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 أدوات الّنداِء الفصيح والتصويت الشعبي:
 دراسة لغوية داللية

1*د. خالد محمد المساعفة  
 ملخَّص

 يبيييياس اسيييما اي ميييا  يييغ مالمييياة الَّ ييية المخمَّفييية لسا الا بيييية اسيييمامَّة للفا يييا  
ماينة موازي  غ داللمها المسمامََّة حي و  نيداي  يغ النحيو الا بيغ   فيغ المالمياة 

ة  لَّيييدعاي وااللمميييال لو المعيييوية  عَّيييو النحيييو المييي ويا  مييي د  يييفا املفيييا  منسيييو 
لماييييانغ يْأَيييييْأةل بييييالاوعو هفا دعييييومهع ليلمماييييوا   َّيييية  َيييييْأ َيييييْأ." والييييد عاي مانييييو مييييس ا"

ا    ضال  عس كونه  "معويما  بالمنادى"  وباض للفا   فالمفكو ة  غ النداي النحوي
و يد  ي  َلْي وَلييا  وباضيها ماا بهيا.الدعاي مماثل ح وَ  النداي النحوي  غ المبنيو  كي

وسييمنا  يييفا املفييا  بيييأدواة المعييوية الليييابغِ مناهيييا لييع م مييي و هلييو المو يييي   يييغ 
النعيييول الَّ ويييية الفعييييحة  يييغ الكثيييي   وليييع ينسييياها الَّ وييييوس ميييَ  حييي و  النيييداي 

 النحوي.
 هسا وضوح الملم ك الداللغ والَّف غ بيس للفا   يفيس الناميييس ميس المسيمامل
نيياة حاييل داللييغ واحييد  الَّ ييوي يولييس د سييها ماييا   والن يي  هليهييا عَّييو لنهييا مييس مكوا

يا اي النحو يمكس لنا لس نسميه بي  "للفا  النداي والمعوية"   اسمامال )َلْي( َلداة  لَّن د
يييا  مالزمييية  لالسيييع المنيييادى  يييغ  يييولهع  )لْي زييييدل( ال يعييي   الن ييي  عيييس كونهيييا مم 

 يييفا المنييادى  عَّييو نحيييو  ييولهع )َلْي(  يييغ دعيياي النيييا  يعييو ةل بهييا ملسيييم نية  عييس 
 عَّو والخيل. و غ  فا الد اسة ما يبي س لسا  فا الحال الداللغ  ابل لَّموس ِ ليلمملَ 
 لنماي مس المسمامل الَّ وي  كباض لسماي ام اال وامعواة  ولدواة المنبيه.

 

                                                 

 ا ك/ لاماة الحسيس بس يالل.* لسماف النحو والع   المل 1
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Abstract 
A careful examination of the Arabic dictionaries shows 

that Arabic has used certain vocals that are semantically 
equivalent to the Standard Arabic vocation particles. Such 
vocals are used in the dictionaries particularly for calling, 
gathering, or vocalization as: “I vocalize ya’ ya’ if I call 
people to gather”, where calling is one of the meanings of the 
syntactic vocation besides being a vocal for vocative nouns. 
Some of these vocals are quite similar to the vocation 
particles such as ayy and ayya; Some others are close to 
them, however. Yet, it is important to mention that the 
researcher has called these largely neglected vocals “public 
vocalization particles” as they have not been elevated or 
upgraded to be used in the standard texts. Furthermore, 
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these particles have never been categorized as vocation 
particles in the previous literature. 

The common semantic and linguistic features between 
these particles and the standard vocation particles require not 
only studying them together, but also categorizing them under 
the same semantic field, “vocation”. The use of ayy as a 
particle accompanying the accompanying vocative noun such 
as “ayy Zaid” should not conceal the fact that it can be used 
without the vocative noun as in “ayy” when calling people or 
horses. This study also clarifies that this semantic field is 
expandable so as to incorporate some other used forms such 
as verbal nouns and alert particles. 
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 مقدِّمة

لدواة النيييداي   هيييغ ميييس زمييي ة الحييي و  الميييغ اخمَّييي   لي النحييياة الايييدماي  يييغ 
1)يكيوسل مانا يا  يغ هي  يا. ولهيفا  ييل  هنهيا بمانيو الفايل لدعيو لو للنيادي لو للنب ييه   (

ييييهع لناهييييا نابيييية عييييس  ييييفا ام اييييال لكثيييي ة اسييييمام الوها  ولف ييييي  رخيييي   لي و لى باضل
2)مخييال   و ييو لن هييا لسييماي ل اييال  و ييو  ليل نلسييس هلييو الكييو ييس لييو لبييغ عَّييغ    ( وا 

الفا سغ  ليضا .
(3 4)ونال السيويغُّ  ليا  رخ  و و لن ها ل اال. ( ) 

بيَد لسا باض النحاة كاس يف س هلو لناها عبا ة عس لعواة  و و ال لي اليفي 
  و غ مادمة َمس فك  فلك الزمخل ي والسهيَّغ وابيس يايي   ن اا ل  َس هلو حايامها

ييية النيييا  يس  يييغ المايييانغ يزعميييوس لس  لفييي  النيييداي  وابيييس الليييل ي  اليييفي يايييول  "عام 
لمانييو واحييد  ال يمليياوزا هلييو هييي ا   ييالوا  مس   ولييك  يييا زيييدل  ويييا عبييَدا   عييوة 

" ويي ى لنهيا ال مخمَّي  عيس يدل  المدعوا عَّو لنك م يد منه لس يابل عَّيك  لمخايبه
                                                 

  محايي   محميد هبي ا يع البنيا  نتائج الفكر في النحو السهيَّغ   لبو الااسع زيد بس عبيدال حمس  ( 1)
  ابييس ياييي   مو يي  الييديس ياييي  بييس عَّييغ   74ع  ل1984  الاييا  ة  2دا  االعمعيياع  ي

  4ا  ة  د ة  ج  محاييييي   لحمييييد السيييييد لحمييييد  المكمبيييية المو يايييية  د ي  الاييييشوووورم المف وووو 
 .29ل

   محاييي    لييسارتشوواا البوور  فووي لعووا  ال وور امندلسييغ  لبييو حييياس محمييد بييس يوسيي    (2)
  المي ادي   2180  2179  ل4ع  ج1998  الايا  ة  1عثماس محميد  مكمبية الخيانلغ  ي

  محاي    خ   باوة ومحمد نيديع  اضيل  دا  اا يا  اللدييدة  الجنى الدانيالحسس بس  اسع  
  .355ع  ل1983بي وة    2ي

  محايي   لحميد السييد شورم كافةوة ا و  الحاجو  ضيغ اليد يس محميد بيس الحسيس  ( امسم ابافي  3)
 . 313  ل1جلحمد  المكمبة المو ياية  د ي  الاا  ة  د ة  

  محايييي   عبدالحمييييد  نيييداوي  همووول الم امووولليييالل اليييديس عبيييدال حمس لبيييو بكييي   ( السييييويغ  4)
 .33  ل2جية  د ي  الاا  ة  د ة  المكمبة المو يا
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لسيييماي امعيييواة الميييغ يعييييواة بهيييا لَّحييييواس  "كاييييولهع ل بيييل هفا دعو يييا لَّل يييي س  
1)لألأ  مهموز  ياولوس  لألأة بإبَّغ  وياولوس لَّضأس هفا دعو ا  حاحا..." ) 

واالسيييما اي يلبيييياس لسا لسيييماي امعيييواة وبايييض لسيييماي ام ايييال مليييا ك لدواة 
غ لعييواة لَّمنبيييه والييدعاي  و ييد مم فيي  مييَ   ييفا امدواة  ييغ النييداي  ييغ الداللييةِ  هيي

المبنييو ليضييا   وكثييي  مييس  ييفا امسييماي  ييل  مسييمامال   ييغ لهليياة الا بييية الاديميية 
بييديُّ  "وَليايَه  والحديثة اسماماال  مليم كا   لَّاا يل ول يي  الاا يل ميس الحَييَواس  يايول الزا

ميال  وعيعا بالَباي و َمْأيويها   عاَح به وناداا  و  يه باللو حاح  ودعياا   كيفا َخعا  غ العا
مياَل والَخْييَل  ومنيه حيدي  مَّيك الَميْوة  هن يغ للَهيايهل بهيا كميا يلَهيايهل  به هي لا الن ياَ  واللو
يل والفَيَ  و  و يو لْس يايوَل  . و يال َلبيو عبييد  َليايَه بال الل بالَخْيل  ملليبلنغ  َلي  امْ واحل

ال ابسل امثي   لياَه بفالٍس َمْأيويها  هوفا َدعاا وناداال كأناه  ال له  يا َليُّها لها ياْا ياْا... و 
". 2)ال  للل ) 

ميييس –اديييية(  َّاييية المعيييويماة الفعييييحة و يييغ الَّهلييياة ام دنيييية )لهلييياة الب
ومم يا مسمامالٍة دعاي ونيداي  لَّاا يل وهيي  الاا يل.  -نحو يْأ وَلْي ولْأ وياْا وهي  ا 

بييس  يفا المعيويماة ولدواة النيداي يوليس  اليداللغ والَّ يويلسا الملم ك  ال لك   يه
عَّيو لنهيا للفيا  ميس حايل دالليغ  واحيد  والحايلل د سها والماا بة بينها  والن   هليهيا 

عبييا ة عييس  " يييال ممكامييل مييس المييادة الَّ وييية ياب يي  عييس الييد اللغُّ  ييغ ليسيي  حييدودا 
3)ملييال ماييي س مييس الخبيي ة." يوسايي  الن ييَ   ييغ المعييويماة   يخ لهييا مييس و ييفا مييا  (

                                                 

  محاييي   أمووالي ا وو  الشووجر ( ابييس اللييل ي  ضييياي الييديس لبييو السييااداة  بيية ا  بييس عَّييغ  1)
 .417  ل1ع  ج1991  الاا  ة  1محمود اليناحغ  مكمبة الخانلغ  ي

بيييدي 2)   محاييي  ملموعيية مييس موو  جوو اهر القووام   توواا ال وور   السيييد محمييد م مضييو  ( الزا
 .334  ل36)ليه(  ج ع 2001-1965ا ايس  دولة الكوية  المح

 . 79ع  ل1998  الاا  ة  5  عالع الكمس  يعلم الداللةمخما  عم   لحمد   (3)
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دائ ة الد   النحوي ومااللمه موضوعا  مك و ا   يها  و و بناه ا  عَّو النحو اليفي 
وح ُّ الن حوي منها هنما  و الن    غ حكمها ميس يَّخ عه لبوحياس امندلسغ باوله  "

1)البناي  و غ مف دة مبنية للبهها بالح و ." ) 

يلييي  هلييو  وييدع  ييفا الحاييل الييداللغ  ييغ الا بييية  و ييد ال  والملييم ك الييفي بينيياا
يكوس مس المبال ة والمزيُّدو ميا ف يس هلييه بايضل البياحثيس المحيدثيس  يغ وعي  ميد ج 
النييداي  وانماالييه هلييو اليييو  االسييمامالغ الفعيييا باولييه  "وكانيية لييه يفولييةل  ميي ا  ييغ 

يي اا الماعييود واالسمحضييا   ليييوا  االييا ةو واايمييايةو وال مييزةو والَّفميية والبسييمةو  والعُّ
ييييا يمكننييييا لْس ناييييول  هسا النييييداي مييييد اج حمييييو لخييييف  المكمييييوس واالسييييمدعاي الَّ ييييويا  مم 

2)عو مه المثَّو." ) 

حَّاييةل لولييية مييس حَّايياة المواعييل بيييس النييا    -عَّييو مييا نيي ى–والمعييويماة 
مييييس   يييغ كثييييي –ووسييييَّة المابييييي  عيييس االنفايييياالة ولحيييوال اليييين ْف    هيييغ ال ماميييي س 

بمنادى مايي س  وبايض  يفا املفيا  يسيمامل معيويما  مليم كا  لَّنيا   –االسماماالة
والحييييواس  وكيييفا  هيييغ ال محمييياج هليييو سييييا اة نحويييية لو لميييل ماباييية لهيييا  بيييل  يييغ 
مسييماَّة بَّف هييا  خال ييا  لَّنييداي الفعيييا الييفي ف ييس  يييه النحويييوس هلييو لناييه  "ال نييداي 

3)بدوس منادى." )  

                                                 

 . 2317  2316  ل5  جارتشاا البر حياس   ( امندلسغ  لبو1)
ع  1989  بييي وة  1  دا  الفكيي  الَّبنييانغ  يالنووداف فووي اللاووة  القوور   ييا    لحمييد محمييد   (2)

 .6ل
  محايي   عبدالحمييد السييد  مونمج العوالإ ىلوى ألفةوة ا و  مالوإاملمونغ   لبو الحسس عَّغ    (3)

ية لَّم ا   د ي  الاا  ة  د ة  ج   .258  ل3المكمبة امز   
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عَّييييو  –مثييييل بايييض لدواة النييييداي–المعيييويماة ملييييممل ومبيييانغ باييييض  ييييفا 
لعيييواة الميييد  اليوييييل والاعيييي   و يييغ لعيييواة منمييياز بوضيييوحها السيييماغ    َّهيييفا 
ييه  ومييس ثييعا  السييبس ول ييي ا اسييملامَّة  ييغ المعييوية بهييا والييد عاي  ومييد  العييوة و  او
عيييا ة ميييس نميييي االسيييمامال الليييابغ  المكييي و  اليييفي يبايييد ا عيييس دائييي ة الخيييياس 

 هغِ و فا ما دعانا هلو وسمها بي  "المعوية اللابغ". البال
يييا لل ييي د ليييه د اسييية  وال نحسيييس لسا المليييم ك بييييس المعيييويماة ولدواة النيييداي مم 
مسماَّة  ديمة لو حديثة  باسمثناي ما يلفك   غ بايض د اسياٍة ميس هليا اة مامضيبة 

 مماَّ  بكوس لدواة النداي لعواما   لو لدواة منبيه. 
 باض الد اساة الحديثة المغ مناولية لدواة النيداي والمنبييه  ميس و د ل دنا مس

فلييك مييا لو دا مهييدي المخزومييغ  ييغ كمابييه   ييغ النحييو الا بييغ ناييد وموليييه  و بييا ي 
ية لحامه  غ د اسمه المغ وسمها بي  لسيَّوس النيداي بييس الَّ ية الا بيية والَّ ياة السيام

سماعيل عماي ة  يغ كمابيه  بحي ا و   يغ االسملي ا  والَّ ية. ول يدناللمالية ال  بية  وا 
ميييييس الد اسييييياة الميييييغ مناولييييية لسيييييماي امعيييييواة الموضيييييوعة لَّمعيييييوية لَّحييييييواس  
كالد اسييية الموسيييومة بيييي  املفيييا  المسيييمامَّة  يييغ المعيييوية لَّحييييواس  د اسييية ل ويييية 

 داللية لخالد المساعفة.
 و د ل  دنا لهفا الموضول ثالثة مباح  لاية عَّو النحو اامغ 

 لمسائل العومية والداللية  غ لدواة الندايو النحوي.لوال   ا
 ثانيا   المسائل العومية والداللية  غ المعوية اللابغ.

  ثالثا   النُّدبة الفعيحة والنُّدبة اللابية.

يييا مييينها الد اسييية  يايييوع عَّيييو االسيييما اي والمحَّييييل والماا نييية لَّوعيييول هليييو  ولم 
 النمائا الم لو ة.
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 ةة  الداللةة في أد ات النداِف النح  أ اًل: المعائ  ال  ت

 . الم نى الم جمي للنداف  ما ةقار ه م  ألفاظ1

يبيس اسيما اي ميا  يغ مالمياة الَّ ية لسا النيداي والمعيوية واليدعاي وهيي  فليك 
مفضيغ هليو  هيع مانيو النيداي االعييالحغ وو يفميه. مس للفا  لها دالالةل مماا بة 

ييييييييي                 ْوَة  ونييييييييياداال ونيييييييييادى بيييييييييه  عييييييييياح بيييييييييه  و يييييييييو  النايييييييييدايل لو النُّيييييييييداي يانيييييييييغ العا
ييْوةو  والييدُّعاي والماعييويةل واحييدل  يلاييال  ناديييةل  النييا  لو  -ليضييا  – الييدُّعاي بييأ    العا

مله. واليييماا ل الن يييداي ميييس نيييدوةل الايييوَع بمانيييو لمايييملهع  لو ميييس َنيييدى  دعومليييه لو َعيييوا
ييييو ةو  و ييييو بلْاييييدا  لاييييولهع   ييييالسل  لنييييدى عييييوما  مييييس  ييييالٍس  هفا كيييياس لباييييَد منييييه  العا

1)عوما . ) 

َة  ييالسل بفييالٍس معييويما   لي دعيياا   والماْعييوية  ييو الييد عايل  مييس  ييولوهع  عييوا
وَعاة َيعلوةل  هو عائةل بمانو  عائا  ولمادة )ل. و. ة( مانو واحيدل ليدى 

2)ابس  ا    و و كلُّ ما َوَ    غ لفس السام . ) 
                                                 

ع  1994  بيييي وة  3  دا  الفكييي   يلعوووا  ال ووور ابيييس من يييو   لبيييو الفضيييل لميييال اليييديس محميييد   (1)
بيييدي  317 -315  ل15)نييدي(  ج   محاييي   الّتكملووة  الوووة   ال وولةالسيييد محمييد م مضييو     الزا

  الايا  ة  1معيفو حلازي ورخ يس  ملم  الَّ ة الا بية  الهيئة الاامة للهوس الميياب  اممي يية  ي
  .343  ل8ع  )ندى(  ج2006 -1986

ومهيييدي المخزوميييغ  وزا ة   محايييي   هبييي ا يع السيييام ائغ ال وووة الخَّييييل  الخَّييييل بيييس لحميييد الف ا ييييدي   (2)
  ابييس  ييا    146  ل7ع  )عييوة(  ج1981  1الثاا يية وااعييالع الا ا ييية  دا  ال ليييد  ب ييداد  ي

  محايييي   عبدالسيييالع  يييا وس  دا  اللييييل  د ي  بيييي وة  د ة  مقووواةة  اللاوووةلبيييو الحسيييس لحميييد  
  .57  56  ل2  )عوة(  جلعا  ال ر   وابس من و   318  ل3)عوة( ج
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ييحةل بييه والييدُّعاي مييس  ييوله ع  دعييا َدْعييوا  ودلعيياي   بمانييو  نييادى  ودعوملييه  عو
1)واسييمدعيملهل. ييْوةل  وعييياَا  هفا َعييواة بأ عييو يا مييه. ( ييياحل العا 2)والعا يي اا  ( والعُّ

. 3)يانغ الماعوية  والعا ا  الملسم ي ل لو المل ي ل ) 

هفا زل  يا لو سيا ها وكفا الناْدال   هيو ميس َنيَدا ال  ليلل  هفا َعيواة  وَنيَدا اابيَل  
4)لو لماهيييا بالم عيييوية  َميييْه لو َعيييْه. ه َمْنبيهيييا   هفا َنيييواا بيييه  ( والم نبييييه ميييس َنبايييه باسيييمو
ميييول ولَاََّيييه َميييْفكو ا . 5)و َ َايييه عيييس الخل َة بهيييع وَ يايييَة  هفا  ( يييا المهويييية  ميييس َ يييوا ولم 

. و يل   و لْس ياوَل  يااْ  كايةل العاوةو 6)ياْا. نادا ع. وامْعلل  يه حو ) 

عَّيو نحيو ميا ييفك  لبيو  يالل –ومس الف و  الدالليية بييس بايض  يفا املفيا  
يييْوة  -الاسيييك ي يييْوة بميييا ليييه مانيييو  واليييدُّعاي يكيييوس بَ ْ ييي  العا لسا النيييداي   ييي  العا

يْوة بميا ال مانيو ليه   يال يلايال ليه نويداي هال هفا كياس ليه  وخفضه  والعيياح   ي  العا
7)مانو. )   

املفييييا و السيييياباة مييييس الداالليييية المالمي يييية هلييييو االعيييييالح  و ييييد نلاَّيييية باييييض
.  النحويا  ولكث ل ما يانينا بيانله مس  فا االعيالحاةو الن دايل والع وةل

                                                 

  .258  ل14  )دعا(  جلعا  ال ر من و    ابس( 1)
  .521  ل2المعد  الساب   )عيا(  ج (2)
  .348  ل3  )ع ا(  جمقاةة  اللاةابس  ا     (3)
  .547  ل13  )ندا(  جلعا  ال ر ابس من و    (4)
بيدي  5)  .  519  ل36  )نبه(  جتاا ال ر  (  الزا
واايية اليوا دة  يغ الينل ميس . 280  ل5  جاألثورالنماةة فوي ررةو  الحودة    ( ابس امثي   6)

  .214سو ة اللَُّا اي/
  محاييي   محمييد هبيي ا يع سييَّيع  دا  الفوور ا اللا ةووةالاسييك ي  لبييو  ييالل الحسييس بييس عبييدا    (7)

 .38ة  ل   الاا  ة  د1الاَّع والثاا ة  ي
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 . حّد الّنداف اال طالحّي   ظةفته2

اخمَّ  حدُّ الن يدايو عَّيو وليوا   هيو  "منبييهل الميدعوا ودعياهلال ليلييَس ويسيمَ  ميا 
اليييدُّعايل بحييي و  مخعوعيييٍة. "والمنيييادى بهيييفا الحييي و   يييو  مايييول." و يييو ليضيييا   

"الميَّوسل ه بالله بياٍي  لو ما ياوعل مااَمها."
(1 وعَّو مانو المنبيه وحدا كانة م لمة  (

". سيبويهو لباس الن داي باوله  " فا باسل الح و  المغ ينب ه بها المدعو 
(2 ) 

ي  ومييس  ييهاليو الثامييانينغُّ وكيياس المانبيييه بهييفا امدواة لعييال  لييدى باييض الاييدما
الييفي ياييول  "و يييد يكييوس المنبيييهل ملييي ادا  مييس الن يييداي  و ييفا يييدلُّ عَّيييو لسا المنبيييَه  يييو 
ييه  ييغ  امعييلل  يهييا  والنييداَي عييا ضل  يهييا  وينب ييغ لس يللاييَل مانييو الحيي  و مييا يَّزمل

3)لمي  ممع   امه   أم ا ما ينفكُّ منه  ال يكوسل لعال   يه." )  

الثمانينغُّ هلو  فا امعل مس بايضو اممثَّية الميغ دخَّية  يهيا لدواة  وموعال
دلوا  الن داي عَّو هي  االسع المنادى  مس فلك ما و د  غ   اية الكسيائغا  "َلال ييا اْسيلل

وا ِلَِ  أاَلّ ﴿  و" و يييد  ييي ل هيييي لال ميييس السايييباة  دو ُو 4)﴾َيْسججج و يييغ   ()َلال   بمليييديد اليييالع  يييغ (

                                                 

  ممييدوح خسييا ة    محاييي الفوواخر فووي شوورم جموو  ع وودالقاهرالباَّييغ   محمييد بييس لبييغ الفييما  ( 1)
  لبييييييو حييييييياس  511  ل2ع  ج2002  الكوييييييية  1الملَّيييييي  الييييييوينغ لَّثاا يييييية والفنييييييوس  ي

  .2179  ل4  جارتشاا البر 
  محاييي   عبدالسييالع  ييا وس  مكمبيية الخييانلغ  الكتووا سيييبويه  لبييو بليي  عميي و بييس عثميياس   (2)

  .229  ل2ع  ج1982  الاا  ة  2ي
  محاييي   عبييدالو اس الكحَّيية  مهسسيية ال سييالة  ائوود  الق اعوودالف  الثمييانينغ  عميي  بييس ثابيية  ( 3)

  .443  442ع  ل2002  بي وة  1ي
 . 25( النمل/4)
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ولهاسو  لحدل ما  لسا )يا( الن يدايو دخَّية عَّيو منيادى محيفوٍ  مايدي لال     اية الكسائغا 
1)يا  هاليو  والثانغ  لسا )يا( اسملامَّة لَّمنبيه المحض لدخولها عَّو  ال. )  

عبا ة عس لعواة منب يه  -ك ي  ا مس لدواة المنبيه-وام  س لس  فا امدواة 
المنبيه  يها ميس دخولهيا عَّيو الفايل دوس السام  هلو الممكَّع بَّف ها  ولع مأةو داللةل 

المنادىِ لهفا عا  باضل الادماي والمحدثيس هلو الماا بة بيس لدواة المنبيه والنداي 
ِ لمييا ملييممل عَّيييه لدواة النييداي مييس مانييو المنبيييه   السييهيَّغُّ ييي ى لسا ) ييا(  النحييويا

ييا دخييول ) ييا( المنبيييه الداخَّيية عَّييو لسييماي االييا ةو بمنزليية لدواة النييدايِ ياييو  ل  "ولم 
ِ  ألسا المخايَس يحماجل هلو منبيههو عَّو االسع الفي يلي   المنبيه عَّو  فا امسمايو

2)به هليه. وعندي لسا ح   المنبيه بمنزلة ح   النداي." )  

س لع ينل  عَّيه-ول اد مهدي المخزومغ  مس  فا ال لي  حيس  ال  "ولكب   -وا 
ى كونهييا لدواة منبييه  مثييل )لال( الميغ لَّمنبيييه  ومثييل ال ايس لس  ييفا امدواة ال ممايد  

3)) ا( المغ مدخل عَّو لسماي االا ةو." ) 

ولم ا اخمال ل الادمايو  غ ملغيو  فا امدواة لَّم نبيه لو النايداي  ييمكس ملياوزلاِ 
مسا النيييي  بهيييا  يييو معيييوية ومنبييييهل لَّسيييام  واسيييمدعاي ليييه  وليييي   يييغ كثيييي  ميييس 

 اسييماالل لدواة النييداي معييويما  دعائيييا  لكثيي ل مييس  ييفا الو يفييةِ  امسييماي المسييمامَّةو 
بها ميس مفهيوع العيوة بمانياا النحيوي اليفي  بمانو المعوية لو المنبيه والدعاي يا ا
بينه ابس الحالس وامسم ابافي عَّو ما سييأمغ  و يو مفهيوع ني اا يمسي  ليليمل كثيي ا  

                                                 

 . 442( الثمانينغ  المعد  الساب   ل1)

  .229  لنتائج الفكرالسهيَّغ   (2)
  بييييي وة  2  دا  ال ائييييد الا بييييغ  يفووووي النحوووو  ال ر ووووي نقوووود  ت جةووووهالمخزومييييغ   مهييييدي   (3)

  .303ع  ل1986
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ميييس ناحيييية –امنمييياي مايييوع ميييس لسيييماي امعيييواة  وبايييض لسيييماي ام ايييال   هيييفا 
يية  كمييا و د  ييغ حييدا الَفْ خيياس مسييماي ام اييال  و ييو  -م كيبييية مايياَع لمَّيية نحوييية مام 

1) وله  "كلُّ لف ٍة ماادلل  غ مانا ا لمَّة  اَّية ." ولو لنه لساي مس  فا الحد  كَّمة  (
يا   ولكنيه  مايوع ماياع   لى لسا  يفا امسيماي –ك يي ا ميس النحياة–) اَّية( للاي حدُّا مام 

ل ايييال   يييال بيييد ميييس اليييممالها عَّيييو  اعيييل  وبهيييفا مكيييوس ميييس نميييي اللمَّييية الفاَّيييية 
 بالمادي  والمأويل.

ونَّحييي  لسا بايييض حيييدود النيييداي االعييييالحية  امييية عَّيييو كونيييه عيييوما   لو 
ة معويما   زيادة  عَّو لس  مس الادماي مس عي  ح بيأسا لدواة النيداي عبيا ة عيس لعيوا

 انه  عَّو النحو اامغ بي

ف يس الزامخليي ي هليو لسا  ييفا امدواة لعيواة  و ييد نيلا عَّييو  يفا اليي لي  -
يل عنيد ه ادميه منبييه  نعا  ع يحا  باوله  "و غ  غ حايامها لعواة يلعيواة بهيا ال لل

2)المنيييادى  يمميييد  العيييوةل وي مفيييي ." و يييد يلايييالل  هسا ماعييييَد الزمخلييي يا ميييس كونهييييا  (
عل ميييس عميييوعو مانيييو العيييوة اليييفي يلهل ييي ل ل سييياَع الكَّميييةو لعيييواما  ال يملييياوزل ميييا يلْفهَييي

الثالثَة عَّو النحو المفهوع مس حدا ابس لناغ لَُّّ ة  و و لناها  "لعواة ياب   بها كلُّ 
3) وٍع عس له اضهع." )    

                                                 

  محايي   محميد بيدوي المعوت فى فوي النحو ( الف خاس  كمال اليديس لبيو سياد عَّيغ بيس مسياود  1)
 . 13  ل1ج ع 1987  الاا  ة  1المخموس  دا  الثاا ة الا بية  ي

  ميبايية معيييفو الكشوواا عوو  روو امز التن ةوو الزمخليي ي  لبييو الااسييع محمييود بييس عميي    (2)
  .224  ل1ع  ج1948البابغ الحَّبغ  د ي  الاا  ة  

  محايي   محميد عَّيغ النليا   وزا ة الثاا ية وااعيالع الخ وائصابس لن يغ  لبيو الفيما عثمياس   (3)
  .34  ل1ع  ج1990  الاا  ة  4الا ا ية  ب داد  الهيئة الاامة لَّكماس  ي
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غ مهي يد ولكسا  فا الفهَع والمأويَل ال يمأم ياس حيس نا ل عَّو لمَّة مس اا اي المي
 لساب .  لي الز مخل ي ا

بيييأسا )ييييا( النيييداي ميييس نمييييو  -بميييا ال يابيييلل الليييكا والمأوييييل–عييي  ح السيييهيَّغا  -
( و) ا( ياول  "ولميا حي و  النيداي  املفا و المغ يلعواة بها لَّخيلو  مس نحو )َلْوةل
 اامَّةل عند باضهع  والفي ي ه  لغ ااس لس  )يا( معوية بالمنيادى  نحيو  ليوةل 

ليو فكي اِ لميا مايد ع ميس  ولنيا  يغ و ا  ونحو فلك  والمنا دى منعوسل بالاعد هلييه وا 
كلا ماعود هلو فك ا مل  دا  عس ااخبا  عنه  هن ه منعوس  ويدلك عَّو لسا ح   

1)النداي لي  باامٍل ولودل الامل  غ االسع دونه  نحو  عاحَس زيٍد ل بل." ) 

معيويةل بالمنيادى ف س ابسل ياي  هليو لسا النيداي معيوية باوليه  "النيداي ال -
ي" ويبي س عَّة ملغي )النداي( معد ا  وعال مه بامعواة باوله   لوياي  عَّو المنادو
"النييييداي يلَمييييد  ويلاعيييي   وملَضييييع نونلييييه وملكَسيييي    َمييييس مييييد لاَّييييه مييييس  بيييييل امعييييواة 
كالعُّ اا والبلكاي والدُّعاي وال ُّهاي  وكفلك َمس ضعِ مس هاليس امعيواة مضيموعل. 

لاَّييه كالعييوة  والعييوةل هييي  ممييدود. وَمييس كسيي  النييوس وَمييدا لاَّييه وَمييس  عيي ا 
داي واللي اي معيد و عيادى  وليا ى. و يو مليم  ميس  يولهع  َنيدا  معَد  نادى  كالاو
الاييوعل ينييدو  هفا المماييوا  مليياو وا  لو َمحييدثوا. ومنييه  يييل لَّموضيي  الييفي يلفَاييل  يييه 

يٌّ وناٍد." 2)فلك  َندو ) 

                                                 

  مس سو ة يوس . 39  ااية 229  لنتائج الفكرالسهيَّغ   (1)
  . 48ل  5  جشرم المف  ( ابس ياي   2)
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ايييدُّ المعيييوية لعيييال   يييغ النيييداي  وعَّييييه  ييياع حيييدُّ وكييياس بايييض البالهيييييس ي -
النداي االعيالحغ  ياول الاَّويُّ  " و المعويةل بالمنادى ا بالوه عَّييك  و يفا  يو 

1)امعل  غ النداي." ) 

واعم ا ل  هالي الاَّماي بيأسا لدواة النيداي معيويماةل يلسيايل عنهيا مانا يا اليفي 
ِ ال سمااللها بمانو المعوية  ويسيايل عنهيا نسيبَة مكمسبلهل مس م اكيس النداي النحويا

الاميلو النحييويا هليهيياِ مسا ملوليَس نعييسو االسييع المنييادى  يو لناييه مخعييولل بالييفاك  
ويم لهل الاعدل هليه  ولي   و مس َ بيلو ما يلي ادل ااخبيا ل عنيه  و يد فكي  امسيم ابافي 

منيادى  "م  يول لو منعيوس بيال  لَي الكسائغ وهي ا ميس الكيو ييَس اليفيس يي وس لسا ال
2)عامل." ) 

وبسييبس انمميياي لدواة النييداي هلييو عمييوع للفييا  المعييويماة كيياس باييض عَّميياي 
الماييانغ ينفييوس ماييانغ النييداي الم كيبييية  كييالخب  وامميي  والنهييغ... و ييد نييلا عَّييو 
فلك ابس اللل ي  باوله  "عام ة النا  يس  غ الماانغ يزعموس لس  لف  النيداي لمانيو 

احيييد  ال يملييياوزا هليييو هيييي ا   يييالوا  مس   وليييك  ييييا زييييدل  وييييا عبيييَدا   عيييوة ييييدل  و 
المدعوا عَّو لنك م يد منه لس يابل عَّيك  لمخايبه بما م ييد لس مخايبيه بيه  وليي  
نمييا ملَّاييغ هلييو  النييداي هخبييا ا  وال اسييمخبا ا   وال لميي ا  وال نهيييا   وال ممن يييا  وال عْ ضييا   وا 

ا المايانغ ميا ليئة بايد دعائيك هي ياا   يالوا  واليد ليل عَّيو لنيه عيوة المدعو  مس  يف
خاٍل مس  فا الماانغ لس  البهائع ملنادى بأعواة موضوعاة لها  و غ ال مخبي  وال 
مسمخب   كاولهع ل بيل هفا دعو يا لَّل ي س  لأليأ  مهميوز  ياوليوس  لأليأة بيإبَّغ  

                                                 

  7ع  ج1982  دا  الكمييييييس الاَّمييييييية  د ي  بييييييي وة  الّطوووووورا الاَّييييييوي   يحيييييييو بييييييس حمييييييزة   (1)
  .293ل

 . 315  ل1  جشرم كافةة ا   الحاج امسم ابافي   (2)
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ييي  مهميوزيس  والفاييل منهمييا  وياوليوس لَّضييأس هفا دعو يا  حاحييا  ولَّماييز  عاعيا  ه
1)حاحية وعاعية." ) 

ن ميا  يو نفيي ل  ليو  يفا الي لي ف يس ابيس يايي  باوليه  "النيداي ليي  بإخبيا   وا  وا 
2)المعوية بالمنادى  ثع  يا  ااخبا ل عنه  يما باد."  )  

وكييفا عَّ ييي  ابييس يايييي  هيي َض النيييداي ولدوامييه عَّيييو المعييوية وميييد  العيييوة  
المعييويةل بالمنييادى ليلْابوييَل  وال يي ضل مييس حيي و  النييداي هس ال يي ض بالنييداي ياييول  "

ي ييا  عيس المنيادو   لو ملْا وضيا  اممدادل العوة ومنبيهل الميدعو    يإفا كياس الملنيادى مم اخو
بايييد المهييياٍد  لو نائميييا   يييد اسيييمثال  يييغ َنْوميييه  اسيييمامَّوا  ييييه لمييييَ   عنييه ال يلابويييل هال  

ليييا وَ يييا ولي   يممييد  العييوةل بهييا وي مفيي   حيي و  النييداي مييا خييال الهمييزَة  و ييغ  يييا و 
 يييإس كييياس   يبيييا   نيييادوا بيييالهمزة... من هيييا ملفييييد منبييييَه الميييدعو   وليييع يليييَ د منهيييا امميييدادل 
العييوة لاليي س المييدعو   وال يلييوز نييدايل البايييد بييالهمزة لاييدعو الَمييد   يهييا  ويلييوز نييدايل 

3)الا يس بسائ و ح و  النداي موكيد ا." ) 

 يييو لس  ابيييس يايييي  عييياد لَّايييول مييي  ة لخييي ى بيييأسا  يييفا  –بايييد فليييك–والمَّحيييو  
والحي  لنهيا حي و ِ منهيا ال ميدل عَّيو امدواة ح و ل مانا ا  يغ هي  يا  يايول  "

4) غ هي  ا."  غ لنفسها  وال مدل عَّو مانو هال   مانو )  

يَّوا هليو لنهيا لعيواة  و فا ينا ض  ليه الساب  و لي باض الادماي الفيس موع 
ييها ييوة بهييا. ومييا يفسيي   ييفا المنييا ض  ييو خضييول  ه ضل منبيييه المنييادى  و  يي  الع 

                                                 

 . 417  ل1  جأمالي ا   الشجر ابس اللل ي   (1)
 .317  ل1  جشرم المف  ابس ياي    (2)
 .  361ل  1ابس ياي   المعد  الساب   ج (3)

 . 52  ل5ابس ياي   المعد  الساب   ج (4)
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ليو ف يابهع هليو اليمالزع  للفا  الَّ ة لَّاسمة الثالثية الما و ة )اسع و ايل وحي  (  وا 
1)بيس لدواة النداي والمنادى باولهع  "ال نداي بدوس منادى." )  

س الكييالع  ييغ ومثييل  ييفا الييمالزع الم كيبييغ ال نفسيي ا ب ييي  سييالمة ضييابيو م كييي
ايييٍل الا بي يييةِ من يييه كميييا يايييولل عبيييدالاا   الل ليييانغُّ  "ال يكيييوس كيييالعل ميييس حييي ٍ  و 

اايَ   -ليضيا  – غ النداي  نحو  يا عَبدا   وفليك  لعال   وال مس ح ٍ  واسٍع هال   هفا حل
امم ل كاس كالما  بمادي  الفال الملْضيَم و اليفي  يو  لْعنيغ ولل ييد ولدعيو  و)ييا( دلييلل 

". ماناا  غ النف و 2)عَّو  ياع و ) 

وحايايية امميي  لسا بيياس النييداي مييس لكثيي  امبييواس النحوييية اسييم ناي  عييس ماوليية 
الحيييف  والمايييدي  والمأوييييلِ مس ليييا د الحيييال واليييممال لدواة النيييداي عَّيييو ماانيهيييا 
م نيغ عيس  ييفا العيناعة الَّف يية  و ييغ  يفا الماييدي  يايول ممياع حسيياس  " يال النحيياة 

ايييل ولوبيييا   يييغ النيييداي  وال يسيييمايع مانيييو النيييداي و يييو هنليييائغ مييي  مايييدي  بحيييف  الف
الفايييلِ مس الكيييالع مييي  مايييدي ا سيعيييبا خبييي ا   واموضيييا  ييييه لنيييه ميييس اللميييل الميييغ 

3)ماممد عَّو امداة ومانا ا." ) 

وف س باض المحدثيس هلو موا اة  لي َمس ياول موس الادماي هسا لدواة النيداي 
دي المخزومغ  الفي ياول  "وخالعيةل الايولو هسا النيداي ليي  لعواة  ومس  هالي مه

نامييا م كييسل لف ييغٌّ بمنزليية لسييمايو امعييواةو  بلمَّييٍة  اَّي يية  وال لمَّيية هييي  هسيينادي ة  وا 

                                                 

  .258  ل3  جمنمج العالإ ىلى ألفةة ا   مالإاملمونغ    (1)
  محايي    يائز الدايية ومحميد الدايية  مكمبية سياد اليديس  دالئ  اإلعجا الل لانغ  عبدالاا     (2)

  .51ع  ل1987  دمل   2ي
 ع 1994ي  دا  الثاا يية  الييدا  البيضيياي     د م ناهووااللاووة ال ر ةووة م ناهووا ( حسيياس  مميياع  3)

 .219ل
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1)ملسمخدع ابالغو المنيادى حالية   لو لدعوميه هليو ههاثيٍة  لو نلعي ٍة  لو نحيو فليك." ) 
 و د عد  ا  يما سب  مس لدواة المنبيه.

يَّوا مو  ايانغ  فا الفي فك ناا ياودلنا هلو ملسَمْخَّعييس  لحيد ما  لسا الايدماي لع 
اكيَس الن داي  غ م حٍَّة الحاة مس م احل الميوُّ  الفي معد  ة  يه  فا امدواةل الم  
لناها و النحوي ة الملممَّة عَّو االسع المنادى   المهل اة مدل  عَّو  ودع لدواة النداي  

ا  بييدا فلييك مييس الماييانغ الملازييية المييغ لسييند ا النحويييوس هلييو كانيية ملسييمامل وحييد 
   فا امدواة  كالمحس   والمول   والندبة  والز ل  والمحب س.

 هفا الماانغ الفي ية االنفاالية مس االسمامال الحاياغ ولي  الملازي  و يغ 
ه لداي نيايل بيمسب  هي  ا مس الماانغ الااَّية لو الف نية الملي دة  وميس ثيعا  يإسا ميا يل 

و د   فا الماانغ مس للفا  لل وية ياد  لسب ا مس هي ا ول دَع  غ الوض  واالسمامال.
حا  يية الا بيييةل عَّييو لمَّيية مييس املفييا  المييغ لد ة مانييو مييا  لييسا لنييه مييس المليياز  
كأسماي امعيواة  وبايض لسيماي ام ايال   يإفا   ن يا  يفا المايانغ هليو ميا  ييل  يغ 

لييو اخييمال هع  يهييا مييس لهيية كونهييلدواة النييداي مييس  ا لن هييا لعييواة لَّمنبيييه والنييداي  وا 
  س هلو ل ااال  لو لسماي ل اال لو ح و ا   إسا مسألة  دمها واسمامالها مف دة  م دو ل

 .  الحاياة منها هلو ا م اض عاَّغ 

المسييمخَّل الثييانغ  لسا الميييوَُّ  لييع يلييمْل كييلا مييا اسييملامل عييوما  لو معييويما   
لس  هيييي  المليييمولو بهيييفا المييييوُّ  ليييع يميييأةا اسيييمامالله و ا يييا  السيييمامالو لدواة  بمانيييو

الن داي بدخوله عَّو اسع منادى  ولع ياْ   غ دائ ةو الخال  مس لهية كونيه ح  يا  ميس 

                                                 

  .311  لفي النح  ال ر ي نقد  ت جةهالمخزومغ    (1)
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نميا  يلا  يغ عيداد لسيماي  ح و  الماانغ لو مس لسمايو ام االو  لو ميس ام ايال  وا 
 النحوييس.امعواة  ولسماي ام اال لدى 

 . المعائ  ال  تةة في أد ات النداف3

ام فييي  البعييي يوس والكو ييييوس عَّيييو مليييغيو خمسييية حييي و  نيييدايو  و يييغ الهميييزةل 
المفموحةل )َل( وَليا وَلْي و يا ويا  ولم ا )وا(  يخيملُّ بالنُّدبية بام فياٍ . وميفك ل المعياد ل 

هميييزَة المميييدودَة الممبوعيييَة بالييييايو الن حوييييةل لسا الكيييو ييس زادوا الهميييزَة المميييدودة )ر(  وال
السييياكنة )رْي(  وزييييادملهع  يييفا لييياية كميييا فكييي  الايييدمايل  وايييية  عيييس  "الاييي س اليييفيس 

1)يثاييييوس بايييي بيمهع  و وايييييةل الاييييْدلو مابولييييةل." ييييا لسا الكييييو ييس  ييييع َمييييْس زاد الهمييييزَة  ( ولم 
و و –نا لسا الخَّيَل الممدودة  هو عحيال  ولكن هع لع يزيدوا  يها )رْي(   الفي ثبَة ل

 د َسَب  هليو الايول بهيفا الزييادة  وبيياس مينهَا نليأمه باوليه   - ل ل المد سة البع ياة
". 2)"ماولل  غ الن داي  َلْي  السل  و د يلمدُّ  رْي  السل ) 

و ييغ بنييية لدواة النييداي العييومية مييا يلييي  هلييو  ييدع وضيياها واسييمامالها  ومييا 
و ييغ مييس لعييواةو الحَّيي  عنييد الاييدماي –و  لسا الهمييزة يولييس ميوَ  ييا ليضييا    ييالمَّح

ممعد  خمسة مس  فا الح و   و غ   -لو مس امعواة الَحْنل ي ةو عند المحدثيس
)َلْي  رْي  َليييا  َل  ر( و ييغ مييس امعييواة الثايَّيية المييغ لييب ه الاييدمايل نيَاهييا بييالمهوُّلو  

اييض الَّهليياة الا بي يية  بيدا فلييك مييس حيدي و سيييبويهو عييس مينها مخفييي  الهمييزة  يغ ب
هياِ ومن هيا  ياولل  "واعَّع لسا الهمزة هن ما  لال بها  يفا َميس ليع يحا ْاهياِ من يه َباليد مخ لل

                                                 

  محاييي   عبييدال حمس السيييد ومحمييد المخمييوس  شوورم التعوومة ابييس مالييك  لمييال الييديس محمييد   (1)
  .386  ل3ع  ج1990  الاا  ة  1 ل  لَّيباعة والنل   ي

  .440  ل8)لوى(  ج  ال ة الخَّيل   (2)
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د  مخ جل بالمهاٍد  و غ لبادل الحي و  مخ ليا    ثايل عَّييهع فليك  من يه  نب ةل  غ الع 
كالمهو ل."
(1 ) 

اليمخَّل ميس نيي   هليو - يغ الكثيي  الليائ -و غ الميو  الَّ وي ممله الَّ ية 
هبييي ا يع لنييييي   "مبييييياس امعيييواة الثايَّيييية  بإبيييدالها هلييييو ميييا  ييييو لخيييي ُّ منهيييا  ياييييول 

لَّباحثيس لس الميو  العومغ  غ الَّ اة يميل  غ هالس امحياس نحو ميسي  الني  
2)بها  واال معاد  غ اللهد الاضَّغ." ) 

لعيييياس  هلييييو لسا الهمييييزة مييييس -ليضييييا  –وملييييي  الد اسيييياة العييييومية الحديثيييية 
امعييواة الَّ ويييية نلْياييا    هيييغ مييس لعيييواة الحنليي ة الليييديدة المييغ ملنيييي  بانيبيييا و 
ييا   ييال يلسييما بميي و  الهييوايو هلييو منيايية الحَّيي و  ثييعا منفيي جل   محييةو المزمييا  انيبا ييا  مام 

3) محةل المزما   لأة   يلسم  عوةل انفلاٍ   و و المابا ل عنه بالهمزة. )  
ة مكونيا  ميس مكونياة خمسية ميس حي و  الن يداي النحيويا وثايل الهميزة الميغ عيا  

ي و  الناي و المسهول عس هبدالها  اي ونلأة )َ يا(  يايول ابيس  داي من يو   "وَلييا ميس حل
 يلنادى بها الا يسل والبايدل... وملبدل الهايل مس الهمزة  يلاال  َ ياِ  ال 

  انَعيييييييييي َ ْة و ييييييييييَغ َحعيييييييييياسل ملْ َضييييييييييَبْه 
   

 ها َ ييييييييييييييييا َلَبيييييييييييييييهْ وَ  َايييييييييييييييْة بعيييييييييييييييومو 
 

4) ييال ابييس الساييكاية  يل يييد َليييا َلَبييْه  ثلييعا لبييدل الَهْمييزَة  يياي ." وثمييَة َمييْس  لى لسا  (
 )َ يا( 

                                                 

 .458  ل3سيبويه  الكماس  ج (1)
 . 24ة  ل ي  الاا  ة  د   مكمبة امنلَّو المع ية  دداللة األلفاظلني   هب ا يع   (2)
  .72ع  ل1961   الاا  ة 3  دا  النهضة الا بية  ياأل  ات اللا ّةةلني   هب ا يع   (3)
 . 61  ل14  )ليا(  جلعا  ال ر ابس من و    (4)
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1)نالئة ميس زييادة  ياي المنبييه  بيل )ييا(. ولم كييس امدواة ميَ  باضيها ن يي  ( 
 مس لسماي امعواة عَّو النحو الفي نبينه الحاا .

يس الهمزة والهاي الخَّيلل  غ هيي  النيداي باوليه  "الهياي و د فك  لواَز اابدالو ب
2)حيي  ل  ييي ٌّ ليييياسل  ييد يليييغيل خَّفيييا  مييس املييي  )الهميييزة( المييغ ملبنيييو لَّايييي ." ولهيييفا  (

يييةل مييس  ييول الايي س  َ َ ْ ييةل الميياَي ول  ملييه  وَ َ ْحييةل الد ابييَة ولَ ْحملهييا  ثلييلل لل وا اابييدالو مل
3)وهي  فلك. ) 

لس ينيبيي   ييفا اابييدال عَّييو الهمييزة  –بسييبس ثاييل الهمييزة– وكيياس مييس الملنمَ يي 
النحو    غ لدواة النداي  )َل  رْي  َلْي  ر(  مسمامل الا بية ماابالٍة لها بالهاي عَّو

لسا  )َه   اْي  َ ْغ   ا(  ولكسا الادماي لع ييفك وا  يفا المايابالةِ والسيبس  يغ فليك
س كانيية الهيياي لخي ا مييو –هبيدال الهمييزة  ياي   ل بييليي  والبييا   -س الهميزة وَليسيي  نياييا  ا 

.   و مس اابدال االخميا ي 

ومييس لمَّيية مييا يلَّحيي   ييغ البنييية العييومية لهييفا امدواة ام كاه ييا عَّييو َعييْوةو 
ها  يغ رخي و  )ييا  َلييا  َ ييا  وا النُّْدبية   وعهيا ( لو بو رالمدا اليويل )لل  المد ( بو وعو

  يفة  فا امدواة  غ النداي و    العوة. مموسية   غ )رْي(. ولل  المد مناسس و 

                                                 

  محايي   لحميد ر وا الم واني  المالاغ  لحميد بيس عبيدالنو   512  ل2  جالفاخرالباَّغ   (1)
همووول   السييييويغ  409الخييي اي  ميبوعييياة ملمييي  الَّ ييية الا بيييية  د ي  دملييي   د ة  ل

  ف ووو  المقوووا . والبيييية كميييا فكييي  لبيييو عبييييد البكييي ي امندلسيييغ  يييغ  35  ل2  جالم امووول
  لة مس بنغ ساد  يلاال لها الالفاي بنة عَّامة.لألهَّس الالَّغ  لو الم 218ل

  .102  ل4  )باس الثالثغ الَّفي  مس الهاي(  جال ة الخَّيل   (2)

  .365  ل10)   (  ج لعا  ال ر ابس من و    (3)
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وحيس ملَّما  فا المناسبة بيس مبانغ املفا  وماانيها   إس كثي ا  ميس الَّ يوييس 
ال يميي د دوس  ييغ الاييول بييأسا  ييفا املفييا  مييس ل ييدع للفييا  الَّ يياة وْضيياا   بييل هسا  ييفا 

خَّييل ينسيس نليأَة  كياس الالمناسبة الوضاية كانة سببا   غ الاول بن  ية المحاكاة  
ل اييييال ثنائييييية مضيييياعفة و باعي يييية مضيييياعفة هلييييو محاكيييياة امعييييواة  مثييييل  عييييلا 

1)وَعََّْعييَل الَّييفيس يلحيياكو بهمييا عييوة الَّاليياع. وفكيي  ابييسل لناييغ لس املفييا  منلييأ  (
لمحاكاةو امعواة المسموعة  كدويا ال اعد وناي  ال ل اس  ومس ثعا ممول د كميا يايول  

2)لك  يما باد.""الَّ اةل عس ف وثم ة ن  يةل لخ ى مسم و بيي  "ن  يية المييو  الَّ يوي"  (
كانيية ماساييع نلييأَة الَّ يية عَّييو م احييل خمييٍ   ياسييا  عَّييو م احييل الن مييو الَّ ييويا عنييد 
اميفييال  و ييغ الم حَّيية الثالثيية منماييل للفييا ل الَّ يية هلييو لعييواة منم مييٍة  ييغ عييو ة 

  و غ م حَّة منا  ل هييال  اميفيال مااي   عي ة يلحاكو بها امعواة المسموعة
3)كَّمة  موْك موْك عَّو الساعة. ) 

 مس الممال لدواة النداي عَّو امل  والواو والياي ومناسبمها مد  العيوة بهيا 
نخَّيل هلييو  ييدمها  و ييد بييي س الَّ ويييوس  ييفا المناسييبَة  يهييا  ياييولل ابييسل ياييي   "و ييفا 

واخييي  سا للفييياةل  واملييي ل مالزميييةل لَّميييدا امحييي  ل الثالثييية الميييغ  يييغ  )ييييا وَلييييا وَ ييييا( ل
يه بهيا." 4) اسملامَّة  غ دعيائهعِ امكياسو امميداد العيوةو و  او و يفا الحكيع ينسيحس  (

س لع يفك ا ابس ياي   يها.  -ليضا  –  عَّو )رْي( و)ر( و)وا(  وا 

                                                 

 . 55  ل1  جال ة الخَّيل   (1)
  .48  ل1  )باس الاول عَّو لعل الَّ ة(  جالخ ائصابس لنغ   (2)

  3  مكمبية الخيانلغ  ي منواهج ال حو  اللاو   المدخ  ىلوى علوم اللاوةضاس  عبدالمواس   م (3)
 .121-119لع  1997الاا  ة  

  .26  ل4  جشرم المف  ابس ياي    (4)
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وليييال  يييغ كثييييٍ  ميييس الد اسييياة الحديثَييية لسا لعيييواَة الميييدا اليوييييل والاعيييي  
و ل هيَ  يا ميس امعيواة الَُّّ وي يةو  يغ وضيوحها السيماغا  وبسيبس  يفا )الح كاة( مفي

الوضوحو يمكس لَّسام  لْس يد ك  فا امعواة مس مسيا ٍة ال ييممكس  يهيا ميس هد اك 
لسا هي  يييا ميييس امعيييواة الَّ وي ييية  زييييادة عَّيييو ميييا ميييف س هلييييه  يييفا الد اسييياة ميييس 

1)َنَف ل ح ٌّ يَّي ل. لعواة المد الاعي  ما  غ هال   ) 

و يييد فك نيييا لسا الخَّييييل عيييدا )َلْي( امعيييل اليييفي نليييأ منيييه حييي   النيييداي )رْي( 
ليييباعا  بإليييبال الفمحييية   يييا ابيييسل لن يييغ  يسيييمغ نليييأَة عيييوة الميييد  اليوييييل مْييييال  وا  ولم 

ييا ي   و يغ  َلْن لي ل  ييا و  العا نلاي   عَّو نحو  ولهع  غ  َيْنَب ل َيْنبالل  و يغ  العا وا 
. 2)َلْن و ل ثمة     بيس لعواة المد  اليويل والاعي  هال  غ زمس النُّي و لو ولي   (

الكمي ة  ياول هب ا يع لنيي   "ني ى لس  بايض الايدماي  يد َلحي ا كميا يحي ُّ المحيدثوس 
بييأسا الفيي   بيييس الفمحيية ومييا يسييمو بييأل  المييدا ال ياييدو لْس يكييوس    ييا   ييغ الكميايية  

ييمة  وكييفلك الفيي  ل بيييس ييياي المييدا و واو ال مييدا هفا  و نمييا عَّييو الم ميييس بالكسيي ة والض 
3)لي  هال    ا   غ الكمية." و د  د  باضهع يوَل ني  كيلا ح كية يويَّية بضياَفغ  (
4)يول الح كة الاعي ة. ) 

يمكس لنيا  بالمد العومغ و ياسا  عَّو ما فك  الخَّيل مس نلأة )رْي( مس )َلْي(
  بهفا المد ليضا . لس نحمل نلأة )ر( مس )َل(

                                                 

  1  عيالع الكميس الحيدي   يأثور القو انة  ال و تةة فوي  نواف الكلموة ال ر ةوةاللايس   يوزي   (1)
  مكمبيية علووم ال وو تةاتع  عبييدالازيز    محمييود  عبييدا   بييي  وعييال409ع  ل2004ه بييد  

  .162  152ع  ل1988  مكة المك مة  2اليالس اللاماغ  ي
  .126-123  ل3  جالخ ائص  ابس لنغ  212  ل2  )ياي(  جال ة الخَّيل   (2)
  . 39ع  ل1961   الاا  ة 3  دا  النهضة الا بية  ياأل  ات اللا ةةلني   هب ا يع   (3)
  .42-37ع  ل1973  بي وة  1  مكمبة لبناس  يأ حا  في اللاةعبدا  داوود   (4)
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مييا يييفك ا باييض الاييدماي مييس لسا )َلْي( ماَّييوس  -باييد فلييك-ولييي  مييس الييد ي  
1)عس )يا(  َّبا  مكانيا . وعَّو  فا النحو نليد َميس ييف س هليو الايول بيأسا )ييا( النيداي  (

مسا )يييا( الن ييداي ملسييمامل  ييغ الا بي يية لَّندبييةو لعييل )وا( النُّدبيية باييد هبييدالو الييياي واوا ِ 
2)كايولهع  ييا وليداا عند َلمس الَّ ب   لَّا ييس والباييد والمموسيي  و يد بييس   ومسيمامل (

ضاَ   فا ال لي المالاغُّ  ومس ثعا كاس  ليل كثي  مس النحاة  و المابولل لديه  و و 
3)لس كلا واحٍد منهما لعلل ب لسه. ون ى لسا الاكي   يو ام ي سِ لكيوس اليياي لخي ا  (
4)نفسهع.نياا  مس الواو كما يفك  الادماي ل )  

و د لخل هسماعيل عماي ة ليئا  مس الملم ك العومغ بييس لدواة النيداي  يغ 
الَّ يياة السييامية   ييأكث   ييفا امدواة مم كييس مييس لعييواة المييد  اليويييل لو الاعييي   

ممثل وضاا  حَّايا  يعد  عنه عيوة الميد  –بوعفها لداة نداي  غ الا بية-والهمزة 
اي المغ ملا ك الهميزة  يغ المخي ج حي َ  نيداي  غ عو ة  عي ة. ولال اسمامال اله

 يييغ النايييو  الا بيييية البائيييدة  كالعييييفوية والثموديييية   فيهيييا يلايييال  "َ َبْايييل  َ َّ ييييالة  
ة  ويييا نلهييو  ويييا َ ْضييوى  وكَّهييا لسييماي َ ْضييَو  بمانييو  يييا باييل  ويييا الييال  َ نلهييو   َ 

 ( ومانييغ  يييا رلهيية لا َّييية. واسييمخدمة الهيياي  ييغ الاب ييية حيي   نييداي مثييل )َ ئييي
 لييل  و ييغ ممث ييل عنعيي ا  عييوميا   ييغ حيي   النييداي الييفي الييممل عَّييو الهيياي  نحييو 

5)(  غ اممه ية و) اا(  غ الاب ية."yhō) يا(  غ الا بية و) )  

                                                 

 .  514  ل2  جالفاخرالباَّغ   (1)
 . 245  ل3  جمنمج العالإ( املمونغ  2)
 .442  لر ا الم انيالمالاغ    (3)
  .201  ل6  )كي (  جلعا  ال ر ابس من و    (4)

 . 37لع  2003  عماس  2ائل  ي  دا  و  ح   في االعتشراا  اللاةهسماعيل  عماي ة   (5)
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ة و غ امحوال كَّها نلد لسا المسائل الَّ وية والعومية الميغ فك نا يا  يغ لدوا
معوية اللابغ  و فا مس لمَّة مسوهاة النداي والمغ لع نفك  ا ممك     غ للفا  ال

ناة حال داللغ واحد.الن   هليها    عَّو لنها مس مكوا
 ثانةًا: المعائ  ال  تةة  الداللةة في الت  ةت الش  ي

هلو العاوة بالمفهوعو االعييالحغا النحيويا  المعويماة اللابيةمنممغ باض 
و ة به لَّبهائع."الفي فَكَ ال ابسل الحالس باوله  "كلُّ لفٍ  حلكغ ب 1)ه عوةل  لو عل ) 

يه  وفْكي و  يْوة ولعيلو َوْضي  للفا و و د موس   امسم ابافيُّ  يغ بيانيهو منيوال الع 
لمثَّمه عَّو نحٍو هي  مسبوٍ   يايول  "اعَّيع لسا املفياَ  الميغ مسيميها النحياةل لعيواما  

ليييع  كيييي  عَّيييو ثالثيييةو ل سييياع  لحيييد ا  حكايييية عيييوٍة عييياد  هميييا عيييس الَحَيوانييياةو الال 
ها   لو عس اللماداة  كي  َيْ ... وثانيها  لعواة عياد ة عيس  يعو اانسياسو هيي  
َمَك اا للغٍي  موضوعٍة وضاا   بل دال ة عَّو مااٍس  غ لنفسهع  كي  ل   وم     إس  المل

 ... لََّحَيوانيياةو  ثالثهييا  لعييواة يلعييو ة بهييايلخيي جل مييس عييد وا عييوما  لييبيها  بَّفيي  ل  
يا المليغي كألفيا و اليدعاي  نحيو  َليْوة و ليو   ونحو ميا  عند يَّسو لغ ٍي منهيا  هم 

يييَدْل  ميييا لمييي  رخييي   كيييي  َسيييْأ لَّلييي اسو  و و يييا اليييف اس  كيييي  َ يييال و يييْا  ونحو ميييا  وا  م  وا 
2)لَّمسكيس." )  

ييوَة  ييغ لعيي ا و النحييوييس نميييل ال يكييوس مييس   مييس  ييفا اليينلا يمبييياس لسا العا
والفاييل والحيي  (ِ منييه مييس الموضييول حكاييية  لعييوة  ل سيياع الكَّميية الثالثيية  )االسييع

مسيموٍل  لو مييس المعييواة بيه لََّحَيييواس  و ييو مسيم ٍس  ييغ لعييل وْضياه ونلييأمه عييس 
الييدخول  ييغ م اكيييس نحوي يية  و ييد بيييس امسييم ابافيُّ عَّييَة وسييمها عييوما  باولييهو  "و ييفا 

                                                 

  .199  ل3  جشرم كافةة ا   الحاج امسم ابافي   (1)
  .199  ل3امسم ابافي  المعد  الساب   ج (2)



209 
 

ية باسيع سيافج ام ساعل الثالثة ليسة  غ امعلو كَّماٍة  هف ليسية موضيوعة   سليما 
1)العوة   ايل  لعواة." ) 

لسا هي   َّيٍل مس لسماي امعيواة )المعيويماة( اسيملامل اسيماماال  والمَّحو  
ملم كا   لَّدعاي واليَّس  ولكسا الَّ وييس الادماي كيانوا يف ا يوس بييس ميا اسيمامل منهيا 

يخَّييو  لَّحيييواس لو ل نسيياس   ييإس اسييملامل المعييوية نفسلييه لَّحيييواس  هييو اسييع عييوةٍ 
س اسيييملامل بَّف يييه  يييغ مخايبييية الاا يييل سيييم وا اْسيييَع  ايييٍل  و لوا لن يييه  ميييس الفاعيييل  وا 
ملممل عَّو  فا الفاعل بالض و ة  و فا ما حعل  غ لسماي امعواة  مس نحو  

2)َلْه وَعْه وَمْه.  )    

ع و د فك نا اخمال  الادماي  غ لدواة النداي  غ مادمة الد اسة  عندما  لينيا 
أنهيييا حييي و   لو لسيييماي ل ايييال  لو ل ايييال   اَّيييو  لي َميييس ال يايييول بأنهيييا ياوليييوس ب

 ل اال  ال بدا لها مس  اعل  و غ لباد ما مكوس عس ام اال دوس لك   وعس ميَّبها
 لهفا الفاعل. 

 . م نى الت  ةت الش  ي 1

نميييييي مييييس لسيييييماي امعييييواة )المعيييييويماة(  -كميييييا بينييييا-المعييييوية اللييييابغ
ولهلامهيييا لَّنيييداي واليييدعاي والمنبييييه. وميييس لبييي ز سيييماة  يييفا  المسيييمامَّة  يييغ الا بيييية

ييييا  يييي س مييييس المعييييوية لس  للفا ييييه ملسييييمامل اسييييماماال  ملييييم كا ِ  كثييييي ل منهييييا مم  الض 
يعييييواة بييييه لَّحيييييواس واانسيييياس عَّييييو الس ييييواي  وكييييفا الحييييال  ييييغ نييييد ة مو يفهييييا  ييييغ 

                                                 

  .201  ل3المعد  الساب   ج( امسم ابافي  1)
مجلووة "  األلفوواظ المعووت ملة فووي الت وو ةت للحةوو ا : دراعووة لا ةووة داللةووةخالييد  "( المسيياعفة  2)

ع  2011(  سيينة 13(  الملَّييد )3  م كييز المَّييك  يعييل  ال ييياض  الاييدد )ت اللا ةووةالدراعووا
 . 188ل
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ا بنيداي ميا االسمامال الفعيا  و غ مم ا يمك   اسيماماله  وكيفا الخمعيال باضيه
ال يلابأل به  كنداي ال اعغ لعاحبه  ومعيويمه بهيا لََّحيوانياة. وميس لمَّية ميا يميز يا 
كثيي ةل مييا يمكييس حمَّلييه منهييا عَّييو الميييو  العييومغ  والسييبس  ييغ فلييك ياييود هلييو كثيي ة 
دو انها عَّو املسينة  واسيمامالها المكي و . و يد لليا  ابيس الليل ي هليو  يفا الكثي ة 

ييا  ييغ اسييمامال لدواة ال نييداي ومييا مفضييغ هليييه مييس حييف  وم يييي   ياييول  "النييداي مم 
1)يكث   يه الحف  والم يي ِ لكث ة اسماماله." ) 

ولالا لابية  فا المعويماة  غ السبس  غ ه مال الَّ وييس الايدماي لمفسيي  ا 
وعييدع ماا نمهييا بمييا يماثَّهييا مييس المسييمامل الفعيييا  و ييد منبييه ابييس  ييا   هلييو  ييفا 

الاييول عَّييو لسا ل يية الايي س لييع منمييهو هلينييا بكَّيمهييا ولسا كثييي ا  مييس  اا مييال  ييغ "بيياس
"لَييْع يفس يي   ييولهع  َعييه وَوْيهَييَك  الكييالع ف ييس بييف اس ل َّييهو" وخالعييةل مييا فكيي ا لناييه 

نوْييه"  وميس ثَييعا كياس ييفك   ييغ للفيا  المعيوية لو مييا وَسيَمه بيي  "الَزليي  واليدعاي" مييا وا 
يييا الزالييي ل واليييد عا يييه  " أم  ي اليييفي ال يلْفهيييع موضيييوعله  كثيييي   كايييولهع  حيييغا َ يييال  نع 

يي  اْعَلييْل  وَ ييا  وَ ليييا  وَدْل  ودعييا.... وكاييولهع  يييغ  وبوَاييْيٍس مييا لَ َيناييك   يييغ موضو
... وكيفلك   ْ  ولخا ي و ا وَ ال و اسو واْ َحبوغ وَعدا وعاجو ويا عاي ويايايو الز ل   لخا

داْج ال ناَّع لحد ْع وحو ال ما  َّناا."هوْلدو ولْلدو 2)ا   سا   فا. و و باس َيكثل ل ويلَعح  ) 
و ييييغ  ييييفا الد اسيييية ا معيييي نا عَّييييو المعييييويماة المييييغ مماثييييل لدواة النييييداي لو 
 ماا بها  غ المبنو  و يما يأمغ مفعيل لمسائل  فا المعويماة العومية والداللية 

 الخييييل لو نيييدائهاِ . َلْو و رْو و روو و رْي  اسيييملامَّة  يييفا املفيييا  معيييويما  ليييدعايو 2
و و الفي عب   ابسل ماليٍك عنيه –لاولو لبغ َحي اس  "ولم ا الفي ل  داعو عَّو لغٍي 

                                                 

 . 73  ل2  جأمالي ا   الشجر ابس اللل ي   (1)
  محايي   السيييد لحميد عييا   ميباية عيسييو البييابغ ال وواح يلبيو الحسيييس لحميد  ( ابيس  ييا    2)

  . 63  62  لع1977ي  الاا  ة   الحَّبغ  د
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1) ََّّفيي  و  َلْو." -بالييدُّعاي )   ) و ييد لو د العيياحس بييسل عبيياٍد اسييمامال )رْو(  و)روو
يييةل الَخيييَل  ناديملهييا... بيي.ْو رْو... ريل ممييدودل   ييغ زليي و ال" و)رْي( باولييه  خيييل وَلوا

َيية   هفا  ْيةل الَخْييَل مْأوو . ولوا  غ الَاساك و ونحوو ا... و غ الدُّعاي لََّفَ   الفاك   روو
َيةل." ناَديمها و غ ملمَنحا
(2 ) 

وامنماي الساباة لع مسيمامل  يغ الا بيية الفعييحة حي وَ  نيداي نحيوي  ولكيس  
سييي ياس ال ييي بييس  الد اسييياة الماا نييية مهك يييد اسيييمامال )َلو( نيييداي نحوييييا   يييغ نيييي  ال

3)ومثَّها )رْو(  غ ني  الس ياس الل  ييس. )   
و غ المعوية )َلْو( ما يولس ميو ا وعيد ا لعيال  ل يي اِ بسيبس اليمماله عَّيو 

ميدا عيوة الالهمزة الحنل ية الثايَّة نياا   وعَّو ما يلسم و  غ الد اساة الحديثية بيي  
ي باييض الد اسيياةو الَّ وييية   ويحسييسل بنييا لْس ناييَ  عَّييو  لDiphthong)الم ك ييس )

سا  غ م احلو ميوُّ و ام اال المامَّيةو المليممَّةو عَّيو عيوة الميد الم كيس   ال يا   ل
  فا المعوية  د م   بباض  فا الم احل.

يبييي س هالييس الميَّبييغ  مانييو عييوة المييد  الم كييس باولييه  "الم ميياب  بيييس عييوةو 
4)المدا ونع  المدا."  المد الم كس بمعيَّا رخي   ومسم غ باضل الد اساة عوةَ  (

و و )المزدوج( لو )الح كة المزدولة( ويانغ  غ  فا الد اساة  "ا م اس ح كٍة بلبه 

                                                 

  .2315  2314  ل5  جارتشاا البر  لبو حياس  (1)
  1  محايي   محميد حسيس رل ياسييس  عيالع الكميس  يالمحوةط فوي اللاوةابس عباد  العاحس   (2)

 . 490  489  ل2)لوي(  جع  2011بي وة  
 .  38  ل ح   في االعتشراا  اللاةعماي ة   (3)
  منليييو اة وزا ة ل ر ةووةفووي األ وو ات اللا ةووة دراعووة فووي أ وو ات المووّد اهالييس  الميَّبييغ   (4)

 .44  43لع  1984  ب داد  1الثاا ة وااعالع الا ا ية  ي
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1)ح كييٍة  ييغ ماييي  واحييٍد". ومهك ييد  ييفا الد اسيياةل ثواييَل  ييفا المميياب  لو اال ميي اس  ييغ  (
 الماي  العومغا الواحد بيس عيوة الميدا )ييويال  كياس لو  عيي ا ( وبييس نعي  الميدا 
)الياي والواو(ِ مسا الَّساَس يحماجل  غ نياه هلو االنماالو مس مْوض و عيْوةو ميد  هليو 
مْوض  عوة مد  رخ   و و انمايالل  "يمث يل حالية  عيابة  بالنسيبة هليو الميمكَّ عِ من يه 

2)يميَّس منه لس يل ي   وْضَ  لهازو الني  مس موضٍ  هلو رخ ." )  
لسييييا  العيييومغ اليييفي ممييياب   ييييه الهميييزة و يييفا  يييو ا –ليضيييا  –وميييا يزييييدا ثايييال  

>(  aw)َلْو  العييوةل الم كييس دوس  اعيييل  عَّييو النحييو ال يييا    ييغ المعيييويميسو  
 .(āw <و)رْو 

 ايد بينيه   يغ مييو  ام ايال المامَّية  يغ الا بيية عيوة الميدا الم كيس لث ولم ا 
المييو  الميأ يخغا   مضاس عبدالمواس   فك  لسا  فا ام اال مم ُّ بم احيَل ل بيٍ  ميس 

ييييحة( مسييييَّكل الييييواو والييييياي )نعييييفا المييييدا( مسييييََّك   ييييغ الم حَّييييةو امولييييو )م حَّيييية الع 
  َ امعييواة العييحيحةو مييس لهييةو  بولهمييا لَّح كيياةو  ومنييه  ييغ الا بي يية ام اييالل  َعييوو
وَ يوييَ  وهي  مييا   فييغ  ييفيس الفاَّيييس مكييواس عييوة المييد  الم ك ييس المهل يي   ييغ الفاييل 

َ ( ميييس (  و يييغ الفايييل )َ يويييَ ( ميييألا  عيييوة الميييد  wiاليييواو والكسييي ة الاعيييي ة ) )َعيييوو
  و غ الم حَّةو الثانية )م حَّة المسيكيس( مفايد (yi)الم كس مس الياي والكس ة الاعي ة 

الييواو والييياي الح كييَة المالييية لهمييا   معييي  ل اييال مييس نميييو  ) َييَول وَبَيييَ ( عَّييو نحييٍو 
ييا الم   حَّييةل الثالثييةل )م حَّيية انكمييا  لعييواة المييدا(  فيهييا ممحييولل مييس   َييْوَل وَبْيييَ   ولم 
(  منييي   ييفا الييواو aw  ōهلييو واو مدي يية ملمالييٍة ) (aw)الييواو المفمييوحل مييا  بَّهييا 

وممحيييول  yawm  yōmكنيييي  بايييض الَّهلييياة الدا ليييةو لَّيييواو  يييغ كَّمييية َييييْوع  
فا الَّهلياة الدا ليية يياي مدي ية ملمالية  عَّيو نحيو نيي   ي هليوالييايل المفميوحل ميا  بَّهيا 

                                                 

  .408  لأثر الق انة  ال  تةة في  ناف الكلمة ال ر ةةاللايس   وزي   (1)
  .43  لفي األ  ات اللا ةةالميَّبغ  هالس   (2)
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. و يغ الم حَّية ال اباية )م حَّية الفيما الخيالل( bayt  bētلَّياي  غ كَّمة بية  
لل اامالة الواوية واليائية هلو لل  مدي ة يويَّية   ō  ā(  )ē )           ممحو 

ā.)(1 ) 

>( اليييممل عَّيييو عيييوة الميييد  awوعَّيييو ميييا مايييداع نَّحييي  لسا المعيييوية )َلْو  
س الفمحيية الاعييي ة ونعيي  المييد )الييواو(  و ييفا مييدعاةل هلييو ميييو  الم كييس المكييوس ميي

(  وعَّيييه āw <عَّييو ولييوا مخمَّفيية   بإلييبال  محيية الهمييزة نلييَأ منييه المعييوية )رْو 
مبدلية هبييداال   - نييا–(ِ مسا الهمييزة الممي  ية <ā<يحميل مفسيي  نلييأة المعيوية )رْي 

بييييدالل الهمييييزة مييييس الييييوا و لو الييييياي  ييييغ مثييييلو  ييييفا مو ايييييا  مييييس الييييواو نعيييي  المييييد . وا 
ومية لائ ل  غ الَّ ة   غ مثل  ولوهع  سماي وبنياي بيدَل  سيماو وبنياي   الس يا اة الع 
ْس ليييع يكيييس بييييس الهميييزة وكيييل  ميييس اليييواو واليييياي ليييغيل ميييس المليييم ك  يييغ المخييي ج  وا 

2)والعفاة. )  

ولملنييييس  ييييفا الملييييكل  اييييد ناييييول بييييأس مييييا حعييييل  ييييو سيييياوي الييييواو والييييياي  
 نهما بالهمزة  و د ال يلاواض عنهما بهفا الهمزة  غ كثيي  ميس الَّهلياةوالماويض ع

الدا لييية   يايييال  كيييفا  الس يييما بيييدال  ميييس الس يييماي  و يييفا ميييا ينيبييي  عَّيييو المعيييوية 
 >(.  ā ر  ← āw <الساب    اد مساي الواو دوس ماويض عَّو النحو  )رْو  

                                                 

  الايا  ة  3الخيانلغ  ي  مكمبية التط ر اللا   مظاهره  عللوه  و انةنوهعبدالمواس   مضياس   (1)
ع  1997  الاييا  ة  3  مكمبيية الخييانلغ  يالموودخ  ىلووى علووم اللاووة  80-78ع  ل1997
  .296-291ل

  ميباييية لاماييية الايييا  ة  )الكمييياس المووونمج ال ووو تي لل نةوووة ال ر ةوووةليييا يس  عبدالعيييبو    (2)
 .173  172ع  ل1977  الاا  ة  1اللاماغ( ي
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)رْو   ببه لسا المعيوية سي >(āwiولم ا مح يك الواو بالكس ة الاعي ة  يغ )روو  
>āw)  عبا ة عس ماي  عومغ واحد  و و الماي  اليويل الم َّ  الفي يمأل  ميس

)ل ح ح ل(  و و مس المااي  المسمثاَّة  عامة وح كة يويَّة وباد ا عامة
( َلدى هلييو ماسيييمه i( بالكسيي ة الاعييي ة )wومح يييك نعيي  المييدا الييواو )  ييغ الا بيييةِ

)ر املي   ل  الماي  المهل  مس الهميزة والح كية اليويَّيةهلو مايايس خفيفيس  امو 
= ل  = ل ح ح( والثانغ  الماي  المهل   ميس اليواو والح كية الاعيي ة الكسي ة )وو
ح(. و د ل ة الا بية  غ كثي  مس امبنية المغ يمليكل  يهيا  يفا المايي  المسيمثال 

المسيمامالةو معيويما  عَّو مح يك رخ  ا  عَّو النحو الم ويا  غ   ادو وعيايو وعياجو 
1)لزل  اابل ودعائها ول ي  ا ليضيا . عَّيو ه حياع الهميزة بيدال  ميس  -ليضيا  -ولي ة  (

(  غ  ( بدال  مس )احما ا لل  المد لَّخالل مس  فا الماي   كاول كثيا  عزة )احَمَأ ا
 بيمه 

2)ولنة ابَس ليَّو خي ل  ومك ملهدا     هفا ما احمَأ اة بالابيي الاواملل  ) 
وعَّيييو وليييه مخعيييول لهلييياة الباديييية -محيييمف  كثيييي  ميييس الَّهلييياة ام دنيييية و 
بهفا المعويماة اللابية لنداي الاا ل وهي  الاا ل مس الحيواس  ونسم   يها  –ام دنية

>( بااماليية الواوييية  كنييي  كثييي  مييس ōمعييويما  رخيي  نيي اا نالييئا  مييس )َلْو(  و ييو )هو  
مة )ييوع(  و يفا الم حَّية الثالثية ميس م احيل مييو  الَّهلاة الا بية الدا لة لَّواو  غ كَّ

>(  ياييييول  مضيييياس ō هو ←> a wعييييوة المييييد الم كييييس  ييييغ المعييييوية )لْو  
عبييدالمواس  "والم حَّيية الثالثيية  ييغ ميييو  ام اييال المامَّيية  ييغ... انكمييا  امعييواة 

                                                 

 .  146–144  لة في الت  ةت للحة ا األلفاظ المعت ملالمساعفة   (1)
 . 197-194  لف    في فقه ال ر ةة  عبدالمواس (2)
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 الم كبة...  ممحول الواو المفموح ما  بَّها هلو ضمة يويَّة ممالة  كاولنا  غ الَّهلة
mōy".(1المع ية مثال    ) 

>( الملييممل عَّييو عييوة المييد الم كييس المهليي  awونيي ى لسا المعييوية )َلْو  
نيي   يفا العيوة باامالية الواويية  ب -ليضيا  –( مييو  awمس  محة الهميزة واليواو )

 >(  ومس ثعا محولة اليواو الممالية هليو للي  الميدِ  نليأ المعيوية )ر ō كفا  )هو  
> ā.) 

 ويماة الساباة )َلْو( و)رْو( هلو باض امنماي المعويمية ااميةوميو ة المع
 ( بإبدال الواو ياي   ويلَّح  لسا اثنيس منها يلماثالسو لداة النداي )َلْي( و)ريْ 

بييييديُّ اسيييماماَلهع المعيييوية )َلْي( ليييدعاي الخييييل  ونايييل 3 . َلْي  ورْي  وا وْي  فكييي  الزا
( بالمدا  غ دعاي الخيل  ياول  "و ب ما  يل عس امز  يا اسماماَل المعوية )ريْ 

2)ميييس باييييٍد  رْي بميييداٍة يويَّييية." -ياعيييد الخييييل–لهيييا  يييا العييياحس بيييس عبييياد  ( ولم 
ييدايو  هْي  بوييل والحل يةو بااو  يينلا عَّييو المعييوية )هوْي( ل وبييٍل باولييه  "و ييغ الماعييوو

3)هْي." )  

لكيوس ِ يياي ميس اليواووام  س هلو مفسي   فا المعويماة لنهيا نليأة بإبيدال ال
4)الييياي لخيي ا نياييا  مييس الييواو كمييا يييفك  الاييدماي. وال لييك   ييغ لسا كثيي ة االسييمامال  (

 مليز  فا اابداَل  واالنماال مس البنية العومية الثايَّة هلو ما  و لخ   منها.

                                                 

 .295  لالمدخ  ىلى علم اللاة( عبدالمواس  1)
بيدي    (2)   .18  ل8  )لوي(  جالتكملة  الوة   ال لةالزا
  .490ل  2  )لوي(  جالمحةط في اللاةابس عباد   (3)
  .201  ل6)كي (  ج  لعا  ال ر ابس من و    (4)
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و غ لهلاة البادية ام دنية اسملامول )َلْي ورْي وا وْي( لنداي الاا ل   فيها يلاال  
يييْد  لَّمنيييادى الباييييد  و)هي  لَ  يييْد  لَّمنيييادى الا ييييس  و  رْي محم  يييد  ēْي محم  >( محم 

)هييْس                 باامالة اليائية  غ نداي الا يس. و غ الَّ ة الساي يانية اسيملامل 
n ē  المهلي  مييس الهمييزة الممبوعيةو بالييياي اليويَّيية الممالية وباييد ا النييوسل السيياكنة )<

1)معيييويما  نحوييييا . 2)و يييو ياابيييل لداة النيييداي الفعييييحة )لي(. ( ولايييلا النيييوس السييياكنة  (
)هييْس                 المغ ال مخمَّ  عس المنويس  د زيدة  غ رخ  معوية النداي 

n ē  كزيادمهييا  ييغ رخيي  لسييماي امعييواة ولسييماي ام اييال  ولييي  لهييفا المنييويس  )<
 ميييا يفس ييي ا  يييو ميييا فكييي ا هبييي ا يع َعال ييية بيييالمنكي  كميييا ييييفك ل الايييدماي  بيييل هس  ل ييي سَ 

السام ائغ  مس لهية لسا المنيويَس اليفي يَّحي ل بيباض لسيمايو ام ايال ميس نحيو  َعيْه 
وَعٍه مفيدل  غ مكثيي  بنائهيا   هيو ينايلل لسيماَي امعيواة ميس الثنائيية الوْضيايةو هليو 

3)الثالثية. ) 
ل   ياول  "َ ْأَ ْأةل بيالاوع والز  َ ْأ و ا و اي  فك  ابس د يد ) ْأ( معويما  لَّدعاي .4

4)هوفا دعومهع  وباابل هوفا زل مها َ اَّة   ْأ  ْأ." و غ موض  رخ  نلا عَّو   (
اسمامال )ر( و) ا( بإبدال الهاي مس الهمزة لَّيدعاي  يايول  "والهميزة ميدخل عَّيو 

                                                 

   سيالة أعل   النوداف  وة  اللاوة ال ر ةوة  اللاوات العوامةة الشومالةة الار ةوةلحامه   بيا ي   (1)
 ع 1990مالسييييمي  مخيوييييية )لامايييية عيييييس لييييم   كَّييييية املسلييييس   سييييع الَّ يييية الا بييييية(  

  .25ل
 . 39  ل ح   في االعتشراا  اللاةعماي ة   (2)

  .22ع  ل1983  بي وة  3  مهسسة ال سالة  ي    مانه  أ نةتهالفالسام ائغ  هب ا يع   (3)
  محايي    مييزي منيي  باَّبكييغ   دا  الاَّييع جمموورا اللاووةلبيو بكيي  محميد بييس الحسيس  ابيس د يييد   (4)

 .  228  ل1  ) أ  أ(  جع1987  بي وة  1لَّمالييس  ي
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الهيياي كثييي ا  ومييدخل الهيياي عَّيهييا  كاييولهع  ليهيياة و يهيياة  ور زيييد و ييا زيييد  ييغ 
1)اي."الدُّع ) 

يواة بيه ليدعاي الخييل لو  والمعويماة الساباة )َ ْأ و يا و ياي( ميس لمَّية ميا عل
زيييادة  عَّييو المعييويماة   لييْغ  -و ييغ باييض الحيياالة لييدعاي اابييل والكييالس–الملهيي  

2)وَ ْغ و وغ  و َغ  و اْي وَ ْيهو وَل غ وا و يغ و ليْه ول ليْه. وزاد ابيسل من يو  اسيمامال  (
ييْغ(  ييغ ااهيي اي  ي ييْغ بكسيي  الهيياي  ) و ييْغ  و اييول  "وياولييوس عنييد ااهيي اي باللييغيو   و

3) يييإفا بنيييوا منيييه  ايييال   يييالوا  َ ْيهْييييةل بيييه  لي  له يميييه." ولو د ابيييس سييييدا  "َ ْيَهْييييةل  (
 لَّبية اليياي للفيا  ل يي  عَّ ية باابول  و اَ ْيةل بها  دعومها وزل مها  اَّية لهيا   يا  يا  

4)فائها كأنها لع محلز بينهما   الماو مثالس."يَّس الخفة  َمس الهاي لخ هوال   ) 

(و ييو ي يييد لسا الفاييل  ملييم  مييس المعييوية ) ييا(  وكييأس خفيياي الهيياي  )َ ْيَهْيييةل
وليو الثانية  غ  فا الفال لع يولس الفعيَل بهيا بييس )اليياييس(ِ لهيفا للبيدلة اليياي ام

 . ْثَّيسو  للفا  لخفمها والمااي المو
لع ي م بوا ام اال النالئة مس المعويماة عَّو حْسس  وحاياة امم  لسا الادماي

(مييييو   يييفا المعيييويماة   يييامولو لس يكيييوس الفايييل  ميييس المعيييوية )َ يييْغ(  )َ ْيَهْييييةل

                                                 

 . 44  ل1ابس د يد  المعد  الساب   ج (1)
  محايي   خَّييل هبي ا يع الاييية  مكمبية الفرا فوي اللاوةس المسمني    ي س  لبو عَّغ  محمد ب (2)

لعووووا    ابييييس من ييييو   184  178  176  172  الاييييا  ة  د ة  ل1الثاا يييية الدينييييية  ي
  .481  375  364  ل15  ) ا   ال   يا(  جال ر 

  .376  375  ل15  ) يا(  جلعا  ال ر ابس من و    (3)
  محايييي   المحكوووم  المحوووةط األعظوووم  امندلسيييغغ بيييس هسيييماعيل لبيييو الحسيييس عَّيييابيييس سييييدا   (4)

 . 4/342) يه(   ع 2000  بي وة  1عبدالحميد  نداوي  دا  الكمس الاَّمية  ي
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س  يه عوةل المد الم كس المهلي  ميس الفمحية الاعيي ة واليياي نعي  الميد  الفي مكوا
(ay وبوعييوله هلييو م حَّيية الفييما الخييالل  )- لليي                 لي بمحولييه هلييو

الفي يلبنو منه الفال ) ا ا(  وبإسيناد hā) ينلأ المعوية ) ا   -ā)المد اليويل )
 ييفا الفاييل هلييو باييض الضييمائ  الممح كيية مناَّييس لليي  المييد ييياي   عَّييو النحييو الييوا د 

.   غ  ولهع   ا يةل

 وَ يا  ميس َزْلي  اابيل.  يالوفك  الخَّيل )َ يا( مس لمَّة المعويماة  ياول  "
 ة الكمي

1)وللُّ عمابوهوسا َ يا و يدل"  ملاامبة  َلهلس حال وحوبا  ) 

داي بالميغا  يايول   -بملديد الياي–ولم ا ابس من و   فك  اسمامال )َ ي ا(  لَّحو
". 2)"وياولوس  َ ي ا َ ي ا  لي لْس ْل  هفا حدوا بالميغا ) 

بدالل الهمزة  اي   والياي للفا  لاَل  غ كثي  مس لسماي امعو  اة والحكايياة  وا 
وباض لسماي ام اال  ومنه ما لو دا ابس من و   باوله  " اْا  اْا.  ال   فا كََّمةل 
بَدليية  ميس  مييزة رْا... و ييغ حيدي  للمياييَة ولبييغ  يي    مكييوس الهياي املولييو مل ملايال... لَّماَولُّ

يييٍه بمانييو هيييٍه   َأبييدل مييس ْيهييا    و يييٍه   الَّييةل   و الهمييزة  يياي    سييفياَس  ييال  يييا َعييْخ ل  و
يييٍه اسييع سلييماَغ بييه الفاييلل  ومانيياا اَمميي ... و ييغ حييدي  عَّييغ    ضييواسل -          وا 

وفَكييَ  الالَّميياَي اَمماييياي  ايياَل  للولئييك َلوليييايل ا  مييس َخَّْاييه ونلَعييحاهلا  ييغ  -الَّاييه عَّيييه

                                                 

 . 107  ل4  ) غ(  جال ة الخَّيل   (1)
  .376  375  ل15  ) يا(  جلعا  ال ر ابس من و    (2)
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ن   ميا  َضيْيةل عَّيو للي  دينه والدُّعاةل هلو َلم ا   اْا  اْا َلْو ا  هليهع.  ال ابسل سييدا  وا 
يهو  غ ماناا." 1) اا لنها يايل بدليل  ولهع   و ) 

وبييالاود هلييو المعييويماةو السيياباة نلييد لس  باضييها  ييد ينلييأ بإبييدالو الهيياي مييس 
 الهمزة  عَّو النحو اامغ 

   ولميييا المعيييوية ) ليييْغ(  كييياس ينب يييغ لس يكيييوس ماابَّليييهhayَ يييْغ   َلي  -
 د  المغ علدنا هليها لع مفك  اسماماله.المهموز )للْي( بيد لسا المعا

 .hāy اْي   رْي  -

( لم ا المعويماسو )َ ْأ و لْه(  ال نلد لهما ماابَّيسو مهموزيسو عَّو العو ة )َللْ و  -
بيدال  لْغ( بإو)للْل(ِ لثال موالغ الهمزميس  وال الا لسا )َ ْأ و لْه( نالئاس مس )َ ْغ( و)

 مو ايا . الياي نع  المدا  مزة  هبداال  

ولم ا المعويماة  )ه ْغ وَل لْه وَل غ( المغ سباة  ن ى لناها نالئة مس ه حاع  -
َل ييغ(   َل ليه( و)َ يْغ  ه يغ( و) ليْه  الهميزة  يهيا ابميداي  عَّيو النحيو  ) يغ 

ولهفا اا حاع ن ي ل  غ معويماٍة ملخمَّفة  عَّو نحوو  يولوهع  يغ باضيها  َحيْو وَلَحيْو 
ييْو. 2)وللحل ل  مسييو غ  ييفا اا حيياع الييفي يكثيي   بييل الهيياي والحيياي ياييود هلييو مييا  ييغ ولايي (

 ييفيس العييوميس مييس  مييٍ  وخفيياي. و ييد بي نييا  لي الخَّيييل  ييغ كييوس الهيياي ح  ييا   ل ييا  
 لييا  رخي  ليه  يغ الهياي و يو  ولليه   - نيا–ليانا   ولن ها َنَف ل ال اعمياَل  يهيا  ونيفك  

3)ه ييية( مليييبهة الحييياي."ليييوال  م ييية  يييغ الهييياي  و يييال مييي  ة  )     َّهيييفا اسيييملايس بيييالهمزة (
                                                 

 . 552  ل13ابس من و   المعد  الساب   ) يه(  ج (1)
  5  جالبووووووور  ارتشووووووواا  لبيييييييو حيييييييياس  234  233  ل3  جالخ وووووووائصابييييييس لنيييييييغ   (2)

  .2316ل
  .102  ل4  )باس الثالثغ الَّفي  مس الهاي(  ج57  54  ل1  جال ة الخَّيل   (3)
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الحنل ي ييةو عَّييو مييا  ييغ  ييفيس العييوميس مييس ضييْاٍ  وخفيياٍي  ولييي  مييس المييد ول لس 
مكيييوس هايييية  يييفا اا حييياع مكثيييي ل بنيييية المعيييويماة  وناَّهيييا ميييس البنيييية الثنائيييية هليييو 

 الثالثية.

يييي - نهييييا زائييييدة  و)هْيييييهو(  ييييال الا ل) ا الهيييياي الممي  يييية  ييييغ نحييييو )َ ْيييييهولم 
كزيييييادة  يييياي الساييييكة  ييييغ الا بي يييية  لو لناهييييا زيييييدة لمكثييييي  بنيييييةو المعييييويماة  و ييييد 
ف يييس هليييو  ييييفا المفسيييي و الثيييانغ هبيييي ا يعل السيييام ائغ   يييغ حديثييييه عيييس الهييياي المزيييييدة 

1) غ لسماي ام اال  مس مثل  َعْه وَمْه. ) 

  ي ا َ يا   َليا -

اديية ام دني ية( يلسيم  اسيمامالل الهياي و غ باض الَّهلياة الدا لية )لهلياة الب
ايال  المفموحة لو المكسو ة معويما  نيدائيا  ميَ  مايييس االسيع المنيادى ودوس مايييس   يل 

ييْد  وملسييماملل الهيياي الممبوعيية بييأل  المييد  كييفا   ييا مح   ْمَحما ييْد و   و هيياي مييْد  والَ ْمَحما
يغ ) يْد  و hēالممبوعة بالياي الملمالة   ياال   و ميْد  كيفا يلسيمامل  يهيا   ياْي م( محم  ح 

بأل  الميد الميغ مموسيي بييس الهياي واليياي  وميزاد الهياي  يغ رخي  المعيوية المنييو  
 ( محمْد. hēh(   ياال   يْه )hē يها بالياي الممالة ) غ 

 لي ابيس د ييد  يغ هبيدال الهميزة  ياي  و يو  وليه  "ر زييد  -مس  بل–و د فك نا 
ا ال لك   يه لسا ابس د يد ال ياد الهمزة  غ المثال )ر زييد( و ا زيد  غ الدُّعاي." ومم  

س كيياس  مييس النييداي الفعييياِ مسا الهمييزة ال ملبييدل  يياي   ييغ  ييفا اليينمي مييس النييداي  وا 
الييدعاي مييس ماييانغ النييداي الفعيييا وييي د  ييفا الييد عايل  ييغ باييض حييدود النييداي المييغ 

ليييَس ويسييمَ  مييا ماييول." و  "الييدُّعايل فك نا ييا  عَّييو النحييو  "منبيييهل المييدعوا ودعيياهلال لي

                                                 

  .22  ل أ نةته  مانه الف  السام ائغ  هب ا يع   (1)
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بحيي و  مخعوعييٍة." و ييفا  ييغ ل ييل ماييدي  يلييي  هلييو نمييي مييس النييداي في الييياب  
 اللابغ الفي كاس يلسمامل  غ الا بية الفعيحة هلو لانس النداي الفعيا.

ومييس الماا نيياة السيياباة يمكييس لنييا  بييول  لي الاييدماي الييفيس ف بييوا هلييو لسا لداة 
ا )َ يييا( نالييئة مييس )َليييا( بإبييدال الهمييزة  يياي . وثميية ماا بيية داللييية بيييس النييداي الفعييي

) ييييا( المييييغ اسييييمامَّة منبيهييييا  ومعييييويما  لَّييييدعاي  ييييغ الفعيييييحة  ونييييداي   ييييغ الَّهليييية 
ام دنيييية   ايييد َنَايييل المييي اديُّ عيييس الميييالاغا اسيييماماَلها مفييي دة  باوليييهو  "وفكييي  عييياحس 

 يد ملسيمامل مفي دة    يايال   يا بمانيو  -ييهياعد  اي المنب– ع  المبانغ لسا ) ا( 
1)َمنب ْه." ) 

و ييييد بييييدا خييييال  النحيييياةو الاييييدماي والمفسيييي يس  ييييغ لنمييييايو ثالثيييية  و ييييغ لسييييماي 
ام اال  ) ا و اْي و ْأ(   ابسل ياي  ييفك ل لنهيا لسيمايل ل اياٍل لاوليه  "اعَّيع لسا ) يا( 

ُو ﴿..  يال مايالو  مس امعواة المسم و بها الفال... ومنهع مس ياول  ) اي(. ُو َهجؤ

وْا ِتَتِبَيجج ْ  2)﴾ْاْقججَرءو 3)عَّييو لسا باضييهع  ييد  ييال  َ ييْأ يييا  لييل." ( وفكيي  الزامخليي يُّ لسا  (
يْف( كيأ ل وَحيْ    ) اي( عوة  ياول  " ياي َعيْوةل يلعيواة بيه  َييلفهع منيه مانيو )خل

4)وما للبه فلك." لك يمية السياباة وف س لبوحياَس هلو لسا )َ ياهع( اليوا دة  يغ اايية ا (
ييْف( كميا فكيي  الز مخلي يُّ  لو بمانييو  ماييالوا  و يغ امحييوال كَّاهيا  ييغ اسييعل  بمانيو )خل

                                                 

   محاييي    خيي فووي حوور ا الم ووانيالجنووى الووداني الميي ادي   لبييو محمييد بييد  الييديس بييس  اسييع   (1)
  .350ع  ل1992  بي وة  1الديس  باوة  ومحمد نديع  اضل  دا  الكمس الاَّمية  ي

  .19الحا ة/  (2)
  .196  195  ل2  جالمف   شرمابس ياي    (3)
  ميباية معيييفو عو  روو امز التن ةو  الكشووااالز مخلي ي   لبيو الااسيع محمييود بيس عمي و   (4)

  .606  ل4ع  ج1948ي  الاا  ة   البابغ الحَّبغ  د
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1) ال. ياة الابيةو اليداعغ عنيد  ( ونال الا يبغُّ لنهيا بمانيو  َ َّليعا لو لناهيا كَّميةل ولضو
وٍة نياداال لع ابيغٌّ بعي -عيَّو ا  عَّييه وسيَّع–النلايو والَفَ ح  و د فك  لسا ال سيول 

عييياٍل  ألابيييه ال سيييولل   ييياهع يييييو ل عيييومه  ونايييل  لَي َميييس ييييف سل هليييو لسا مانيييو 
2)) اهع(  و  اكلْع. ) 

يْف لو مايالوا  هسا ما فلك  مس لسا  فا امنمايو عبا ة عس لسماي ل اال بمانيو  خل
 لو َ َّلعا... ملماثل لما  يل  غ لدواة االنداي النحويا مس لنها عس لسماي ل اال  عَّو

3)حييد   لي الكييو ييس وليسيية ح و ييا . و ييو ينب ييه هلييو و يفييةو  ييفا امدواة الييوا دةو  ييغ  (
باض حدود النداي و غ  )دعاي المنادى  لو يَّسل ه باله(  ولم ا ما فك ا الزمخلي ي 

يا  ييل  يغ النيداي و يو لن يه  –و و لن ها َعْوةل يلعيواة بيه– غ ) اي(   يال يخمَّي  عم 
سييهيَّغا الااضييغ بكييوس ) ييا( المنبيييه بمنزليية لدواة النييداي  معييوية  و ييد بينييا  لَي ال

ولناييه عبييا ة عييس  "معييويماٍة بالمنييادى  نحييو  َلييْوة و ييا." وكيياس  ليل الثمييانينغا لسا 
 المنبيَه لعلل  غ اسمامالها والنداَي عا ضل  يها.

 ولمَّة  فا اا اي ماوي المليم ك اليداللغ  والعيومغ  بييس ) يا( المسيمامَّة نيداي  
  غ لهلاة البادية ام دنية  ومنبيها  لو دعاي   غ الفعيحة. 

وامنمياي السياباة ) ييا و ياْي و ييْأ(   يد مكيوس مييس لعيل واحييد   يامع ابغُّ الييفي 
نييادى بعييوٍة عيياٍل يناسييس ميي اَدا لييواسل ال سييولو الكيي يع  " يياهع ييييو ل عييومه" و ييغ 

عيييَّو ا  عَّييييه -سييول  ييفا الليييواس والميويييل منبييييهل لهييفا امع ابيييغ عَّييو مكييياس ال  

                                                 

  .260  ل10  جال حر المحةطلبو حياس   (1)
  محايي   عمياد البيا ودي وخيي ي سيادي  الجوامل ألحكوام القور  الا يبغ   لبو عبيدا  محميد   (2)

  .206  ل18المكمبة المو ياية  د ي  الاا  ة  د ة  ج
  .355  لالجنى الدانيالم ادي    (3)
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والاي س ماييول ليضييا    ييا هفا للييابوا داعيييا   ويسييند  ييفا اليي لَي  ييولل امز يي يا  " –وسيَّع
َّوس الهاي بامل  َمْيويال  لَّعوة." 1)َيعو ولم ا ما و د  غ مفسي   وله ماالو ) اهع( ( 

ييييْف(  َّاييييلا سيييييا  الحييييال  ييييو الييييفي دلا عَّييييو  ييييفا المانييييو  و بمييييا يكييييوس  بمانييييو )خل
 اعود  و المنبيه عَّو ما  غ الكماس  وا  ماالو لعَّع.الم

هسا مييا ناَّييه الميي اديُّ عييس المييالاغا  ييغ ) ييا( المنبيييه باولييه  " ييد ملسييمامل مفيي دة   
 ياال   ا بمانو َمنب ْه." يلي  هلو لسا االسيمامال المفي د  يو امعيل  وميس ثَيعا ناََّهيا 

لو م كيبهيا  فا االسمامالل هلو الم كيس م  لسماي االا  ة  مس نحو   فا و هالي  وا 
م  باض ام اال  كفال امم  )للعا( عَّو النحو الفي يناَّه سيبويه عيس الخَّييل  يغ 
)َ َّلعا( باوله  "وزعع لنها للعا للحامها  اي... والهياي َ َضيلل  هنميا  يغ  يا الميغ لَّمنبييه  

2)ولكيينهع حييف وا امليي  لكثيي ة اسييمامالهع  ييفا  ييغ كالمهييع." و ك بيية  ييفا الهيياي مييَ   (
ييل  ويييا  ( و)لي يية( حيييس لل يييد نييداي مييا  يييه )لل( الما ييي   مييس نحييو  يييا ليُّهييا ال لل )لي 

 ليمها الم لة.

و يغ باييض الَّهليياة ام دنيية يحعييل لسا  لييال  ينيادي  لييال  رخيي  ملحملبييا  لو 
 يا  مل وال  عنه  ياول الملنيادي   يا  يالس   يلييس  يفا الملحمليس باوليه   يا لو  يا 

لو  يييياي  لو  يييياْاِ  يكييييوس المانييييو الميييي اد  ييييو المنبيييييه عَّييييو مكيييياس  ييييفا الملحملييييس  
واا  ا  بسمال  فا النداي. و د َمَ  ا  كثي ل مس النايايس بهيفا الَّهلياة الدا لية عيس 
اسمامال  فا المعويماة المغ عا ة م مبي  غ عاول النايايس بما  يو م ي    يغ  

َل ليييييابية االسيييييمامال  وبميييييا ال يفضييييي غ هليييييو المَّي ييييي   يييييغ النيييييداي والليييييواسِ  محيييييو 

                                                 

  عَّي  عَّييه  عمي  سيالمغ وزميَّيه  دا  هحيياي المي ا  تموة  اللاةمحمد بس لحمد  امز  ي   (1)
 . 254  ل6)باس لفي  ح   الهاي(  ج ع 2001بي وة    1الا بغ  ي

 .  529  ل3  جالكتا سيبويه   (2)
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المعييويةل والنييداي  ييغ كثييي  مييس  ييفا الَّهليياة هلييو اسييمامال حيي   النييداي الفعيييا 
لابة الداعغ مس المعويماة ) ا و اْا و اي( هلو  ل اللواسل عس النداي وا  )يا(  ومحو 

 ح   اللواس الفعيا )َنَاْع(.

السييامية دوس الا بييية الفعيييحة  ونيي ى لس مييا اسييملامل لدواة نييداي  ييغ الَّ يياة
عيا  ميس المسيمامل نيداي  ليابيا   يغ كثيي  ميس الَّهلياة ام دنيية الدا لية  كيي  )لو( 
و)رْو(  يييغ النيييي  السييي يانغ  و)وي(  يييغ اا اميييية و) ييييَ( و) ييياا( و)ل ييياا( و) ليييْوْي( 

و)را( و)واي( و) غ(  غ الاب ية  و)للْو( و)ولو(  غ الحبلية.
(1 ) 

س ميس لدواة النيداي والمعيوية الليابغ وبدا لنا لسا ل لفا  الحال اليداللغ المكيو 
 ابَّية لَّموسيي  والزيييادة   مييس  ييفا املفييا  الميغ نسييميي  زيادَمهييا كَّمييةل )َ يييَة( الييوا دة 

2)﴾َهْيَت لَكَ  غ  وله ماالو  ﴿ ئيَة( وهيي   ( ييَة( و) و و د  وية  يها   اياة  كيي  ) و
3)فليييك. يييي ( َة( بفيييما الهييياي وكسييي  ا   ايييد فلكييي  لسا مانيييو وال يخمَّييي ل مولييييه  ييي اية ) و

)َ ْية(  و  َ َّلعا لو ماال  و ييل  هناهيا كَّمية سي يانية ميدعو بهيا امي لةل الازييز يلوسيَ  
عَّيييو نفسيييها  و يييغ  يييغ الابيي ييية بمانيييو  َ َّليييعا ليييك  و وى الكسيييائغُّ لن هيييا ل ييية م يييل 

ب اني ةل منيي   كيفا  )َ ْيي َمَّخ( بمانيو مايال  لو لناهيا كَّمية حي   َحْو اس  لْو َلناها ل ةل عو
َة بيه و ي هيَة بيه  هفا عياح بيه ودعياا  ولميا  ي اية  وا  بال عَّو املياي  لايولهع   يوا
) وئة(  ولاهة عَّو مانو  مهي أةل لك ومزي نةل   هغ مس الفال   اي َيهوغيل  ولنكي  

. ِ منه لع يلحك عس الا س  ولهع   وئةل 4)فلك الكسائوغُّ ) 

                                                 

 . 39  38  ل ح   في االعتشراا  اللاةعماي ة   (1)
  .23يوس / ( سو ة 2)
  .135  134  ل9  جام القر  الجامل ألحكالا يبغ    (3)
  6  جال حوووووور المحووووووةط  لبييييييو حييييييياس  135  134  ل9المعييييييد  السيييييياب   جالا يبييييييغ   (4)

  .256ل
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د اسييةل حديثييةل لسا )َ ْيييَة( م كبيية مييس عنعيي يسو   مييا  )َ ييْغ( ومانيياا   ومييفك 
لس ل لو ماال هلو  نيا  و يفا الانعي  ينيا  ل  يغ الا بيية ) يا( المنبييه  و يغ بايضو 
ييا الانعيي  الثييانغ  الَّ يياة السييامية ملسييمامل ) ييا( ل لييا ة هلييو اللييخل والمكيياس  ولم 

لل بيي.خ  ضييمي  ال ائييس المنفعييل  ييغ الَّ ييةو )الميياي(  يفيييدل موكيييَد االييا ة   هييو يم عيي
1)السبئية  يفيد مأكيد االا ة هليه. )  

و ييييد ام كييييأةو الد اسييييةل السيييياباةل عَّييييو وحييييدة الملييييابه الماياييييغا والييييم اكو باييييض 
املفييا  الَّ وييية  ييغ عييوة الهيياي  ييغ ف ابوهييا هلييو  وييَدعو  ييفا املفييا و وداللموهييا عَّييو 

 املفيييا   َ يييْغ وَ يييغا وَ ْييييَة وَ يهييياة مليييم كل  يييغ  مايييانغ المنبييييه والن يييداي وااليييا ة 
يييياح البيييدائغا   عنعييي  عيييومغ  واحيييٍد و يييو الهييياي  و يييفا العيييوة عيييو ةل بسيييييةل لَّع 

لو )َ ييْغ( المك ييوسو مييس الهيياي  -باسييمثناي ) ييا(–وملييم كل  ييفا املفييا ل   ييغ الماييي  امو 
هليييو امعيييواة البدائيييية  الميييغ مَّيهيييا الفمحييية الاعيييي ة ثيييع اليييياي  و يييفا المايييي ل ل ييي سل 

2)وداللمله واضحةل عَّو ماانغ المنبيه والن داي واالا ة. ) 

والبييييس  ميبيييية الييييداْيَنَو ي  نييييلٌّ يفضييييغ هلييييو موبييييياس حايايييية ) يييييَة( الييييوا دة  ييييغ 
االسييمامال الفعييييا والاييي اياة السييياباة  و يييو  وليييه  "يهيييواة َلي يلنيييادي يلايييال   ياييية 

3)اَل لهيييع  َ ْييييَة َ ْييييَة ويهيييواة َلْيضيييا  ميييس َ يييْوَة َ يييْوَة."بيييالاوع يلهياييية مهييميييا  هفا  ييي ) 
 داللة النل واضحة عَّو لسا )َ ْيَة وَ ْوَة( معويماس  غ الا بية الفعييحة يلنيادى 

                                                 

      دا  الماييا   أعووماف األف ووا   أعووماف األ وو ات فووي اللاووة ال ر ةووةلبيي   محمييد عبييدا    (1)
  .97  96ع  ل1980د ي  الاا  ة  

  .94المعد  الساب   للب    (2)
  محايييي   عبيييدا  اللبيييو ي  ميباييية الحووودة  ررةووو  اليييدينو ي  لبيييو محميييد عبيييدا  بيييس مسيييَّع  (3)

 . 398  ل1ع  ج1976  ب داد  1الاانغ  ي
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بهمييا  ولو د امز يي يُّ مييا يهكييد لنهمييا معييويماس  باولييه  "الماهييييةل  العييوةل بالن ييا و  
ياا  ولنلد لبو زيد و و  يما  اَل لبو زيد  َلس َياول له    يا  و

 مالو كاَس َمْانوياا  بونا َلهي       د  اَبنغ َلس الَك ويا َلْسَكما  

يايية دا ع  و َ و ييال هييي ا  يلاييال   ياييَة بييالَاوع َمْهييمييا   و ييواة بهييع مهويمييا   هوفا نييا
يييوة  كييأن هع َحَكييوا  يييغ َ ييواة  َ يييْوَة َ يي . واَمعييل  ييييه حكايييةل العا   و يييغ ْوةَ الناييفي ل

ْيد  َ ْيمااْ  ز . و ال ال الَ ْيمااْ  َ ياَة  َ ْيَة َ ْيَة. والا س ماول لََّكَّْس هفا للْه وي بالعا
ْئبا    َيفك  فو

لُّ َك ولايو الَ ْ سو   1)و َّةل َ ْيماال َ ماَا َكَّْبغ."    لاَي يلدو ) 

يا نيَزل   ه  "لم  ْر ولو د ابس امثي   غ "النهاية  غ ه يس الحدي " ما نعُّ ِِ َوأَْنج

ييفل علييييَ َمه   اييال المليي كوس  لاييد بيياَة يلهَيييواةل  لْي   َعِشججيَرَتَك اقَْقججَرِبي َ  بيياَة يلَفخا
ييوةو  َة بهييع وَ ياييَة  هفا نييادا ع. وامْعيلل  يييه حكايييةل العا . يلنيادي علييي َمه. يلاييال  َ يوا

به ميس َباييد. وَيْهَيْهيةل باابويل   و يل   و لْس ياوَل  ياْا ياْا. و يو نويداي ال  اعيغ لعياحو
2)هفا  لََّة لها  ياْا ياْا." ) 

 مييس  ييفا النعييول نيي ى لسا امعييل  ييو المعييوية )َ ييْوَة( الملييممل عَّييو 
(  وبإبيييدال اليييواو يييياي  ينليييأ awعيييوة الميييد الم كيييس المهلييي  ميييس الفمحييية واليييواو )

وية )َ ْييييَة( لخفييية اليييياي ماا نييية مييي  ثايييل اليييواو  ولايييلا ميييا حعيييل  يييغ الاييي اية المعييي
                                                 

 .  209  ل6  ) ية(  جتموة  اللاةامز  ي   (1)
واايية اليوا دة  يغ الينل ميس . 280  ل5  جالنماةة فوي ررةو  الحودة   األثور( ابس امثي   2)

ييياَ  ...( هيييي  214 اي/ سيييو ة اللُّ لُّ َك وليييايو ...( و)لييياَي يليييدو . وبيميييا ال ليييز  ) يييد  اَبنيييغ َلس الَكييي ويا
  9  جالم جووم المف وو  فووي شوو اهد ال ر ةووةمنسييوبيسو هلييو  ائييل مايييس  ين يي   هميييل يااييوس  

  .185  137ل
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يَة(  و مس  فا االنكما   غ عوة المد الم كس لو اامالة اليائية. ولم ا  ي اية  ) و
ا فليييك هنكيييا   ئيييَة(  ييييمكس مفسيييي  ا بإبيييدال اليييياي  ميييزة  هبيييداال  مو اييييا   وميييا يييي ل  ) و

( عَّييي ئيييةل ِ لايييدع اسيييمامال الفايييل الكسيييائغ مولييييه  ييي اية ) و و مانيييو مهييييأةل ومزي نيييةل
) ييياَي(  يييغ الا بيييية. ولميييا المعيييوية )َ ْيمييياا(  يلايييدُّ مييييو ا  رخييي  لَّمعيييوية )َ ْييييَة( 
بإلييبال  محيية المييياي وزيييادة  يياي السيييكة  و ييفا المييييو  يلييبه مييا يحيييد   ييغ الندبييية 

 الفعيحة حيس يلاال  وا زيداا. 
 يييد اسييماماَل الم عييوية )َيييْأ(  ييغ دعييايو النييا و باولييه  فكيي  ابييسل دل . َيييْأ  وييياْي  وييياْي  5

"َيْأَيْأةل بالاوعو  هفا دعيوملهع ليلممايوا   اَّية  َيْأَييْأ." وفكيَ ال لبوحيياس  يغ زْلي و الخييل 
1)باولييه  "و ييغ زليي و الخيييلو  َيْأَيييْأ." ولييي  مييس الييد ي  مييا فكيي ا ابييس سيييدا و ييو لسا  (

)َلي( بايد  َّبيه  َّبيا  مكانييا   يايول  "وَيْأَييَأ باابيلو َيْأَيَأ( مليم  ميس المعيوية الفال )
2)هفا  ييييال لهييييا َلْي ليلَسييييكاَنها ماَّييييوسل منييييه  وَيْأيييييَأ بييييالاوعو َدعييييا ع." مسا  ييييفا الفاييييل ( 

ا   غ الماا ه هلو مك ي  لعوله الثنائيية  و يو مينها  ال باعغا مس النمي الفي يعل
            عيييييييواةِ لايييييييول ابيييييييس د ييييييييد اليييييييماا  ال باعيييييييياة المضييييييياعفة ميييييييس حكايييييييياة ام

3)"يأيييأة بييالاوع  هوفا دعييومهع ليلمماييوا   اَّيية  َيييْأ َيييْأ َمْهملييوز."  ييامولو لس يكييوس (  
 الماا ه مس )يْأ( بهفا المنها السائد  غ االلماا  مس الحكاياة. 

ويمكس مفسي ل نليأة المعيوية )َييْأ( بحمَّيه عَّيو )ييا( لمأليفيه ميس مايي  ينمهيغ 
مدا اليويل )لل  المد (  و يفا ميدعاةل هليو ماَّييل السي عةو  يغ امداي الن يايغ  بعوة ال

والسَّسَّة الكالميةِ لفلك ملاع   لل ل المدا وياو ض بالهمزة عيس  يفا الماعيي   و يفا 
                                                 

  5  جارتشووووواا البووووور   لبيييييو حيييييياس  228  ل1  )يأييييييأ(  ججممووووورا اللاوووووة( ابيييييس د ييييييد  1)
 . 2314ل

 .  598  ل10  )يأيأ(  ج المحةط األعظم المحكمابس سيدا   (2)
 . 228  ل1  ججممرا اللاةابس د يد   (3)
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يلَّح   يغ نيي  حي   الليواس )ال(  يغ بايض الَّ هلياة ام دن يية هيي  مهميوز  و يد 
ْم(  و فا يلبه ما كاس يلي ي  يغ الفعييحة  يغ اسملامل  يها مهموزا  عَّو العو ة )

هي  باس المعوية مس  مز امبنية عَّو هي   يا   و و ميا كياس يايد ا ابيسل لن يغ 
1).الماْأَبل والَخْأمع والَاْألع غ لمثَّة مس نحو   لواف الهمز(مس )  )  

و ييد ينلييأ )يييْأ( مييس معييوية رخيي  بإبييدال الييياي مييس الليييع   فييغ مالييع "لسيياس 
ْْ َلميي ل ل بوييل بييو ود الميياي  و ييغ عَّييو الَحييْوض.  الايي س" يي ْْ لو يي لو د ابييس من ييو   "لو

ْه  َلم  لها بو ود الماي  و غ بايدة منه  و ييل  يو َزْلي  ال َلمي  بيالَملغي...  ْهلل ولل
مييا   ْْ. وَلْأَلييَأ بالحو يي ْْ لو ي بييَل وَلْأَليَأ بهييا  دعا ييا هليو اللُّييْ س  و ييال  لو و يد َلْأَلييَأ ااو

2)كيفلك."  ييد لو دا امز يي يُّ عَّييو العييو ة )َيييْأ( وفكي   يييه لهليية لخيي ى باولييه  "َلييْأ و  (
". 3)زلي  لَّلميل  وبايض الايي س مايول  َليْأ و ميا لَ ميياسو وميس المنعيول عَّيو لن ييه  (

ييييَل الليييي ول الفعيييييحة مثَّييييةمييييس  ييييفا اابييييدال مييييا و د  ييييغ ام ييييَيَ ة وَلييييَلَ ة  وَيعا   لو
يييَل بمانيييو  َيييَمَا عينييييه  ولميييا هبيييدالل  و يييو هبيييدال يسيييي  باكييي  – اليييياي ليميييا  وَلعا

 اييد فكيي وا منييه باييَض اممثَّيية  –الميييو  الَّ ييويِ منييه هبييدال مييس امخيي ا هلييو امثاييل
. 4)المنسوبة هلو  ضاعة  يما يلا   بالَاْلَاَلة  كاولهع  غ َمميمغ   مميموا  ) 

                                                 

 .  147  ل3  جالخ ائصابس لنغ   (1)
 .  42  41  ل1  )لألأ(  جلعا  ال ر ابس من و    (2)
 . 302  ل3  )لألأ(  جتموة  اللاة( امز  ي  3)

  ليي ح وماَّييي   محمييد الم هوور فووي علوو م اللاووة  أن اعموواس  لييالل الييديس عبييدال حم( السيييويغ  4)
  176  114  ل1ج ع 1987ي  بييي وة   لياد المييولو بيك ورخيي يس  المكمبية الاعيي  ية  د

 . 92  ل2ج
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يييا المعيييوية )يييياْي(  يييفك ا  يييي س  يييغ دعيييايو   ال ييينع باوليييه  "ويييياْي يييياْي  و يييدولم 
1)يأيْأةل  و و دعاي."   . و )َيْأ(  بإلبال الفمحة -كما ن ى–ولعَّه  (

يا بس ال ا واسملامل )ياَي(    ال معويما  لنداي الخيل  لو ود فلك  غ  ولو َعدو

2) وبغ واْلَدمغ وياَي و ومغ   لسا عللعل و د عَّْمَس مس الاولو    ) 

الماي  مامال عبا ة عس ولالا لعل  فا المعوية  و )ياْي(  و و بهفا االس
اليوييل الم َّي  اليفي يميأل  ميس عيامة وح كية يويَّية وبايد ا عييامة )ل ح ح 
ل(  و و مس المااي  المسمثاَّةِ لهفا حل  كة اليياي الثانيية بالفمحية لَّخيالل منيهِ 

ا  اناسييييييع هلييييييو مايايييييييس خفيفيييييييس  مييييييا  )يييييييا= ل ح ح( و)َي= ل ح(   وييييييي لا
فييما الييياي  ييغ البييية اللييا ي  السيياب   واللييا ل اسييمامال  ييفا امعييل و ودل )ييياَي( ب

ييا مييفك ا باييضل الد اسيياة مييس لسا )ييياْي   ييال ضيي و اة   ضييال  عم  ( اسييملامل yāyحم 
3)ح َ  نداٍي  غ الَّ  ةو الس  يانية  ولن ه يلسمامل  يها لَّنلْدبةو ليضا . )  

ي ِ لنييدا)َيييْأ( و)ييياْي( معييويماٍة  ييغ لهليياة البادييية ام دنيييةواسييملامل )ييياْي( و
ي  ليضيا    ز و يفا يايزا الاا ل دوس المع يا باسع المنادى  يغ ال اليس  ولَّندبية والمولُّ

 ما فك ناا مس لسا لدواة النداي والمعويماة مس حال داللغ واحد.

وي هيي  لسا االسييمامال ل ضييو هلييو م كيييس باييض المعييويماة ماييا   ونحسييسل 
 ماةو  غ الحداي منه م كيس )َليا( م  )يا(  عَّو نحو  ول في ال ُّ 

 لَا ائوكو بمثل الفُّ ا ملْيََّْنفوئاةو ا  هفا  ال حاديهوْع َليايا ام َاْيَنه  

                                                 

 . 181  لالفرا في اللاة ي س   (1)
   .2312  ل5  جارتشاا البر   لبو حياس  171  لالم در العا ا ي س   (2)
 .16  لداف  ة  اللاة ال ر ةة  اللاات العامةةأعل   النلحامه   (3)
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غ و ييد عااييس ابييس من ييو  عَّييو  ييفا البييية باولييه  " ييال ابييسل بيي اي   والملييهو ل  يي
 البيةو 

"   هفا  ال حادينا َليا َعَلَسْة بنا  فا ل الخليو ملْيََّْنفئاةل الا ائوكو خو
(1 ) 

 منه ال لزل الفي ناَّه  ي س  غ الحداي ل بل  و و و 

دايهْ   َزَعْمَة لْس ال للحسسل الحل

2)َليا َيهْ  يا َيٍه َليا ياٍا  ) 

لهميزة اماابالةل لها نحسبلها نالئة بإبدال َيأ وياْي وياْي( ولَّمعويماة الساباة )
  اي   و د لو دنا ا مَ  المعويماة اامية 

وَيْهيييياْا  وياَ يييياْا  فكييي  ابيييس سييييدا المعيييوية اموَل  يييغ . ييييْه  وَيْهييييا  ويييياْا  5
بوييل  كاَييية الييد اعغ بااو دعيياي اابييل  والثييانَغ عَّييو لناييه مييس كييالع ال اعيياي. ياييول  "َيييْه  حو

ييا ضييوع  مييس  ائييه والمييه َيْهيييا  مييس َكييالع ال اعيياي." َيْهيوييه بهييا. ومم  المل
(3 وناييل  ييفا  (

بيييديُّ عَّييو النحييو  "و ييا ل ابييسل سيييدا   يو مييس َكييالع ال اعييايو  ياولييوس  َيييْه َيييْه الي لَي الزا
4)وَيْهيا عنَد الزال  ل بول  و د َيْهيهةل باابول." )  

وفك  الخَّيل لسا )ياا( مم ا يلسمامل لدعاي الاا ل ليضا   ياول  "ماول  يهيهةل 
5)َل بوييْل."باابييل هفا  َّيية  ييياْا ييياْا. وياييول ال  لييلل لعيياحبوهو مييس بايييٍد  ييياْا ييياْا  و ييغ  (

                                                 

 .  441  ل15  )ليا(  جلعا  ال ر ابس من و    (1)
. وليع ينسيس ابيس من يو   يفا ال ليز هليو  ائَّيه  يغ 179  177  لالفرا فوي اللاوة ي س   (2)

 . 424  ل10  )دعك(  ج434  ل2  )د ح(  جلعا  ال ر 
 .  344  ل4يه(  ج  )المحكم  المحةط األعظمابس سيدا   (3)
 .  356  ل40  )يهغ(  جال ر   تااالزبيدي   (4)
 .  106  ل4  )ياا(  جال ة الخَّيل   (5)
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فكيي  ابييسل د يييد  "الَيْهَيهييةل مييس  َييْولهع لَّ لييل  يهيييااو  –بكسيي  الهيياي الممي  يية–)َيْهيييااو( 
مبنوغ  عَّو الكس  كَأناه يدعوال هفا َيْهَيَه به َلي عاح به."
(1 )  

ييل وانم ييا  َمييس  وللييا  امز يي يُّ هلييو اسييمامال باضييها  ييغ سيييا  منيياداة ال الل
ييا   ييياا  ثييع  يليييس   يينلا نع  عيي يحا  عَّييو وسييعو باضييها نييداي   ياييول  "هناييه يلناديييه يا و

َيسكة منم  ا  اللواَس عس َدعَومه   يإفا َلبييأ عنيه  يال  ييااو  و يد َيْهَييَه َيْهيا يا   ويياا 
ييس الهيياي امولييو  وباييضل يكييَ ا فلييك   ييياا  نوييداياس... وباييضل َياييول  يييا َ ييياا   ينعو

ياييس... و ييياَل امعيييماغ   هفا حَكيييوا عيييوَة اليييد اعغ ويايييول  َ يييياا ميييس َلسيييماي الل ييي
". فا َحَكوا عوَة المليَس  الوا  ياْا  والفوال منهما لمياا   َيْهَيْهةل 2) الوا  َيْهياْا  وا  ) 

 غ الَّهلاة ام دنية عَّو اخمال ها   هغ  –ليضا  –وامنمايل الساباة مسمامَّةل 
د ا ييل هييي  الماييياس  عَّييو النحييو الييوا  معييويماة ملسييماملل ل ييي  الاا ييل  ولَّمنييادى الا

  غ  ول الخَّيل الساب   "وياول ال  للل لعاحبوه مس بايٍد  ياْا ياْا َل بوْل."

 . م اكيس ل وية مس المعوية اللابغ 6

يي ا مييفك  المعيياد ل ميي كيبيسو لل ييوييسو ليي ى مناولهمييا  ييغ بيياس النييداي النحييوي  ولم 
 ل.امول  هو )ياَ ياا( الفي بيناا  بل  َّي

و د للا  الخَّيلل هلو الم كييس امول حييس بيي س اسيماماَله مفي دا    كيفا  )يياْا(  
3)وفكيي  ك ا ييَة الايي س لَّم كيييس )ياَ ييياا( لكييوس )َ ييياا( مييس لسييماي اللييياييس. ولاييلا  (

عَّة الك ا ة ممأمية ميس اليياب  الليابغ المامي س باسيمامال  يفا الم كييسِ لميا يم م يس 
 ة  غ المعوية ومد  العوة  واالنفاال الزائد دوس محف   عَّو اسماماله مس المبال

                                                 

 . 225  ل1  )يهيه(  جاللاة جممراابس د يد   (1)
 .  258  ل6  ) يا(  جتموة  اللاة( امز  ي  2)

 . 107  106  ل4  )ياا(  جال ة الخَّيل   (3)
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و و ما يلابله ك ا َة باض الَّهلاة ام دنيية وم  اهيا عيس لنمياي اسيمامالية ماينيةِ 
 بسبس لابية اسمامالها الزائدة  و د لل نا هلو  فا المسألة  يما سب .

 كثييييي وس وناييييل لبييييو بكيييي  امنبييييا يُّ عييييس لبييييغ حييييامع السالسييييمانغا  ولييييه  "و ييييوعل 
ييياا  ولييي  مييس كييالع الاييي سو  و ييو ملول ييد  والييدليل عَّييو فلييك لناهيييع ال  ياولييوس  يييا  و
يهن ثييييوس وال يلماييييوس...  ييييال  وسييييألةل امعييييماغا  َّييييع يا  ييييه َحسيييينا   و ييييال  ل ييييسُّ 

1)العييواس  يييا َ ييياا بفييما الهيياي امولييو." وناييل امنبييا يُّ سييماَل الكسييائغا والفيي ايو لييه  (
يياا بكس  الهاي ا يياا( وبفمحهيا واسيماماَل الاي س ليه عَّيو نحيٍو ميس  ييا  و موليو )ييا  و

ياا ل بال. 2)ل بل  ويا  و ) 
ونال ابسل من يو  عيس بنيغ لسيٍد وهيي  ع  يوَلهع  "ييا  يياال َل بيْل وييا  يياال َل يبال  
ويا  ياال َل بَّوا  ويا  يياال َل بَّيغ  ولَّنسياي كيفلك  ول ية لخي ى ياوليوس لَّ ليلو  ييا  يياال 

3) بْل  ويا يا اسو َل بال  ويا  يا وَس َل بَّوا..."لَ  ). 
يو  فغ  فا الناول نَّح ل لسا باض الادماي يايد وس  يفا الم اكييس ميس نمييو النيدا
  النحييويا   ييأداة النييداي  ييغ )يييا( و) ييياا( االسييعل الييفي ليي ى مليي ى المنييادى النحييويا 

 ...(. واللمَّةل الماباة لم كيس النداي  غ  )َل بل وَل بَّوا
 ال ييا   لسا المعييوية  )يا ييياا( عبييا ة عييس المعييوية نفسييه )ييياا ييياا( كليي ا  

ويهيييد فلييك  ييول امز يي ي   ميي ميس عَّييو نحييوو اسييمامالو الايي س لَّمعييويماة المحضيية 
لسا الهاي امولو كلمبة مم عَّة  بالياي المغ مَّيها   َّوال  هال   الساب   "وياا ياا  نوداياس"

مكموبييا   كييفا  ييياا ييياا َل بييل  وييياا ييياا ل بَّييوا  وييياا ييياا ل بَّييغ...  ييفا االمعييالل لليياي 
                                                 

  محايييي   اللييييخ محميييد عبيييدالخال  المووووكر  الم نووو محميييد بيييس الااسيييع  لبيييو بكييي  ( امنبيييا ي   1)
 . 208  207  لع1999  الاا  ة  1عضيمة  ميباة ام  اع الملا ية  ي

 . 208امنبا ي   المعد  الساب   ل (2)
 .565  564  ل13  )يهيه(  جلعا  ال ر ابس من و    (3)
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 يييإسا الهييياي الممعيييَّة  –بزييييادة الميييد   يييغ )ييييا(–وعنيييدما يلايييال  يييغ النيييي   )يييياا يييياا( 
منفعييل عييس )يييا( امولييو  منييي  ممعييد ة   ييغ )يييا( الثانييية  ليعيييَ  النيياما منيو ييا  

معويةل )يهياا(  هو نفسيه )يياا يياا( هال عَّو العو ة  )يا +  ياا = يا ياا(. ولم ا ال
لسا لل  المدا امولو  لعا ة  ومس َثعا امعَّة الهاي امولو بالياي الثانية   كفا  )َيْه 

 + ياا = َيْهياا(.

وللياو  النييايايس بييأسا )يييا( امولييو  ييغ المعييوية )يا ييياْا( مسيياوي  ييغ  يممهييا 
  ا امداة ائوها  غ الم اكييس السياباةو ملي ى  يفوداللموها لداة الن داي )يا( عا وا هلو هل

هع وما َ ضلل مس  فا المعويةو و و  )َ ياا(  اع  غ عاول  هاليو النايايس واسمامالو 
ميييو اع بلمَّيية  )َل بييْل ل ِ ليييفا َلمباييوا  ييفا المنييادى المل ا لو و َل بَّيييو مايياَع المنييادى النحييويا

يا  يهع لن يه مم   يس  يالوا يعيَّال ل  ي اد والمثنييه واللمي  حيَل بال...(  وميس ثَيعا  يسا باضل
 يفا و )يا  ياال ويا  يا اسو ويا يا وس...( وعَّييه كانية المياباية بييس اللمَّية الماباية 

 المنادى  )َل بل وَل بال وَل بَّوا...(.

ا  ييفا اليي لَي اسييمامالل الا بييية لَّمعييويماة  )َيييْ  وييياْل وَيْاييياْل(   اييد  ومييا ييي لا
ماَل  ييفا المعييويماة حكاييية  معييواةو الاييوعو هفا مييداعوا  زيييادة  فكيي  ابييسل دل يييد اسييما

. 1)عَّييو اسييمامالها لييدعايو ال يينعو وفكيي  السا  سيييغُّ لسا )َيييْ ( كَّميية ثلاييالل حيييس ي مييغ  (
ييبياسو ليييئا  هلييو ااخيي . 2)لحييدل العا ومييس اليي الا لْس  ييفا المعييويماةو  ييد نلييأة مييس  (

الهميييييزة عينيييييا    يييييالهمزةل ميييييس امعيييييواة  المعيييييويماة المهميييييوزة الميييييغ سيييييباة بإبيييييدالو 
الحنل ي ة  والايس مس امعواة الحَّاية  و فا اابدالل مسمولل  غ لبنية الا بي ة  و د 

                                                 

  .216  ل1  )عياو(  ججممرا اللاةابس دل يد   (1)
ع    محايييي   محمييييد لييي   ومهيييدي عييييال  األف ووووا لبيييو عثمييياس سييييايد بيييس محميييد  ( الس  سييييغ  2)

 . 300  ل4)ياي (  جع  2002  الاا  ة  3مهسسة دا  اللاس  ي
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سييم اا الخَّيييلل بييي  )عنانييَة مميييع( ياييول  "مييس ميي ك عنانيية مميييع وكلكليية  بيايية  هييع 
1)الفعحاي  لما مميع  إنهع يلاَّوس بدَل الهمزةو عينا ." ) 

بيدال يْأ( يمحول هلو )َيْه( بإبدال الهمزة  اي  ويمحيول هليو )َييْ ( بإ المعوية )
 الهميييزة عينيييا   وكيييفا المعيييوية الناليييْ بإليييبال الفمحييية )يييياْي( يمحيييول مييي ة هليييو )يييياْا(

ميا و وللخ ى هليو )يياْل(  وبمك يي ا  يغ االسيمامال بايد اابيدال السياب  ينليأ )يياا يياا( 
ل(. فا ينلأ )يال يال( وما مف ل منه و و )يايامف ل منه  و و )يهياا( و)يا ياا(  وك

بادية و د اسمامل )َيْ ( و)يال( و)يايال( معويما  لَّ نع والماز ا بالها  غ لهلاة ال
 ام دنية  ولع يلسمامل  غ المعوية لَّاا ل.

ييييا الم كيييييس الثييييانغ الييييفي لو دا الاييييدمايل  ييييغ بيييياسو الن ييييداي الن حييييويا وليييي ى  ولم 
اي عَّييو  يياا(  هيو  ييولل الاي سو  ييا َ يسل َل بييْل  وكياس ام فيا ل الايدماسيمامالله ملي ى )يا

( كنايييةل عييس اسييع منييادى لييع يلعيي  ْح بييه  وفكيي   وا لسا لسا )يييا( لداة نييداٍي نحييوي   و)َ ييسل
نوَس م   يا  باَض الا سو ياولل  يا  ناال َل بْل لَّمف د  ولالثنيسو  يا  ناسو َل بال  ولَّل

يا  ا دا  لا  يا  ناال َل بْل  ولالثنيس  يا  نانيه ل بال  وفك وا لَل بَّوا  وباضهع ياولل    
 عَّو اسمامالو )يا  ناال(  و و  ولل ام ئ الاي  

2)وْيحَك َللحْاَة ل اا  بوَل ا    و د  ابنغ  وللها يا  نا هل  ) 

 ييو لناييه  - ياسييا  عَّييو المسييمول  ييغ الَّهليياة الدا ليية-وام يي س هلييو مفسييي ا 
سل م س ليع مكوا س المعوية )ياا( الفي سيب  بيانليه  وميس معيويٍة رخيَ  و يو )نيوْا( وا 

ميييفك  المعييياد ل اسيييماماَلهل معيييويما   ولكيييس بايييض المهل ييي اة ميييدلُّ عَّيييو اسيييماماله 
كييفلك  منهييا لسا باييَض الَّاهليياة  ييغ البادييية ام دنييية يلسييم   يهييا المعييوية  )ييياا( 

                                                 

 . 91  ل1  )عس(  جال ة الخَّيل   (1)
 .  207  206  لالموكر  الم ن امنبا ي   لبو بك    (2)
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م ( nōhبالمعييوية )نييوا   -ليضييا  –وَس الييفي سييب  لييدعاي الحيييواس واانسيياس  ويعييوا
المهلي  مييس النييوس والييواو المدي يية المماليية الممبوعية بالهيياي لييدعاي النييا   ويكثيي  باييد 
فلييك  ييغ  ييفا الَّهليياة م كيييسل  ييفيس المعييويميسو ماييا   واسييمامالهما معييويما  واحييدا  

 yāhاْا ( لدعاي الباييد ميس النيا   ويلايال ليضيا   )يياْا نيyāh nōh كفا  )ياْا نوْا  
nāh بيأل و المييدا بيدال  مييس اليواو المدي يية الملمالية  و ييد يسيمامَّوس معييويما  م كبيا  مييس )

)ييياا( و)نييوا( لو )نيياا(  يضييم وس الهيياي مييس )ييياا( هلييو عييد  المعييوية )نييوا( عَّييو 
النحييو  )ْ نييوْا( لو)ْ نييياْا( دوس م كيبييه ميي  )ييييا( و ييفا مييدعاةل لالبميييدايو بالسيياكسِ ليييفا 

 ٍل  بل الهاي امولو الساكنة  كفا  اوْ نوْا واوْ ناْا.مللمَّس  مزة وع

ومم ا يثبة لسا )ناا(  غ الم ويا الفعيا )يا ناا( عبا ةل عس معوية ما نلدلال 
مييس دالالٍة ل وي ييٍة لمييادة )نييوا(  ييغ المالميياة   اييد فكيي  ابييسل من ييو  لس   نيياَا ينييوال 

ف َ َ ْاة العوة  دعوَة هنسانا   َّيَة   بمانو  عال وا َمفَ   ونوا ة باسمه َ َ ْاة  وا 
1)نوا ة  ونواَا به دعاا. ) 

ييس  وباسييما ايو ميينها الا بييية  ييغ الييماا  ام اييالو مييس الماعييويماة يم ضييال لسا مو
بيس وسائلو االلماا و مضاعفَة عيس الم عوية  مس نحو الماا وهع الفال المضياع  

2))َعييييواَا( مييييس المعييييوية )َعييييْواو(. اييييل )نييييواا(  ييييد الييييمل ا بهييييفا الوسيييييَّةو مييييس  َّاييييلا الف (
س لييع مييفك ا المعيياد  ومالميياةل  معييويٍة ليياي  ييغ الا بييية عَّييو العييي ة )نييوا( وا 

 الَّ ة.
وعَّيييه  ييإسا مييا ليي ى  ييغ الم كيييس الفعيييا  )يييا ْ نيياا(  ب مييا يكييوس موا اييا  لمييا 

ة نيداي  حد   غ المعوية )يا ياا( الفي سب    اع  غ عاولو النيايايس لسا )ييا( لدا
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و) ناا( كناية عس المنادى الفي لع يلعي  ح باسيمهِ ليفا معي  وا  ييه بياا  اد والمثنيية 
واللم   ومع  وا  غ اللمَّة المالية له و ا يا  لحياالة اا ي اد والمثنيية واللمي   ايالوا  
)َل بييل وَل ييبال وَل بَّييوا(. ولاييلا مييا حعييل لهييهاليو النييايايس  ييغ  ييفا الم كيييس والم كيييس 

سب  )ييا  يياا( يمكيس مفسيي لال بيالمو ُّع  لو ميا يسيميه بايضل البياحثيس المحيدثيس  الفي
الييفي ال يمكييس الم نب ييهل بحدوثييهو –بييي  )الايييا  الخييايْ( الييفي يانييغ  "الميييل الاييا ض 

هلييو الخيي وج عييس مييدا  ا اليبياييغا  ييغ المايييوُّ و والييدخولو  ييغ  -مييس كَّمييٍة لو عييي ةٍ 
1)ولود ملابهٍة حاياية لو ممو مة بينهما."يبياة كَّمٍة لو عي ٍة لخ ى ل ) 

وا  َّملابهة )يا(  غ المعوية )يا ناا( لداة النداي )يا(  غ المبنو والمانو  ن  
  لس  فا الم كييَس مهل ي ل ميس )ييا( النيداي و)نياا( اليفي  يو كنايية عيس االسيع المنيادى

 و فا ما ينيب  عَّو ما حد   غ الم كيس  )يا ياا(.
ا  يد حعيل  يغ اسيمامال لداة النيداي الفعييا )ييا(   فيغ ماليع و فا المو ع ن ا

( معييييويما  لَّييييفئسو واابييييل  و وَي  "لسيييياس الايييي س" نعييييولل مبييييياس اسييييمامالهع )َياييييايو
اسييماماله عَّييو النحييو  يلاييايو ويواييايو وياعييايو  و ييد ناييل ابييس من ييو   ليييا  لَّفيي  اي  ييغ 

بيييامَل  َلكثييي "  وميييس ثيييعا  يييال  اسيييماماله  و يييو لس  الاييي س مايييولل  "ياعيييايو وَيايييايو  و 
"وحكو ابسل ب اي  عس محماد بس حبيٍس  عايو عايو   ال   هيفا ييدلل  عَّيو لس اَمعيل 
ثييَل هييا و  ثلييعا للدخييل عَّيييه يييا  ايييل ياعييايو  ثلييعا َحييَف  منييه امليي  َمخفيفييا   ايييَل  عييايو مو

2)لى ليلا ."َيااٍي  و يل  َياايو َكَّمة يلنفو  بها ال ا يسل َل َّه هفا    ) 
نيييفا ا  وزلييي ا    ( اسيييملامل منبيهيييا  وا   اليييفي نخَّيييل هلييييه  يييو لسا المعيييوية )عيييايو
ييييماة هليييييه لداة النييييداي )يييييا( لَّمبال يييية  ييييغ  ييييفا الماييييانغ  والزيييييادة  ييييغ  ومييييس باييييد ضل

(ِ ولمييو ع النييايايس ميي  العييوة   عييا  عَّييو العييو ة االسييمامالية الم كبيية ) ياعييايو
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ِ  اد عا وا هلو ماعي  لل  المد امولو  عا  واحديول االسمامال لنه معوية 
(  وميس ثَيعا ح كيوا اليياي بالكسي ة مي ة   وبالضيمة مي ة لخي ى  نليأ  عَّو العيو ة )يايايو

( المعيييويماس ) ( و)يلايييايو مو مييييا  مييينهع لس  اليييياي مييييس المكونييياة امعيييَّية لهييييفا يوَايييايو
لداة النيداي )ييا( بايد  المعوية  و غ  يغ حايامهيا عبيا ة عيس اليياي الميغ مميأل  منهيا

 ماعي  لل  المدا.
 ثالثًا: النُّد ة الف ةحة  النُّد ة الش  ةة

الندبة  "مس  َيْولهع  نيدبة ال ليل لندبيه نيدبا  هفا  َّية ليه ييا  النياا. وبيه سيمية 
1)الباكييية نادبيية." هييهل  والَمياييَة  َبكيياا   ( و"نَدَبييه هلييو امميي   كنَعييَ ا  َدعيياا وحثاييه  وولا

َمحاسَنه  واالسعل  النُّْدَبةل." وَعداد
(2 ) 

والمنييدوس اعيييالحا  كمييا يييفك  ابييس مالييك  " ييو المييفكو  باييد يييا لو وا مفلاُّييا  
اا  لكونه محلا للٍع لو سببه." كما   لو مولُّ 3)لفْادا حاياة لو حل ) 

ي  عَّيو الميية  ولَّنسياي حضيو   و د ا م َنة )وا( النُّدبة بياو و الموة والمفل 
ميو مس النداي  كميا ييفك ل الميالاغُّ  "لاَّايةو َعيْب و سا عَّيو المكيا او"  وي ليدلنا  غ  فا الن

ن ميييا  الميييالاغُّ نفسليييه هليييو مفسييييٍ  ملانيييٍ  الليييممالو  يييفا الم عيييويةو عَّيييو اليييواو باوليييه  "وا 
 يغ  يفا البياس لوليود حي ٍ  ميس حي و و الميأوُّاو  -ياعيد )وا( النُّدبية–ولضاة بالواو 

4) يها  و يو اليواو." ويانيغ  يفا المفسيي ل لسا اليواو يناسيس ميا  يغ النُّدبيةو ميس عيوٍة  (

                                                 

 . 302  ل1  )ندس(  جا اللاةجممر ابس د يد   (1)
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ومأوٍُّا يمكسل حكايمله بهفا العيوة الَّ يوي اليواو  و يفا دلييل رخي  نسيو ه ليا دا  عَّيو 
لسا بيس مبنو )وا( الندبة وماناا مناسبة وضاية  و يفا المناسيبة مليي  هليو  ويدع  يفا 

 الوض  واالسمامال. 

هلو مفسي  الممال )ييا( النيداي المسيمامَّةو لَّندبية  -مس  بلل - و د ف س سيبويهو 
و)وا( النُّدبية عَّيو للي  الميد  مفسيي ا  عيوميا  داللييا   يايول  "والنُّدبيةل يَّزملهيا )يييا( و)وا( 
مناهع َيْحَمَّيوس ويدعوس ما  د  اة وبالد عنهع  وم  فلك لسا النُّدبيَة كيأناهع يم نميوس 

1) ا المدا  وللحاوا رخي  االسيع الميدا مبال ية   يغ المي نُّع." يها   مس َثعا للزمو  ويهي يد ميا  (
يفك ا سيبويه مس مناسبة لل و المدا لَّندبةو والم  نُّعو وميويل العوة بها  مانيو الم ي نُّع 

ي ل العاوةو لو محسينه  والم ْي يس والم  ناغ. الَّ ويا   أحدل ماانيه  و َمْ لو
(2 ) 

الها  لد نا ر اي الادماي  غ الندبية وليدنا ميا يهك يد ليابيَة اسيماموعَّو لي  نحٍو 
 ومناسبَة وْض و امداة )وا( و)يا( لما يل ي  يها مس ياو  البكاي عَّو المياة. 

ييل ابييس ياييي  ليييئا  مييس فلييك   الاال يية بيييس النييداي والندبيية  ييغ  "لسا  و ييد لخا
فيي   بينهمييا لسا المنييدوس يييفك   المنييدوس مييدعوٌّ  ولييفلك فلكيي  ميي   لعييول النييداي" وال

س كنييييَة ماَّييييع لن ييييه ال يسييييمليس كمييييا مييييدعو  يييي    أنييييَة مييييدعوا  وا  "عَّييييو سييييبيل المفل 
س كاس بَحْي ل ال يسم   كأن يه ماليد ا حاضي ا " و يو  "لكثي ل ميا ياي   يغ  المسم اَ  به وا 

" ومناسيبة ح  ييه )ييا( و)وا( ليه  يْا و احمميالهس   و َّيةو َعيْب  س  منايه  كالع النسياي لضل
ليه بيي  ييا لو وا لَميدا العيوة" وزييادةل للي   "لم ا كاس مدعو ا  بحي  ال يسم  لميوا  يغ لو 
ييا كيياس يلْسييََّك  ييغ الندبيية والنييْوحو مييف سل المي يييس  زادوا املييَ   الندبيية رخيي ا ِ منييه  "لم 
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و ا بيامل  دوس اليواو و  اليياي  رخو ا  لَّم ن عِ كما يأموس بها  غ الَاوا غ الميََّاةو  وخع 
1)مس  الَميد   يهيا لمكيسل ميس للْخَمْيهيا. ولميا اخمعيال عيومغ اليواو واملي  المكييونيسو  (

يييْزسل  والمييي ادل   ييي   لييييح   الندبييية )وا( ومناسيييبمهما لَّنُّدَبيييةِ  يييي  "مس الندبييية مفلييي ل وحل
العوة وميدُّا السيممال لميي  الحاضي يس. والميدُّ الكيائسل  يغ اليواو واملي  لكثي ل ميس 

2)لكائس  غ الياي وامل ."المد  ا ) 
بهييا هلييو لداة الندبيية )و  ا( و ييغ الا بييية باييض املفييا  المسييمامَّة عَّييو نحييٍو يلا ا

 و)يا(   مس  فا املفا  
ْو  و ييد  وَي مضيياعفا   لو مكسييوعا  بهيياي الس ييكة  عَّييو النحييو الييوا د  ييغ لَ  -

بييييديا  "َلوا ميييس كيييفا عَّيييو مانيييو المحيييزُّسو  و يييو ميييس ملضييي ال اع و اليييواوو   ييي يييول الزا
 اللاع ل 

ك ا ا هفا ما فك ملها  ومس بلادو ل ٍض دوننا وسمايو       َأوا لفو
 ييال الفييي ايل  َلنليييدنيه ابيييسل الليي  احو   يييَأْوا... و يييال هيييي لا  َلوا مييس كيييفا بمانيييو  مليييكاغ 

3)ملااٍة لو  ع  لو حزٍس." ) 

هلييو اخمَّيي  الاييدماي  ييغ باييض اسييماماالمه   الخَّيييل وسيييَوْي   - بويه يييف باس و
مل مفسي   ولهو ماالو   ( وعَّو فلك حل  َوْيَتأََن و الَ ﴿لس  )َوْي( اسع  اٍل بمانو )َلعلسل

و  ْفلِحو الَتِفرو 4)﴾يو و غ عوة  غ  فا ااية الك يمة و يغ هي  يا  وعَّيو فليك لي ى ( 
 الزمخل ي  ياول  "ومس امعواة  ول الملمندع والممالس َوْي... ومنه  وليه مايالو 
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1)"ويكأنييييه ال يفَّييييا الكييييا  وس." لييييو  ييييفا اليييي لي ف ييييس امسييييم ابافيُّ  باولييييه  "مييييس  ( وا 
يس. 2)امعواةو الد اليةو عَّيو لحيواٍل  يغ نفي  الميمكَّاع... و يغ لََّمَنيدُّع لو المالُّ " وثمية (

يييف ة منهيييا اليييالع  عيييا ة عَّيييو العيييو ة اليييوا دة  يييغ اايييية  َميييْس يييي ى لناهيييا )َوْيَّيييك( حل
3)الك يمة )َوْيك(. ) 

وفكيي  المييالاغُّ لسا مانييو )وي( و)َوْيييَك(  ييو الم نبيييه  وعَّييو  ييفا المانييو حمييَل 
ن مييييا العييييحيا لس مكييييوس )َوْي( حيييي    مفسيييييَ  )َوْيييييك(  ييييغ ااييييية السيييياباة باولييييه  "وا 

4)منبيه." ناول عس بايض النحيوييس مكلي  حاياية )َوْي(  و غ مالع )لساس الا س( (
" و يغ حيس ممعل ب ي  ا   ي  )َوْيََّه( مهلف يْزسل يَّة بوََّيهل  ومانيو َوْي حل ة ميس  "َوْي ولعو

يس" و يد فكي  بايد  ي  ومالُّ )َوْيَّلماهو( فلك   "َوْي كَّمةل ملف دة وملماه مف َدةل و غ كَّمةل مفلُّ
فلك ناوال  مهك د ميو  ا واسمامالها  غ الندبة عَّو نحيٍو عي يا  يايول  "ومنيه  يوللهع 

ْزسل للْخ وَج ملخْ  5)َ ج النُّْدَبة."واْيه  ماناا حل ) 
 مييس  ييفا الناييول بييدا لنييا لسا )َوْي( ميييو ة بإلييبال الفمحيية  وزيييدة  ييغ رخ  ييا 

6)الهيياي  عَّييو نحيييو زيادمهييا  ييغ االسيييع المنييدوس باييد للييي  المييدا  كاييولهع  وازييييداْا. ) 
 مس الندبة اللابية المحضة. - نا–ولكنها اسم نة عس فك  االسع المندوسِ منها 
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مس مانو المنبيه والمالكاغ  والمالس  والملااة مس  ع  لو حزٍس  وما فلك   يها 
وكيييفا مانيييو الن دبييية عَّيييو وليييه مخعيييول يلاَّلهيييا ل ييي َس هليييو لس مكيييوس لعيييَل )وا( 

و يييفا وا.  ←المسيييمامَّة  يييغ الندبييية الفعييييحةِ بإبيييدال املييي  ميييس اليييياي   كيييفا  َويْ 
انيييو الماليييس والندبييية دوس خَُّّوو يييا ميييس م –ليضيييا  –المسيييمخَّل يبييييس لنهيييا مييييو ة 

َبييَة مييس ييييسو اللاييغي اللييابية   ييابسل من ييو  يييفك  مييا ناييدُّا ميييو ا  باولييه  " فا مالا وا 
يسل بوا يا    يايولل  وا يا  لوهيفا َلي  مييا   لَّيَة  وا يا  ليه ميا َلْيَيَبيه  وميس الايي سو َميس يمَالا

1)يضا ."َلْحَسَنه.  ال ابسل َب اي   وماولل  غ الماْفلي  وا ا  وواَا لَ  )  

كيية الهيي اي  ييالميو  كيياس بزيييادة  يياي السييكة  وبإبييدال الييياي للفييا   ومييس ثَييعا ح ا
بالفمحة   ا ا  مس الماي  المسمثال )ل ح ح ل(   عا  لهفا المعوية ما يسواغ 

س  عَّييييو النحييييو الييييفي يبينييييه المخييييييي     منوينييييه كحييييال لسييييماي امعييييواة المييييغ منييييوا
 وا ا . ←وااَ  ←وااْ  ←َوْيهْ  ←َويْ 

ويفك  هسماعيل عماي ة لس  مفهوع المند ع  غ )وي(  يديع   فيغ الَّ ياة السيامية 
( ومانا يييييا واحسييييي ماا... و يييييد ya( )awاسيييييمامَّة بمانيييييو الميييييألُّع  و يييييغ امكاديييييية )

للضيييي  هليهيييا الهييياي  يييغ الاب يييية  يييو دة )للوَييييْه( لَّمحسييي  هليييو لانيييس )للْوْي(  و يييغ 
)َوْي( حي   نيداي  يغ اا اميية. و يد خَّيل ميس لَّمحس  ليضا   هليو لانيس اسيمامال 

فلييك هلييو الاييول  "ولحسييس لس حيي و  النييداي  ييغ الا بييية عَّييو عييَّة بمفهييوع )وي( 
 ييغ لنهييا لعييال   –ليضييا  – هييغ مَّماييغ ميي  )وي(  ييغ مانييو المنبيييه  و ييد المايية ماهييا 

2)حكاية عوة المنادي." ) 

  ول اللاع  واسمامَّة عَّو مانو المالس  غ لوا د لا ية مخمَّفة  منها 

                                                 

 . 564  ل13)ويه(  ج  لعا  ال ر ( ابس من و   1)
 .  35  34  ل ح   في االعتشراا  اللاة( عماي ة  2)
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 وا بيييييأبغ لنيييييةو و يييييوكو امْلييييينسل 
   

1)سيه الزا نيا فل ا عَّيييكأن م ) 

 و ول رخ    

َوْي كييييييأسا مييييييس يكييييييس لييييييه َنَلييييييسل 
 يلْحَبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْس  

  

2)وَمْس َيفماْ  َيالْ  َعْيَ  ضل ا  ) 

ماي   يغ عميوع الَّهلياة ام دنيية   ولم ا الندبة المغ مام س بالبكاي عَّيو المياية 
فا بة الفعيحة  و ما )وا( و)يا( وبي  )َلْي(  و)َ يْغ( و)رْي( ويعياحس  يبأدواة الند

امدواة من ييييعل عيييومغ ومَّوينييياة مخمَّفييية  منحييييو منحيييو اايايييال والمي ييييس هفا مييييا 
 ا م نة  فا الندبة بنمي مس اللا  اللابغ الفي منلدا النساي  غ الم.مع  ومسمامل

   وانفااالة الناْف  المخمَّفة.س املع والحزس  والمولُّ ع غ المابي   -ليضا  –

 

                                                 

 .  686  ل2نسبه السيويغ هلو باض بنغ مميع  غ ل ح لوا د الم نغ  ج (1)

  محايييي   محميييد محييييغ اليييديس مانوووي الل ةووو ابيييس  لييياع  لبيييو محميييد عبيييدا  لميييال اليييديس  ( 2)
. والبية نسبه 425  ل2ع  ج1995  1993عبدالحميد  المكمبة الاع ية  د ي  بي وة  

  .189  ل1  جال ةا   الت ةة اللاح  هلو لبغ امعو  سايد بس زيد بس نفيل  غ 
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 نتائج الدراعة

مناولة  فا الد اسة لدواة النيداي النحيوي وميا وسيمناا بيي  "المعيوية الليابغ" 
 غ مالماة الا بية  و غ باض مهلفاة النحو الاديمة والحديثية  والَّهلية ام دنيية 

 ها عَّييو الن حييوالدا ليية بميينهٍا وعييفغ محَّيَّييغ ماييا س  يياد هلييو نمييائَا مخمَّفييٍة  نبسيييل 
 اامغ 

ي  ا . الماا نة بيس لدواة النداي والندبة ولدواة المنبيه  وباض لسماي ام اال  وه1
مم ا اسملامل  غ الا بية والَّهلاة الدا لية اسيَع عيوة لو )معيويما ( مليي  هليو 

 لسا  فا املفا  مهل   حاال  دالليا  واحدا ِ للمَّة مس امسباس  منها 

لنييداي والمنبيييه غ  ييفا املفييا  لماانيهييا   مو ُّ  ييا عَّييو ماييانغ امناسييبة مبييان -
والييدعاي  والندبيية والمفليي  والحييزس يناسييبه الييممال بنيمهييا عَّييو لعييواة المييد اليويييل 
والاعيي   ومييا يسييم و بنعيي  المييد   هييغ ماييوع عَّييو لعييواة المييد  وحييد ا  لو عَّييو 

نل ييية  عَّييو النحييو  لعييواة المييد  ميي  العييوة الحنليي ي الهمييزة  لو ميي  الهيياي الح
  وْ  ييا  وْي  لَ  )َلْي  هْي  يييا  رْي  َليييا  ليايييا  ليايييْه  َل  ر  َ ييْغ  َ ييَغ   يييا   ي ييا  وا 
اا نوا   ناا  ي رْو  ري  روو  َ ْغ   ْأ   اي  ياْي  يْأ  ياْي  يْه  ياا  يا  ياا  يهياا  يا

 (. َوْيه  واا

 النييداي والندبيية  ومييس ثَييعا لكييدو ييد فكيي  باييض الاييدماي  ييفا المناسييبة  ييغ لدواة 
المحيييدثوس مفيييوَ  لعيييواة الميييد  يييغ وضيييوحها السيييماغ عَّيييو هي  يييا ميييس امعيييواة 

 الَّ وية  زيادة عَّو ما فك وا مس خف ة  فا امعواة.

 ودع نلأة  فا املفا   ومسوغ  فا الاودع مناسبة مبانيها لماانيها بما يا بهيا  -
ايييد الوسيييَّة الالييدمو  يييغ نلييوي عمييوع للفيييا  مييس نلييأة للفييا  الَّ ييية بالمحاكيياة المييغ م

 الَّ اة. 
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ضوعها لنول مس الميو  العومغ المليم ك   يأكث   يفا املفيا  موضيول خ -
عَّييو عييوميس ل يييوييس يهلفيياس مايايييا  عييوميا  واحيييدا   وزيييادة ميييدة النييي  بالح كييياة 
الاعا  لو ما يسمو باالبال العومغ والميل كاس سيببا   ئيسيا   يغ نليأة باضيها. 
و يييد لليييا  الخَّييييل هليييو نليييأة لداة النيييداي )رْي( ميييس )َلي( ميييس ي يييي  ميييد العيييوة 
بالفمحيية  وعَّيييه  إنييه يمكييس نسيي  باييض املفييا  النالييئة بهييفا االييبال عَّييو النحييو  

(  )َييييْأ  ←روْ   ←)َلوْ  و  يييياا(... ولثايييل الهميييزة لثييي   يييغ الميييي ←يييياْي(  )َييييْه  ←روو
 نليأة لداة النيداي ) يييا( عَّيو هبيدال الهييايالعيومغ المليم ك   اييد حميل ابيس الساييكية 

مييس الهمييزة  ويمكييس لنييا بهييفا اابييدال مفسييي  نلييأة كثييي  مييس امنميياي المييغ وضييانا ا 
 يياْي(... واللييممال  َ ييْغ(  و)رْي  مماابَّيية   ييغ الد اسيية  عَّييو نحييٍو مييس  )َلي 

 Diphthong)) باييض  ييفا املفييا  امعييول عَّييو مييا يسييمو بعييوة المييد الم كييس
 غ ميو  ا.لث   

يييييغ وميييييس المليييييم ك  يييييغ ميو  يييييا - ه يييييغ(    ه حييييياع الهميييييزة  يييييغ نحيييييو  ) و
يييا(  َل ييْغ(  ولاييلا  ييفا المفسييي  ينيبيي  عَّييو لداة النييداي )لَ  َل لييه( و)َ ييغْ  و) لييهْ 

وهاية اا حاع مكثي  بنية  يفا املفيا   لو لالسيماانة بهيا عَّيو ميا  يغ عيوة الهياي 
ة بهييا  و ييد  لينييا  ييفا الهمييزة ملاحييع  بييل مييس خفيياي و ميي  ال يناسييس هاييية المعييوي

ْو( لَّاَّة نفسها المفكو ة  غ اله  اي. الحاي  غ معويماة مس نمي  )َحْو وَلَحْو وللحل

. لباض الادماي والمحدثيس مس اا اي ما يعَّا لَّبناي عَّيها  حيس يلاال  بأسا لداة 2
نييداي )رْي( عَّييو النيداي )َلي( مميييو  بإلييبال الفمحية ليكييوس مييس نمياج فلييك لداة ال

ما فك  الخَّيل  وبأسا )َلييا( لعيل )َ ييا( بإبيدال الهميزة  ياي   ومم يا يعيَّا لَّبنياي 
عَّيه ميل الزمخل يا وابس ياي  هليو لسا النيداي معيوية بالمنيادى  وميا يعي ح 
بييه ابييسل اللييل ي والسييهيَّغُّ مييس لسا )يييا( النييداي بمنزليية مييا يلعييواة بييه لضيي وس 

 . الحيواناةو المخمَّفة
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 . مالزع لدواة النداي م  المنادى  غ االسمامال مس الميو  النحويِ مأسيسا  عَّو3
مييا  ييياع مييس دالئيييل مبيييس لسا  يييفا امدواة عبيييا ة عييس معيييوية ينب ييه بيييه السيييام  

 يد و ابمداي  ومس َثع  يلعا  هلو ماييس المنادى والمانو الفي يلي اد مخايبميه بيه  
ي م س ابس اللل ي  ليئا  مس  فا ال ل في نادا ميو ا  نحويا  عَّو النحيو اليفي  لع 

اة  غ الد اسة. و فا الامَّية الكالمية كانة  غ عو مها اموليية ميمع  بهيفا امدو 
لااي الماانغ هليه عَّو نحو ما  واا المالاغُّ مس اسما مال دوس ماييس المنادى  وا 

  ) ا( المنبيه مف دة .

يييي   ييييغ الفعيييييحة . مناسييييبة امدواة )وا( و) يييييا( الوضيييياية لم4 انييييو الندبيييية والمفلُّ
( ( و)َليْ وْ اسييملامَّة لهيييفا ال اييية  كيييي  )لَ  والَّهليياة ام دنيييية  زيييادة عَّيييو لدواة

و)واا( وهي  يييا  و يييد اسيييمامَّة بايييض  يييفا الَّهلييياة الدا لييية لداة النيييداي )رْي( 
 ال اية ليضا .  اومعويماة مس نحو )َ ْغ( و) اْي(... لهف

 داي والمعييوية  ييغ الفعيييحة  ولهلامهييا الاديميية والحديثيية. الماا نيية بيييس للفييا  النيي5
الدا لة  وباض الَّ ياة السيامية  يدمة المزييد ميس اليدالئل الاويية عَّيو لس  يفا 
ا ميس لنهيا ناليئة ميس لعيول  املفا  مس حال دالليغ واحيد  زييادة عَّيو ميا مي ل 

 واحدة. 
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 ع.1993  1مَّحع  مكمبة الهالل  بي وة  ي

  3  مهسسييية ال سيييالة  بيييي وة  يالف ووو   مانوووه  أ نةتوووهالسيييام ائغ  هبييي ا يع   .23
 ع.1983

  محاي   محمد ل   ومهدي ف ا األالس  سيغ   لبو عثماس سايد بس محمد   .24
 ع.2002  3ع  مهسسة دا  اللاس  الاا  ة  يعال  

  محاييي   نتووائج الفكوور فووي النحوو السييهيَّغ  لبييو الااسييع زيييد بييس عبييدال حمس   .25
 ع.1984  2محمد هب ا يع البنا  دا  االعمعاع  الاا  ة  ي

مكمبة   محاي   عبدالسالع  ا وس  الكتا سيبويه  لبو بل  عم و بس عثماس   .26
 ع.1982  2الخانلغ  الاا  ة  ي

  محاييي   عبدالحميييد المحكووم  المحووةط األعظوومابييس سيييدا  لبييو الحسييس عَّييغ   .27
 ع.2000  1 نداوي  دا  الكمس الاَّمية  بي وة  ي 
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  محايييي   عبدالحمييييد  نيييداوي  دا  المخ وووصابيييس سييييدا  لبيييو الحسيييس عَّيييغ   .28
 ع.2005  1الكمس الاَّمية  بي وة  ي

  وض  حواليه  األش اه  النظائرلديس عبدال حمس لبو بك   السيويغ  لالل ا .29
 ع.2001  1ه ي  الليخ  دا  الكمس الاَّمية  بي وة  ي

  لي ح الم هور فوي علو م اللاوة  أن اعمواالسيويغ  لالل الديس عبيد الي حمس   .30
وماَّييييي   محمييييد ليييياد المييييولو بييييك ورخيييي يس  المكمبيييية الاعيييي  ية  بييييي وة  د ي  

 ع.1987

  محايييييي   همووووول الم امووووولاليييييديس عبيييييدال حمس لبيييييو بكييييي   السييييييويغ  ليييييالل  .31
 عبدالحميد  نداوي  المكمبة المو ياية  الاا  ة  د ي  د ة.

   ميباية لاماية الايا  ة المنمج ال  تي لل نةة ال ر ةوةلا يس  عبدالعبو    .32
 ع.1977  1)الكماس اللاماغ( الاا  ة  ي

س   عيالع الكميال ر ةوة أثور القو انة  ال و تةة فوي  نواف الكلموةاللايس   وزي   .33
 ع.2004  1الحدي   ه بد  ي

  منليييو اة وزا ة الثاا ييية ام دنيييية  محابووورات فوووي اللعوووانةاتاللييايس   يييوزي   .34
 ع.1999  1عماس  ي

  محاي   محمود أمالي ا   الشجر ابس اللل ي  ضياي الديس لبو السااداة   .35
 ع.1991  1اليناحغ  مكمبة الخانلغ  الاا  ة  ي
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ةة أعول   النوداف  وة  اللاوة ال ر ةوة  اللاوات العوامةة الشومال لحامه   بيا ي  .36
   سييالة مالسييمي  مخيوييية )لامايية عيييس لييم   كَّييية املسلييس   سييع الار ةووة

 ع.1990الَّ ة الا بية(  

  محاي   محمد حسس رل ياسييس  عيالع المحةط في اللاةابس عباد  العاحس   .37
 ع.2011  1الكمس  بي وة  ي

غ    مكمبة الخانلط ر اللا   مظاهره  علله  و انةنهالتعبدالمواس   مضاس   .38
 ع.1997  3الاا  ة  ي

  6  مكمبة الخيانلغ  الايا  ة  يف    في فقه ال ر ّةةعبد المواس   مضاس   .39
 ع.1999

  3  مكمبية الخيانلغ  الايا  ة  يالمودخ  ىلوى علوم اللاوةعبدالمواس   مضياس   .40
 ع.1997

 ع.1973  1بناس  بي وة  ي  مكمبة لأ حا  في اللاةعبدا  داوود   .41

  محايييي   محميييد الفووور ا اللا ةوووةالاسيييك ي  لبيييو  يييالل الحسيييس بيييس عبيييدا    .42
   د ة.1هب ا يع سَّيع  دا  الاَّع والثاا ة  الاا  ة  ي

 ع.1982  دا  الكمس الاَّمية  بي وة  د ي  الّطرا الاَّوي  يحيو بس حمزة   .43

مييي  الاَّميييغ الا ا يييغ    ميباييية الملتوووارةل ال ووور  و ووو  اإلعوووالمعَّيييغ   ليييواد   .44
 ع.1957  1ب داد  ي
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  2  دا  وائيييل  عمييياس  ي حووو   فوووي االعتشوووراا  اللاوووةعمييياي ة  هسيييماعيل   .45
 ع.2003

  دا  الفكيي  الَّبنييانغ  بييي وة  النووداف فووي اللاووة  القوور   ييا    لحمييد محمييد   .46
 ع.1989  1ي

  محايي   السييد لحميد عيا   ميباية ال واح يابس  ا    لبو الحسيس لحمد   .47
 ع.1977البابغ الحَّبغ  الاا  ة  د ي   عيسو

  محايي  عبدالسيالع  يا وس  دا  مقاةة  اللاوةابس  ا    لبو الحسيس لحمد   .48
 الليل  بي وة  د ي  د ة.

  محايي   مكميس محايي  القام   المحةطالفي وزربادي  ملد الديس لبو يا     .49
 ع.2005  8الم ا   غ مهسسة ال سالة  مهسسة ال سالة  بي وة  ي 

   محاييي   عميياد البييا وديالجووامل ألحكووام القوور  الا يبيغ  لبييو عبييدا  محمييد   .50
 وخي ي سادي  المكمبة المو ياية  الاا  ة  د ي  د ة.

  محايي   خَّييل هبي ا يع الفرا فوي اللاوة ي س  لبو عَّغ  محمد بس المسمني    .51
   د ة.1الايية  مكمبة الثاا ة الدينية  الاا  ة  ي

  محاي   لحمد الخ اي  ميبوعاة ر ا الم انيبدالنو   المالاغ  لحمد بس ع .52
 ملم  الَّ ة الا بية  دمل   د ي  د ة.

  محايييي   عبيييدال حمس السييييد شووورم التعووومة ابيييس ماليييك  لميييال اليييديس محميييد   .53
 ع.1990  1ومحمد المخموس   ل  لَّيباعة والنل   الاا  ة  ي
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مكمبييية الياليييس   علوووم ال ووو تةاتمحميييود  عبيييدا   بيييي  وعيييالع  عبيييدالازيز   .54
 ع.1988  2اللاماغ  مكة المك مة  ي 

 ع.1998  5  عالع الكمس  الاا  ة  يعلم الداللةمخما  عم   لحمد   .55

  مكمبيية البييابغ الحَّبييغ فووي النحوو  ال ر ووي و اعوود  تط ةوواالمخزومييغ  مهييدي   .56
 ع.1986  2ولوالدا  الاا  ة  ي

  ئد الا بغ  بي وة  دا  ال افي النح  ال ر ي نقد  ت جةهالمخزومغ  مهدي   .57
 ع.1986  2ي

  الجنوى الوداني فوي حور ا الم وانيالم ادي  لبو محمد بيد  اليديس بيس  اسيع   .58
  1محاي    خ اليديس  بياوة ومحميد نيديع  اضيل  دا  الكميس الاَّميية  بيي وة  ي

 ع. 1992

األلفوواظ المعووت ملة فووي الت وو ةت للحةوو ا : دراعووة لا ةووة المسيياعفة  خالييد   .59
(  3اسييياة الَّ ويييية  م كيييز المَّيييك  يعيييل  ال يييياض  الايييدد )  ملَّييية الد  داللةوووة
 ع.2011(  سنة 13الملَّد )

  دا  األد ات المفةووودا للتن ةوووه فوووي كوووالم ال ووور المعييي ي   يييما ا  عيييالا   .60
 ع.1987  1الو اي  الاا  ة  ي

  فووي األ ووو ات اللا ةووة دراعووة فوووي أ وو ات المووّد ال ر ةوووةالميَّبييغ  هالييس   .61
 ع.1984  1اعالع  الا ا ية  ب داد  يمنلو اة وزا ة الثاا ة وا

  دا  الفك   بي وة  لعا  ال ر ابس من و   لبو الفضل لمال الديس محمد   .62
 ع.1994  3ي
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  محاي   محمد محيغ ماني الل ة ابس  لاع  لبو محمد عبدا  لمال الديس   .63
 ع.1995  1993الديس عبدالحميد  المكمبة الاع ية  بي وة  د ي  

  محايي   لحميد السييد شورم المف و   الديس يايي  بيس عَّيغ   ابس ياي   مو  .64
 لحمد  المكمبة المو ياة  الاا  ة  د ي  د ة.
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 الرم   ال  تةة المعت ملة في الدراعة

 

 >     الهمزة

 b     الباي

 rال اي                                      

 n     النوس

 h      الهاي

 w                   الواو نع  المد

 y    الياي نع  المد

 ā         لل  المد اليويَّة )الفمحة اليويَّة( 

 a    الفمحة الاعي ة

 ō  الواو المدية اليويَّة الممالة

 i    الكس ة الاعي ة

        ē     الياي المدية اليويَّة الممالة

ل هلو                    يمحو 

 

 

 



 المصادر والمراجع
محعلرررلحعل ررر سحعمررر،حلرر ماح زم لررر محأا،حلد ررر  حا  ررر،اثحا  ،مرررامحتهذذذ ال ال  ذذذ األزهرر، محمدمرررأحمررر ح دمرررأمح .1

 م.2001مح1م ، تمحط

Alazhari, Moh'ed bin Ahmed, Tahtheb Allughah commented by: Omar 
Salamy and partner, Dar Ehia Alturath AlArabi, Birut, 1st Edition, 2001. 

مح دق رلسح دمرأحا لر أح دمرأمحا م  مر حشذر  ااياذ  ا ذل الباجذلاألل ،ام ذّ مح،ضاحا ّأ  حمدمأحم حا دل مح .2
 ا   ف ق  محا ق ه،ةمحأحطمحأحت.

Alastrabathy, Radhy Aldin Moh'ed bin Alhasan, Sharh Kafiat ibn Alhajeb, investigated by: 
Ahmed Alsaid Ahmed, AlMaktabah Altawfiqeeh, Cairo.  

مح دق رلسحعمأا دم رأحا لر أمحا م  مر حاألزهّ، ر حمنهج السالك إلى ألفا  ا ل مالذكاألشم ناح م حا دل حعلّامح .3
  ل ،اثمحا ق ه،ةمحأحطمحأحت.

AlAshmony, Abu Alhasan Ali, Manhaj Alsalik Ela Alfeat Ibn Malek, 
Investigated by: Abdulhamid Alsaid, Almaktabah Alazhariah Le Alturath, 

Cairo 

مح دق رلسحمدمرأحمة ر حا م طر ،محمطم ر حا  ، رامحأسذرار الرر اذ األنم ،ّ مح م حا م،  تحعمأا ،دم حم حمدمأمح .4
 م.1957مح1)مطم ع تحا م معحا  لماحا  ،ما(حأمشلمحط

Alanbari, Abu Albarakat Abd Alrahman bin Moh'ed, Asrar AlArabiah, 
Investigated by: Moh'ed Bahjat Albitar, Matba'at Altaraqi, (Arabic Scientific 

Complex publications) Damascus ,1st Edition, 1957.   

مح دق ررلسحا شرر محمدمررأحعمررأا م  لحعضرر م محمطم رر حالمذذ ار والمؤنذذ األنمرر ،ّ مح مرر حم رر،حمدمررأحمرر حا ق لررممح .5
 م.1999مح1األه،امحا    ،  محا ق ه،ةمحط

Alanbari, Abu Baker Moh'ed bin Qasem, Almothaker wa Almouanth, 
Investigated by: Alshikh Moh'ed AbdAlkhaliq Adhema, Matba'at Alahram 

Altijariah, 1st Edetion, 1999.   

مح دق ررلسح، ررمحع مرر  حمدمررأمحارتشذذاا البذذرل يذذ  لسذذال الرذذرلاألنأ لررامح مرر حد رر  حمدمررأحمرر ح  لرر مح .6
 م.1998مح1 م ن امحا ق ه،ةمحطم  م حا

Alandalusi, Abu Hayan Moh'ed bin Yousef, Ertishaf Aldharb fi Lisan 
Alarab, Investigated by: Rajab Othman Moh'ed, Maktabat Alkhanjy, Cairo, 

1st Edition, 1998.ح



ا ف ر،محم رر، تمحأحطمححمحم ن  رر سحقرأ احمدمرأمحأا،ال بذر المبذا األنأ لرامح مر حد ر  حمدمرأحمرر ح  لر محح .7
 م.1992

Alandalusi, Abu Hayan Moh'ed bin Yousef, Albahar Almohet, Enaeat by: 
Sedqy Moh'ed, Dar Alfeker, Beirut, 1992.ح

 م.ح1961مح3أا،حا نةض حا  ،م  محا ق ه،ةمحطحماألصوات ال  وا  ن سمحلم،اه ممح .8

Anees, Ibrahim, Alaswat Allughawih, Dar Alnahdha Alarabiah, Cairo, 3rd 
Edition, 1961.ح

 .محم  م حاألن ل حا مق،  محا ق ه،ةمحأطمحأتدالل  األلفاظ ن سمحلم،اه ممح .9

Anees, Ibrahim, Dalalat Alalfath, Maktabat Alanjlo Almisriah, Cairo.ح

ملر ،ةمحا م لرسحا ر طناحمح دق رلسحممرأ  حالفذارر يذ  شذر  جمذد ل ذدال ا را م لّامحمدمأحمر ح مراحا فر  مح .10
 م.2002مح1 ل ق ف ح ا فن  محا    تمحط

Alba'aly, Moh'ed bin Aby Alfateh, Alfakher fi Sharh Jomal Abdelqader, Investigated 
by: Mamdoh Khasarah, Almajles Alwatany le Althaqafah wa Alfonon, Kuwait, 1st 

Edition, 2002.ح

مح1مح دق ررلسحعمررأا  ه محا  دلرر محملللرر حا ،لرر   محم رر، تمحطالفوائذذد وال والذذدحا  مرر ن نّامحعمرر،حمرر ح  مررتم .11
 م.2002

Althamaniny, Omar bin Thabet, Alfawaid wa Alqawaed, Investigated by: Abdelwahab 
Alkahleh, Mussasat Alresalah, Beirut, 1st Edition, 2002. 

محأا،حا م رر ، محا قرر ه،ةمحأحطمحصذذوات يذذ  ال  ذذ  الرر اذذ أسذذماا األيرذذاد وأسذذماا األ مرر،محمدمررأحعمررأا مح .12
 م.1980

Jaber, Moh'ed Abdallah, Asma'a Alafa'al wa Asma'a Alaswat fi Allughah Alarabiah, 
Dar Alma'aref, Cairo, 1980. ح

مح2أمشرلمحطمح دق رلسحفر  زحا أا ر ح مدمرأحا أا ر محم  مر حلر أحا رأ  محدالئد اإللجازا  ،  نامحعمأا ق ه،مح .13
 م.1987

Aljarjany, Abdelqaher, Dalael Ali'jaz, Investigated by: Faiz Aldayah & Moh'ed 
Aldayah, Maktabet Sa'ad Aldin, Damascus, 2nd Edition, 1987. 

مح دق لسحمدمأحعلاحا ن  ،مح زا،ةحا  ق ف ح اإلع محا  ،ا  ر محمدرأاأمحالرصائصام ح نامح م حا ف  حع م  مح .14
 م.1990مح4ة   حا   م ح ل   ممحا ق ه،ةمحطا 

Ibn Jini, Abu Alfath Othman, Alkhasaes, Inestigated by: Moh'ed Ali Alnajar, Iraqi Ministry 

of Culture and Information, Baghdad, Alhaiah Ala'amah le Alkutab, Cairo, 4
th

 Edition, 

1990. 



ح

 م.1994أا،حا  ق ف محا أا،حا م ض  محأطمححموم نا ا ال    الرر ا  مرنا ادل  مح م ممح .15

Hassan, Tamam, Allughah Alarabiah Ma'anah & Mabnah, Aldar Albidha, 1994. 

مح دق رررلسحلمررر،اه محا لررر م،ا اح مةرررأ حا ممز مرررامح زا،ةحا  ق فررر حالرذذذالا مل رررامحا مل ررراحمررر ح دمرررأحا ف،اه رررأ مح .16
 م.1981مح1ط اإلع محا  ،ا   محأا،حا ،ش أمحمدأاأمح

Alkhalil, Alkhalil bin Ahmed Alfarahedy, Alain, Investigated by: Ibrahim Alsamera'I & 
Mahdy Almakhzomy, Iraqi Ministry of Culture and Information, Dar Alrasheed, 

Baghdad, 1
st
 Edition, 1981.ح

مرررز حمن ررر،حم لم رررّامحأا،حا  لرررمح لم  ررر  محمح دق ررلسح،حجمهذذذرل ال  ذذذ امرر حأي، رررأمح مررر حم ررر،حمدمرررأحمرر حا دلررر مح .17
 م.1987مح1م ، تمحط

Ibn Duraid, Abu Baker Moh'ed bin Alhasan, Jamharat Alughah, Investigated by: 
Ramzi Muneer Ba'alabki, Dar Alelm Le Almalaeen, Birut, 1st Edition, 1987. 

مح1دق لسحعمأا حا  م ، محمطم  حا  ر نامحمدرأاأمحطمح البدا حغرالا أ ن ، مح م حمدمأحعمأا حم حمللمم .18
 .م1976

Aldinory, Abu Moh'ed Abdallah bin Muslem, Gharib Alhadeth, Investigated by: 
Abdallah Aljabory, Matbaet Alany, Baghdad, 1st Edition, 1976. 

م م عرر حمر حا مدّققرر  محأ  رر ححمح دق ررلمذذل جذذوا ر ال ذذاموس تذذاا الرذذروسا ّزم رأّ محا لرر أحمدمرأحم، ضرر مح .19
 م.2001-1965ا    تمح

Alzubaidy, Moh'ed Murtadha, Taj Alaros min Jawaher Alqamos, Investigated by a 
group of investigators, Kuwait, 1965-2001.ح

م ررأّ محا لرر أحمدمررأحم، ضرر مح .20 لدرر حمح دق ررلسحمقررطف حد رر ز ح  مرر،  محم مررعحا الّتام ذذ  والذذ اد والصذذ  ا زَّ
 م.2006-1986مح1ا  ،م  محا ة   حا   م ح شل  حا مط معحاألم ،  محا ق ه،ةمحط

Alzubaidy, Moh'ed Murtadha, Altakmelah wa Althail wa Alselah, Investigated by: 
Mustafa Hijazi & others, Allughah Alarabiah Complex, Alhayah Ala'amah le Sheoon 

Almatabe' Alamiriah, Cairo, 1986-2006.ح

محمطم رر حمقررطف حا مرر ماحا دلمررامحأحطمحالاشذذاا لذذل غذذوامز التنزاذذدا ّزممشرر،ّ مح مرر حا ق لررمحمدمرر أمح .21
 .م1948ا ق ه،ةمح

Alzamakhshary, Abu Alqasem Mahmoud, Alkashaf an Ghawamedh Altanzil, Matbaet 
Mustafa Albaby Alhalaby, Cairo, 1948. 



مح دق لسحعلاحم حملدممحم  م حا ة امحم ر، تمحالمفصد ي  صنر  اإللرالا زممش، مح م حا ق لمحمدم أمح .22
 م1993مح1ط

Alzamakhshary, Abu Alqasem Mahmoud, Amufasel fi Sena't Alirab, Investigated 
by: Ali bu Melhem, Maktabat Alhelal, Bierut, 1993. 

 م.1983مح3محمللل حا ،ل   محم ، تمحححطزمانه وأ ناتهالفرد ا ل م،ا امحلم،اه ممح .23

Alsamerai, Ibrahim, Alfel Zamanoh wa Abneatoh, Mussasat Alresalah, Birut, 3rd 
Edition, 1983. ح

مح دق لسحمدمرأحشر، ح مةرأ حعرّ ممحملللر حأا،حا شر ممحاأليرادا ل، لطّامح م حع م  حل  أحم حمدمأمح .24
 م.2002مح3ا ق ه،ةمحط

Alsarqsdy, Abu Othman Said bin Moh'ed, Alafa'al, Investigated by: Moh'ed sharf & 
Mahdy Allam, Mussasat Dar Alsha'ab, Cairo, 3rd Edition, 2002. 

مح دق رررلسحمدمرررأحلمررر،اه محا منرررر محأا،حنتذذذائج الفاذذذر يذذذ  النبذذذذوا لرررة لامح مررر حا ق لرررمحز رررأحمررر حعمررررأا ،دم مح .25
 م.1984حم2االع ق ممحا ق ه،ةمحط

Alswhaily, Abu Alqasem Zaid bin Abdelrahman, Nata'ej Alfeker fi Alnahw, 
Investigated by: Moh'ed Ibrahim Albana, Dar ale'tisam, Cairo, 2nd Edition, 1984. 

مح2مح دق ررلسحعمأا لرر محهرر ،  محم  مرر حا مرر ن امحا قرر ه،ةمحطالاتذذاللرر م   مح مرر حمشرر،حعمرر، حمرر حع مرر  مح .26
 م.1982

Sibawih, Abu Besher Amro bin Othman, Alketab, Investigated by: Abdusalam 
Haron, Maktabat Alkhanjy, Cairo, 2nd Edition, 1982.   

مح دق ررلسحعمررأحا دم ررأحهنررأا  محأا،حا   ررمحا  لم رر محالمباذذو والمبذذا  األلظذذوامرر حلرر أبمح مرر حا دلرر حعلررامح .27
 م.2000مح1م ، تمحطح

Ibn Sido, Abu Alhasan Ali, Almuhakem wa Almuheat Ala'atham, Investigated by: 
AbdAlhamid Hindawi, Dar AlKotob Alelmeh, Birut, 1st Edition, 2001.ح

مح1مح دق ررلسحعمأا دم ررأحهنررأا  محأا،حا   ررمحا  لم رر محم رر، تمحطالمرصذذصامرر حلرر أبمح مرر حا دلرر حعلررامح .28
 حم.2005

Ibn Sido, Abu Alhasan Ali, Almukhasas, Investigated by: AbdAlhamid Hindawi, Dar 
AlKotob Alelmeh, Birut, 1st Edition, 2005.ح

مح ضررعحد اشرر  سح ، رر،حا شرر ممحأا،حا   ررمحاألشذذ او والنظذذائرا لرر  طامح رر احا ررأ  حعمررأا ،دم ح مرر حم رر،مح .29
 م.2001مح1ا  لم  محم ، تمحط



Alseuty, Jalal Aldin Abdulrahman Abu Baker, Alashbah wa Alnathaer, put the 
footnotes by: Ghareer Alshikh, Dar AlKotob Alelmeh, Birut, 1st Edition, 2001.  ح

محش، ح   ل رلسحمدمرأح ر أحا مر   حمر حالمز ر ي  ل وو ال    وأنوالهاا ل  طامح  احا أ  حعمأحا ،دم مح .30
 م.1987  م،  محا م  م حا  قّ،  محم ، تمحأطمح

Alseuty, Jalal Aldin Abdulrahman, Almuzher fi Olom Allughah wa Anwa'eha, 
explained &commented by: Moh'ed Jad Almawla bek & others, Almaktabah 

Alasreh, Birut, 1987.  ح

ا   ف ق ر محمح دق رلسحعمأا دم رأحهنرأا  محا م  مر ح مذع الهوامذعا ل  طامح  احا أ  حعمأا ،دم ح مر حم ر،مح .31
 ا ق ه،ةمحأحطمحأحت.

Alseuty, Jalal Aldin Abdulrahman Abu Baker, Hame' Alhawame', Investigated by: 
AbdAlhamid Hindawi, AlMaktabah Altawfiqeeh, Cairo.ح

محمطم ر ح  م رر حا قر ه،ةمح)ا   رر محا  ر م ا(حا قرر ه،ةمحالمذذنهج الصذذوت  ل  ناذذ  الرر اذذ شر ه  محعمأا قرم ،مح .32
 م.1977مح1ط

Shahin, Abd Alsaboor, Almanhaj Alsawty le Albuniah Alarabiah, Matba'at Jamea't 
Alqahirah, (Alketab Aljamey) Cairo, 1st Edition, 1977. 

 م.2004مح1محع  محا   محا دأ ثمحل،مأمحطأثر ال وانال الصوتا  ي   ناا الا م  الرر ا ا ش  ممحف ز مح .33
Alshaib, Fawzi, Athar Alqwaneen fi Bena' Alkalemah Alarabiah, Alam Alkotob Alhadith, Irbid, 1

st
 

Edition, 2004. 

 م.1999مح1محمنش ،اتح زا،ةحا  ق ف حاأل،أن  محعم  محطمبابرات ي  ال سانااتا ش  ممحف ز مح .34
Alshaib, Fawzi, Muhadarat fi Allesaniat, Publications of Jordanian Ministry of Culture, Amman, 1

st
 

Edition, 1999. 

مح دق رلسحمدمر أحا طنر دامحم  مر حا مر ن امحأمال  ا ذل الشذجر ام حا ش ، محض   حا أ  ح م حا لر  أاتمح .35
 م.1991مح1ا ق ه،ةمحط

Ibn Alshajari, Dhia Aldin Abu Alsa'adat, Amaly ibn Alshajari, Investigated by: 
Mahmoud Altnahy, Maktabat Alkhanjy, Cairo, 1st Edition, 1991.ح

مح،لرر   حم  لرر  ،حأسذذ ول النذذداا  ذذال ال  ذذ  الرر اذذ  وال  ذذات السذذاما  الشذذمالا  ال ر اذذ شررد   مح مرر ، مح .36
 م.1990ممط ط ح)  م  حع  حشمسمح ل  حاأل لي مح لمحا لد حا  ،م  (مح

Shehatah, Qbary, Eslop Alneda' bein Allughah Alarabiah wa Allughat Alsamiah 
Alshemaliah Algharbiah, Master Thesis (Jameat Ain Shams, Kuliat Alalson, Arabic 

Language Section), 1990.  



مح1مح دق رررلسحمدمرررأحدلررر ح اح  لررر  محعررر  محا   رررممحم ررر، تمحطالمبذذذا  يذذذ  ال  ذذذ امررر حعمررر أمحا قررر دممح .37
 م.2011

Ibn Abad, Alsaheb, Almuheed fi Allughah, Investigated by: Moh'ed Hasan Al 
Yasin, Alam Alkutob, 1st Edition, Beirut, 2011.ح

 م.1997مح3محم  م حا م ن امحا ق ه،ةمحطالت ور ال  و  مظا رو ول  ه وقوانانهعمأا   اممح،مض  مح .38

Abdaltwab, Ramdhan, Altadour Allughawi Mazahro & Ellaloh & Qawaninh, Maktabat 
Alkhanjy, Cairo, 3rd Edition, 1997.  ح

 م.1999مح6محم  م ححا م ن امحا ق ه،ةمحطيصود ي  ي ه الرر ّا عمأحا   اممح،مض  مح .39

Abdaltwab, Ramdhan, Fosol fi Fiqh Alarabia, Maktabat Alkhanjy, Cairo, 6th Edition, 
ح  .1999

 م.1997مح3ن امحا ق ه،ةمحطمحم  م حا م المدرد إلى ل و ال   عمأا   اممح،مض  مح .40

Abdaltwab, Ramdhan, Almadkhal ela elm Allughah, Maktabat Alkhanjy, Cairo, 3rd 
Edition, 1997.  ح

 م.1973مح1محم  م ح من  محم ، تمحطأ با  ي  ال   عمأبمحأا  أمح .41

Abdoh, Daood, Abhath fi Allughah, Maktabat Libnan, Beirut, 1st Edition, 1973. 

مح دق ررلسحمدمرأحلمر،اه محلرل ممحأا،حا  لرمح ا  ق فرر محالفذرو  ال  واذ ا  لر ، مح مر حهر احا دلر حمر حعمررأا مح .42
 محأت.1ا ق ه،ةمحط

Alaskary, Abu Helal Alhasan bin Abdallah, Alforoq Allughawiah, Investigated by: 
Moh'ed Ibrahim Saleem, Dar Alelm wa Althaqafah, Cairo, 1st Edition. 

 م.1982محأا،حا   محا  لم  محم ، تمححأحطمحالّ رازا  ل  مح د  حم حدمزةمح .43

Alalawy, Yahia bin Hamzah, Altaraz, Dar AlKotob Alelmeh, Beirut, 1982. 

 م.1957مح1محمطم  حا م معحا  لماحا  ،ا امحمدأاأمحطتاراخ الررل ق د اإلسالوعلّامح  اأمح .44

Ali, Jawad, Tarikh Alarab Qabl Alislam, Matba'at Almajma' Alilmy Aliraqi, Baghdad, 
1st Edition, 1957. 

 م.2003مح2محأا،ح ا امحعم  محط بو  ي  االستشرا  وال   عم  ،ةمحللم ع امح .45

Amaireh, Ismail, Bohoth fi Alistishraq wa Allughah, Dar Wael, Amman, 2nd Edition, 
ح.2003

 م.1989مح1محأا،حا ف ،حا لمن نامحم ، تمحطالنداا ي  ال    وال رآلف ،سمح دمأحمدمأمح .46



Fares, Ahmed Moh'ed, Alnida' fi Allughah wa Alqura'n, Dar Alfeker Allebnany, Beirut, 
1st Edition, 1989. 

ل حا م ماحا دلمامحا قر ه،ةمحام حف ،سمح م حا دل  ح دمأمحا ق دمامح دق لسحا ل أح دمأحقق،محمطم  حع  .47
 م.1977أطمح

Ibn Fares, Abu Alhussin Ahmed, Alsahiby, Investigated by: Alsaid Ahmed Saqer, 
Matbaet Issa Albaby Alhalaby, Cairo, 1977.ح

 مح دق لحعمأا ل محه ،  محأا،حا   امحم ، تمحأحطمحأحت.م اااس ال    ح دمأمح ام حف ،سمح م حا دل .48

Ibn Fares, Abu Alhussin Ahmed, Maqaes Allughah, Invstigated by: Abdusalam 
Haron, Dar Aljeel, Birut.ح

مح دق رلسحم  رمح دق رلحا  ر،اثحفراحملللر حا ،لر   مححال ذاموس المبذا ا ف ، ز م أ محم أحا أ  ح م حط ه،مح .49
 م.2005مح8مللل حا ،ل   محم ، تمحطح

Alfayrozabady, Majd Edin abu Taher, Alqamous Almohid, Investigated by: Office of Heritage 

Investigation at Al-Resala Foundation, Al-Resala Foundation, Beirut, 8
th

 Edition, 2005.  

مح دق ررلسحعمرر أحا مرر ، أ ح م رر، حلرر أ محا م  مرر حا   ف ق ررر محالجذذامع ألباذذاو ال ذذذرآلا ق،طمررامح مرر حعمررأا حمدمررأمح  .50
 ا ق ه،ةمحأحطمحأحت.

Alqurtuby, Abu Abdallah Moh'ed, Aljame' le Ahkam Alqura'n, Investigated by: Imad 
Albarody & Khiry Sa'ady, AlMaktabah Altawfiqeeh, Cairo.  

حمح دق لسحمل احلم،اه محا  ط ر محم  مر حا  ق فر حا أ ن ر مالفر  ي  ال    ط،ممح م حعلّاحمدمأحم حا مل ن ،مح .51
 محأحت.1ا ق ه،ةمحط

Qutrob, Abu Ali Moh'ed bin Almustanir, Alfarq fi Allughah, Investigated by: Khalil 
Ibrahim Alatih, Maktabit Althaqafah Aldineh, Cairo, 1st Edition.ح

أمشرلمحمح دق لسح دمأحا م،اطمحمطم ع تحم معحا لد حا  ،م ر محرصا الم ان ا م  قامح دمأحم حعمأا ن ،مح .52
 أحطمحأحت.

Almaleqy, Ahmed bin Abd Alnoor, Rasf Almabany, Investigated by: Ahmed Alkharat, 
Majma' Allughah Alarabiah Publications, Damascus. 

مح دق رلسحعمرأا ،دم حا لر أح مدمرأحا مم ر  محه ر،ح لطم عر حشذر  التسذهادام حم   مح مر احا رأ  حمدمرأمح .53
 م.1990حم1 ا نش،محا ق ه،ةمحط

Ibn Malek, Jamal aldin Moh'ed, Sharh Altasheel, Investigated by: Abdurahamn 
Alsaid & Moh'ed Almakhton, Hajr le Alteba'a wa Alnasher, Cairo, 1st Edition, 1990.ح

مح2محم  مرر حا ط  ررمحا  رر م امحم رر حا م ،مرر محطحل ذذو الصذذوتااتمدمرر أمحعمررأا ح،م ررعح عرر ممحعمررأا  ز زمح .54
 م.1988



Mahmoud, Abdallah Rabee & Allam, Abdelaziz, Elm Alsawtiat, Maktabat Altaleb 
Aljam'y, Macca Almokaramah, 2nd Edition, 1988. 

 م.1998مح5محع  محا   ممحا ق ه،ةمحطل و الدالل مم  ،حعم،مح دمأمح .55

Mukhtar Omar, Ahmed, Elm Aldalah, Alam Alkotob, Cairo, 5th Edition, 1998. 

 م.1986مح2محم  م ححا م ماحا دلماح   الأبمحا ق ه،ةمحطي  النبو الرر   قوالد وت  ا ا ممز مامحمةأ مح .56

Almakhzomy, Mahdy, Fi Alnaho Alarabi Qwa'ed & Tatbiq, Maktabat Albaby Alhalaby, 
Cairo, 2nd Edition, 1986. 

 م.1986مح2محأا،حا ،ا أحا  ،مامحم ، تمحطوتوجاهي  النبو الرر   ن د ا ممز مامحمةأ مح .57

Almakhzomy, Mahdy, Fi Alnaho Alarabi Naqed wa Tawjeh, Dar Alraed Alarabi, 
Beirut, 2nd Edition, 1986. 

مح دق رلسحفم،ا رأ  ح مر  ةح مدمرأحالجنى الدان  ي  بذروا المرذان ا م،اأ مح م حمدمأحمأ،حا أ  حم ح  لرممح .58
 م.1992مح1   محا  لم  محم ، تمحطانأ محف ضامحأا،ح

Almarady, Abu Moh'ed Bader Aldin bin Qasem, Aljana Aldani fi Horof Alma'any, 
Investigated by: Fakher Aldin Qabawah & Moh'ed Nadeem Fadel, Dar Alkotob 

Alilmeah, Beirut, 1st Edition, 1992.   

محم لر حا أ،الر تحا لد  ر محي  التصوات ل باذوال  دراسذ  ل واذ  داللاذ األلفاظ المسترم   ا مل عف محم  أمح .59
 م.2011(محلن ح13(محا م لأح)3م، زحا مل حف قامحا ،  ضمحا  أأح)

Almasa'feh, Khalid, Alalfaz Almusta'amalah fi Tasweet le Alhiwan: Dirasah 
Lughawiah Dlaliah, Majlat Aldirasat Allughawiah, Markaz Almalik Faisal, Riyadh, 

Aladad 3, Volume (13), 2011.  

 م.1987مح1محأا،حا  ف  محا ق ه،ةمحطاألدوات المفادل ل تن اه ي  االو الررلا مق، محف  حا حق   مح .60

Almasry, Fateh Allah Saleh, Aladwat Almofidah le Altanbeh fi Kalam Alarab, Dar 
Alwafa, Cairo, 1st Edition, 1987. 

محمنشر ،اتح زا،ةحا  ق فر ح اإلعرر ممحيذ  األصذوات ال  واذ  دراسذ  يذ  أصذوات المذّد الرر اذ ا مطلمرامح   رممح .61
 م.1984مح1ا  ،ا   محمدأاأمحط

Almatlaby, Ghalib, fi Alaswat Allughawiah Dirasah fi Aswat Almad Alarabia, 
Publications of Iraqi Ministry of Culture & Information, Baghdad, 1

st
 Edition, 1984. ح

 م.1994مح3محأا،حا ف ،محم ، تمحطلسال الررلام حمنظ ،مح م حا فضاح م احا أ  حمدمأمح .62

Ibn Manathor, Abu Alfadel Jamal Aldin Moh'ed, Lisan Alarab, Dar Alfaker, Birut, 3rd 
Edition, 1994.ح



مح دق رلسحمدمررأحمد راحا ررأ  حعمأا دم رأمحا م  مرر حم نذذ  ال  اذذلامر حهشر ممح مرر حمدمرأحعمررأا ح مر احا ررأ  مح .63
 م.1995مح1993ا  ق،  محم ، تمحأحطمح

Ibn Hisham, Abu Moh'ed Abduallah Jamal Aldin, Mughny Allabib, Investigated by: 
Moh'ed Mohe Aldin Abdelhamid, Almaktabah Alasreh, Birut, 1993, 1995.ح

مح دق رررلسح دمرررأحا لررر أح دمرررأمحا م  مررر حا   ف قررر محشذذذر  المفصذذذدامررر ح  ررر شمحم فرررلحا رررأ  ح  ررر شحمررر حعلرررّامح .64
 ا ق ه،ةمحأحطمحأحت.

Ibn Ya'ish, Mufaq Aldin Ya'ish bin Ali, Sharh Almufasel, Investigated by: Ahmed 
Alsaid Ahmed, AlMaktabah Altawfiqeeh, Cairo.حح
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