخخاس ِمش وِبذ الّاٌ ظالم مىشم
.  ألاـىاث؛ اللشآن الىشٍم؛اللشاءاث؛ اإلاعجم:اليلماث املفخاحيت
Abstract:
Our ancient scholars, such as linguists, grammarians,
commentators, and others, took care of studying Quranic
recitations from various aspects, and they fulfilled their mission
with the linguistic capabilities that were available.
Contemporaries came after them and added additions some
efforts based on modern sciences and methodologies in
studying the language and its levels. The phonetic phenomena
that were included in the Qur’anic readings were a fertile field
for their studies and research. The compilations and books of the
Qur’anic readings contributed with soundscape investigations
that are highly accurate in study and analysis. In this research, I
tried to explore some of the manifestations of these phonetic
phenomena in the Quranic readings through the dictionary of
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Quranic readings by Ahmed Mukhtar Omar and Abdel Aal Salem
Makram.
Key words: sounds; The Holy Quran; readings; lexicon.
 .1ملذمت:
ّ
وان اللشآن وظِبلى هخاب اإلاعلمحن اإلالذط ،واإلاعجضة الىبري
ّ
ألمت مدمذ ـلى هللا ِلُه وظلم ،فهى مفذس ألاخيام والدؽشَْ ،ومىبْ
ّ
ألاظشاس وؤلاعجاص ،ومعخىدُ لغتهم ،ومشحْ ّ
ول ِلىمهم ،ومدي ؤهٍاس
الذاسظحن ،ومىاه بدثهم في ول صمان وميان ،تهفى بلُه الللىب وألافئذة،
ّ
َ
﴿وإ َّه ُه َلى َخ ٌ
يز
اب َع ِز ٌّ
وججهل مىه اإلاّشفت والخم والشؼاد ،كاٌ هللا حّالىِ ِ :
َ
ََل َي ْإجيه ْال َباط ُل من َب ْين َي َذ ْيه َوََل م ْن َخ ْلفه َجنز ٌ ّ ْ َ
يذ﴾
يل ِمن ح ِى ٍيم ح ِم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
(ففلذ.)42-41 /
وإلاا ؤهشم هللا اإلاعلمحن باللشآن الىشٍم وبّثت هبِىا مدمذ ـلى
هللا ِلُه وظلم ،دخل الىاط في دًً هللا ؤفىاحا ،وفخدذ ِلُه بالد
اإلاؽشق واإلاغشب ،فجلب َزا الفخذ ؼّىبا جدمل مّها اِىحاج لعاجها
بّن الاخخالف في ّ
ُول ْى َىتها في ّ
الىىم بلغت ّ
ُ
المادَ ،
الخهجُت
فىاٌ اللش َآن
الصخُدت ّ
فمال ًِ اللشاءة ّ
العلُمت ،ووان َزا دافّا كىٍا ألخُاس َزٍ
ّ
ألامت وِلمائها للذفاُ ًِ اللشآن الىشٍم وـىهه مً الخبذًل والخدشٍف.
ّ
الخإلُف ّ
بال ِىذ كُام خشهت ّ
والخذوًٍ خىٌ
ًاث َزا الّمل زمشجه،
ولم ِ
هخاب هللا ،والّلىم اإلاىبثلت مىه.
ّ
ومْ بذء َزٍ الخشهت حّذدث ِلىم اللشآن ومباخثه ،وللي ِلم
اللشاءاث مجها اَخماما هبحراُ ،فإفشدث له ّ
الخفاهُف الّذًذة ،واهبري
للبدث فُه حمهشة مً الّلماء و ّ
الذاسظحنِ ،لى اخخالف مزاَبهم مً
29
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بالذ اظت ّ
وؤـىلُحنً ،دىاولىهه ّ
ّ
ّ
ّ
والخدلُل
وهدىٍحن،
كشاء ،ولغىٍحن،
س
كذًما وخذًثا.
وفي معاسي الذساس ي ؼاء اللذًش ؤن ؤحذ هفس ي ِؤلج خلل
الذساظاث اللشآهُت ،فلذ هىذ ِمىا في خللت بدث لمً مؽشوُ
اللشآن الىشٍم ،جبدث في اللشاءاث اللشآهُت وِالكتها بالٍىاَش اللهجاجُت
والىدىٍت والفشفُت ،وإلاا ُ
ِذث ؤها وصمالجي بلى اإلافادس واإلاشاحْ اإلاخّللت
بالذساظاث اللشآهُت ،وؤخق اللشاءاث اللشآهُتَ ،الىا هثرتها اليازشة،
فأزشها الاِخماد ِلى معجم ًشـذ وٍجمْ اللشاءاث اللشآهُت ،لخيىن
د اظدىا ّ
والىخاثج ال ُـم ّ
خىـل ؤهثر ؤكشب بلى الُلحن ،فاإلاعجم َى ِمل
س
جامتّ ،
مىظىعي ٌّاهم اإلاىلىُ مّاهلت ؼبه ّ
ّ
وٍلذم لىا خذمت حلُلت في
ُ
بخفاثه لللشاءاث اللشآهُت ،حغىِىا ًِ الّىد بلى اإلافادس واإلاشاحْ
ّ
اإلاذوهت في َزا اإلاجاٌ ،وٍفخذ لىا بابا للىلىج بلى خللت البدث.
فىكْ اخخُاسها ِلى معجم اللشاءاث اللشآهُت ألخمذ مخخاس ِمش
وِبذ الّاٌ ظالم مىشم ،ومط ى البدث بلى ما وان ًفبى بلُه ،فشاودجني
فىشة الىخابت في َزا اإلاىلىُ ،وَى الٍىاَش الفىجُت وججلُاتها في
اللشاءاث اللشآهُت مً خالٌ َزا اإلاعجم ،مشهضا ِلى بّن الٍىاَش مْ
اخخُاس همارج لها مً اللشاءاث اللشآهُت ،واِخمذث اإلاىهج الىـفي
الخدلُلي .وال ؼً ؤن َزا اإلاىلىُ كذ وشق كبلي هثحرا ،فدمىسي بلى
َزا اإلاجاٌ الٌّني ّ
العبم ؤو ما ؤؼبهه ،ولىً خعبي ّؤن ِىدحي بلى َزا
اإلاىلىُ واهذ بشغبت ؤلالافت وجىدي الذكت.
ُ
ُ
ّ
ّ
والخألُف ّ
والذساظاث في َزا اإلاجاٌ ال حّذ وال جدص ى –دون
ّ
مبالغت ّ
مني– وؤلاجُان ِلى رهشَا ّ
ًٍل بجُاها ِلى ظبُل الزهش ال
الخفش ،فمجها اللذًم والخذًث ،وبِبلىغشافُا ّ
ؤي ُمفىف في اللشاءاث
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ّ

ّ
ُ
اللشآهُتُ ،بىظّها ؤن ُج ّ
دلم اإلابخغى ،وج ّبحن للمىلْ ِلحها هثرتها اليازشة
والىافشة .وهللا مً وساء اللفذ.

 .2الخعشيف بمعجم اللشاءاث اللشآهيت وصاحبيه:
 .1 .2الخعشيف بصاحبي املعجمّ :
()1
 .1.1.2الذهخىس ؤحمذ مخخاس عمش ّ :
ُولذ د.ؤخمذ مخخاس ِمش باللاَشة ِام 1933م ،فدفَ اللشآن
زم الخدم باألصَش ّ
ـغحراّ ،
زم داس الّلىم وكذ خفل ِلى اللِعاوغ مجها
ّ
بخلذًش امخُاص مْ مشجبت الؽشف الثاهُت ،ووان ّؤوٌ ُدفّخه ظىت 1958م،
ّ
زم خفل ِلى اإلااحعخحر في ِلم اللغت مً ولُت داس الّلىم بخلذًش امخُاص
ظىت 1963م خىٌ جدلُله وبخشاحه دًىان ألادب للفاسابيّ ،
زم خفل
ِلى الذهخىساٍ في ِلم اللغت مً حامّت همبرًذج ببرًىاهُا ظىت 1967م.
وكذ ؼغل ألاظخار ؤخمذ مخخاس ِمش ّ
ِذة وٌاثف ،هزهش مجها:
 اؼخغل في مهىت ّ
الخذسَغ:
ً
ً
ُ ً
ً
فىهُال في ّ
ُّذاُ ،
ولُت داس الّلىم بجامّت
فمذ ّسظا ،فإظخارا،
 م
اللاَشة.
ً
ً
ً ّ ّ
ُ مدالشا ،فإظخارا ُمعاِذا بيلُت التربُت بىشابلغ.
ً
ً
ً
ً
َ
فشثِغ كعم ،فّمُذا بجامّت
 ؤظخارا ُمعاِذا ،فإظخارا،
اليىٍذ.
 1مفىفى ًىظف ،ؤخمذ مخخاس ِمش ِاؼم اللغت ومخترُ اإلاّاحم ،مىكْ خماظت ،وؽش ًىم:
01ماسط ،2016جاسٍخ الذخىٌ ،2021/11/05 :الشابي:
() https://www.hamassa.com/2016/03/01/
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ّ
َُ ئت ّ
إلاجلت ّ
ولُت آلاداب بجامّت اليىٍذ.
الخدشٍش
ّ
َُ ئت ّ
للمجلت الّشبُت ّ
للذساظاث ؤلاوعاهُت بجامّت
الخدشٍش
اليىٍذ.
ّ
 لجىت بخُاء الترار ؤلاظالمي باللاَشة.
ّ
ّ
ؤلاظالمُت باللاَشة.
 مـجلغ ألاِلى للؽاون
ّ
 لجىت ّ
ّ
ّ
واللغىٍت باإلاجلغ ألاِلى للثلافت
ألادبُت
الذساظاث
باللاَشة.
ّ
ّ
ّ
الّشبُت باإلاغشب.
ألالعيُت
الجمُّت

ّ
الّشبُت بلُبُا.
 مجمْ اللغت
ُ
 لـجان ّ
الخدىُم ِلّذد مً الجىاثض واإلاعابلاث.
ِ
ّ
 لـجان مىذ اإلااحعخحر ّ
والذهخىساٍ ولجان التركُت في الّذد مً
ِ
الجامّاث.
ّ
ّ
ّ
والّشبُت
اإلافشٍت
واإلااظعاث
 وان ُمعدؽاسا ًللّذًذ مً الهُئاث
مثل:
بماظعت اليىٍذ ّ
للخ ّ
ّ
لذم
 لـجىت مذخل كامىط اللشآن الىشٍم
الّلمي.
ّ
ّ ّ
ّ
 لـجىت اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي باإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثلافت
والّلىم.
ّ
ُ ماظعت حاثضة ِبذ الّضٍض ظّىد البابىحن لئلبذاُ الؽّشي.
 الهُئت الاظدؽاسٍت إلاّهذ اإلاخىىواث الّشبُت.
ّ
ّ
ومخىىِت :مً جإلُف،
الّلمُت فياهذ هبحرة
ّؤما ًِ حهىدٍ
ّ
ِلمُت وملاالث .ولىً واهذ له ّ
الشٍادة في
وجدلُم ،وجشحمت ،وبدىر
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ّ

ّ
جخففاث وهي:
زالر
الذاللت :فلذ ّؤلف فُه هخابا ٌُ ّ
ِ .1لم ّ
ّذ ألاؼهش والجامْ اإلااوْ في
ّ
مادجه و ُسئاٍ.
َ
 .2مباخث في ِلم اللغت الّشبُت ،خُث وان َى ّ
العباق ِلى ْش ِكها.
ً
ً
ُ
وجىبُلا :فجهىدٍ ّ
ّ
ىبُلُت في ِمل
الخ
 .3ـىاِت اإلاعجم الّشبي هٍشا
ُ
ُ
ّ
ّ
والث ّ
لافُت ججّله ؤبشص اإلاعجمحن الّشب اإلادذزحن.
اللغىٍت
اإلاّاحم
ً
ً
ً
ّ
ًمم ما ًُيُف ًِ زالزحن هخابا هزهش مجها:
وكذ جشن جشازا هبحرا
مذخل بلى ِلم اللغت -جاسٍخ اللغت الّشبُت في مفش -البدث اللغىي ِىذ
الّشب -البدث اللغىي ِىذ الهىىد -دًىان ألادب للفاسابي ،جدلُم
ُ
ودساظت -ال ُـم َى َّجذ في اللغت لىشاُ ،جدلُم باالؼتران مْ د .لاحي ِبذ
الباقي -دساظت الفىث اللغىيِ -لم الذاللت -معجم اللشاءاث اللشآهُت،
باالؼتران مْ دِ .بذ الّاٌ ظالم مىشمّ -
الىدى ألاظاس ي ،باالؼتران مْ
د.مفىفى ّ
الىداط صَشان ،ود .مدمذ خماظت ِبذ اللىُف -اإلاعجم
ّ
اللغىٍحن -ؤخىاء اللغت
الّشبي ألاظاس ي ،باالؼتران مْ حماِت مً
الّشبُت اإلاّاـشة ِىذ الىخاب وؤلاراُِحن -ـىاِت اإلاعجم الخذًث-
دساظاث لغىٍت في اللشآن الىشٍم وكشاءاجه.
 .2.1.2الذهخىس عبذ العاٌ شالم مىشم(ّ :)2
ِبذ الّاٌ ظالم َم ْى َشم ،ؤظخار ّ
الىدى الّشبي بلعم اللغت
ً
ّ
مخدفل ِلى ؼهادة الذهخىساٍ
ظابلا،
الّشبُت وآدابها بجامّت اليىٍذ
ِ 2بذ الّاٌ ظالم مىشم /مىكْ وٍىُبُذًا ،آخش حّذًل لهزٍ الففدت وان ًىم ً 12ىاًش ،2021
جاسٍخ الذخىٌ ،2021/11/05 :الشابي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%83%D
8%B1%D9%85
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ّ
الّشبُت وآدابها بامخُاص مْ مشجبت الؽشف ألاولى .مً خشٍجي ولُت
في اللغت
داس الّلىم بجامّت اللاَشة ظىت 1950م ،له ّ
ِذة ؤِماٌ  :مً جإلُف،
وجدلُم ،وبدىر ّ
ِلمُت.
ّ
ؤما مالفاجه فهي هثحرة ،هزهش مجها :الخللت اإلافلىدة في جاسٍخ
الىدى الّشبي -الفىش ؤلاظالمي بحن الّلل والىحي -ؼىاَذ ظِبىٍه مً
اإلاّللاث -اللشاءاث اللشآهُت وؤزشَا في الذساظاث الىدىٍت -اليلماث
ؤلاظالمُت في الخلل اللشآوي -اللغت الّشبُت في سخاب اللشآن الىشٍم-
جىبُلاث هدىٍت وبالغُت -الخّشٍب في الترار اللغىي -كماًا كشآهُت في
لىء الذساظاث اللغىٍت -جذسٍباث هدىٍت ولغىٍت في ٌالٌ الذساظاث
اللغىٍت -اإلاذسظت الىدىٍت في مفش والؽام -غشٍب اللشآن الىشٍم في
ِفش الشظىٌ والصخابت -اإلاؽترن اللفٍي في الخلل اللشآوي -ؤزش
الّلُذة في بىاء الفشد واإلاجخمْ -ؤظلىب بر في لىء الذساظاث اللشآهُت-
حالٌ الذًً ُّ
الع ُُىوي وؤزشٍ في الذساظاث اللغىٍت -اللشآن الىشٍم وؤزشٍ
في الذساظاث الىدىٍتٌ -ىاَش لغىٍت مً اإلاعحرة الخاسٍخُت للغت الّشبُت
كبل ؤلاظالم -الترادف في الخلل اللشآوي.
ّؤما في مجاٌ جدلُم الىخب ،فمجها ما اظخفشد بخدلُله بىفعه،
ّ
فلّل مً
ومجها ما ؼاسن فُه غحرٍ؛ ّؤما الىخب التي خللها بىفعه،
والىٍاثش في ّ
ؤبشصَا ِلى ظبُل اإلاثاٌ :ألاؼباٍ ّ
الىدى لجالٌ الذًً
ّ
الدجت في اللشاءاث ّ
ُّ
العبْ البً خالىٍه -ؼشح ّ
الشض ي ِلى
الع ُُىوي-
وافُت ابً الخاحب.
ّ
فلّل مً ؤبشصَا:
ؤما الىخب التي خللها باالؼتران مْ غحرٍ،
معجم اللشاءاث اللشآهُت ،الزي اؼترن فُه مْ ألاظخار ؤخمذ مخخاس
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ّ

ِمشَ -مْ الهىامْ في ؼشح حمْ الجىامْ لجالٌ الذًً ُّ
الع ُُىوي ،الزي
اؼترن في جخشٍجه مْ ألاظخار ِبذ العالم َاسون.
ّ
ّؤما في مجاٌ اليؽش ،فلذ وؽش ِذة ملاالث ،في اإلاجالث الّشبُتّ ،
مً ؤبشصَا:
 حىاهب مً ؤخىاء اإلاعدؽشكحن ،دساظت كشآهُت ،في مجلت
اليىٍذ ،الّذد ،69العىتَ1390 ،6ـ ،ؿ .56
 مً دساظاث اإلاعدؽشكحن خىٌ اللشآن الىشٍم ،في مجلت الىعي
ؤلاظالمي1970 ،م.
 الاخخجاج بالخذًث الؽشٍف في مجاٌ الذساظاث الىدىٍت ،في
ؼبىت مؽياة الالىتروهُت.
 .2 .2الخعشيف باملعجمّ :
 .1.2.2مىهجيت املعجمّ :
كام ألاظخاران ؤخمذ مخخاس ِمش ،وِبذ الّاٌ ظالم مىشم بّمل
ّ
جمثل في خذمت حلُلت ّ
ّ
الّشبُت في مجاٌ
كذماَا للمىخبت
ُمعجمي ضخم،
ً
ّ
وبالخدذًذ في ِلم اللشاءاث اللش ّ
اللش ّ
آهُت ،بر ؤخشحا هخابا
آهُاث،
بّىىان" :معجم اللشاءاث اللشآهُت مْ ّ
ملذمت في اللشاءاث وؤؼهش
ّ
اللشاء" .وَّذ َزا اإلاعجم مً اإلاّاحم اإلافهشظت الللُلت في اللشاءاث
اللشآهُت ،وَى ألاكشب بلى ؤهىاُ اإلاّاحم ألاخشي ،واإلاعجم اإلافهشط
ّ
إلادمذ فااد ِبذ الباقي ،وبن جممً بّن
أللفاً اللشآن الىشٍم
الخّلُلاث والؽشوح اإلاخخفشة في الخىاش يّ .
وواهذ ّؤوٌ وبّت له مابحن ظىتي ( ،)1985-1982بةؼشاف
ً
حامّت اليىٍذ ،وَى ًلْ في زماهُت ؤحضاءّ .
زم ّبهه ل ّـما َ
للي سواحا هبحرا
ّ
الىلبت والباخثحن ،وهفزث وبّخه ألاولىُ ،ؤُِذ وبّه ّ
مشة زاهُت ظىت
بحن
011
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ـمشة ُك ّذم بلى ألاصَش لُىاٌ ُمباسهت ؤص ّ
 ،1988ولىً َزٍ ال ّ
َشٍت مً الّلماء
ِ
واإلاؽاًخ َىانّ .
ً
ولبُان ظبب َزا الّمل ًلىٌ ـاخبا ال ُـمعجم « :وخشـا ّ
مىا
ُ
ّ
ؤلاظالمُت،
ِلى ؤن ًيىن ِملىا لِغ فُه ما ًخّاسك مْ الّلُذة
ّ
آهُت ّ
كذمىا الجضؤًً ّ
وظالمت اللشاءاث اللش ّ
ألاوٌ والثاوي مً معجم
ّ
بظالمُت في الّالم ؤلاظالمي..وكذ
اللشاءاث بلى حامّت ألاصَش ؤهبر حامّت
ّ
ؤلاظالمُتَ ،زًً الجضؤًً بلى لجىت مً الخبراء
ؤخاٌ َم ْـجمْ البدىر
ّ
ال ُـم ّ
خخفحن باللشاءاث اللش ّ
آهُت ،وِلى سؤظها الؽُخ مدمىد بشاهم ،وهُل
ُ
ّ
الؽشٍف باأل َش ،وبّذ البدث ّ
والذكُم واإلاشاحّت،
لجىت ال ُـمصخف
ص
ؤـذ ث لجىت ألا َش كشا َا ّ
بإن اإلاعجم لِغ فُه ما ًخّاسك مْ
س
ص
س
الّلُذة ؤلاظ ّ
المُت ،وال ماوْ مً بِادة وبّه زاهُت ،وهدمذ هللا ِلى
ّ
وخفىه مً ّ
ول ما ًَ ّ
مغ
ـذوس َزا اللشاس الزي باسن ِملىا
الّلُذة»(ّ .)3
اإلاشة مً داس وؽش ّ
ّ
مشة زالثت ،ولىً َزٍ ّ
زم ُؤُِذ وبّه ّ
خاـت
ّ
وهي ِالم الىخب ،في ُخلت حذًذة ُومشاحّت دكُلت وجىلُذ مً
ّ
َّ
ال ُـم ِـالــفـ ْـُــً ،ووان َزا ظىت  .1997وكذ وكْ اخخُاسي ِلى َزٍ الىبّت
ّ
ُ
ليىجها ّ
مىلدت ُوم ّ
ّذلت ،وكذ ج ُذو ِسن فحها ما وكْ مً صالث وؤخىاء
ظابلتّ .
ّ
الثالثت ِلى ّ
ظخت ؤحضاء ،وهي ُم ّ
لعمت
ًدخىي اإلاعجم في وبّخه
واآلحي:

 3ؤخمذ مخخاس ِمش وِبذ الّاٌ ظالم مىشم ،معجم اللشاءاث اللشآهُتِ ،الم الىخب ،بحروث،
ه ،1997 ،3ج ،01ؿ"ص".
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ّ

ألاوٌ :وٍدىي ّ
 الجضء ّ
اللشاءّ ،
ملذمت في اللشاءاث وؤؼهش ّ
زم
ِملُت ؤلاخفاء ّ
ّ
والخجمُْ لللشاءاث مً ّؤوٌ ظىسة الفاجدت بلى
ّ
آخش ظىسة اليعاء.
ّ
 الجضء الثاوي :مً ؤوٌ ظىسة اإلااثذة بلى آخش ظىسة الدجش.
ّ
 الجضء الثالث :مً ؤوٌ ظىسة الىدل بلى آخش ظىسة اللفق.
الشابْ :مً ؤوٌ ظىسة الّىىبىث بلى آخش ظىسة ّ
 الجضء ّ
الىجم.
 الجضء الخامغ :مً ؤوٌ ظىسة اللمش بلى آخش ظىسة ّ
الىاط.
العادط :فلذ ُ
 الجضء ّ
ل ّمً مجمىِت مً الفهاسط ،لؤللفاً،
ّ
ّ
وألاِالم ،والٍىاَش اللغىٍت.
ّ
ّ
مىهجُت ُمدىمت ودكُلت ،جمثلذ
وكذ اِخمذ ـاخبا اإلاعجم ِلى
في بخفاء اللشاءاث اللشآهُت مً ّؤمهاث الىخب وسـذَا ِلى ؼيل
ّ
جففدها والبدث مً خاللها ّ
حذاوٌٌ ،عهل ِلى اللاست
ِما ًشحى
َ
ََ
ّ
ُ
وٍبخغي دون ولل ؤو َملل ،خالفا لىشٍلت اللذماء اإلاخمثلت في ظشد
ّ
جخىلب ُ
الجهذ والىكذ ،والعجُب ّؤن ِبذ
اللشاءاث اظترظاال ،والتي
ّ
اللىُف الخىُب كذ ؤلف معجما لللشاءاث اللشآهُت بّذَما ،وظاس ِلى
َزا ّ
الىهج اللذًم في معجمه فإحّب اللاست والباخث ،ووان إلاعجمهما
ّ
مضٍت ِلُهّ .
ّ
ّ
مىصِت ِلى ّ
الىدى
بعذ خاهاث ،وهي
َزٍ الجذاوٌ ُسظِـمذ
ّ
ّ
الخالي :في الخاهت ألاولى ًُزهش الشكم الدعلعلي في اإلاعجم ،مً بذاًخه بلى
ّ
ّ
الثالثت ّ
الىق ال ُـمصخفي ،وفي
آخشٍ ،وفي الخاهت الثاهُت سكم آلاًت ،وفي
الشابّت ؤوحه اللشاءة ،وفي الخامعت اللاستُ ،وٍبذؤ باللشاء الّؽشة ّ
ّ
زم
ُ
مً ًلحهم ،وفي ّ
العادظت اإلاشاحْ التي ؤ ِخزث مجها َزٍ اللشاءاث .مْ
الّلم ّؤن ّ
الىق ال ُـمصخفي كذ اِخمذ فُه ِلى سواًت خفق ًِ ِاـم
019

جملة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 02

ديسمرب

2021

الظىاهش الصىجيت وججلياتها في اللشاءاث اللشآهيت

زم ما ًُلابله مً اللشاءاث ّ
ؤظاظاّ ،
مّضوة بلى ؤصخابهاّ ،ؤما ما وافلها فال
ًُزهشّ .
وكذ اِخمذ ـاخبا ال ُـمعجم ِلى ِؽشًٍ مفذسا ؤزىاء ِملُت
ّ
الخجمُْ والاظخلشاء لللشاءاث اللش ّ
آهُت ،وكذ ُؤزبدذ َزٍ اإلافادس في ّ
ول
ـفدت ،و ُسمض لها بشمىص لِعهل بزباتها في الجذاوٌّ .ؤما ما ُوحذ مً
ُ
ّ
ُ
عخّان بىخب ؤخشي ليعبخه ،وجزهش َزٍ
اللشاءاث غحر ميعىب ،فةهه ٌُ
الىخب في الخىاش ي .وبلًُ همىرحا مً ظىسة اللفق(ّ :)4
اجداف الفمالء= اجف؛ ؤلاِشاب للىداط= اًِ؛ ؤلامالء للّىبري=امْ؛
البدش اإلادُي= بدش؛ الخبُان للىىس ي= جب؛ الخِعحر للذاوي= ٌعش؛
جفعحر الىبري= وبر؛ جفعحر اللشوبي= حامْ؛ الدجت البً خالىٍه=
حجل؛ الدجت ألبي صسِت= حجض؛ العبّت البً مجاَذ= ظبّت؛ الغُث
للففاكس ي= غُث؛ الىؽاف للضمخؽشي= هؽاف؛ الىؽف لللِس ي=
هؽف؛ اإلاجمْ للىبرس ي= مج؛ اإلاددعب البً حني= مج؛ اإلاّاوي
لؤلخفؾ= مّؾ؛ اإلاّاوي للفشاء= مّف؛ جفعحر الشاصي= فخش؛ اليؽش
البً الجضسي= وؽش.
 .2.2.2بعض املؤاخزاث على املعجمّ :
ًُاخز ِلى ال ُـمعجم حملت مً ألامىس هزهش مجهاّ :
 بغفاله لبّن هخب اللشاءاث ،والتي َِىِذ بزهش ؤوحه اللشاءاث،
ّ
ّ
ّ
وخاـت الؽارة مجها ،هةِشاب اللشاءاث الؽىار للّىبري ،ومخخفش
ّ
والدجت لللشاء ّ
العبّت
ؼىار اللشآن مً هخاب البذٌْ البً خالىٍه،
ألبي ِلي الفاسس ي ،واإلابعىه في اللشاءاث الّؽش ألبي بىش ألاـبهاوي،
واخخالف اللشاء العبّت في الُاءاث البً غلبىن ،والخزهشة في
 4ؤخمذ مخخاس ِمش وِبذ الّاٌ ظالم مىشم ،معجم اللشاءاث اللشآهُت( ،م.ط)،ج ،03ؿ.345
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ّ

اللشاءاث الثمان البً غلبىن ،ومّاوي اللشاءاث ألبي مىفىس
ألاصَشي ،وسوح اإلاّاوي لآللىس يّ .،
مما ًىجم ِىه بَماٌ لزهش بّن
اللشاءاث ،فُيىن الّمل هاكفا غحر حامْ.
ّ
خلىه بِىه اللشاءاث اإلاخىاجشة والؽارة ،فلذ ُحمّذ في خاهت
واخذة ،دون ّ
ؤي بؼاسة ُج ّ
فشق بُجهما ،فُخخلي ِلى الباخث ألامش،
ّ
ّ
لُدبحن رلً ،فال ٌُغىًُ
وٍمىش للشحىُ بلى غحرٍ مً اإلاشاحْ
ال ُـمعجم ًِ َ
الّىد بلى غحرٍ ،فُيىن غحر ماوْ.
بغفاله لزهش بّن اللشاءاث ،وِذم ِضو بّمها بلى كاسيء ّ
مّحن،
سغم ّؤن بّن الىخب رهشث ؤصخابها ووعبتها بلحهم والبدش اإلادُي،
ومخخفش ؼىار اللشآن ،واليؽش ،وؤلاجداف والىؽاف .وبرا وان
ّ
ّ
ُ
للمال ْفحن بدساج اللشاءاث الؽارة في اإلاعجم ،فما الزي
َىان ما ً ّبرس ِ
ًُ ّبرس وحىد كشاءاث ال كاست لها ،ولِغ مجشد اللىٌ ّ
بإن َزٍ اللشاءة
ؤو جلً كذ كشت بها ،هفُل بإن ًجّل مجها كشاءة زابخت ومّخمذة.
ُّ
ُ
وبلُت اللشاءاث حّشك ِلى ؤجها
اِخمادٍ ِلى كشاءة خفق ؤظاظا،
ُ ّ
ٌ
ّ
فًٍُ ؤن كشاءة خفق هي
مل ُل اللاست،
ؤوحه لللشاءة ،وَزا كذ ً ِ
ُ
ِحن كشاءة الجمهىس ،ولِغ هزلً فلشاءة خفق كذ جخالف كشاءة
وألاولى بهما ؤن ًجّال كشاءة خفق هي ّ
الجمهىس وكذ ُجىافمْ ،
الىق
اإلاصخفي اإلاّخمذ ّ
زم ٌُّاد رهشَا في ؤوحه اللشاءة مْ مً كشؤ بها مً
ُ
بلُت ّ
اللشاء ،زم جزهش ألاوحه ألاخشي مً اللشاءاث.
خلل في جشكُم بّن اليلماث مثال في ظىسة اإلااثذة كىله حّالى:
َ
ََ ْ ْ
ّ
َ
ُ َ
ْ ً َّ
(ؤف ُدى َم ال َج ِاَ ِل ُّ ِت ًَ ْبغىن َو َم ًْ ؤ ْخ َع ًُ ِم ًَ الل ِه ُخىما لل ْى ٍم ًُى ِك ُىىن)
[ظىسة :اإلااثذة  -آلاًت .]50 :هي آلاًت سكم ( )50في اإلاصخف لىجها
مشكمت في اإلاعجم (.)51
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 .3الظىاهش الصىجيت في اللشاءاث اللشآهيتّ :
 .1 .3الهمزّ :
 .1.1.3الخعشيف الاصطالحي:
ُّ
ّبن الهمضة مً ؤـّب الخشوف في الىىم ورلً لبّذ مخشحها،
بر جخشج مً ؤكص ى الخلم ،هما احخمْ فحها ـفخان مً ـفاث ّ
اللىة
ّ
والؽذة( ،)5وـىث الهمضة ًيخج مً اهىباق الىجشًٍ
وَما :الجهش
ً
ً
ً
ُ
ّ
ّ
الهشمُحن -في الخىجشة -اهىباكا وامال وؼذًذا،
الفىجُحن والغمشوفحن
بدُث ال ٌعمذ للهىاء باإلاشوس مىللاُ ،
فُدخبغ داخل الخىجشة ،زم
ٌُعمذ له بالخشوج ِلى ـىسة اهفجاس(.)6
َزا َى الىـف الخذًث للهمضة ،وٍشد ِىذ ِلماء ألاـىاث بهزا
ّ
الخففُل الزي رهشهاٍّ ،ؤما الهمض ِىذ الّلماء اللذامى ،فلذ اخخلفىا
فُه اخخالفا هبحرا ،فاخخلفىا في ـفخه وفي هىِه ،ؤَى خشف صخُذ ؤم
ُ
خشف ِلت؟ ؤم َى ؼبُه بدشف الّلت؟ وال هشٍذ ؤن وعترظل في الّشك
ّ
لهزا الاخخالف ألهىا ال هجني مىه هبحر فاثذةّ ،
ولىً ألاَم مً رلً وله،
هُف ؤللى الخالف بحن كباثل الّشب بٍ ّله ِلى ّ
الىىم بالهمض في
ِِ
اللشاءاث اللشآهُت ؟
 .2.1.3الهمز عىذ اللبائل العشبيتّ :
ّبن ّ
اإلاخدبْ لشواًاث اللذامى وما دسج ِلُه اإلادذزىن في جإسٍخهم
لهزٍ الٍاَشة ،مّخمذًً في رلً ِلى بّن ّ
الشواًاث اإلابثىزت في هخب
َ
ألادب واإلاّاحمً ،شي ّؤجهم ًُجمّىن ِلى ّؤن التزام الهمض وجدلُله مً
 5مدمذ ظالم مدِعً ،اإلالخبغ مً اللهجاث الّشبُت اللشآهُت ،اإلاىخبت ألاصَشٍت للترار،
اللاَشة ،ه( ،1دث) ،ؿ .74
ِ 6بذ الفبىس ؼاَحن ،اللشاءاث اللشآهُت في لىء ِلم اللغت الخذًث ،مىخبت الخاهجي،
اللاَشة( ،ده) ،1966 ،ؿ .24
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ّ

خفاثق كبُلت جمُم وغحرَم مً كباثل وظي الجضٍشة وؼشكحها،
ّ
والخخلق مً الهمضة بدزفها ؤو حعهُلها ،ؤو كلبها خشف ّ
مذ ،مً
خفاثق البِئت الدجاصٍت ومً ؤؼهشَا كبُلت كشَؾ(.)7
ّ
ولىً الجضم بهزا الشؤي َى مً كبُل الاخخماٌ ال الُلحن ،وَى
مذفىُ بما ًلي مً الدجج
ّ
 لِغ َىان معجم سـذ الاخخالفاث اللهجاجُت بفىسة دكُلت ال ًشقى
ُ
ّ
الؽً ،وٍبلى اِخمادَم ِلى ّ
مجشد سواًاث حّضي بلى بّن
بلحها
الشواة غحر ملبىٌ مىهجُا ،وال ًُمىً ّ
ّ
الخّىٍل ِلحها والخىم ِلحها
ُ
الخامت ،فهي كابلت ألن ًُىًّ فحها ،فال ًمىً ؤن ًُ ّ
زىكُت ّ
بالى ّ
خلبل ما
حاء في لعان الّشب " ًِ ؤبي صٍذ كاٌ  :ؤَل الدجاص وَزًل وؤَل
مىت واإلاذًىت ال ًىبرون" ( ،)8فهزٍ الشواًت مْ غحرَا ال ججهن ّ
حجت
ّ
ألادبُت ّ
ّ
الىمىرحُت التي
ظاوّت ألجها مذفىِت بما ؼاُ في اللغت
ُ
ّ
ّ
والؽّش ،والهمض وان ّ
مدللا فحها ،وال ؤزش للدعهُل
التزمذ في الخىب
ّ ّ
الخخلق مً الهمض ؼاجّا فحهم ،وَم مً
ؤو ؤلابذاٌ فحها ،فةن وان
َم في الشٍادة واإلاياهت الذًيُت والاحخماُِت والاكخفادًت وألادبُت،
فلم ٌّذلىن ِىه بلى غحرٍ ؟ ُ
ؤفُلاٌ ؤجهم اظخّاسوا رلً مً باقي
َ
جمُم ،ؤلِغ ألا ْولى ؤن جيىن َزٍ اللبُلت جبّا لهم ؟
ّ
ّ بن ـّىبت جدذًذ ألاولغ اللهجاحي ًلف خاحضا ؤمام الباخثحن،
رلً ؤن ؤهبر ما ًّخىئىن ِلُهَ ،ى ّ
مجشد سواًاث مخىازشة في هخب
اللغت وألادبّ ،
ّ
الىزىكُت الخامت في بـذاس
والخّىٍل ِلحها ال ٌُّىي
ّ
ألاخيامً ،لىٌ د .ببشاَُم العمشاجي« :بن الترار الزي ًّخفل
ّ
 7ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت ،اإلاىخبت ألاهجلى مفشٍت ،مفش ،ه ،1984 ،6ؿ.76 -75
 8حماٌ الذًً ابً مىٍىس(ث ،)ٌ711لعان الّشب ،داس ـادس ،بحروث( ،ده) ،2000 ،مادة
َمض
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ّ
باللغاث مما هذِىٍ في ِفشها باللهجاثِ ،لم ال وعخىُْ ُبِعش ؤن
ُه ّ
فىفه ووّضوٍ بلى كبُلت بُّجها..ولِغ لىا ؤن هلىٌّ :بن َزا جمُمي
خالق ،فىثحر ّ
مما ًُيعب بلى جمُم ًيىن للِغ وؤظذ في الىكذ
هفعه ،ولِغ لىا ؤن هدمل ما ٌُّضي بلى الدجاص فىلىٌ :بهه خمش ٌّي
مىلىْ الخماسة ،رلً ؤن ؼِئا مما َى حجاصي كذ ًيىن ّ
بذوٍا»(.)9
ّ
ّ
 كشاءة ابً هثحر التي التزم فحها جدلُم الهمضة وَى ميي ،وكذ ؼيل
ّ
للذاسظحن ِثرة وِاثلاّ ،
ألجهم ل ّـما ؤسادوا اللىٌ بخّمُم ٌاَشة جشن
الهمض في كشَؾ ،لم ٌعخىُّىا لىحىد كشاءة ابً هثحر ،ختى كاٌ
ببشاَُم ؤهِغ« :ولى ّؤن ابً هثحر اؼترن مّها في جلً ّ
الففت،
الظخىّىا بعهىلت ؤن هدىم ِلى ؤن ّ
اللشاء كذ التزمىا ما ُِشف ًِ
بِئتهم مً الهمض ؤو ِذمه»( ،)10فابً هثحر وغحرٍ كذ خالفىا ما ُِهذ
ّ ّ
الخخلق مً الهمضة وبظلاوها ،وهي كشاءة
ًِ لغت كشَؾ مً
مخىاجشة مً اللشاءاث العبْ ،وٍذِم هزلً د .ببشاَُم ؤهِغ سؤًه
ِلى ّؤن ؤَل الدجاص ال حهمضون ،باالخخجاج بلشاءة ؤبي حّفش وهافْ
ّ
مً سواًت وسػ ،فهما كاسثا اإلاذًىت اإلاؽهىسان ،وكذ جخلفا مً
شد ِلُه ّ
جدلُم الهمضة ّ
ألجهما مً البِئت الدجاصٍتُ ،وٍ ّ
بإن كشاءة هافْ
مً سواًت وسػ كذ ّ
جدلم فحها الهمض في مىالْ هثحرة هلىله حّالى:
َ َ
َْ
َّ َ َ ُ
َ َُْ
َّ
َّ َ َ َ
َ
َّ
ين َّواملىا ِف ِلين ِإ َّن الله وان
﴿يا ؤ ُّي َها الى ِب ُيء اج ِم الله َوَل ج ِط ِع اليا ِف ِش
ً
ً
َع ِليما َح ِىيما﴾ (ألاحزاب ، )11 ()01/واإلاعجم ًىفًُ ِىاء البدث
ِجها ،برن فاإلؼياٌ َىا كاثم وؤهبر مً ؤن ًُ َل َّّ َذ له ،فال ّ
الشواًاث
 9ببشاَُم العمشاجي ،في اللهجاث الّشبُت اللذًمت ،داس الخذازت ،بحروث ،ه ،1994 ،1ؿ.12
ّ
 10ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت( ،م.ط) ،ؿ.79
ّ
اليؽش في اللشاءاث الّؽش ،جلذًم ِلي مدمذ ّ
ّ 11
الم ّباُ ،داس
مدمذ ابً الجضسي(ث،)ٌ833
الىخب الّلمُت ،بحروث ،ه ،2002 ،2ج ،02ؿ.260
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.1
.2

ّ

ً
ُ ّ
ًُمىً ؤن حؽيل بحماِا ِلى خفىـُت كبُلت دون ؤخشي بالهمض ؤو
ًّ
ً
ِذمه ،وال ُ
الل ّشاء ؤهفعهم التزمىا خىا واخذا في جدللُم الهمضة ؤو
ً
حعهُلها ،ختى ًُلاٌ مثال ّؤن اللاست الفالوي مً ؤَل الدجاص وكذ
ّ ّ
الخخلق مً الهمضة ،فهي ُح ّجت مشدودة وواَُت.
التزم
ّ
ّ
الّشبُت ،وال ًُمىً ّ
بإي خاٌ مً
الهمضة خشف ؤـُل في اللغت
ُ
ألاخىاٌ ؤن ًُىاح بهُ ،وٍدعاَل في كشاءجه بإوحه ِذًذة جياد ح ّ
ؽىٍ
ـىسجه ألاـلُت اإلاشظىم ِلحها ،وَى ًُ ّ
ادي ّ
مهمت هبحرة في جدذًذ
اإلاّنى ،وبلغائٍ له ؤزشٍ الىبحر في حغُحر مّنى الىالم سؤظا ِلى ِلب،
ُ
وال ٌُّاب بن وعب جدلُم الهمض بلى البىادي دون ؤَل الخمش ،فهم
ؤَل الففاخت والبالغت ،ؤال جشي ّؤجهم واهىا ًُشظلىن ؤبىاءَم بلى
ّ
الفافُت ّ
اللغت ّ
العلُمت مً مىبّها ألاـلي هما جشوي
البىادي لخللي
الع َحر وألادبّ ،
لىا هخب ّ
وألن ؤَل الخمش كذ اخخلىىا باألمم ألاخشي
ّ
ّ
ّ
وجفص ىُ ،
الذخُلت ّ
وِشف ِجهم اإلاُىٌ
فدعشب بلى لعاجهم اللخً بل
بلى العشِت في الىالم فُلْ الاختزاٌ فُه ،وبظلاه الخشوف
والابخّاد ًِ جدلُلها.
بّذ اظخّشاك مجمىِت مً اللشاءاث في الهمض ّ
هدبحن الخلاثم
ّ
الخالُت:
ّؤن ؤبا حّفش كاست اإلاذًىت وان ؤهثر ّ
اللشاء مُال بلى حعهُل الهمضة ؤو
ّ
حعهُلها ،وَى بزلً ًُمثل بُئخه في َزٍ الٍاَشة خحر جمثُل.
ّؤن هافّا كاست اإلاذًىت لم ًُ َشو ِىه حعهُل الهمضة في َزٍ اللشاءاث
بال في خشوف كلُلت.
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ّ .3ؤن ابً هثحر كاست اإلاذًىت لم ًُ َشو ِىه ش يء مً الدعهُل في َزٍ
اللشاءاث ولها ،ومّنى رلً ؤن كشاءجه -مً َزٍ الىاخُت -ال ُج ّ
فىس
بُئخه بداٌ.
ّ
ّ
 .4ؤن َزٍ اللشاءاث جىضح لىا –بما ال ًذُ مجاال للؽً -ؤن جدلُم
الهمضة وان ؤهثر اهدؽاسا مً حعهُلها(.)12
ّ
فما رهشهاٍ مً حجج وؤدلت ًىلن ما ّاد َِ ْىٍ في باب الهمضة مً آساء،
ّ
والتي ال حّذو ؤن جيىن بال مجشد احتهاداث وجإوٍالث للىـىٌ بلى الخّلُل
لهزٍ الٍاَشة.
ّ
ّ
واللشاءّ :
 .3.1.3ؤشياٌ الهمزة بين اللغىيين
ًخخلف ّ
ّ
واللشاء ،فىثحرا
الخّامل مْ خشف الهمضة بحن اللغىٍحن
ّ
ّ
اللغت ّ
والىدى في اظخلشائهم للٍىاَش اللغىٍت واللهجاجُت،
ما ًىدى ؤَل
ّ
زم اظخيباه اللىاِذ مجهاّ ،
هدى ُمداـشة الٍاَشة وولّها في كىالب ّ
زم
ُ
ّ
َ
الّىد بلى جدىُم َزٍ اللىاِذ ِلى اللغت اهىالكا مما خلفىا بلُه بّذ
وىٌ اظخلشاء ،وِلى غشاس َاالء هجذ ّؤن اللشاء ًُ ّ
ففلىن في ّ
جدبْ ؤكعام
ّ
ّ
مخّذدة في اللشاءة
الٍاَشة اللغىٍت والهمض مثال ،جبّا إلاا َس َو ْو ٍُ مً وحىٍ
ّ
الىاخذةّ ،
اإلاّضوة بلى سظىٌ هللا ـلى هللا ِلُه
وحجتهم في رلً الشواًت
ّ
وظلم وبن لم َج ُشق َزٍ اللشاءاث آٌ ال ّلغت ّ
والىدى.
ّ
ّ
خاـت مً اللغىٍحن
وكذ ظبم ؤن رهشها ّؤن الهمض خٍي بّىاًت
والعبب في رلً ٌّىد بلى اخخالف ّ
واللشاء ِلى ظىاءّ ،
ّ
وحّذد الشواًاث في
جدلُم الهمضة وحعهُلها ،وهثرة الىحىٍ اللشاءاجُت في آلاًت الىاخذة ،مما

ِ 12بذٍ الشاحخي ،اللهجاث الّشبُت في اللشاءاث اللشآهُت ،مىخبت اإلاّاسف ،الشٍاك ،ه،1999 ،1
ؿ.118
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ّ

ّ
ًُ ّ
ّ
ادي بىا بلى بًجاد ّ
الّشبُت،
ظش الّالكت بحن اللشاءاث اللشآهُت واللهجاث
لزا ظىىسد َزا الخالف بحن الفشٍلحن وما ًترجب ِلُه.
ًشي ظِبىٍه ّؤن الهمضة ِلى زالزت ؤكعام ،فُلىٌِ « :اِلم ّؤن
الهمضة جيىن فحها زالزت ؤؼُاء ،الخدلُم والخخفُف وؤلابذاٌ ،)13 (»..وؤما
ّ
ميي بً ؤبي والب اللِس ي فحري ّؤن « :الهمضة خشف زلُلّ ،
فغحرجه الّشب
ّ
وجفشفذ فُه ،مالم جخفشف في غحرٍ مً الخشوف ،فإجذ به ِلى
لثلله،
ّ
ظبّت ؤوحه معخّملت في اللشآن والىالم ،حاءث به ّ
ومخففا
مدللا،
ُومبذال بغحرٍ ،ومللى خشهخه ِلى ما كبله ،ومدزوفا ُومثبخاُ ،وم ّ
عهال بحن
خشهخه والخشف الزي مىه خشهخه »(.)14
وبما ّؤن الىالم ِلى الهمضة ًىىٌ بىا ّ
حذا برا ُسخىا وعخلص ي
ّ
ؤخىالها في هخب اللغت واللشاءاث ،فلِغ اإلالام َىا بعي َزٍ اللىاِذ
ّ
ّ
ّ
والىٍشٍاث ،لزا فةهىا وعخلفش ِلى مّالجت َزٍ الٍاَشة الفىجُت
اهىالكا مً بّن ألامثلت:
َ
ْ
َ َ َ َْ ْ َ َ َ ً ُ
َ َ َْ ً َ
ام ل ْحما ث َّّم ؤوشإه ُـه خللا آخ َش
املثاٌ ألاوٌ :كاٌ حّالى﴿ :فىصىها ال ِعظ
َّ َ
ْ َ
ََ
َ
فخ َبا َس َن الل ُه ؤ ْح َص ُن الخ ِال ِلين﴾ (املؤمىىنّ .)14/
ٰ
ؤوشإهه" خُث كشؤَا ّ
العىس ي
الؽاَذ في َزٍ آلاًت َى ولمت "
باإلبذاٌ ،وكذ وسدث َزٍ اللفٍت ؤسبْ ّ
مشاث في َزٍ العىسة بلشاءة
ّ
اللغىٍحن ّ
والىداة في
ؤلابذاٌ مْ اللاست هفعه( .)15وجشد َزٍ الهمضة ِىذ
ِ 13مشو بً ِثمان ظِبىٍه(ث ،)ٌ180الىخاب ،جدلُم ِبذ العالم َاسون ،ه ،2اللاَشة،
مىخبت الخاهجي ،1982 ،ج ،03ؿ.541
 14ميي بً ؤبي والب اللِس ي(ث ،)ٌ437الشِاًت لخجىٍذ اللشاءة وجدلُم لفَ الخالوة ،جدلُم
ؤخمذ مدعً فشخاث ،داس ِماس ِمان ،ه ،1996 ،3ؿ.74
 15ؤخمذ مخخاس ِمش وِبذ الّاٌ ظالم مىشم ،معجم اللشاءاث اللشآهُت( ،م.ط)،ج ،04ؿ-323
.332-328-324
001
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ُ
باب الهمضة اإلافشدة ّ
العاهىت ،وٍشون ّؤجها جبذٌ بدشف مً حيغ خشهت
الخشف الزي كبلهاّ ،
وبإن ما كبلها مفخىح ّ
فةجها ُجبذٌ َىا ؤلفاً ،لىٌ
ظِبىٍه « :برا واهذ الهمضة ظاهىت وكبلها فخدت فإ دث ؤن ُج ّ
خفف ؤبذلذ
س
مياجها ؤلفا. )16(»..
والفّل " ؤوؽإ " فّل سباعي مهمىص ،والهمضة فُه ؤـلُت ،فلمارا
ٌُّذٌ ًِ َزا ألاـل بلى ؤلابذاٌ بمجشد جفشٍف الفّل مْ باقي
ّ
فالعيىن الىاست ِلى الهمض وان ظببه
المماثش هما َى الخاٌ َىا،
جفشٍف الفّل مْ لمحر الجمْ "هدً" ،واإلالفىد َىا في آلاًت راجه
ّ
ّ
اإلاٍّم هفعه ،فلشؤَا ّ
ّ
العىس ي مىفشدا باإلبذاٌ ِلى
الّلُت ،ؤي اإلاخيلم
ّ
الشغم مً ؤن جدلُم الهمض َى الففاخت ،مشاِاة ألـالخه في اليلمت ،لزا
ّ
هشجح كشاءة الجمهىس ِلى كشاءة ّ
العىس ي لهزا الاِخباس التي رهشها.
املثاٌ الثاوي :ولمت " ؤئمت"
وسدث في اللشآن خمغ ّ
مشاث:
ََ ُ ْ َ َ ُْْ
في كىله حّالى﴿ :فلا ِجلىا ؤ ِئ َّمت الىف ِّش(﴾3الخىبت.)12/
َ َ ََْ ُ َ ً
َ َ َ
اه ْم ؤ ِئ َّمت َي ْه ُذون ِبإ ْم ِشها﴾(ألاهبياء.)73/
وكىله﴿ :وجعلى
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ
وكىله﴿ :وهجعلهم ؤ ِئمت وهجعلهم الىا ِسِثين﴾(اللصص.)05/
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َن َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ىص ُشون﴾
وكىله﴿ :وجعلىاهم ؤ ِئمت يذعى ّ ِإلى الى ِاس ويىم ال ِليام ِت َل ي
(اللصص.)41/
َ
َ
َ ُ
َ
﴿و َج َع ْل َىا م ْن ُه ْم ؤئ َّم ًت َي ْه ُذو َن بإ ْمشَها َل َّـما َ
وكىلهَ :
ص َب ُروا َوواهىا ِب َأي ِاجىا
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ
ُيى ِكىىن﴾(السجذة.)24/
ِ 16مشو بً ِثمان ظِبىٍه(ث ،)ٌ180الىخاب( ،م.ط) ،ج ،03ؿ .543وؤبى ِمشو الذاوي
(ث ،)ٌ444الخِعحر في اللشاءاث العبْ ،داس الىخاب الّشبي ،بحروث ،ه ،1984 ،2ؿ.34
ّ
و ّ
مدمذ ابً الجضسي(ث ،)ٌ833اليؽش في اللشاءاث الّؽش( ،م.ط) ،ج ،01ؿ.303
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ّ

الىدى ّ
كشثذ َزٍ اليلمت ِلى ّ
الخالي(:)17
 ابً ِامشِ -اـم -خمضة -الىعاجي -ابً روىان -خلف -وفيُ
بخدلُم الهمضجحن
سواًت ًِ هافْ -ابً ؤبي ؤ َو َْغ
بدعهُل
 هافْ -ابً هثحر -ؤبى ِمشوُ -س َو َْغالهمضة الثاهُت بحن بحن ،وببذالها ًاء خالفت مْ ِذم ؤلادخاٌ.
بدعهُل الهمضة الثاهُت مْ ؤلادخاٌ.
 ؤبى حّفشبالخدلُم مْ ؤلادخاٌ وِذمه.
 َؽامَزٍ هي الىحىٍ التي كشثذ بها لفٍت " ؤئمت" في اإلاىالْ
الخمغ ،بال ؤن َىان بؼياال ًُ َ
ىشح خىٌ كشاءة الخدلُم التي كشؤ بها ابً
ّ
اللغىٍىن ّ
والىداة
ِامش وِاـم وخمضة والىعاجي وغحرَم ،فلذ لّف
ّ
َزٍ اللشاءة ،بل َىان مً خىم ِلحها بالؽزور ،فهزا ظِبىٍه ًلىٌ« :
واِلم ّؤن الهمضجحن برا الخلخا في ولمت واخذة لم ًىً ّبذ مً بذٌ آلاخش،
وال ُج ّ
خفف ّ
ألجهما برا واهخا في خشف واخذ لضم الخلاء الهمضجحن،)18 (»..
وٍلىٌ في مىلْ آخش« :وصِمىا ّؤن ابً ؤبي بسخاق وان ًُ ّ
دلم الهمضجحن
ّ
جيلم ببّمه الّشب وَى ديء»( ،)19وكاٌ ّ
الىداط:
وؤهاط مّه ،وكذ
س
«فإهثر ّ
الىدىٍحن ًزَب بلى ؤن َزا لخً ال ًجىص ،ألهه حمْ بحن َمضجحن
ّ
في ولمت واخذة»( ، )20وكاٌ ابً ّ
حني « :ومً ؼار الهمض ِىذها كشاءة

 17مدمذ ظالم مدِعً ،اإلاهزب في اللشاءاث الّؽش وجىححهها ،اإلاىخبت ألاصَشٍت للترار ،اللاَشة،
ه ،2002 ،1ج ،01ؿ / 261ج ،02ؿ.247-221-153
ِ 18مشو بً ِثمان ظِبىٍه(ث ،)ٌ180الىخاب( ،م.ط) ،ج ،03ؿ.551
ِ 19مشو بً ِثمان ظِبىٍه(ث ،)ٌ180الىخاب( ،م.ن) ،ج ،04ؿ.443
 20ؤبى حّفش الىداط(ث ،)ٌ338بِشاب اللشآن ،جدلُم ِبذ اإلاىّم خلُل ببشاَُم ،داس الىخب
الّلمُت ،بحروث ،ه ،2004 ،2ج ،02ؿ.111
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ّ
الىعاجي ّ
ؤثمت ،بالخخفُف فحهما» ( ،)21وٍلىٌ ابً َؽام..« :وبن واهخا
ُ
ّ
ّ
ُم ّ
خدشهخحن ،فةن واهذ في الىشف ؤو واهذ الثاهُت مىعىسة ،ؤبذلذ ًاء
(.)22
مىللا»
ولىً سؤي الىداة َىا غحر ملبىٌ لؤلظباب الخالُت:
ّ
والثابختّ ،
وؤن ؤصخابها مً
 ّؤن َزٍ اللشاءة مً اللشاءاث اإلاخىاجشة،اللشاء ّ
العبّت اإلاؽهىد لهم ّ
ّ
بالشٍادة في ِلم اللشاءاث باإلحماُ ،وابً
ِامش والىعاجي وِاـم وغحرَم ،فال ًجىص بهياسَا ووـفها
ّ
والؽزور ألن اللشاءة ّ
ّ
ظىت مخبّت.
بالمّف
ّ
اللغىٍىن ّ
والىداة
 ّبن ِذم مىافلت َزٍ اللشاءة لللىاِذ التي ولّهاال ٌّني ِذم ّ
صختها ،ألن اللشاءة هي ّ
العابلت واللىاِذ الخلت ،وال
ًصح ؤن ًيىن ّ
ّ
ًُ َد ّىم الالخم ِلى ّ
حجت ِلى اللشآن
العابم ،وال
الىشٍم ،ألن اللشآن وكشاءاجه فىق الىدى وكىاِذٍ.
ّ
 ّبن ّّ
الخدلُم ؤـل مً ؤـىٌ
الّشبُت ،وَى ما ظاس في اللغت اإلاثالُت
ّ
ِىذ الؽّشاء والفصخاء والبلغاء.
 .2 .3إلادغامّ :
ّ
ّ
ّ
اَخم بها الّلماء
ٌُّخبر ؤلادغام مً الٍىاَش اللغىٍت التي
ّ
ّ
وهدىٍحن ّ
وكشاء ،وولّىا لها
والذاسظىن كذًما وخذًثا ،مً لغىٍحن
لىابي وكىاِذ اخخلفىا في جفعحرَا وجدلُلها ،هما َى الخاٌ في هثحر
ّ
ّ
مً اللماًا اللغىٍت واللهجاجُت ،وؤما اظخلشائَم لٍاَشة ؤلادغام
 21ؤبى الفخذ ابً حني(ث ،)ٌ392الخفاثق ،جدلُم مدمذ ِلي ّ
الىجاس ،داس الىخاب الّشبي،
بحروث ،ه( ،2دث) ،.ج  ،03ؿ.14
ّ
 22ابً َؽام ألاهفاسي(ث ،)ٌ761ؤوضح اإلاعالً بلى ؤلفُت ابً مالً ،جدلُم مفىفى العلا،
وببشاَُم ألابُاسي ،وِبذ الخفَُ ؼلبي ،داس بخُاء الترار الّشبي ،بحروث ،ه ،1996 ،6ج،03
.325
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ّ

والخإـُل لها بمّشفت ميان جىاحذَا ّ
كبلُا ،فزلً لشب مً اإلاداٌ بر
ّ
ّ
ًخّعش ِلى الباخثحن هثحرا الجضم بإولغ لهجاحي للٍىاَش اللغىٍت،
ّ
فمال ًِ جدذًذَا بففت جففُلت ومذكلت.
وبما ؤن ؤلادغام ّ
ًمغ بففت مباؼشة اللشاءاث اللشآهُت ،فلذ
فخذ بابا للخّلُالث والخفعحراث ،بر ًَىىشح َىا بؼياٌ هبحر خىٌ ؤلادغام
ُ ّ
عىً اإلاخدشن
الىبحر اإلايعىب بلى اللاست ؤبي ِمشو بً الّالء ،خُث ٌ ِ
وٍخّعش ّ
ّ
ُلُ َ
الىىم
ذغمه في الخشف الزي بّذٍ ،وَى ما ٌعدثلله اللعان
به ،مما دفْ بّن ّ
الىداة هعِبىٍه ألن ًُ ّ
فمل ؤلاٌهاس ِلى ؤلادغام ،بل
ّ
خىإ َزٍ اللشاءة ّ
ولخجها ،وؤسحْ ّ
العبب في رلً بلى خىإ
ّبن بّمهم كذ
ّ
الشواة ّ
ّ
والىللت ،هما فّل الضمخؽشي ،وِلله البّن آلاخش بإهه بخفاء ال
بدغام.
 .1 .2 .3الخعشيف الاصطالحيّ :
ًلىٌ ابً ٌِّؾ « :ؤن جفل خشفا ظاهىا بدشف مثله مخدشن،
مً غحر ؤن جففل بُجهما بدشهت ؤو وكف ،فُفحران ّ
لؽذة اجفالهما
ّ
هدشف واخذ ،وٍشجفْ اللعان ِجهما سفّت واخذة ؼذًذة ،فُفحر الخشف
ألاوٌ واإلاعتهلً ال ِلى خلُلت الخذاخل ّ
وؤلادغام »( ،)23وٍلىٌ ابً ّ
حني:
ّ
«كذ زبذ ؤن ؤلادغام اإلاإلىف اإلاّخاد ،بهما َى جلشٍب ـىث مً

 23ؤبى البلاء ابً ٌِّؾ(ث ،)ٌ643ؼشح اإلاففل ،كذم له وولْ َىامؽه بمُل ٌّلىب ،داس
الىخب الّلمُت ،بحروث ،ه ،2001 ،1ج ،05ؿ.512
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ّ
ـىث»( ،)24وٍلىٌ ابً ِففىس ؤلاؼبُلي « :ؤلادغام َى سفًّ اللعان
بالخشفحن سفّت واخذة ،وولًّ ّبًاٍ بهما مىلّا واخذا » (.)25
ّ
َزا ِىذ الىداة ،وؤما ِىذ ّ
اللشاء ،فُلىٌ ابً الجضسي« :اللفَ
بدشفحن والثاوي ّ
مؽذدا»(.)26
 .2 .2 .3ؤكعام ؤلادغام:
كعم ّ
ّ
الىداة ؤلادغام بلى زالزت ؤكعام :بدغام اإلاخمازلحن ،وبدغام
اإلاخلاسبحن ،وبدغام اإلاخجاوعحن ،فالخشفان الـمذغمان ّبما ؤن ًّخفلا
مخشحا وـفت ،وَى ما ُظ ّمي باإلاخمازلحن ،ؤو ؤن ًّخفلا مخشحا وٍخخلفا
ـفت ،وَى بدغام اإلاخجاوعحن ،ؤو ؤن ًخفلا مخشحا و ـفت ،ؤو مخشحا
وـفت ،وَى بدغام اإلاخلاسبحن(.)27
ّؤما ِىذ اللشاء فُىلعم بلى كعمحن:
 -1ؤلادغام الىبحر :فهى ما وان ألاوٌ مً الخشفحن فُه ُم ّ
خدشوا( ،)28ؤو
الفىجحن ّ
بخّبحر آخشَ :ى الزي ًففل فُه بحن ّ
العاهىحن ـىث لحن
كفحر (ؤي خشهت)( .)29

 24ؤبى الفخذ ابً حني(ث ،)ٌ392الخفاثق( ،م.ط) ،ج ،02ؿ.139
 25ابً ِففىس ؤلاؼبُلي(ث ،)ٌ669اإلامخْ في الخفشٍف ،جدلُم فخش الذًً كباوة ،ه،5
جىوغ ،الذاس الّشبُت للىخاب .631/02 ،1973 ،و الفاسس ي ،ؤبى ِلي الخعً :الخىملت ،جدلُم
خعً ؼارلي فشَىد( ،ده) ،الجضاثش ،دًىان اإلاىبىِاث الجامُّت ،1984 ،ؿ.273
ّ
ّ 26
مدمذ ابً الجضسي(ث ،)ٌ833اليؽش في اللشاءاث الّؽش( ،م.ط) ،ج ،01ؿ.274
 27سض ي الذًً ألاظتراباري(ث ،)ٌ686ؼشح ؼافُت ابً الخاحب ،جدلُم مدمذ هىس الخعً،
ومدمذ صفضاف ،ومدمذ مخي الذًً ِبذ الخمُذ ،داس الىخب الّلمُت ،بحروث( ،ده)،1975 ،
ج ،03ؿ.235-234
ّ
ّ 28
مدمذ ابً الجضسي(ث ،)ٌ833اليؽش في اللشاءاث الّؽش( ،م.ط) ،ج ،01ؿ.274
 29ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت( ،م.ط) ،ؿ.71
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ّ

الفىجان ّ
الفغحر :وَى ؤن ًخجاوس ّ
 -2ؤلادغام ّ
العاهىان ،دون فاـل مً
ّ
ؤـىاث اللحن (.)30
 .3 .2 .3ؤشباب إلادغام:
ّ
ِلل اللغىٍىن لٍاَشة ؤلادغام ّ
والعبب الباِث لها بخّلُالث
جياد جيىن مخلاسبت ،فهزا ابً ٌِّؾ ًلىٌ..« :والغشك بزلً ولب
والّىد بلى خشف بّذ ّ
الخخفُف ألهه ُزلل ِلحهم الخىشاس ْ
الىىم به ،وـاس
لُلا في الىالم بمجزلت ّ
المُم في الخىى ِلى اإلاُ ّ
رلً ّ
لُذ ،ألهه برا مىّه
ْ
ّ
هإهه ّبهما ًُ ّ
لُذ كذمه بلى مىلّها الزي
اللُذ مً جىظُْ الخىى ـاس
ّ
هللها فُه فثلل رلً ِلُهّ ،
فلما وان جىشٍش الخشف هزلً في الثلل
خاولىا جخفُفه ،بإن ًُذغمىا ؤخذَما في آلاخش فُمّىا ؤلعىتهم ِلى
مخشج الخشف ّ
اإلاىشس ولّت واخذة ،وٍشفّىَا بالخشفحن سفّت واخذة،
لئال ًىىلىا بالخشف زم ٌّىدوا بلُه»(ّ .)31
وؤما ابً ِففىس فحري ّؤن
ّ
ظبب ؤلادغام ًشحْ بلىّ « :ؤن ّ
الىىم باإلاثلحن زلُل ،ألهً جدخاج فحهما بلى
بِماٌ الّن الزي ًخشج مىه الخشف اإلاُ ّ
مّف ّ
مشجحن ،فُىثر الّمل ِلى
ّ
الّمى الىاخذ...وؤًما ّ
فةن الخشفحن برا واها مثلحن فةن اللعان ًشحْ في
ًدعشح اللعان ّ
ّ
ّ
بالىىم هما
الىىم بالخشف بلى مىلّه ألاوٌ ،فال
َ
الغ ْح َرًًْ ،بل ًيىن في رلً ؼبحها بمص ي اإلاُ ّ
لُذّ ،
ّ
فلما وان فُه
ًدعشح في
ّ
ّ
لُلل الّمل
مً الثلل ما رهشث لً ،سفْ اللعان بهما سفّت واخذة
ّ
ّ
وٍخف ّ
الىىم بها ِلى اللعان»(. )32
ّ
ّ
واللشاء:
العشبيت
 .4 .2 .3عالكت إلادغام باللبائل
 30ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت( ،م.ن) ،ؿ.71
 31ؤبى البلاء ابً ٌِّؾ(ث ،)ٌ643ؼشح اإلاففل( ،م.ط) ،ج ،05ؿ.513
 32ابً ِففىس ؤلاؼبُلي(ث ،)ٌ669اإلامخْ في الخفشٍف( ،م.ط) ،ج ،02ؿ.631
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ّ
ًُداوٌ اللغىٍىن خحن اظخلشائهم للهجاث ولغاث اللباثل
ً
الّشبُت ،جدذًذ ؤولغ ِام لها ،ولىجهم ًجذون ـّىباث في رلً ،فمال
فشق بحن البِئاث الّشبُتّ ،
ًِ بًجاد جلعُم دكُم ًُ ّ
ىضح رلً ُوٍ ّ
ألجهم
ً
ّ
جفىساتهم بلى فشؿ مىىم الاوّضالُت والاخخفاؿ
دوما ًمُلىن في
ّ
ّ
اللهجي للبُلت دون ؤخشي ،بِىما هجذ ّؤن الّشب واهىا ًخإزشون ببّمهم
البّن في ول اإلاجاالث :الاحخماُِت ،والاكخفادًت ،والثلافُت ،بل وبمً
حاوسَم مً ألامم ألاخشي هفاسط والشوم ،فخخخلي ؤلعىتهم وٍإخز
بّمهم ًِ بّنً ،لىٌ الذهخىس ببشاَُم العمشاجي..« :فىُف ًّذعي
الباخثىن الجذد ّؤجهم ًشظمىن لغاث الّشب اللذًمت ،فهزا ًبدث في
لغت جمُم ،وآخش في لغت َزًل ،وَىزا حشث مداوالث لشظم لغاث
ُ
ّ ّ
اللباثل؟ ولىىً لى فدفتها لم ججذ بال ُمخلفاث لغىٍت خاـت بهزٍ
اللبُلت ،وكذ حؽشهها كبُلت ؤخشي»(.)33
هما ّؤن ألاظىاق ألادبُت في الجاَلُت في ِياً وما حاوسَا ،لخحر
دلُل ِلى َزا ّ
الخالكذ الفىشي والخإزش اللغىي والثلافي ،ومْ رلً ًُداوٌ
ّ
اللغىٍحن ّ
والذاسظحن لخىىس اللغت بًجاد جلً الخُىه الشفُّت
بّن
ُ
ليعبت لهجت ؤو لغت ما بلى ؤصخابها ،ؤًً وان مهذ وؽإتها.
ّ
هخعجب له ّؤهىا هلشؤ في هخب ّ
الشواًت وألادب ؤن ؤَل
ولىً ما
ّ
الش َ
ُ ّ
خاٌ لخذوًٍ
البادًت َم ؤَل الففاخت والبالغت وبلحهم ؼذ الّلماء ِ
ّ
اللغت وسـذَاّ ،
وؤن ؤَل الخمش َ
ؤمُل بلى اللخً واخخفاس الىالم ،ولىً
ّ
الذهخىس ببشاَُم ؤهِغ مثال خحن ٌُّلل لٍاَشة ؤلادغام وؤـل جىاحذَا
ًشي ّؤن ؤلادغام ًٍهش ؤزشٍ بجالء وولىح بحن البذو ،وفي اللباثل التي ال
حعخلش ِلى خاٌّ ،
ّ
وؤن البِئت الّشاكُت كذ هضح بلحها كباثل ؤكشب بلى
جياد
 33ببشاَُم العمشاجي ،في اللهجاث الّشبُت اللذًمت( ،م.ط) ،ؿ.22
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ّ
البذو ّ
هخفىس ؤن ؤلادغام
ممً ِاؼىا في البِئت الدجاصٍت ،فإمىىىا ؤن
ّ
وان ؤهثر ؼُىِا في لهجاث اللباثل ّ
الىاصخت بلى الّشاق( ،)34ولىىه إلاا ؤساد
ؤن ًُ ّ
ىبم سؤًه َزا ِىذ اظخلشاثه لللشاءاث اللشآهُت وكْ في خحرة مً
كشاء الّشاق التزمىا باإلدغام وؤَملىا ؤلاٌهاس ،وال ّ
ؤمشٍ ،فال ّ
كشاء الدجاص
آزشوا ؤلاٌهاس وجشوىا ؤلادغام ،وال هيس ى ّ
كشاء الؽام هزلً ،فةهه ًبلى
خىما ّ
ِاما اخخمالُا ال ًمىً الجضم به.
وفي َزا ًلىٌ ببشاَُم ؤهِغ« :برا اظخّشلىا آساء اللشاء في
بدغام ألامثلت ؤو بٌهاسَا وحذهاَم واثفخحن :مجهم مً ًُازش ؤلادغام  :وَم
ؤبى ِمشو ،والىعاجي ،وخمضة ،وابً ِامش ،وخلف ،وبن اخخلفذ اليعبت
بُجهم ،ؤما الزًً ًُازشون ؤلاٌهاس فهم :ابً هثحر ،وهافْ ،وؤبى حّفش،
وِاـم ،وَّلىب ،بيعب مخخلفت ؤًما ،فّمً ؤخز َاالء وَاالء ؟
ّ
الخم ّؤن ؤلاحابت ًِ
وبإي اللباثل جإزشوا في مُلهم لئلدغام ؤو ؤلاٌهاس ؟
ّ
الهحن الِعحرّ ،
الدعائٌ لِعذ باألمش ّ
ألن ؤصخاب ؤلادغام
مثل َزا
لِعىا حمُّا مً بِئت واخذة ،ومجهم اليىفي والىعاجي وخمضة وخلف،
ومجهم البفشي هإبي ِمشو ،ومجهم الؽامي وابً ِامش ،هزلً ؤصخاب
ؤلاٌهاس لِعىا مً بِئت واخذة ،ومجهم اليىفي هّاـم ،والبفشي
هُّلىب »(.)35
وٍلىٌ الذهخىس العمشاجي في هفغ ّ
العُاق « :وال ٌعخىُْ
ّ
ّ
ّ
خاؿ بلغت مً اللغاث ،فةرا ِشفىا ؤن
الذاسط ؤن ًّذعي ؤن ؤلادغام
َ
﴿ف َال َي ْغ ُش ْس َن َج َل ُّل ُب ُه ْم في الب َالد﴾(غافشّ ،)04/
وبن
الجمهىس كذ كشئوا:
ِ ِ
ِ
ََ ُ
صٍذا بً ِلي وِبُذ بً ِمحر كشؤ﴿ :فال َيغ ُّش َن﴾ ،وهي لغت جمُم،
 34ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت( ،م.ط) ،ؿ .71
 35ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت( ،م.ط) ،ؿ.72
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ُ
َ َ
َ
﴿و َما ج َّذ ِخ ُشون ِفي ُب ُيى ِجى ْم﴾(آٌ عمشان ،)49/باإلدغام،
وحذهاَم كشئوا:
وكذ وـف الىبري َزٍ اللشاءة بالجىد ،وكاٌ :ال ًجىص اللشاءة بغحرَا
لخٍاَش الىلل مً اللشاءة بها»(.)36
وؤلاٌهاس وؤلادغام هالَما كذ وسد في اللشآن الىشٍم ،ظىاء ؤوان
﴿إن
الغالب في الدجاص ؤو الّشاق ،ؤما ؤلاٌهاس فىدى كىله حّالىِ :
ٌَ ْ ْ
ُ ُ
ُ
َ
ٌَ َ ْ
ج ْم َص ْصى ْم َح َصىت ح ُصؤ ُه ْم َو ِإن ج ِص ْبى ْم َش ِّيئت َيف َش ُحىا ِب َها﴾(آٌ
َ
ََ
َ َ
عمشان ،)120/وكىله ؤًماَ :
﴿من َي ْح ِل ْل َعل ْي ِه غض ِبي فل ّْذ
َ ْ
اغ ُ
ض من َ
ض ْ
ص ْى ِج ًَ﴾(للمان،)19/
َه َىي﴾(طه ،)81/وكىله ؤًما﴿ :و
ِ
َ َ ُ َ ّ َّ َ َ
َّ َ َ
ّ
اق الله ف ِئ َّن الله ش ِذ ُيذ
ؤما ؤلادغام فىدى كىله حّالى﴿ :ومن يش ِ
ْ َ
اب﴾)الحشش ،)04/بال ّؤن ؤلاٌهاس َى الغالب في آلاًاث اللشآهُت.
ل
ال ِع ِ
 .5 .2 .3إشياٌ إلادغام الىبير عىذ ؤبي عمشوّ:
ٌّترك ظبُلىا ِىذ الىالم ًِ ؤلادغام الىبحر(وَى حعىحن
اإلاخدشن وبدغامه فُما بّذٍ) ،ما ال ًخفى ِلى اللاست مً ّ
مؽلت رلً
وِعشٍ ،وإلاارا همُل ًِ كشاءة ؤلاٌهاس -وهي ألافصح -بلى كشاءة ؤلادغام؟
جُت في ّ
ُ
ّ
والس ّ
الىىم بالخشوف ِلى ما هي
فىخالف بزلً الىبُّت
ًّ
مشـىدة به خىا.
ّ
ّ
ولخل َزا ؤلاؼياٌ وحب جدبْ ؤـل ومفذس َزٍ اللشاءة،
وبظىادَا بلى ظىٌ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم ،مادامذ اللشاءة ّ
ظىت
س
مخبّت هما َى مّشوفً ،لىٌ ابً الجضسي في وعبت ؤلادغام لللشاء:
« ّ
ّ
واإلاخخق
فإما سواجه (ؤي ؤلادغام الىبحر) فاإلاؽهىس به واإلايعىب بلُه
به مً ّ
ألاثمت الّؽشة َى ؤبى ِمشو بً الّالء ،ولِغ بمىفشد به ،بل كذ
وسد ؤًما ًِ الخعً البفشي ،وابً مدُفً ،وألاِمؾ ،وولخت بً
 36ببشاَُم العمشاجي ،في اللهجاث الّشبُت اللذًمت( ،م.ط) ،ؿ.40-39
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ّ
مفشف ،وِِس ى بً ِمش ،ومعلمت بً ِبذ هللا الفهشي ،ومعلمت بً
مداسب العذوس ي ،وَّلىب الخمشمي ،وغحرَم »(.)37
ّ
ًخفذس اللاثمت مً ّ
اللشاء الّؽشة في ؤلادغام الىبحر،
والزي
ُ
وٍدمل ِلى ِاجله س َ
ّ
وهدىحها دون مىاصُ :ؤبى
فْ لىاثه ،كاست البفشة
ّ
اخخق به واؼتهش ِىه ،دون غحرٍ مً
ِمشو بً الّالء .ولىً إلاارا
ّ
اللشاء؟ وما هي ألاظباب في اخخُاس ؤبي ِمشو في كشاءجه لئلدغام الىبحر ؟
ّ
وكذ ؤلف الذهخىس ِبذ الفبىس ؼاَحن هخابا ًِ ؤزش اللشاءاث في
فلشس ّ
ألاـىاث ّ
والىدى الّشبي ،واجخز مً اللاست ؤبي ِمشو همىرحاّ ،
بإن
ؤبا ِمشو ماٌ بلى َزا الاخخُاس في اللشاءة لؤلظباب الخالُت:
 كشاءجه ِلى هثحر مً ألاثمت ،ومً بحن ّ
الشواًاث التي حمّها سواًاث
ؤلادغام.
 الاظدؽّاس باالِتزاص بلىمه وىهه بفشٍا ،وكذ بشص آهزان ّ
الفشاُ
اللبلي ،فيان اخخُاس ؤبي ِمشو للشاءجه مً بحن رلً الخؽذ الهاثل
مً ّ
الشواًاث واللشاءاث.
 كىٌ مإزىس ِىهّ « :بن ؤلادغام هالم الّشب الزي ًجشي ِلى ؤلعىتها
ّ
وال ًُدعىىن غحرٍ» ،وبزلً ًذِم اججاَه في اللشاءة باإلدغام(.)38
ولىً اخخُاس ؤبي ِمشو بلى اِخباسًٍ ازىحن:
 ـذق ّ
الشواًت ًِ الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم.

ّ
ّ 37
مدمذ ابً الجضسي(ث ،)ٌ833اليؽش في اللشاءاث الّؽش( ،م.ط) ،ج ،01ؿ.216
ِ 38بذ الفبىس ؼاَحن ،اللشاءاث اللشآهُت في لىء ِلم اللغت الخذًث ،مىخبت الخاهجي( ،ده)،
اللاَشة( ،دث) .ؿ.86-85
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ّ 
الفشاُ الّلمي بحن اللباثل التي دخلذ ؤلاظالم ،وَزا الاهفشاد
باإلدغام لِغ خالّا للهجت مُّىت ،بل وان اظخخذاما لٍاَشة
ّ
لغىٍت ساكُت في جالوة ؤسقى ّ
لهجُا
هق لغى ّي وبن وان مفذسَا
خالفا(.)39
ؤمثلت إلادغامّ :
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
املين ه ِزيشا﴾(الفشكان ،)01/وكاٌ ؤًما﴿ :ك َ
اٌ
﴿للع ِ
كاٌ هللا حّالىِ :
َ
َ َ
ُ
﴿و َو ِسث ُشل ْي َمان﴾(الىمل ،)16/وكاٌ
َس ِ ّب﴾(الشعشاء ،)12/وكاٌ ؤًما:
َ َ َ َّ
اس﴾(اللصص.)43/
لى
ؤًما﴿ :بصا ِئش ِل ِ
كشؤ في َزٍ آلاًاث ولها باإلدغام الىبحر ؤبى ِمشو وَّلىب ،هما كشآ
باإلٌهاس هزلً مْ الجمهىس(.)40
َزا وكذ اخخاس ّ
الىداة ألاواثل واخخلفىا في جخشٍج َزٍ اللشاءة،
ّ
فزَب الخلُل وظِبىٍه وؤصخابه بلى ّؤهه ال ًجىص بدغام ّ
الشاء في الالم
مً ؤحل الخىشٍش الزي فحها وال في الىىن ،كاٌ ؤبى ظُّذ« :وال وّلم ؤخذا
خالفه بال ٌّلىب الخمشمي ،وبال ما ُسوي ًِ ؤبي ِمشو ؤهه وان ًذغم
َ
َ ْ
ُ
﴿الع ُم ِش
﴿يغ ِف ُش ِمل ْن﴾،
الشاء في الالم مدشهت مخدشوا ما كبلها ،هدى:
َ َْ
َ ْ َ ْ ْ َُ ْ
﴿م ْن َس ُشى ٌٍ﴾...وؤحاص رلً الىعاجي والفشاء
ِلىيال﴾﴿ ،واشخغ ِفش لهم﴾ِ ،
وخىُاٍ ظماِا ،ووافلهما ِلى ظماِه سواًت وبحاصة ؤبى حّفش الشئاس ي،

ِ 39بذ الفبىس ؼاَحن ،اللشاءاث اللشآهُت في لىء ِلم اللغت الخذًث( ،م.ن).
 40مدمذ ظالم :مدِعً ،اإلاهزب في اللشاءاث الّؽش وجىححهها( ،م.ط) ،ج ،02ؿ-101-96-83
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ّ

وَى بمام مً ؤثمت اللغت الّشبُت مً اليىفُحن ،وكذ وافلهم ؤبى ِمشو
ِلى ؤلادغام سواًت وبحاصة »(.)41
وكذ وكف الضمخؽشي بيل حشؤة إلاثل َزٍ اللشاءة وسدَا بّىف،
ّ
َ
َ ْ
َ
فُلىٌ ِىذ كىله حّالى﴿ :ف َيغ ِف ّْش ِمل ْن َيش ُاء َو ُي َع ِز ْب َم ْن
َي َش ُاء﴾(البلشة« :)284/فةن كلذ هُف ًلشؤ الجاصم ؟ كلذ ًٍُهش ّ
الشاء
ّ
ّ
الالم ،ومذغم ّ
الشاء في الالم الخً مخىئ خىإ فاخؽا وساوٍه ًِ
وٍذغم
ّ
ألهه ًلخً وٍيعب بلى ؤِلم ّ
الىاط بالّشبُت ما
ؤبي ِمشو مخىئ مشجحن،
ّ
ًُارن بجهل ٍُِم ّ
والعبب في هدى َزٍ الشواًاث كلت لبي ّ
الشواة،
المبي كلت ّ
والعبب في كلت ّ
ّ
الذساًت ،وال ًىمبي هدى َزا بال ؤَل
ّ
الىدى »(.)42
 .4الخاجمتّ :
ُ
خلق َزا البدث بلى الىخاثج الخالُت:
 كام ألاظخاران ؤخمذ مخخاس ِمش ،وِبذ الّاٌ ظالم مىشم بّملّ
جمثل في خذمت حلُلت ّ
ّ
الّشبُت في
كذماَا للمىخبت
ُمعجمي ضخم،
آهُاثّ ،
وبالخدذًذ في ِلم اللشاءاث اللش ّ
مجاٌ اللش ّ
آهُت .وال ًخفى
ُ ُ
مً في ظبُل جدلُم وبهجاص َزا
ِلُىا ما بزله ألاظخاران مً حهذ م ٍ
ُ
اإلاعجم ،وَى ًُىبئ ًِ ظعي خثِث وجفان في خذمت اللغت واللشآن،
ّ
مؽاق البدث والاظخلفاءُ ،بغُت ُ
وكذ ّ
الىـىٌ بلى الهذف
جىبذا
ُ ّ
ّ
ّ ّ ّ
َ ّ
ججمُعي ّ
ٌّ
مىا الؽىش والثىاء.
حباس ٌعخدم
اإلاعىش ،وال غ ْشو ؤهه ِمل

ِ 41لي الهشوه ،ؤبى خُان ألاهذلس ي والىًّ في اللشاءاث ،ألاسدن ،مجلت ماجت للبدىر
والذساظاث ،اإلاجلذ العادط ،الّذد  ،01ؤوث  ،1991ؿ.108
 42حاس هللا الضمخؽشي(ث ،)ٌ538الىؽاف ،جدلُم وحّلُم ِادٌ ؤخمذ ِبذ اإلاىحىد ،وِلي
مدمذ ّ
مّىك ،مىخبت الّبُيان ،الشٍاك ،ه ،.1998 ،1ج ،01ؿ.519-518
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ّ
ّ
ومْ َزا وله فةهه ِمل حؽىبه هلاثقُ ،وٍااخز ِلُه حملت مً
ألامىس رهشها بّمها ،وجلً لّمشي وبُّت البؽش فالىماٌ هلل وخذٍ.
 ّؤن الهمضة خشف ؤـُل في اللغت الّشبُت ،وسد الىداة واللغىٍحنللشاءة جدلُم الهمضجحن في ولمت واخذة ال ؤظاط له ،ألن اللشاءة
ظىت مخبّت.
 ؤن ؤلادغام وؤلاٌهاس لغخان ففُدخان ،وكذ وسدجا في اللشآن الىشٍموكشاءاجه ،لىً ؤلاؼياٌ اإلاىشوح في كشاءة بدغام اإلاخمازلحن اإلاؽهىس
ًِ ؤبي ِمشو بً الّالء التي اخخاس فحها الىداة وسدَا بّمهم،
ووّخبرَا كشاءة صدخُت مادمذ الشواًت اإلاخىاجشة كذ حاءث بها.
ّ
 ّؤن ما ّادِاٍ ؤغلب الباخثحن ّوالذاسظحن خىٌ ألاولغ اللهجاحي
لٍاَشحي الهمض وؤلادغام ،مذفىُ ومشدود بالدجج اللاوّت،
ّ
اللهجاحي ؤمش ؼبه معخدُلّ ،
ألجهم
ومداولتهم لخدذًذ ؤولغ
مجشد سواًاث مخىازشة في هخب اللغت وألادبّ ،
ٌّخمذون ِلى ّ
والخّىٍل
الىزىكُت ّ
ّ
الخامت في بـذاس ألاخيام.
ِلحها ال ٌُّىي
 .5كائمت املصادس واملشاجع:
ّ
 .1ببشاَُم ؤهِغ ،في اللهجاث الّشبُت ،اإلاىخبت ألاهجلى مفشٍت ،مفش،
ه.1984 ،6
 .2ببشاَُم العمشاجي ،في اللهجاث الّشبُت اللذًمت ،داس الخذازت،
بحروث ،ه.1994 ،1
 .3ابً ِففىس ؤلاؼبُلي(ث ،)ٌ643ؤبى الخعً ِلي ،اإلامخْ في
الخفشٍف ،جدلُم فخش الذًً كباوة ،الذاس الّشبُت للىخاب ،جىوغ،
ه.1973 ،5
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ّ

 .4ابً َؽام ألاهفاسي(ث ،)ٌ761ؤوضح اإلاعالً بلى ؤلفُت ابً مالً،
جدلُم مفىفى ّ
العلا ،وببشاَُم ألابُاسي ،وِبذ الخفَُ ؼلبي،
داس بخُاء الترار الّشبي ،بحروث ،ه.1996 ،6
 .5ؤبى حّفش الىداط(ث ،)ٌ338بِشاب اللشآن ،جدلُم ِبذ اإلاىّم
خلُل ببشاَُم ،داس الىخب الّلمُت ،بحروث ،ه.2004 ،2
 .6ؤبى البلاء ابً ٌِّؾ(ث ،)ٌ643ؼشح اإلاففل ،كذم له وولْ
َىامؽه بمُل ٌّلىب ،داس الىخب الّلمُت ،بحروث ،ه.2001 ،1
 .7ؤبى الفخذ ابً حني(ث ،)ٌ392الخفاثق ،جدلُم مدمذ ِلي
ّ
الىجاس ،داس الىخاب الّشبي ،بحروث ،ه( ،2دث).
 .8ؤبى ِلي الفاسس ي(ث ،)ٌ377الخىملت ،جدلُم خعً ؼارلي فشَىد،
دًىان اإلاىبىِاث الجامُّت الجضاثش( ،ده).1984 ،،
 .9ؤبى ِمشو الذاوي(ث ،)ٌ444الخِعحر في اللشاءاث العبْ ،داس الىخاب
الّشبي ،بحروث ،ه.1984 ،2
 .10ؤخمذ مخخاس ِمش وِبذ الّاٌ ظالم ومىشم ،معجم اللشاءاث
اللشآهُتِ ،الم الىخب ،بحروث ،ه.1997 ،3
 .11حاس هللا الضمخؽشي(ث ،)ٌ538الىؽاف ،جدلُم وحّلُم ِادٌ
ّ
مّىك ،مىخبت الّبُيان،
ؤخمذ ِبذ اإلاىحىد ،وِلي مدمذ
الشٍاك ،ه.1998 ،1
 .12حماٌ الذًً ابً مىٍىس(ث ،)ٌ711لعان الّشب ،داس ـادس،
بحروث( ،ده).2000 ،
 .13سض ي الذًً ألاظتراباري(ث ،)ٌ686ؼشح ؼافُت ابً الخاحب،
جدلُم مدمذ هىس الخعً ،ومدمذ صفضاف ،ومدمذ مخي الذًً ِبذ
الخمُذ ،داس الىخب الّلمُت ،بحروث( ،ده).1975 ،
099
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الظىاهش الصىجيت وججلياتها في اللشاءاث اللشآهيت

ِ .14بذ الفبىس ؼاَحن ،ؤزش اللشاءاث اللشآهُت في ألاـىاث والىدى
الّشبي ،مىخبت الخاهجي ،اللاَشة ،ه.1،1987
ِ .15بذ الفبىس ؼاَحن ،اللشاءاث اللشآهُت في لىء ِلم اللغت
الخذًث ،مىخبت الخاهجي( ،ده) ،اللاَشة( ،دث).
ِ .16بذٍ الشاحخي ،اللهجاث الّشبُت في اللشاءاث اللشآهُت ،مىخبت
اإلاّاسف ،الشٍاك ،ه.1999 ،1
ِ .17لي الهشوه ،ؤبى خُان ألاهذلس ي والىًّ في اللشاءاث ،ألاسدن،
مجلت ماجت للبدىر والذساظاث ،اإلاجلذ العادط ،الّذد  ،01ؤوث
.1991
ِ .18مشو بً ِثمان ظِبىٍه(ث ،)ٌ180الىخاب ،جدلُم ِبذ العالم
َاسون ،ه ،2اللاَشة ،مىخبت الخاهجي.1982 ،
ّ
ّ .19
مدمذ ابً الجضسي(ث ،)ٌ833اليؽش في اللشاءاث الّؽش ،جلذًم
ِلي مدمذ ّ
الم ّباُ ،داس الىخب الّلمُت ،بحروث ،ه.2002 ،2
 .20مدمذ ظالم مدِعً ،اإلالخبغ مً اللهجاث الّشبُت اللشآهُت،
اإلاىخبت ألاصَشٍت ،اللاَشة ،ه.1978 ،1
 .21مدمذ ظالم :مدِعً ،اإلاهزب في اللشاءاث الّؽش وجىححهها ،اإلاىخبت
ألاصَشٍت للترار ،اللاَشة ،ه.2002 ،1
 .22ميي بً ؤبي والب اللِس ي(ث ،)ٌ437الشِاًت لخجىٍذ اللشاءة
وجدلُم لفَ الخالوة ،جدلُم ؤخمذ مدعً فشخاث ،داس ِماس
ِمان ،ه.1996 ،3
 .23مىاكْ الىتروهُت:
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ّ

 مفىفى ًىظف ،ؤخمذ مخخاس ِمش ِاؼم اللغت ومخترُ اإلاّاحم،
مىكْ خماظت ،وؽش ًىم01 :ماسط ،2016جاسٍخ الذخىٌ:
 ،2021/11/05الشابي:
https://www.hamassa.com/2016/03/01/
ِ بذ الّاٌ ظالم مىشم /مىكْ وٍىُبُذًا ،آخش حّذًل لهزٍ الففدت
وان ًىم ً 12ىاًش  ،2021جاسٍخ الذخىٌ ،2021/11/05 :الشابي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_ 
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%B3
%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%83%D8%B1%
D9%85
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