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فا ازال الى ة الربحى  حطًا زاخطًا م  الىهج ت الربهحة، لىمً   أ  ل ة ا مة     
ى ا مع  ةىهع  مائعويط ل اهع ، لنوا  لىى حض طاه ، ورم فاه ، وامدمه  ومع  رع ت انعنع

واعمعف لىعى اطقهاهعع ، فنعطم الهمعع  ااجعم نحععو  بعان الى ععة والنهعو  مهعع  ومع  رعع  
ة   أحد اوجم اإلبان هو ااه   الع مهة  أنه  لهجة اطي عة و عهعد  لع  الربعحى 
ولععذلث رعع طت لىههعع  رععوط  ل طمععة ائ لعع  مأ  داهعع  حاععى أنععم ااهعع  ةععف معع  هسععاخدمه  

وهعذا ةععا  المحع فاه  المهعهم  لىععهه  سعىئ   الربععحى . لربععهحة  لخه نعة لى اعم ا
خاف  لألجه ل الحدهرة والمع بعط  الاعى امهعف  لعى الاجدهعد والائعوط لموا  عة لبعط 
العولمة والامد  الا نولوجى اله بف  مرطداام الجدهعد  لىعى الربعحى لعذا أطم أ  مع  

العبعععوطثحهن    أ معععط ماععع هط حهوهعععة الى عععة أ  اا هعععط واائعععوط وفععع  مماضعععه ت 
الائوط سنة الحه  ، وم  أ مط ما هط ائوط الى ة  أ  ا و  ل عة ةعا  واخ ئع ، 
نبعع فً  لىحعع  قععد ة نععت العط هععة ةععذلث حم ععة معع  الععزم ، فىمعع  ااسعععت طقعععة الععدول  وا 
اإلسععامهة لععمىت ألوانععً  مخاىرععة معع  ا معع  ا لجمهععة، فنلععأت فععى ةععف قئععط لهجععة 

 لمبععطية، والسعععودهة، والعطاقهععة، واللعع مهة، ل مهععة خ بععة  ععم مجععواط الربععحى، ة
و  لا عهعععة قعععد ارطلعععت لععع  ةعععف لهجعععة مععع  هعععذ  الىهجععع ت   ( ).والخىهجهعععة، والم ط هعععة
 .لهج ت أخطم لدهد 

                                                

 .5-4ملةات الى ة العط هة ص: هناط ( )
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ومععع  ألعععهط الىهجععع ت السععععودهة الىهجععععة الامهمهعععة والاعععى ة نعععت ام معععف الىهجععععة     
امسععث ا جهعع ل المطلععهة فععع العبععوط الزاههععة لىربععحى، ومعع  مععطوط الوقععت لعع  هعععد 

مهعع  قوهععً   ةمعع  ةعع   ح لهعع  معع  ا بععول وقععد اخاععطت  -الرععطو –الماا  عععة  الامهمهععة
هذ  الىهجة خ بعة   رطهع  الواضع   معو  فعع الىهجعة الع مهعة المبعطية، لعذا اطاأهعت 
فعععع هعععذا ال حعععن الماواضععع  أ  أقعععو  مدطاسعععة  عععع  الاعععواهط الى وهعععة فعععع الىهجعععة 

لمعطفععععة مععععدم اأرهطهعععع  فععععع  -واإلداعععع   والهمععععز وهععععى اإلم لععععة -الامهمهععععة الربععععهحة
 : لهجان  الع مهة المع بط ، وم  َر َّ قمت مامسه  ال حن  لى م  هىى

 .الممدمة حهن ذةطت فهه  أس    اخاه طي لى حن: أولً 
الامههععد وقععد ذةععطت نمععذ  مععوجز  لعع  قمهىععة منععى امععه ، وا طيخهعع  فععع : ر نهعع ً 

 .الج هىهة واإلسا 
 .احدرت فهم ل  اإلم لة: ا ولالم حن : ر لر ً 
 .احدرت فهم ل  اإلدا  ، ومدم اأرهط  فع الع مهة: الم حن الر نى: طا ع ً 
 .الهمز مه  النمط والاخرهف: الم حن الر لن: خ مس ً 
 .الخ امة وفهه  أه  نا بج ال حن: س دس ً 
 . رمت المب دط والمطاج : س  ع ً 
 .فهط  الموضول ت: ر من ً 
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 التمهيد

الدطاس ت الى وهة الم بمة لىى الىهج ت العط هعة،  منعت مناطيعة النمسع   الئ معى    
داخععف المجامعع  العط ععى، والععذم هنمسعع  مععدوط   لععى الئ مععة المدوهععة الاععى لهعع  اععطو  

ةرهطًا لععععى الائعععوط مىهجاهعععع ،  ضعععع فة  لععععى انعزالهاهعععع ،  حه اهعععة معهنععععة ط معععع  لاععععدفعه 
ث الىهجعة، ويطجع  السعم  فعع ذلعث  لعى ولبمهاه  فع لد  الحار ظ مخبع بص اىع

ل  الم ب وال أل، وةرط  الاطح ل ة   لم أرط  فع  أ  هذ  الئ مة دابمة الاطح ل  حر ً 
ةهرهة احدهد الىهجة م  حهن النئ  فنطم مرًا المعدوم هعدا   عع  ا بعوات فعع 

  ال حعن، والبعوا  أ ت هعذ  الاعواهط الى وهعة مع  عضه  لمهىم  لى السطلة أرن ب هذا
واامرعف هعذ  الئ معة فعع لعط  اللعم ل .هى  ل ائوط ئمهعى فطضعام اىعث الاعطو 

ف للععع  النجععدم ضعع  ق  بععف ....م ئونهعع ، وقععه  وط هعععة وهعع  امععه  م ئونهعع ، وأسععد
الئ معة الحضعطية واامرعف فعع  وام مىهع .ولل بط و ئو  وفبع بف وأسعط  ععدد حبع  
وائمبن نعً  ممع  جعىهع  أ رعط   ً أمنع ًاو لط  الجنو  الاى اعد معهلاه  أ رعط اسعامطاط

لعععذلث ةععع   اأرطهععع   البعععوت حمعععم مععع  النئععع  السعععىه  دو   سعععم   حعععط  أوحطةعععةثفأا ن ذلث لىهجة هذ  الئ مة مس حة لحسع  ا داب فعوفىت  والعئ ب مطونة فع ا خذ
ل ععععععععة : " الرعععععععطن امععععععع  جنععععععععى قععععععع باً  وممعععععععع  انا عععععععم لهععععععععذا ( )  لىهجععععععع ت ا خعععععععطم 

 .( )خىدو   ووافمم ام ( )"المدطوالو ط
ولىى الطا  م  انمس   المجام   لى ئ ماه  فأنن  نطم  عضً م  الممهىة الواحد       

 هاعععف لىعععى مداواعععم مععع  أهعععف العععو ط، والعةععع  أهضععع ً    قههععع  مهنمععع  هسعععامط   لحضعععط
ةرهعععط الحععدون فععع  ععع قى المجامععع ت المبععطية، والعط هعععة،  بععحه ، وا   ةعع   هععذا

ع ت نرسه  ااأرط م عضه  وهرهد ذلث أ  الجم لة مم جعف المجام وال ط هة المع بط 
 (4).دابم ً  والا ههط لارمت لىى ح لث  نم لمد أ  هن له  الائوط ال لطية

                                                

 .55/ ا طيخ اإلسا  السه سى: هناط ( )
 .5/ الخب بص : هناط ( )
 . 1-78ممدمة ام  خىدو  ص ( )
 .5النا  الجام لهةوالسه سهة ص: هناط (4)
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معع  أ  ابعععهمه    لععى الرععطو  لمعععد ومعع  المعععطو  أ ت الى عععة ا   لنععد انام لهععع      
ط ةمهعط  ع  الا ههطات الى وهعة فعع نا مهع  ومع  أهع  هعذ  الم  بعف الاعى ةع   لهع  أرع

 (.امه )فع الدطاس ت الى وهة   قمهىة
 : نسب تميم *
مع  ئ مخعة مع        امه  قمهىة لط هة لدن نهة قدهمة، انس   لى امه  م  مط مع  أدت

وجع ب . له   م  مضط م  نزاط م  معد م  لدن   م  ذطية  سم لهف لىهعم السعا 
 (َمط منعت معط   أدت ) هعى( )أ  أ َّ النضط مع  ةن نعة جعد النمعى ( )فع ةا  ا نس  

وهعى أقعط  الم  بعف  .أخت امه  م  مط، وم  رع َّ هنععد الامهمهعو  أخعواًل لمعطيا ةىهع 
حهن امت مه  الممهىاعه  مبع هطات ةرهعط  لهمةع  .نس ً   لى قطيا  عد ةن نة، وأسد

زواج السععععهد  خدهجععععة منععععت خويىععععد طضععععى   لنهعععع  قمععععف : حبععععطه  ومعععع  ألععععهطه 
معع  مععدط  منععت أمععى  ، وزواج بععروا  معع  أسععهد الامهمععى( )معع  أمععى ه لععة ()النمععى
 ()ةف ة ا  م  ةاتع   النمعى ، وزواج خناىة م  الط ه  م  بهرى خىهرة( )له  

م  منعت نوفعف مع  الحع طن مع  لمعد المئىع  
ومبع هط  لمعد لعم  مع  لمعد  (4) 

ى ععة ، ونوفعععف معع  لمععد منعع    رةههععة منععت جنعععدل منععت جعع ذل الامهمهععة منعع   معع  لن

                                                

السععهط  -22 / المداهةوالنه هععة-   -7/57المربععف فععع اعع طيخ العععط  قمععف اإلسععا : هناععط ( )
 .74/ والنموهة

طاط  م  وقدا  م  حمه  م  سامة مع  لعدمت مع  جعطو  مع  أسعهد مع  ل بع  مع   ( ) الن ت ا م  زن
 .امه 
اهععععععذه  -5  /2 اهععععععذه  ال معععععع ل- 4/ معععععععه  اعععععع طيخ امعععععع -12المخابععععععطال مهطص: هناععععععط

 . 1 /5المداهةوالنه هة - 51ا سم بص
 .5 4-  4/ اإلب  ة: هناط ( )
اععععع طيخ اإلسعععععا  -7 8/4اهعععععذه  ال مععععع ل-5  /5 المربعععععف فعععععع اععععع طيخ الععععععط  : هناعععععط (4)

 . 5/48لىذهمى
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أ  أمععى )، وهلع   مع  الم هععط  المخزومعى  أسعم بمنت مخطمععة الامهمهعة وهعى هعةالامهم
 ألخ.........( )الامهمى ، ولىى م  أمى ئ ل  مىهىى منت مسعود(جهف

 

 بطون تميم أشهر : 
الحعع طن معع  امععه ، و نععوالعنمط، و نععوالهجهج : لامععه   ئععو  ةرهععط  فععع الج هىهععة مععنه 

 م  امعه ، و نعولمطو م لث م  لمطو ط، و نوم  امه ، و نوأسهد م  لمه ام  لمطو
 معع  العابمعع  لععدن   معع  الحعع طن، و نععو الحعع طن معع  لمععطو معع  امععه ، و نععو امععطمب
المععه  معع  زيععد منعع   معع  امععه ، و نععو سعععد معع  زيععد منعع   معع  امععه ، و نععو لععو  معع  
ةع ، و نوالح طن ا لطج م  ةع  م  سعد م  زيد منع  ، منعو رعى عة مع  هط عو  مع  

العخ لىمععً   أنعم ةعع   ........و نعو الحعع طن مع  هط عو ، منععو العنمعط معع  هط عو حناىعة، 
ةمعع   (سععهد أهعف العو ط) ةمعه  معع  ل بع  الامهمعى مع  هعذ  ال ئعو  طءسعع ب، وأمعطاب

 ( )بع ح  العدلو  الوه مهععة (دمحم لمعد الوهعع  ) وينحعدط منهعع  اإلمع  (.)لم عم النمعى
 .الحدهن فع العبط

العزم  م زالعت اععها مهننع ،  ةرهعط  مع  معطوط ( )فعطو وهذ  ال ئو  ارطلت  لى      
اآل  ة لع  دلعععععة، و ل أمععععععو لنععععععه ، والمعععععو لىععععععى، والحععععععطن فعععععع لنمعععععع  ، والعا ا ععععععة 
والمبععع لحة، والعه لعععهة، والمنععع قهط فعععى الععععطان والسععععودهة، والوه عععة، والمع ضعععهد، 
. والعنععععع قط، والعزالهعععععز، والمزاطيععععع  فعععععع اإلمععععع طات، ولمععععع  ، ومبعععععط، والسعععععععودهة

وسععهأاى الحععدهن . والعععطان (4)والموحسععه  و ل جمعع د، والنوابععط فععى نجععد وا حععواز

                                                

 .1/ ئ م ت ام  خه  - 44/ اهذه  ا سم ب-25 /4اإلب  ة: هناط ( )
الخافععة  لبععط-4  /7 -45-2/42 -1  -7  /7ربععف فععع اعع طيخ العععط الم: هناععط ( )

 .5 / مل ههط لىم ب نجد واهطه -2  / اإلب  ة - 5 / الطالد 
 .85 /4ا نس  -4  / -42 -5  / -   / معج  ق  بف العط : هناط ( )
 .8  / معج  المىدا : م    داد م  جهة النهطوا  اسةنه  هناط: المطاد    حواز (4)
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لعع  المزاطيعع  الععذه  نزلععوا مبععط وةهععف أرععطت لهجععاه  ل وهععً  فععع الىهجععة المبععطية 
 .الع مهة    ل ب 

 منازل بنى تميم : 
ة نععت منعع زل منععى امععه  فععع العبععط الجعع هىى ااطةععز فععع نجععد، والحجعع ز، وجنععو  

ل حععطي ، ولنمعع  ، وانالععطوا لىععى سعع حف الخىععهج العط ععى معع  جهععة اللععطن العععطان، وا
و عععد اإلسععا  بعع طوا قعع د  وجنععودًا (. هععطا  ح لهعع ً ) حهععن جنععو  واععط   ععاد فعع ط 

م  المحهط  لعى الخىعهج حاعى  مل طن ا ط  وم  ط ه  لىجهوا اإلسامهة، فج موا
 عععد الرععا ، ومعع  أهعع    ععم فععى ةعف مةعع   نزلععوا وقععد اسععاوئنوا.وبعىوا  لععى  ععاد الهنععد

هععععذ  ا معععع    لععععم ل الممى ععععة السعععععودهة، وجنععععو  العععععطان لنععععدم  قععععطط لمععععط معععع  
الخئعع   منعع ب ال بععط ، أطسععف  لههعع  معع  همععط  معع  سععاه  ألععف لععخص معع  الم  بععف 
المخاىرععة لهسععةنوه  ةمنععى العنمععط، و نععى الط عع   وهمعع  حهعع   معع  أحهعع ب امععه ، و نععى 

، ( )الملعهوط اللع لط الاعى هناسع   لههع  جطيعط ( )حهمع  ، وحعطي ، وحناىعة، ويط عو 
العععذم ألىععع   ( )وةعععذلث منعععى مج لععع  والاعععى مععع  ألعععهط طج لهععع  ا قعععط  مععع  حععع    

 سععععامم وانضعععع   لععععى المسععععىمه  قمععععف فععععا  مةععععة، ومععععنه  أهضععععً  الرععععطزدن اللعععع لط 
وةعع   .الملععهوط   لمععع طث اللعععطية معع  جطيععط وذلععث فععع لبععط الدولععة    ا موهععة

دن لض   رىن الى ة العط هة حهن  نم اسعائ   أ  هحرعا ال رهعط مع  هم ل لول الرطز 
ومعع  ال بععط  ال وفععة، . وةىهعع   ئععو  معع  امععه  (4)مرععطدات الى ععة العط هععة فععع ألععع ط 

والاى نزل مهع   عع  البعح  ة، والعاهطت   لعىمع ب والمعطاب المسعىمه  ومع  ألعهطه  

                                                

 .85  -55  /4-251 / معج  م  اساعج -1 /5-27 /4معج  المىدا : هناط ( )
 .482/ وفه ت ا له  -52 /1المداهةوالنه هة: هناط ( )
 .88 /5-5/ ا لا  -52  - 5 /5السهط  النموهة: هناط ( )
 .5/75وفه ت ا له   : هناط (4)
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ذ منعى امعه  معف اماعد  لعى ولع  هاوقعف نرعو  ( )ال س بى معولى منعى أسعد المجع وط  لامعه 
: ا ول: أمععع  امعععه  اإلهطانهعععة انمسععع   لعععى قسعععمه  ( ) .السعععواحف الر طسعععهة فعععع الخىعععهج

أم -( )قئط واعط  قعطاه  مجع   م ع طث امه  اللطقهة وهى لىى الخىهج مم مىة لدولة
 .وسهمو  ال ط هة، وسهمو  اللطقهة -مبط م  طث

لىعى لعط الععط  المجع وط   ا ، وأحعوازامه  ال ط هة، واامرعف فعع امعه  لهعد: الر نى 
 .(4)لىعطان
 بنو تميم في مصر : 
   الرطو  الامهمهة ل  ارد  لى مبط دفععة واحعد  معف لىعى مطاحعف ماععدد  فعع      

أزمعع   مخاىرععة مععداهاه  معع  الرععا  اإلسععامى، رعع  الحععطو  البععىهمهة الاععى ة نععت فععع 
مععع  الااععع ط فعععع العهعععد  فعععطاطاً   عععاد اللععع   وفىسعععئه  فعععع لهعععد الدولعععة ا هو هعععة، رنععع ت 

 .المموةى
ذةعطت سع   معً  المزاطيع ، وهع  مع  منعى  وم  ألهط الرعطو  الاعى نزلعت مبعط ةمع    

سععد معع  زيعد منعع  ، وهععو ا   ال  لعط لمععزطو  ا  مععط ف لمزاطلعة المبععطيه  أبععىه  
والجدهط   لعذةط أ  المزاطلعة لنعدم  نزلعوا  مبعط اسعاوئنوا  فعع .م  منى سعد امه 

المطاج هعة  مح فاعة المنهع ،  وطيرم فنطم مرًا مزاطلة المطاج هة فع قطية مبط بعهد
مزاطلاهع  ان ع مى  المحمودهعة وألعهط أمعو فعطاا الاع    لمطةعز و مح فاة اللطقهة  ةرط

 .ههه  ونو ة، والده لنة  مطةز مىمه ، وب   الحجط(المجرف)مزطو 
                                                

 .15 / وفه ت ا له  : هناط ( )
 .41 -1  صلمح ت م  ا طيخ قئط : هناط ( )
اععط  مدهنععة 2 ةهىععو معع  لععطن المسععىو و 2 امعع  لىععى  حععط فعع ط ، فععى  هععطا  لىععى  عععد  ( )

هوجععد مهعع  ممععط حةعع  منئمععة منععى امععه ، وأهىهعع  سععنهو  لعع فعهو  المععذه  هاحععدرو   الم مندهععة
 .41 -1  لمح ت م  ا طيخ قئط ص: هناط.العط هة

 .55 ولةصا طيخ لط  اله-41 -1  لمح ت م  ا طيخ قئطص: هناط (4)
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اجده  فعع قطيعة العدطاجهف  ومزاطلة سما هعهلو   مطةز ئنئ ، ومزاطلة دن بوط 
ومعع  ألعععهط المسعع جد الموجعععود  مهعع  مسعععجد سععهدم  معععطاهه  معع  معععزطو  (اعععا)مطةععز 

الامهمععى و ععم ضععطيحم، ويوجععد  ععع  مععنه  فععع ةرععط ال عع جوط، وانامععف  ععع  مععنه  
وفعععى مح فاعععة ال حهعععط  مطةعععز ةعععو  حمععع د  .   سعععةندطية (اعععهط العنععع ) لععى منئمعععة 

هعععععها  عضععععه  (اسععععم نهة)طلععععة، وفععععى قطيععععة اجععععد مجمولععععة معععع  المزا( ممهعععع  )قطيععععة
وينععزله  الحعع ج أحمععد مععزطو  الامهمععى وهععو معع  اجعع ط ا قئعع   المعععطوفه ، ويوجععد 

 (.أموالمئ مهط) جزب منه   
وم  مزاطلة الدقهىهعة فعع ةرعط لنع   وسعطنج ، ومطةعز مهعت امعط، والمئطيعة،      

 .( )اج ط  طا حة فهه  نزن لدد ةمهط منه   لى موطسعهد فنزلوا  مئطية المنزلة وله 
ومعع  الماحععا  عععد لععط  الخطيئععة الامهمهععة لىععى ا طضععى المبععطية أ  هععذ     

ال رهععععط معععع           الرععععطو  نزحععععت مىهجاهعععع  الخ بععععة، والاععععى ة نععععت احمععععف فععععع ئه اهعععع 
خبعععع  بععععص وسععععم ت الىهجععععة الامهمهععععة فععععأرطت واععععأرطت  لععععةف ةمهععععط فععععع الع مهععععة 

والىهجععععة .   الىهجعععع ت الامهمهععععة واهطهعععع المبععععطية والاععععى اعععععد فععععع ذااهعععع  خىععععهط معععع
وهععذا معع  سععو  نحعع ول ار  اععم .اعععد ا سعع   الععذم منهععت لىهععم قوالععد النحععو الامهمهععة

 .                     م  خال هذ  الدطاسة ال حرهة
    فضل بنى تميم : 

   ت لمنى امه  فضف لاه  أان ه  لهط  واسعة، ويطج  الرضف فع ذلث لا طيخ 
العددهععة لرطولهعع   هىععة ذات ال ععأ  واللععد  والعععز  والمنعععة، والمععو ، وال رععط اىععث المم  

حاععى اماععددت فععع منعع ئ  واسعععة معع  الععع ل  وبعع طت أبععف هزهععو  ععم ةععف امهمععى، 
منزلععة ةمهععط ، ومة نععة طفهعععة حاععى أنععم ضععط  لىععى ةارععى  () ولهع  لنععد طسععول  

                                                

-لعمععععد العزيععععز معععع  مععععزطو  الامهمععععى –منععععى امععععه  ومةعععع ناه  فععععع ا د  والاعععع طيخ : هناععععط ( )
  151 . 
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مع  زلعت أحع  "ضعى   لنعمأمعو هطيعط  ط : فم ل ( )"أحموا منى امه : "أمى هطيط  وق ل
قعععععع ل هعععععع  ألععععععد أماععععععى لىععععععى ( )امععععععه   عععععععد رععععععان سععععععمعاه  معععععع   طسععععععول  

ألامههع  ( )نسمة منه  فم ل طسعول  (طضى   لنه )وة نت لند ل بلة.الدج ل
هعذ  بعدق ت ( )وج بت بدق اه  فمع ل طسعول  (. )فأنه  م  ولد  سم لهف

نععدم  نعع ل طجععف معع  منععى امععه  فععع حضععطام ل( )وقععد دافعع  لععنه  النمععى. ( )"قومنعع 
() لامف لمنى امه   ل خهطًا، فأنه  أئول الن   طم حعً  لىعى العدج ل"فم ل لم"( ) .

 معععع  لىهععععم طق ععععة معععع  ولععععد( ")ولععع  هةاععععفب مععععذلث مععععف أ ععععطمه  فععععع  ئععععونه  فمعععع ل 
: وهعى حععى معع  أحهعع ب امعه ، ولعع  أمععى أم مععم قعع ل (4)" سعم لهف فىهعاعع  معع  العنمععط

لمنععى العنمععط فمعع ل : قعع لوا مهجمععة فمعع لوا لمعع  هععذ   طة  نععً  فمططنعع ( )لنمععىةنعع  معع  ا
لهععدخى  : "لنععدم  قعع ل( ) مةعع ناه  وقععد لععطفه ، ولععزز.(5)"أولبععث قومنعع ()النمععى

: الجنععة  لععر لة طجععف معع  أماععى أ رععط معع  منععى امععه  قهععف هعع  طسععول   سععواث ق ل
 .(5)"سوام
 عععة الربععحى ةععع   هنَلععع طن لهععع    لمنععع    لعععى والجععدهط   لعععذةط أ ت مة نعععة امعععه  فعععع الى 

وقان  الح ضط فع مج ل ال حون الى وهة، فأنه  أفب  الم  بف النجدهة  ععد ائرع   
( )قعطأ لىعى طسعول  : "فة نوا ألطا عً  مجهعده  فعع الربع حة لع  أمعى الع لهعة قع ل

                                                

 . 558 طقمم-1/472مجم  الزوابد -2 8طقمم-452/ ج م  ا ح دهن: هناط ( )
 .  55طقمم  - 2 /5 بحه  مسى   - 54 طقمم  -82 /1بحه  المخ طم : هناط ( )

 .2/52 مجم  الزوابد: هناط ( )
 . 5-2/52 مجم  الزوابد: هناط (4)
 . 558 طقمم -1/472مجم  الزوابد : هناط (5)
- 7 /2 بععععحه  امعععع  ح عععع  -7  طقمععععم-1  / المسععععادطث لىععععى البععععحهحه : هناععععط (5)

 .8522طقمم
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معع  ةععف خمعع  طجععف، فعع خاىروا فععع الى ععة، فطضععى قععطاباه  ةىهعع ، فةعع   منععو امععه  
 . ( )"ط  المو أل

وممعع  امععد  هاضعع  أ ت الربعع حة الامهمهععة ل امععف لعع  الربعع حة المطيلععهة وأ ت      
نمعع  هععى اعععطان  امععه  لعع  ا عع  مجععطد معععذه  نحععوم ةمعع  لطفنعع   فععع ةاععع  النحععو، وا 
ل وم ةمهط مءيد   ل ا   الذم ض  مه  دفاهعة مع  همعط  مع  أط ععه   ععد الم بعة  هعة 

ومعع  السععنة أح دهععن نموهععة ااهععط . ( )نزلععت فععهه اءيععد لهجععاه ، ورععان للععط   هععة 
ول ننسععى أنععم لعىععو مةعع ناه  وقععواه  ولعععد  ( .)مةعع ناه  وفضععىه  لنععد طسععول  

قبععى معع  ( ) أسععه  ة نععت لهعع  سععدانة المهععت الحععطا  قمععف أ  انامععف  لععى جععد النمععى
لدمت 
( ) . 

 

                                                

 .245 طقمم-55 / اآلح دوالمر نى لم  ل ب - 8/55مبنف ام  أمى له ة: هناط ( )
  .ا د  والا طيخ صمنى امه  ومة ناه  فع : هناط ( )
 . / ا طيخ ام  خىدو  : هناط ( )
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 المبحث األول
اإلمالة 

مهعع  فععع  ىهجععة الامهمهععة اإلم لععة والمععطادمعع  الخبعع بص الى وهععة الاععى اابععف مهعع  ال
امطيععع  ا لعععف مععع  الهععع ب، والراحعععة قمىهععع  مععع  : الامطيععع ، وفعععى البعععئان: الى عععة
الاعطخه ، : وةع نوا هئىمعو  لىههع  ( ).وال ط  منه  اج ن  البعواه  لسعم  .ال سط 

و عذلث احعول .( )والطو ، وال ئ ، والضج  ، وال سط، والامىهف، والاىئعف معه  معه 
 ( )-لععذا لطفععت لنععد الخىهععف   إلجنعع ن-لععف لعع  اسععاوابه  ويجععن  مهعع   لععى الهعع با 

هئىمعععو  لىعععى  وةععع نوا (4)فهبعععهط مخطجهععع  معععه  مخعععطج ا لعععف المرخمعععة و عععه  الهععع ب
 .(5)الارخه  والرا  والنب  لىى م  خ لف اإلم لة وه  الحج زيو  

والراحعة نحعو  بوقد ذةطالنح   أ  ال ط  م  اإلم لة هعو امطيع  ا لعف نحعو الهع    
ويطم  ع  لىمع ب الى عة المحعدره  أ   (5)ال سط  فهى لامطي  البوت م  البوت

، وقععد ألعع ط  لههعع  (8)معع  اإلم لععة أ  انحععو   لراحععة نحععو الضععمة، وا لععف نحععو الععواو
مهععد أ   (7) عع لواو فععع الخععط العرمعع نى (البععا ، والزةعع  )امعع  جنععى ولىععف مهعع  ةا  ععة 

                                                

ا بعععععول فععععععع -(  ي ل)اهعععععذه  الى عععععة مععععع د -البععععععح ن-الىسععععع  -معجععععع  الععععععه : هناعععععط ( )
 - 7/ اللعععع فهة فععععع لىعععع  الابععععطيف-12الاععععع طيف ص- 5/ الاعطيرعععع ت -52 / النحععععو

 .24 /4أوض  المس لث -47 أسطاط العط هة ص
 .   /4لطن ا لمونى - 4/ المماض - 4/ النلط: هناط ( )
 .87 / ال ا  : هناط ( )
 .1/54لطن المربف: هناط (4)
 . 5  مطاز المع نى ص-2 / النلط- 2 / الهم -51/ ال حط المحهط: هناط (5)
 .52 أسطاط العط هةص- 4 / الخب بص-8  /4ال ا  : هناط (5)
 .55-55الىهج ت العط هة إلمطاهه  أنه  ص: هناط (8)
 .2  / - 5 / الخب بص- 5/ ة اإللطا سطبن ل: هناط (7)
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الملعهود لهع    لربع حة  م لعة الراحعة  ه  الم  بعف العط هعةالملهوط، وا  رط لعهول  مع
 .نحو ال سط 
أسباب اإلمالة : 
امع ل  ذا ةع    ععده  : "وهى فع     اإلم لة أقوم م  اله ب ق ل سهموهم: ال سط - 

خافععً  لمعع  السععطاج ( ) ...."ل مععد، ولعع ل ، ومسعع جد، ومرعع اه : حععط  مةسععوط نحععو
 .( )ف له ب لند  أقوم م  ال سط 

ذةععط سعهموهم أ  أهععف الحجع ز وةرهععط مع  العععط  لهمهىعو  لىهعع ب وأ  أهععف : الهع ب- 
سعهت ل، : همهىو  ال سط ، ف له ب انم ل ا لف  جىه   ذا اابىت مامدمة نحعو الحج ز

 ( ) .وسم  ل  العط  ةهت ل و هت     إلم لة

هععى، فاعى، طمعى، مطمعى، مى: انمعا  ا لعف لع  الهع ب وهعو سعم  امعدهطم، نحعو- 
 (4)وقهف هو ضعهف  نم له  فع قو  ال سط  واله ب

َفْعىعى، فبْعىعى، -واامرف فع ةف وز  لىى المهم ا لف    لف المنمى ة ل  اله ب-4
ةععطم، وقنبععوم ذةععط  سععهموهم : نحععو -فنْعىععى فععطم، وذب لىمععى، وطضععوم، وسععةطم، وذب

 (5) .و م قطأ المطاب

                                                

 .8  /4ال ا   ( )
-   /4ح لععهة البعع   -88 الاوئبععة ص-5  / لععطن الجمععف-52 / ا بععول: هناععط ( )

 ..7  الا بط  ص
- 7 /4المسععع لد-1/ لعععطن اللععع فهة-5  / لعععطن الجمعععف-   -   /4ال اععع  : هناعععط ( )

 .72 / ح لهة الخضطم 
 .  8/ لطن الىم  لم  مطه   - 7 /4لدالمس -  -  / لطن الل فهة: هناط (4)
-45 -45 السعععع عةص- 5 - 5 / ا بععععول-45/ المماضعععع 2  /4ال اعععع  : هناععععط (5)

 . 84/ لطن الىم 
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: ث فعععع هععع ب الاأنهعععن قععع ل سعععهموهملععع ما  ععع  لف الملعععمهة  ععع  لف المنمى عععة، وذلععع-5
َضععَط تن َضععْط م، وأخععذت أخععذ ، لعع تم الهعع ب  عع  لف فأمعع ل معع  : العععط  امععول سععمعن 

 ( ) .قمىه  ةم  هنمهف م  قمف ا لف
 ( ).فأم لوا لإلم لة ةم  أم لوا ال سط : أم اإلم لة لإلم لة، ق ل سهموهم: المج وط -5
عع جالح)ةرععط  السععاعم ل، وذلععث ةأمعع لاه  فععع-8 لىمععً  فععع الطفعع  والنبعع ، وفععى ( جَّ

معع لاه  ولنععد أمععى لمععطو وال سعع بى  فععع الطفعع  والنبعع ( النعع  )الطفعع  والنبعع ، وا 
 ( ).مئىم ً 
 عععع  واعععع  هعنععععى : الرععععطن مععععه  السعععع  والحععععط ، وهععععذا معععع  ا سعععع    اللعععع ذ  نحععععو-7

وةذلث حطو  الاهجعى الاعى فعع أوابعف السعوط     .  إلم لةث نه  أسم ب م  هىرا  م
  (4) .ف عضه  هرا ، و عضه  همهف.لفأ  فع  خطه  ة 
   أنواع اإلمالة : 
ماوسعئة، وةاهمع  جعع بز : وا خهعط  .لعدهد : ا ولععى: نولع   اإلم لعة  لنعد المعطاب  

والماوسععئة .ومعع  ا ولععى هجانعع  المىعع  الخعع لص واإللعع    الم عع ل  فهععم فععع المععطاب 
   لىم بنع  مخاىرععو  : لمعطو الععدانىقعع ل أمعو .معه  الرعا  الماوسععط واإلم لعة اللعدهد 

   ال ععط  معع   أههمعع  أوجععم وأولععى، والوجععم اإلم لععة الوسععئى الاععى هععى مععه  مععه ث
اإلم لة ح بف مه  وهو اإللا   أ  أبف ا لف الهع ب والانمهعم لىعى  انمامهع   لعى 

   الرععا  : رعع  قعع ل. (5)الهعع ب فععع موضعع  أو ملعع  ىاه  لى سععط المجعع وط لهعع  أو الهعع ب
                                                

 . 1 / اإلاح  -87 -88  مطاز المع نى ص- 4 -42 /4ال ا  : هناط ( )
 .   الىم  لم  جنى ص-4 5/ لطن الجمف-   /4ال ا  : هناط ( )
 .45 الس عة ص -845/ لطن الىم -7  /4ال ا  : هناط ( )
الحجععععة  مععععى - 4 -5  العنععععوا  ص-   /4ح لععععهة البعععع   -5  /4ال اعععع   : هناععععط (4)

 .441زطلة ص
 .5 / النلط: هناط (5)
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م لعععة ل اعععع   ملعععهوطا   لىععععى ألسعععنة الربععععح ب مععع  العععععط  العععذه  نععععزل المععععط   واإل
مى ععاه ، فعع لرا  ل عععة أهععف الحجععع ز واإلم لععة ل عععة ل مععة أهعععف نجععد مععع  امععه ، وأسعععد، 

هععع    )وفعععى الحعععدهن اللعععطيف.( )وقعععه  اقعععطءوا المعععط   مىحعععو  الععععط  وأبعععوااه ، وا 
ا حععط  السعع عة ومعع   ف إلم لععة للععث مع .( ) (وأبعوات أهععف الرسعع  وأهعف ال اعع مه 

 .لحو  العط  وأبوااه 
ذةط سعهموهم أ  اإلم لعة ل عة ل معة أهعف نجعد مع  امعه ، وأسعد، وقعه  بعطن  وقد   

نعع   لععى   طاجعععو ، هعع  منععو امععه  :   ت الععذه  همولععو  : "مععذلث سععهموهم فمعع ل هومنعع  وا 
نعع: فمعع ل.وهمولعم أهضععً  قععو  قععه ، وأسععد ممعع  اطاضععى لط هاععم   هومنعع  ولععه  مععنه  وا 

وقعععد نمعععف امععع  اللعععجطم فعععع أم لهعععم لععع  .( )"لمخاىرعععو ، فجعىهععع   منزلعععة طأهعععت اعععداً 
  ت اإلم لععة ل ععة منععى  امععه ، ول  ابعع  اإلم لععة فهمعع   خععط  طاب مضععمومة، : "الممععطد

وفععى لععطن اللعع فهة أ ت اإلم لععة . (4)ولمراوحععة فعععدلوا  لععى ةسععط  خععط  لابعع  اإلم لععة
همهىععععو  وألععععده  حطبععععً  لىههعععع  منععععو لهسععععت ل ععععة جمهعععع  العععععط ، وأهععععف الحجعععع ز ل

وفعى لعطن المربعف وطد أ ت ل معة أهعف نجعد مع  امعه  وأسعد، وقعه  هسعطو  .(5)امعه 
وقعععد ذةعععط ا ن ععع طم أ ت اإلم لعععة اخعععاص . وط مععع  أطاد   ل سعععط اإلم لعععة.(5) لعععى ال سعععط

وممع  هءيعد ذلعث مع  ذةعط .  (8)مى ة أهف الحج ز وم  ج وطه  م   منى امه  واهطه 

                                                

 .5 / النلط: هناط ( )
 احعع   -25 / الرععا  ال مهععط- 7 /8المعجعع  الوسععهط- 4/ ا حععط  السعع عةلىمط  : هناععط ( )

 .8  / الجم لة
 .1/7الدط  الى وم  - . 5  / ل ا  ا: هناط ( )
 .5   / أم لى ام  اللجطم : هناط (4)
 .4/ لطن الل فهة: هناط (5)
 .1/54لطن المربف: هناط (5)
 .425أسطاط العط هةص : هناط (8)
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فمع ل : ولع  هةسعط(ئعم)مطابات م  أ ت طجًا قطأ لىعى لمعد   مع  مسععودفع ةا  ال
لمععععد : ولعععع  هةسععععط فمعععع ل(ئععععم)وةسععععط الئعععع ب والهعععع ب، فمعععع ل الطجععععف (ئععععم)لمععععد  

-وةسعط(ئعم)ول  هةسط فمع ل لمعد  (ئم)وةسط الئ ب واله ب، فم ل الطجف(ئم) 
هعععععذ  المبعععععة أ  والم عععععزم مععععع  . ( )() و  لهةعععععذا لىمنعععععى طسععععول  : رعععع  قععععع ل
وهو قطلى حج زم لىت  ام  مسعود المطاب    إلم لعة وةعأ  اإلم لعة ةمع  ( )الطسول

وأمعع  الرععطاب فمععد ذةععط أ  الرععا  لع مععة نجععد .قعع ل ا ن عع طم اخععاص مى ععة أهععف الحجعع ز
أم أنهعع  لهمهىععو ، ممعع  هععدل لىععى .( ) (قعع ل وجعع ل)معع  امععه  وأسععد وقععه  فععع مرععف 
ومعع  ألععا  المععطاب الععذه  أمعع لوا . لممهىععة واهععط الممهىععةاععطدد المبعع دط مععه  الم  بععف ا

الامهمعى أمععو لمععطو معع  العععاب، ف عععد ال حععن وجععدتن أنععم قععد أمعع ل ةععف ألععف طسععمت 
اْلععَاَطم  نحعععو طاب وةععع   قمىهعع  فععع المبعععحف هعع بً 

( )  َأْسعععَطم
(4)  النََّبععع َطم 

ه  لعطاممهد أنم اخانىبف فع الطواهة لنم فى.(5)
. (8)  واإلم لعة والامىهعفمعه  الرعا (5)

وةمع  هعو واضع  أ  ااجع   أمعى لمعطو هاعطج  معه  اإلم لعة اع ط  ممع  هعدل لىعى اععأرط  
 .مىهجة قومم، و ه  الرا  وهى لهجة لهوخة وه  م  أهف الحج ز ا ط  أخطم 

                                                

 . 1/ اإلام   -  / النلط: هناط ( )
 .1/54لطن المربف: هناط ( )
 .   الاو ة م  اآلهة  ( )
 .58ا نر ل م  اآلهة  (4)
 .   ال مط  م  اآلهة  (5)
مععع نى -7  الاهسععهط ص- 5 اإلاحعع   ص-48 السعع عةص: هناععط.51هوسععف معع   هععة  (5)

ملعععةف -2 /  مجمععع  المهععع  -71 /5ال حعععط المحعععهط-18/ معععع نى الزجععع ج-1 / الرعععطاب
 .55 /4الدطالمبو  -5 4/  لطا  المط  

 .   اإلض ب  فع مه   أبول المطاب  ص: هناط (8)
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، المجع وط  ( )وهو مولى منعى أسعد-(ه71ت)وم  المطتاب الملهوطي  أهضً  ال س بى 
       ( ) َوا بذب اْمَاَىععععععى  بْمععععععَطاهبه َ فععععععع قولععععععم اععععععع لى ( )ل ا لععععععفالععععععذم أمعععععع -لممهىععععععة امععععععه 

 ععْ  َمَمعع  ب  بْمععَطاهبهَ  منَبععىتًى عذنوا مب َوااَّخب
َوَمعع  َأْنَسعع نبهمن  و (4)

لهععدل مععذلث لىععى أنهعع   (5)
ب  وةععععذلث  م لاععععم فععععع قولععععم اععععع لى.(5)ممدلععععة معععع  الهعععع ب اْمابَ عععع َب َمْطَضعععع تب  َّ

(8) ،
 ْلعععَة وأمععع ل أحععععط  .، وةمععع  أنععععم أمععع ل سععععوط اللعععم ، والىهعععف، والضععععحى(7)ٍ  َةمب

الهجعع ب فععع أوابععف السععوط، وأمعع ل ةععف ألععف  عععد طاب مائطفععة مجععطوط  سععواب أ  نععت 
م لاععم م قمعف هعع ب .(1)العداط، والنعع ط، والمهع ط، وال رع ط: ا لعف أبعىهة أ  زابععد  نحعو وا 
هعععذا ئ ععع   : أنهعععن، فمععع ل نعععث امهعععف مععع  قمعععف هععع ب الا: الاأنهعععن حاعععى قهعععف لى سععع بى

 ب قياا  وهاا  الكوفا  أهاا  لغا  هياا  اإلم لاا  أن بالل  يعياا : الاااي  لقاا .(2 )العط هعة

                                                

 . 5 / ة الول    ه: هناط ( )
-24 /4المسععععععععع لد-1/85لععععععععطن المربععععععععف-174 /4لععععععععطن ال  فهععععععععة اللععععععععع فهة: هناععععععععط ( )

 -1  -7  / الابععععععطي - 7 / لععععععطن الىمحععععععة فععععععع لععععععطن المىحععععععة -7  /4الاخمهععععععط
 .24 /4ا لمونى

، مأم لعة ا لعف قعطأ حمعز  وال سع بى وا عهمع  خىعف وا لمعا، و عع لرا  4  مع  اآلهعة : ال معط  ( )
 .15 الاذةط ص—5 المةطط ص- 4- 4اإلاح   ص: هناط.طا وا زطن والامىهف قطأ و 

: هناعععععط.حهعععععن أم لهععععع  حمعععععز  وال سععععع بى وا عهمععععع  خىعععععف وا لمعععععا5  اآلهعععععة ال معععععط  مععععع  (4)
 م لعة ألعف الانعوي  : ، ولمع  الطضعى قع باً 45الاهسعهطص-48 اإلاح   ص-84/ المهذ 
 .84 / لطن الل فهة: هناط.قىهىة

 . 5ال هف م  اآلهة (5)
 .5  الحجة لم  خ لوهم ص: هناط (5)
 .1  / ال حط-77 -81 / ال لف-8  / حجة الر طسى: هناط.28 ال مط  م  اآلهة (8)
 . 5 الحجة لم  خ لوهم ص: هناط.5 النوط م  اآلهة (7)
لمععععد  الطاجحععععى /الىهجعععع ت العط هععععةد-8  -4  / المهععععذ  فععععع المععععطابات العلععععط: هناععععط (1)

 .وم   عده  1  ص
 .15/ النلط: هناط (2 )
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 أخاااااااال  أخلتاااااااا  يقولااااااااون  العاااااااا   أبياااااااا   بقياااااااا  وهاااااااا  اآلن إلاااااااا  فاااااااا   
وهعععو هنععععد أحعععد المعععطتاب العععذه  أ رعععطوا فعععع (ه51 ت)وةعععذلث حمعععز .( )وض بت ضااا ب 

مىعة لعدد ةرهععط مع  الم  بعف الامهمهععة، ، وقعد لع ا فععع ال وفعة الاعى ة نععت قب ( )اإلم لعة
، ونع ف  مع  (4) (ه2  ت)أم قطتابالحج ز ة م  ةرهعط المةعىت  ( ) .وا سدهة، والمهسهة

فةعع نوا فععع ال  لعع  هنحععو  نحععو الرععا ، لاععأرطه  ممهبععاه  . لمععد الععطحم  معع  أمععى نعععه 
 .(5)الحج زية الاى امهف  لى الرا 

ة ال  ل عة لنعد قنعطتاب ال وفعة لاعأرطه  ممهبعاه  ونخىص مم  امد  أ َّ اإلم لعة هعى السعم  
الماععأرط  مىهجععع ت امعععه ، وأسععد، وقعععه ، و ةعععط   وابعععف وأ  لإلم لععةأرط فعععع ل عععة أهعععف 

ممعع  هععدل لىععى أ  الى ععة العط هععة لعع  امعع  لىععى لهجععة قععطيا وحععده  -الععهم  والحجعع ز
  لععمهععدأ  اإلم لععة اللععدهد  اوجععد لنععد ق  بععف وسععط الجزيععط ، -خافععً  لمعع  زلعع  ذلععث

 : وااىخص بوط اإلم لة فهم  هىى.(5)الم  بف الاى اعها فع لطقه 
 م لععة ةععف ألععف منمى ععة لعع  هعع ب  لععى ةسععط ، وهععى ا لععهط فععع ةاعع  المععطابات -  

الى ععة وهععى لنععد سععهموهم  م لاهعع   ذا ةعع    عععده  حععط  مةسععوط وذلععث نحععو مة اعع ، 

                                                

 .المبدط الس م : هناط ( )
 .7 اإلض ب  ص: هناط ( )
 .1/54لطن المربف- 7/ النلط- 5 / -5 5/ ئ م ت المطاب: هناط ( )
، وقد قعطأ امع  ةرهعط لىعى لعهخم لمعد   مع  السع ب  المخزومعى  44/ ئ م ت المطاب: هناط (4)

 معععطاز - 44/ مععع ت المعععطابئ : هناعععط. الحجععع زم المةعععى لعععذا لاجعععد اإلم لعععة لنعععد امععع  ةرهعععط
 .  المع نى ص

، ولىععى الععطا  معع  أنععم طوم لعع  نعع ف  الحجعع زم المععدنى مطواهععة 2  / ئ معع ت المععطاب: هناععط (5)
وطا ةرط  اإلم لة، و طواهة ق لو  قىاه ، وهذا هارع  مع   عع  النحع   العذه  نمىعوا لع   عع  

-2  هةوالى وهعة صفعع الدطاسع ت المط ن-7  -8 اإلضع ب  ص: هناعط.الحج زيه  اإلم لعة
 .425أسطاطالعط هة ص 

 .72 -88 / الىهج ت العط هة فع الاطان -1/54لطن المربف : هناط (5)
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وحمععز  وخىععف  وهععى قععطاب  ال سعع بى ( )مسعع   ، مسعع جد ولنععد المععطاب لعع ل ، ومسعع جد
الهعدم )ث(فنَعف)لىى وز  َفَعَف، ومم  ج ب لىى وز   ( ) (الهوم والعمى واللوم )فع

 .(4)(مجطيه  ومنطسهه )وأم لوا نحو ( ) (والمطم والنهى والعىى
، أو هعع ب فععع (5)دلعع ، ولبعع ، وخععا:  م لععة ةععف ألععف منمى ععة لعع  واو فععع نحععو- 

: ، وفعععى نحعععو(7) (معععف طا )، وطا (8) (مععع  زاغ)، وزاغ(5) (فعععزاده    مطضععع )زاد: نحععو
ةهتعع ل و هتعع  ، وسععمعن   ععع  معع  : وممعع  امعع ل ألرهعع  قععوله " عع   وةعع ل، قعع ل سععهموهم
نمع  فعىعوا هعذا    قمىهع  هع ب، فبع طت : هور   عط هاعم همعول ةهتع ل، ةمع اطم فهمهعف وا 

 .(1)" منزلة ال سط  الاى ا و  قمىه ، نحو سطاج وجم ل
عععده  طاٍب مةسععوط  ةسععط  لععطا  او ةسععط منعع ب فعع  ولى  م لععة ةععف ألععف فععع اسعع   - 
ومع  أهعف ال اع   : دهن ط، قنئ ط، حمط وقد  قعطأ مهع  المعطاب فعع قولعم اعع لى: نحو

                                                

 .8  /4ال ا  : هناط ( )
- 8 اإلقنععع   ص: هناعععط.5 المعععع طج مععع   هعععة-8 فبعععىت مععع   هعععة-5  النسععع بم   هعععة  ( )

 .57الم سو  ص-87 
 .4ئم م   هم-54هةئم م   - 1ا نع   م   هة -2  ال مط  م   هة ( )
 .52-58الم سو  ص-85 اإلقن   ص-7 / النلط: هناط. 4هود م   هم (4)
 .72 -85 اإلقن   ص: هناط (5)
 .2 ال مط م   هة (5)
 .8 النج  م   هة (8)
 .4 المئرره  م   هة  (7)
 .55 اإلقن   ص-   /4ال ا    (1)
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معععع     اأمنععععم  منئعععع ط
ععععْ  َجعععع ربمبه َ   و ( ) وا فبععععع َداطبهب َفَأْبععععَ حن

 بْذ هنَمعععع  فبععععع  و ( )
اْلَ  طب 

( ). 
 : أثر اإلمالة في العامية المصرية

 : لإلم لة أرطةمهط فع الىهجة الع مهة المبطية واامرف فع البوط اآلاهةو 
-رنعو ، َهعو -لنعو ، رَعو –قنول، َلعو   –َقول :  م لة الراحة  لى الضمة فع نحو- 

هنعععو  حهععععن احععععول بعععوت الىععععه  المطةعععع   لعععى لععععه  خعععع لص هعععو الضععععمة المم لععععة، 
 .س  نةوهو الواو ال ف إلم لة هن  ن اجة ل  بوت له  ا   الراحة

، وذةعععط أموحهعع   أنهععع  (4) م لععة ال سعععط   لععى   لضعععمة، وطدت فععع قعععطاب  ال سعع بى- 
وهعععذهف ة نعععت اخىعععص الضعععمة، وقعععطيا ة نعععت اخىعععص .لهجعععة ئعععى ولمهعععف، وأسعععد

وقعععد ةععع    عععع  الععععط  هلععع  ال سعععط  لعععهب  مععع  الضعععمة، والهععع ب طابحعععة  (5) .ال سعععط
 .ةموله  مه ، وجه (5)الواو
ْ    م لة السةو   لى ال سط،-  ةم  فع بن ن  مدلم  بن

(8). 
معععو  وهعععى لهجعععة اهعععط ملعععهوط  ول نهععع  : نحعععو  م لعععة الضعععمة الملعععو ة   ل سعععط -4

 (7) .موجود  فع لهجان  الع مهة فع  ع  من ئ  مبط
فأهععف مطةععز مىمععه   مح فاععة اللععطقهة ا ىعع  لىععهه  اإلم لععة موضععون، وةععذلث أهععف  

الرهعععععو ، وةعععععذلث المعععععدو  اعععععةمحععععع فااى المنوفهعععععة وال حهعععععط ، و عععععع  منععععع ئ   مح ف

                                                

 .85 ل لمطا  م   هة  ( )
 .87م  اآلهة : ا لطا  ( )
 .42م  اآلهة : سوط  الاو ة ( )
 .55 /5الحجة لم  خ لوهم: هناط (4)
 .542-1 5/  الطال  : هناط (5)
 .52 / ال ا   (5)
 .لىطاجحى  4 الىهج ت العط هة ص: هناط (8)
 .إلمطاهه  أنه 51الىهج ت العط هة ص-2  - 5 / الخب بص: هناط (7)
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ويطجعع  السععم  فععع انالعع ط اإلم لععة فععع .( )المسععاوئنه  لىععى سعع حف مطيععو  همهىععو  
أ ت  ئو  م  قعه  نزحعت مع  لع م الجزيعط  مع   -( )خ بة ئطامى –مبط ولهمه  

–الرععا  اإلسععامى ونزلععوا فععع هععذ  المنعع ئ ، ومعع  المعععطو  أ ت قهسععً  معع  الم  بععف 
فعععع المنععع زل الجدهعععد  الاعععى -ومععع  رَععع َّ احاراعععت  ئونهععع  الممهىعععة،  -المجععع وط  لامعععه 

 .  إلم لة -ه جطت  لهه   عد الرا 
وم  ألهط ال ئعو  المسعاوئنة الممهىعة منعو سعىه  وهع  مع  قعه  لعها  ةمع  همعول  

أ ت هعءلب : أحد المءطخه  لند حدهرم ل  المدو العذه  هعهلعو  لىعى سع حف مطيعو 
وةعذلث نبعط  .( )خبرة م  قعه  لعها م   م  منى سىه  م  منبوط م  لةطمة

وةععذلث نزلهعع   ععع  معع  منععى سععىه ،  .معع  مع وهععة، و نععى لعع مط الععذه  نزلععوا ممىمععه 
ولوااععة الاععى منهعع  منععو هحهععى، والسععوت  نزلععوا   لمنوفهععة وال حهععط 
، وقهععف هعع  ألععطا  (4)

 .(5)الرهو 
وةمععع  انالعععطت اإلم لعععة فعععع لعععطن واعععط  العععوئ  العط عععى، ةعععذلث انالعععطت فعععع     

لعم لم حهععن نزلعت ق  بععف ةرهعط  معع  نجعد  لععى  عاد اللعع   الاعى هىرععا اهىهع    إلم لععة، 
 أهععف اللععع      السعععواد ا لاععع   أهىهععع وةععذلث  عععاد الم عععط  وا نععدل  الاعععى اعععأرط 

المبهع  معدًلم  ال ع  ، : الذم فا  ا ندل  ةع نوا مع  أهعف اللع   فةع نوا همولعو  معراً 
وهعععى منالعععط  فعععع اعععط  العععوئ  العط عععى  لعععةف  (5)ألعععخ.....وةباهععع  معععدًلم  ةاععع  

 .واض 

                                                

 .22 مط نهة الى وهة صفع الدطاس ت ال - 54/ معج  ق  بف العط  : هناط ( )
 .545/ معج  ق  بف العط : هناط ( )
 .58المه   واإللطا  ص: هناط-.14 نه هة ا ط  ص: هناط ( )
 .55 -54 / ب   ا للى : هناط (4)
 .8 2 / معج  ق  بف العط  : هناط (5)
 .77 / الىهج ت العط هة فع الاطان: هناط (5)
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 المبحث الثانى
 اإلدغام  

أدامعت الىجع   : ، ومنعم قعوله ( )هو  دخ ل اللىب فع اللعىب: اإلدا   فع الى ة  
 .( )فع ف  الدوا ، أم أدخىام فهم

هوأ  ابف حطفً  س  نً   حط  مرىم مع  اهعط أ  اربعف مهنهمع  : وفى البئان 
فهطار  الىس   لنهم  اطار لة واحد  وهسعمى الئعط  ا ول معدامً ،   حطةة أو وقف

 .( )والر نى مدامً  فهم
 .   (4)الامطي  أم امطي  بوت م  بوت: وقهف معن      

ععتت )ةمععوله  ععدت )وأبععىه ( سب فمط ععوا السععه  معع  الععدال  ععأ  قىموهعع  اعع ب لمط هعع  منهعع  (سب
ععت:  طاد  اإلداع   فمعع لوا  مىعع   (البععمط)، والسععمط(البععون )وةمععوله  فععى السععون .(5)سب

 .(5)السه  الواقعة قمف الحط  المساعىى ب داً 
 (8)"لعععععع  هنْحععععععط  َمععععععْ  َفْزدلععععععم: "ومعععععع  الامطيعععععع  أهضععععععً  المرععععععف المععععععطوم لعععععع  العععععععط 

ةنت الب د وهى مهموسة الدال وهعى مجهعوط  فمط عت منهع   (فبد لم)وا بف رن  سن
 .(7)هط أ  ألمت لهبً  م  لرا الزام المم ط ة لىدال   لج

                                                

 (.د غ  )الوسهط م د الىس   والمعج  -45الاع طيف ص: هناط ( )
اهععععذه  الى عععععة  -75/ مخاعععع ط البععععح ن-12 / أسعععع   ال ااعععععة-15 /4العععععه  : هناععععط ( )

 . 4 / ا فع ل-15ص
المماععع  -527الا مىعععة ص-582الجمهعععط  ص-425/ ا بعععول-18 / المماضععع : هناعععط ( )

 .1 الاعطير ت ص- 2 لطن ابطيف ام  م لث لم   هت ز ص-74الممد  ص-  5ص
 .1  /  بصالخب: هناط (4)
 .21 / سطالبن لة - 4 / الخب بص: هناط (5)
 . 2 - 2 / سطالبن لة- 4 - 4 / الخب بص: هناط (5)
 .5/ ارسهط أمو السعود-75 / ا م لى : هناط (8)
 .44 / الخب بص: هناط (7)
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ومعع  ذةطاععم معع  أمرىععة هععدخف احععت النععو  ا ول معع  اإلداعع   وهععو اإلداعع   البعع هط 
دنع ء  منعم مع  اهعط  داع   هةعو  : وهو لند امع  جنعى امطيع  الحعط  مع  الحعط  وا 

 .( )هن ث
: أولهمع :  نهع  العامف لىعى أمعطي  أم  اإلدا   لند المحدره  فهطاد  م المم رىعةث   

 .( )هم  الدل ما   ا س سها   لإلدا  و .البرة: ور نههم .المخطج
 اارععععع  الحطفعععع   مخطجً وبعععععرًة ة نعععع  مامععععع رىه  فععععع ةىمعععععة ةمولععععم اعععععع لى فععععأذا-    
َةة   َمَن سب

( )
فبع َسَمطَ م  ْ ، أو ةىماه  له  مهنهمع  ف بعف نحعو قولعم  (4)   َسَىَ ةن

هطا َأَنععععع  َنععععع، ولهجعععععوزفى قولعععععم اعععععع لى (5)ْل باَععععع َ   بععععع ْلَح تب ا  اعععععع لى لوجعععععود  (5)ذب
 .(8)ا لف
ذا اارعع  الحطفعع   مخطجععً  واخاىععف بععرة ة نعع  ماج نسععه -   َأْو : ةمولععم اععع لى(7)وا 

هَ  َةعذَّمنوا  َاْاطنْةمن َهْىَهْن َذلبَث َمَرفن اْلَمْو ب الَّذب
حهعن أداع  الرع ب المهموسعة فعع العذال  (1)

 .(2 )المجهوط  فأب   ذالً 
                                                

، أمعع  النععو  الرعع نى فهعععط    إلداعع   ال مهععط، والمععطاد  ععم أ  هةععو   4 / الخبعع بص: هناععط ( )
طفه  ماحطةً  سواب أ  نع  مرىعه  أ  جنسعه  أ  مامع ط ه ، وسعمى ةمهعطًا ل رعط  وقولعم  ذ أول الح

الحطةععة أ رععط معع  السععةو  وقهععف لاععأرهط  فععع  سععة   الماحععطث قمععف  دا مععم وقهععف لمعع  فهععم معع  
للمولم نولى المرىه  والجنسه  والمامع ط ه  والملعهوط منسعمام  معى لمعطو : البعو ة، وقهف
 .52 / اإلام  : هناط .ىم  العاب الامهم

 .2  الىهج ت العط هة نلأ  وائوطًا ص: هناط ( )
 .22 م  اآلهة : ال مط  ( )
 . 4  هة المدرط (4)
 85 م  اآلهة : ال مط  (5)
 .52م  اآلهة : العنةموت (5)
 .   /2 لطن المربف- 5 / اإلام   : هناط (8)
 .1  ا بوات الى وهة ص: هناط (7)
 .85 آلهة م  ا: ا لطا  (1)
 .   /2 لطن المربف: هناط (2 )
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ععْ    : أوبعرة ةمولعم اععع لى وقعد هامع ط  الحطفع   مخطجعع ً -   ْ  مب َسعَطامبهىنهن فبعع اْ َْبَر دب
َطا ٍ  عْ  َقعْمىب نْ   ( ) ،َقئب َقْد َسَأَلَه  َقْو ا مب

حهعن همسعت العدال المجهعوط  وأدامعت  ( )
 .فع السه  المهموسة

واععع هط  اإلداععع   اععع هط  لععع بعة فعععع ةعععف الى ععع ت  بعععرة ل معععة والى عععة العط هعععة    
 النو  الس  نة مهمعً  ذا ولههع   ع ب، واحعول اع ب الفاعع ل ئع ب برة خ بة ة نما  

ونحعععو ذلعععث ممععع  أدنعععى فهعععم (لمهعععط، وابعععئمط)ممععع  أولعععم بعععوت مئمععع  ةمععع  فعععع 
 .( )البوا   أحدهم  م  اآلخط

واإلداععع   مععع  خبععع بص منعععى امعععه  و  لا عهعععة قعععه ، وأسعععد وجم لعععة مععع  الععععط    
هعععععع فاى، ولعععععع ت هعععععع فاى  ععععععاه  قععععععطأ أمععععععو طجعععععع ب ولىععععععى ل.ولىععععععى مععععععذهمه  همعععععع ل طندت

فع ا عونى هحع ة   العئ طدم
، وأنعم فعع موضع   (4) حهعن جع ب   لرععف مع  حممعتن

: فمعع لوا وقععدزادت الىهجععة المهسععهة لىععى اإلداعع   همععز  فععع أول الرعععف ا مععط. الجععز 
، أناعععع ت فم سععععوا فعععععف ا مععععط معععع  المضعععععف لىععععى ا مععععط معععع  الرعععععف الرارععععى  أنطدت

 .(5)م مهمز  وبفالبحه  الذم هىاز  فع مداها

                                                

 .52م  اآلهة :  مطاهه  ( )
 . 2 ةم  اآله: لم بد ا ( )
 .5  ا بوات الى وهة ص-8  -45 -42/ الخب بص: هناط ( )
قطأهعع  أمععو لئ طد  إلداعع   وفععا  الهعع ب اعع ط ، وقطأهعع  اعع ط أخطم   لرععث     ل لمععطا  معع  اآلهععة (4)

-  4/ ال حعط-72/ المحعطط-2 ص مخابعط اللعواذ: طانا. لىى ل ة امه  وقه  وأسد
-   /  لعععععععععطا  النحععععععععع  -18 / معععععععععع نى الزجععععععععع ج- 7 لعععععععععطا  رارعععععععععه  سعععععععععوط ص 

لععععععععععطن -21 / -11 / ال  مععععععععععف لىممععععععععععطد -51/ الععععععععععدط المبععععععععععو  -1  / ال لعععععععععع  
 .515/ الاسههف

 .1  فع الىهج ت العط هة ص-57له  فع ةا  العط  ص: هناط (5)
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والجعععععععععععدهط   لعععععععععععذةط أ  هعععععععععععذ  الىهجعععععععععععة جععععععععععع بت لععععععععععع  ال سععععععععععع بى والرعععععععععععطابم    
لىععى هععذ  الىهجععة أنععم معع  المعععطو  فععع ل انعع  الربععحى أ  همععز  الوبععف لاععدخف 
 ل لىى س    لهاوبف مهع   لعى النئع    لسع   ، مهعد أ  هعذ  الممهىعة ااخعذت سعمة 

وَطدَّ المحعععدرو  هعععذ   الىهجعععة  لعععى المهععع   الخععع ئىب  لهجهعععة مخ لرعععة لهعععذ  الم لعععد  
الععذم ةعع   لععم دوط ةمهععط فععع بععه  الى ععة العط هععة واطا همهعع ، ممعع  اولععد لنععم لهجعع ت 

 .( )ل مهة مخاىرة
وللععث فععع أ  المععط   ال ععطي  قععد حمععف مععه  ئه اععم ال رهععط معع  الىهجعع ت العط هععة     

هع  سعمة مع  سعم اه  ةمولعم اعع لى المدهمة ومنه  ل ة منعى امعه  والاعى هععد اإلداع   أ 
  َه ل انَضععععع طَّ َوالبعععععَد ا مبَوَلعععععدب

فمطأالسععععع عة   (4)َول هنَضععععع طَّ َة ابععععع ا َول َلعععععهبهدا  ، و( )
ولعزم .(5)  إلدا  ، وطوم ل  ام  ل      لرث وةسط الطاب ا ولعى وسعةو  الر نهعة

ععوَلمن َوَمععْ  َذلبععَث  بععَأنَّهن : ومنععم أهضععً قولم اعع لى.(5)الرعث  هععف الحجعع ز ْ  َلعع قاوا  ََّ َوَطسن
هنَلع نتب  ََّ 

(8)
 ععمب هنب ْ  َلعْ  دب ععْنةن   إلداع   لىععى ل عة منععى امعه ، وقطأهعع    (7)َمععْ  َهْطاَعدَّ مب

وهنعع ث ةرهععط معع  اآلهعع ت الاععى وطدت .(1)نعع ف  وامعع  لعع مط   لرععث لىععى ل ععة الحجعع ز
ل  : "ةمولععم اععع لى-جمهععوطل ععة أهععف الحجعع ز ولىههعع  ال–فععع المععط   ال ععطي    لرععث 

                                                

لععه  -"ولعع  هحععث ذلععث أحععد معع  ال بععطيه : "قعع ل بعع ح م فهععم الععذم  42/ الابععطي : هناععط ( )
 .  فع ةا  العط  ص

 .1  فع الىهج ت العط هة ص-57له  فع ةا  العط  ص: هناط ( )
 .   م  اآلهة : ال مط  ( )
 . 7 اآلهة  م : ال مط  (4)
 .5  -4  / ال حط: هناط (5)
 . المحاس -4 المخابط ص-54 -5  / المبدط الس م : هناط (5)
 .4م  اآلهة : الحلط (8)
 .54م  اآلهة : الم بد  (7)
 .  5/ ال حط: هناط (1)
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ْءهععععع َث  عععععْص طن َاْمبن
، وقولعععععم ( )  إلداععععع   قطأهععععع  زيعععععد مععععع  لىعععععى وهعععععى ل عععععة امعععععه ( )

ْ  فبععع اْلعع بادب اععع لى ْطَث َاَمىاععمنهن َفععا َهْ ععطن
  لرععث قععطاب  الجمهععوط لىععى ل ععة الحجعع ز،  ( )

ا وهةعععذ.(4)لىععى ل ععة امععه (فععا ه ععطَّث)وقطأ  إلداعع   زيععد معع  لىععى ولمهععد معع  لمهععط 
المط نهععة لارمعت أ  اإلداعع   امهمعى ا بعف والمنلععأ، والرعث حجعع زم  جع بت المعطابات
 .ا بف والمنلأ

وممععع  للعععث فهعععم أ  السعععنم النموهعععة المئهعععط  أمعععطزت ةرهعععطًا مععع  جوانععع  الىهجععع ت   
العط هععة المدهمععةث   معاعع  الععطوا  الععذه  طووهعع  اهععطت فععع طواهعع اه   رعع ط لهجعع اه  

ععععت:  طسعععول  قععع لوا ه: )وذلعععث ةمعععوله   (5) (ةهععععف اععععط  بعععاان  لىهعععث وقعععد اطمت
وهى ل ة  عع  مع   ةعط مع  وابعف الاعى امعول -(مىهت)أم أْطَمْمت  معنى-  إلدا   
وازيععععد  عععع  الم  بععععف ا خععععطم المدامعععة ألععععف  ععععد اإلداعععع   فامععععول (طدتتن )  إلداععع  

ا  ، وطدت اتن الحع ل حهن سةت  أبح   هذ  الىهجة م  قمف الضم بط ةمع  هعو . (5)طدت
، وقععععععطأت ونسععععععمت هععععععذ  الىهجععععععة  لععععععى قععععععه  .فععععععع ا فععععععع ل البععععععحهحة ةضععععععط تن

والجععدهط   لععذةط أ  هععذ  الىهجععة هععى أبععف الع مهععة المبععطية لنععدم  امععول .لععها 
ات، ومععع  حعععدن هعععو أ   ات، وانهعععدت ات وسععدت هت مععع  طدت هت، وانهعععدت هعععت، وسعععدت مععرًا طدت

ط    لامطيعع  البععواى وهععذا معع  هععع.الراحععة أمهىععت نحععو ال سععط ، وا لععف نحععو الهعع ب
والمعععطاد  عععم الاوافعععع  البعععواى العععذم هحععععدن معععه  حطةععع ت ال ىمععععة حهعععن    اعععع هط  
الامطيععع  هعععذ  هعععى أقعععط  لإلم لعععة مهعععد ا  اإلم لعععة اخعععاص  ععع  لف، والهععع ب، والعععواو 

                                                

 .5م  اآلهة : هوسف ( )
 .72 /5ال حط: هناط ( )
 .4 م  اآلهة: ا فط ( )
 .8/441ال حط: هناط (4)
 (.ط    )الىس   م د : هناط (5)
 .1  فع الىهج ت العط هة ص: هناط (5)
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   لهجع ت : "والامطي  هاعى   م  لدا ذلث م  الحطو  همعول أحعد العىم بالمحعدره 
ومعع  أمرىععة النسععج   أو الامطيعع  الاععى الععاطث فههعع  . ( )"المععدو أمهععف  لععى النسععج  

سععع لى)و(لعععهط، و عهعععط)امععه  معع  لعععط  اللععم ل ةأسعععد وقععه  ةىماعععى ععة طم، وةن ( سن
الوطاطداععع   فعععع المعععط   ال عععطي  حهعععن ة نعععت هعععذ  الم  بعععف انئععع  مهمععع   رعععا  الحعععط  

عععنة.ا ول ب لععع  ولىععى الععطا  مععع  أ ت المععطا.وهععذ  ل ععة اجعععوزالمطاب  مهعع  ث   المععطاب  سن
 ( ) (.سة طم )همطأوا  را  السه  م 

ومععععع  اإلنسععععععج   أهضععععع  الععععععواطد مععععععه  الحطةععععع ت المععععععءدم  لعععععى اإلداعععععع   ةىمععععععة     
 أنهع  الحج زيعة " ةسط الا ب ل عة الحجع زيه  وهعى الربعحى همعول لنهع  سعهموهم(واد)

ث  سعةو  الاع ب ولىعف لعذل (4) (َودت )أم  منعو امعه  والم  بعف المجع وط  فهمولعو  .( )"الجهد 
 نمع  أسعةنام لاخىئعة   لرع نى واجذ عم  لعى مضع مام ومم سعة لراعة : "ام  جنعى قع باً 

 .(5)"مىراة مزوال الحطةة الاى ة نت ح جز  مهنم و هنم
العذم هناسع   لعى  ئع  مع   ةعط مع  -فعع مهعت  معى العنج ( العودت )ووطدت به ة   

قعع ل -(5)ْطثوابعف مع  لععط  اللعم ل، وةعع   همعه   حععى مع  أحهع ب ال وفععة همع ل لععم الربع
 : (8)فهم

 فإن أتت فازدلفى إليها --ُسبِّى احلماَة واْبهتى عليها 

                                                

 .15صفع الىهج ت العط هة : هناط ( )
 (.  ث ط)الىس   م د : هناط ( )
 .72 الجمف لىزج جى ص-1 4/ ال ا  : هناط ( )
 . 22 / المب  ن: هناط (4)
 .42 / الخب بص: هناط (5)
 .858/ معج  ةح لة-52 نه هة ا ط  ص: هناط (5)
 .4 / العمد الرطيد-571/ اللعطواللعطاب: هناط(.الودتب )الل هد فى وطود اإلدا   فع قولم (8)
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 وركبتيها واقْرعى كعْبيها  --ثــم اقرعى بالــَودِّ مرفقيها 

ممع  هععدل لىععى أ  اإلداعع   لعع  هةعع  لهجععة امععه  ولععط  اللععم ل وحععده  مععف انالععط   
 .حاى وبف  لى سواد  اد الرطات

: داعع   الامهمععى الععذم هةععو  مععه  الحععطو  المام ط ععةق باً وقععد حةععى الرععطاب لعع  اإل  
م ()لمدلم ) نه  ة نوا همولو  فع "  .( ) (َلَ لت
ومععع  بعععوط اإلداععع   الموجعععود  فعععع الىهجةالامهمهعععة ومععع   داععع   الامععع ط  أهضعععً     

فمععععع  أمرىععععة ا ول قععععطاب  حمعععععز  . داعععع   ل  هععععف و ععععف فعععععع الاعععع ب، والععععطاب، واللععععه 
هت ً  :وال س بى قولم اع لى َهْف َاْعَى ن َلمن َسعمب

نَّع    وقولعم ( ) (هعنتعى ) ( ) َهعْف َاْنمبمنعوَ  مب

 : ولعععع  امعععع  ل عععع   أنععععم قععععطأ   إلداعععع   فععععع نحععععو قولععععم اععععع لى.(5) (هاتنممععععو  ) (4)
   َهْل َتَرى ِمْن ُفُطور

وهعو مع  مهبعم حج زيعة الرعث ةع   .(8) (َهّترى) (5)
 : ف هذ  المطاب  ل  مزاح  العمهىىوقد طوم سهموهم  مر.السمةال  ل ة فهه 

على ضوء برِق آخرالليل ناصب- -فذرذاولكن هّتعني متيمًا
(7). 

                                                

 . 2 / الىهج ت العط هة فع الاطان: هناط ( )
 .55مطي  م  اآلهة  ( )
 .7 اإلاح   ص: هناط ( )
 .51الم بد  م  اآلهة  (4)
-415-4/414المحععطط-  مخابععط امعع  خ لوهععم ص- 2 اإلاحعع   ص: اناطالمععطاب  فععى (5)

 .451/ ال ل  
 . المىث م  اآلهة : هناط (5)
-55/ المحاسعع - 4 المةعطط ص-7-8/ النلعط-1 -7 اإلاحعع   ص: اناطالمعطاب  فعى (8)

 .2  /7زاد المسهط
ةاعععع   - 4 /2 لععععطن المربععععف -8 4/ ال اعععع  : هناععععط المهععععت فععععع المهععععت معععع  الئويععععف (7)

 .55 الام ت ص
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، ول ع   رع ط اللع لط اإلداع   موافمعً  لهجعة (َهعْف اععه )فأبعف ال ىمعة لىعى اإلاهع ط
قمهىععةث  نععم معع  منععى لمهععف أحععد الم  بععف المدوهععة الا  عععة لعععط  اللععم ل، وقهععف هععى 

 . ئ  م   ئو  امه 
أقعط  الحعطو    عأ  العطاب: وم  أمرىة  دا   العطاب العذم اساحسعنم سعهموهم معىعا   

 .( ) لى الا ، وألمهه  مه  فض طلا  الحطفه  الىذه  هةون   م  مخطج واحد
أ ت ةىههمعع  : وممعع  ذةععط  لىمعع ب الى ععة أ ت الععا  والععط اب الععاطة   فععع أمععوط منهعع    

 ، وا  ةىههم  مجهعوطا ، ومع  رع َّ م لعت م  ا بوات الماوسئة مه  اللد  والطخ و 
العا   لععى فن بهع  وذو  نهعع  فهمع   عععده  حهععن أنهع  أ رععط ا بعوات السعع  نة اسععاعم ًل 

قنعْف َط تب : ومعع  أمرىعة ذلععث قولعم اععع لى.( )ولعهولً  فععع العط هعة
َمععْف َطَفَعععمن  َّن و ( )

 بَلْهعععمب 
(4) ،  ََمعععْف َطا

وامععع   و مععع  الععععاب، وامععع  ةرهعععطف  إلداععع   قعععطأ أمعععو لمعععط  (5)
وأمععععو ةط لعععع  ل بعععع ، وخ طجععععة لعععع  نعععع ف ، وحمععععز    وال سعععع بى وأمععععوجعرط  لعععع مط

 .(5)"أولى لمط  الا  م  الطاب واإلدا   فع هذا: "النح   الذم ق ل
 طوم حرععص لعع  ل بعع ، والحىععوانى لعع  قعع لو  لعع  نعع ف ، وحمععز : و  إلاهعع ط   

 .وا هوازم ل  ام  ل مط
حرعععص لععع  ل بععع  حهعععن سعععةت سعععةاة لئهرعععة  ممعععداط حعععطةاه ،  طأقععع: و  لسعععةت  

 .وال ط  منم  اه ط أنهم  ةىما   ولهس  ةىمة واحد (طا )ويمادمب

                                                

 . 4 /2 لطن المربف-5 4/ ال ا  : هناط ( )
 .22 / الىهج ت العط هة فع الاطان - 8 ا بوات الى وهة ص: هناط ( )
 . 1  اآلهةالمءمنو  م ( )
 .57 ةم  اآله: النس ب (4)
 .4 م  اآلهة : لمئرره ا (5)
-585-5  -5  -4  الس عة فعع المعطابات ص-72/ الحجةفى المطابات الس  : هناط (5)

 .8  معج   ه ت المط   ص-585
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أم  م لة فاحة الطاب قطأ حمز  وال سع بى وخىعف وحمع د وهحهعى لع  أمعى : و  إلم لة 
: قع ل النحع  .( ) ةط ل  ل ب  وخىف ل   سح ن ل  ن ف  والمرضف وا لمعا

نمعع  اإلم لععة محمولععة لىععى المعنععى، واععطث اإل" م لععة أولععى  نععم لهعع ب فهععم ول سععط ، وا 
 .( )" نم م  طا  هطي  ملا  م  الطَّي 

وقععع لوا  نهعععع   -اإلداععع  -المعععطاب  ا ولعععى ( )وقعععد أهعععد الرعععطاب، والزجععع ج، والزمخلعععطم 
 . لى أ ت اإلاه طأولى، وهحامف ةامم قطاب  السةت (4)وذه  ام  الجزطم .أجود
 : امرىة ا خهط قول ئطيف م  امه  العنمطم وم  

ِبكفَّْيَك الئُِِق ُفَكْيَهُة َهشَّىٌء--تقوُل إذا اْسَتهلكُت مااًل ِللذَّة  
(5). 

 
وقعععععععد جعععععع ز اإلداعععععع   لابعععععع ل مخطجهمعععععع   ئعععععععط  (.هععععععف لععععععىب)وأبععععععف ال ىمععععععة

 .ولىى لطا  م  جواز ذلث  ل أنم ضعهف    مه  الحطفه   نعد.الىس  
 
   تاء االفتعالاإلدغام و : 
أمعع  بععه ة الفاععع ل فمععد اخاىععف الم  بععف العط هععة فععع دطجعع ت الامطيعع  البععواى     

اابععف، اهاسععط فامىعع  اعع ب : فههعع ، فععأذا ة نععت فعع ب الفاععع ل واوًا، أوهعع ًب أبععىهة نحععو

                                                

-55-55/ - 7 / ال لعف لع  وجعو  المعطابات-854حجة المطابات ص: اناطالمطاب  فع ( )
-55 الا بعط ص-52 / المحعطط-452/ المعطابات السع   ولىىهع   لعطا -1 5/ الاذةط  
 .5 5 طل دالممادمبص- 58

 .55 /  لطا  المط   لىنح  : هناط ( )
 .   -   / ال ل  -11 /5مع نى الزج ج-54 / مع نى الرطاب: هناط ( )
 .7 / -5 4/ النلط: هناط (4)
لعععععععطن -8 4/ لعععععععطن أمهععععععع ت سعععععععهموهم -4/457ال اععععععع  : هناعععععععط المهعععععععت مععععععع  الئويعععععععف (5)

 .514/ المما - 4 /2 المربف
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ونسعع  امعع  جنععى هععذ  .لنععد  ععع  الم  بععف فهمولععو  ااتبععف وااتبعع ل، وااسععط ااتسعع ط
ولعع  هعزهعع   ( )"أنهعع  ال رععط وا قععه ، وهععى ل ععة الحجع ز: "الى عة  هععف الحجعع ز قعع باً 

ولععه  معنععى ذلععث أ  .( )بعع ح  الابععطي   حععد، مهععد أنععم وبععره   أنهعع  الربععحى
 : هذ  الىهجة ا و   هف الحج ز حهن  نه  وطدت فع لعط ا للى الذم ق ل

ْدنى أاتعدث  مرىه   ( )سو  أزيد ال  قه ت المواطض —فأْ  َااتعب
وةععذلث وطدت فععع قععول ئطفععة معع  .(4)ط هناهععى نسعع م  لععى  ةععط معع  وابععفوهععذا اللعع ل 

 (5)*فأ  الموافى َهاتىبْج  موالجً  :               *العمد
وهععذا اللعع لط أهضععً  هناهععى نسعع م  لععى  ةععط معع  وابععف، واىععث الممهىععة اسععة    

لطن الجزيط  العط هة وهى مج وط  لمنى امه  الاى ااحدن هعذ  الىهجعة والعدلهف لىعى 
: أم المجع ل  أئهع  فمع ل: ذلث قهف لألحنف م  قه  الذم هناهى نس م  لعى امعه 

(5)مع  سعع فط فهععم ال بععط، وااتععد  فهععم المععد 
ومعع  رَعع َّ هاضعع  أ  هععذ  الىهجععة امهمهععة  

وة نعت الاع ب قطي عة المخعطج مع  : "وقعد  رطهع  امع  جنعى معىعًا  مولعم.ولهست حج زيعة
وقد فعىوا هذا أهضع  ............ م  اللرة، الواو،  نه  م  أبول الرن ه ، والواو 

                                                

 .   حه ب الاطان 55 / سط البن لة: هناط ( )
 . 1 -12 / الابطي  : هناط ( )
 . / معج  الموالد العط هة : هناط الل هد فع(أاتعدث)الل هدفى قولم ( )
 .1  نه هة ا ط  ص: هناط (4)
-4 / الخبعع بص(ولعج)ط  مع د اع ج الععطو ، ولسع   العع: هناعط( هعاتىج )اللع هد فعع قولعم (5)

  لىزوزنعععععى   - 4لعععععطن المعىمععععع ت ص- 1 -12 / الابعععععطي -48 / سعععععط البعععععن لة
 .الحىمى

 . 2 / ال  مف لىممطد: هناط (5)
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ااتععععع   : فععععع الهعععع ب وأجطوهععععع  مجععععطم العععععواو فمعععع لوا فععععع افاععععععف معععع  الهنععععع   والهسععععط
 .( )"وااتسط
أم  أهف الحج ز فةع نوا همعدلو  العواو أوالهع ب حطفعً  لهنعً  مع  جعن  حطةعة مع  قمىهع     
 .( )ه ابف، موابف، اهاسط، مواسط، واهاب ل، واهاس ط: نحو
ذا   ارا عط لىعى وز  افاععف، : فامى  ا ء  رع ًب وذلعث نحعو( ر ب)ة نت ف ب الفاع ل وا 

، وارعع ب بععوت (الرعع ب والاعع ب)فنععطم فععع المرعع ل اجامعع  بععوا   ماجعع وطا  مهموسعع  
طخععو، والاعع ب لععدهد، والنامعع ل معع  الطخععو وهععو البعع هط  لععى اللععدهد وهععو هماضعععى 

حهععن ااحععد البععوا   فععع  لرعع ب اعع بالنرجعع ط فهععم جهععد لىععى الىسعع   ومعع  رعع ت قىمععت ا
المم رىعة فععا ت اإلداعع   وقهععف اات عط
وأسعد قمهىععة مدوهععة سععةنت -(4)وهععذ  لهجععة أسععدهة.( )

 : نجدوج وطت منى امه  المدامه  و هذ  الىهجة أنلد لمهد م  ل مط المهسى
ة خىم   .(5) عد المم ت فأنى ةنتن أاَّببط—والنهت     اتعطمنى طبمَّ

 (امه ، أسد، قه )ج وط  لمنى امه ، وم  ر َّ فهذا الر لونوقه  أهضً  قمهىة م
 .مدامه  ومارمه  فع ةرهط م  الخب بص الىهجهة

ععععععئعحهن اجامععععع  بعععععوا    (ابعععععاعط)وانمىععععع  ا بافاععععععف بععععع دًافم لوا فعععععع -   ابت
رععع  اعععأرطت  (ابعععئعط)مهموسععع   ا ول مئمععع  والرععع نى مسعععارف فمىععع  الرععع نى ئععع ب

ونسمت هعذ  الممهىعة  لعى لمهعف وهعى  حعدم  (عطابت )الئ ب   لب د فب طت ال ىمة 
 .(5) ئو   قه 

                                                

 .54 / سط البن لة: هناط ( )
 .27 / الىهج ت العط هة فع الاطان: هناط ( )
 .24 / البدط الس م : هناط ( )
 .ال ا   داط – 5  / مع نى الرطاب: هناط (4)
 .77اللعطواللعطابص: هناط (5)
 .25 / الىهج ت العط هةفى الاطان-5  / مع نى الرطاب: هناط (5)
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اذا ععط ف لعععذال مجهعععوط  والاععع ب مهموسعععة فاعععأرطت : امىععع  الاععع ب داًل وذلعععث نحعععو ةمعع  

 (اذدةعععط) فبععع طت (العععدال)الاععع ب   لعععذال فمىمعععت  لعععى بعععوت مجهعععوط هم رىهععع  وهعععو 
ةعععط)وم لعععت  عععع  الم  بعععف  لعععى  داععع   الرععع نى فعععع ا ول فبععع ط   عضعععه   ومععع ل(ادت

لعى  داع   ا ول فعع الرع نى فبع ط ةعط)اآلخطا  وهعذا هعو المهع   فعع اإلداع   قىعع   (ادت
وقععد وطد فععع المعععط   .( )"وهععو الوجععم: "واخاعع ط  امعع  جنععى قعع باً  ( )ا ول  لععى الرعع نى

عععٍة  ال عععطي    لعععدال ولعععه    لعععذال ةمولعععم اعععع لى  َةعععَط َ ْععععَد أنمَّ َوادَّ
وقطأهععع   عضعععه   ( )

وَ  فبعععععع منهنعععععواب نْ  )، ومرىعععععم قولعععععم اعععععع لى (4)ةعععععطواذت   لعععععذال فمععععع ل طن خب َوَمععععع  اَعععععدَّ
(5) 

فعنععدم  اجامعععت العععذال والاعع ب وةىا همعع  مام ط اعع   فععع المخعععطج ( اععذخطو  )وا بععف
ملعدد ، و عضعه  ( دالً )رمىا  لىى الىس  ، فأندامت  حعداهم  فعع ا خعطم وبعهطا  
و ععععع  خهط  قطأالرعععععطاب،  (5)و  هععععءرط العععععذال لىعععععى الاععععع ب لنعععععد اإلداعععع   فابعععععهط اعععععذتخط 

 .(8)و   ولى قطأالئمطم الذم الامد لىى الطواهة، والنمف، واإلجم  
 
اإلدغام والفعل المضعف : 

 اخاىرععععت الىهجعععع ت العط هععععة فععععع حطةععععة  خععععط الرعععععف ا مععععط المضعععععف، ومضعععع طلة
 : فهم لىى لد  أوجم المجزو  وة نوا

                                                

 .5  ا بوات الى وهة ص: هناط ( )
 .   / المنبف: هناط ( )
 .45م  اآلهة : هوسف ( )
 .55 ص اإلاح  : هناط (4)
 .41م  اآلهة :  ل لمطا  (5)
 .ل  ط- ا.8 4-5 5/4ارسهط الئمطم : هناط (5)
 .25 / الىهج ت العط هةفى الاطان: هناط (8)
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عزَّ ولع  : نحعو ( )أسعد لىاعم الاخرهعف، وقعد لنعزم  لعى.الرا  مئىم ً -   ، لب ، َلع َّ منعدَّ
 .( )، والسهوئى( )هنس م الطضى

ةعع  : ، وقهعف(4)لىام الاخىص م  الس  نه ، ولنزم ل ع  وانى.ال سط مئىم ً - 
 .(5)ونمهط
، ولىاععم النسععج   مععه  ا بععوات، : نحععو.اإلا عع   لحطةععة الرعع ب-  ععزتب ، لب ، َلعع َّ منععدا

 .(5)أ رط ولنزم لمنى امه ،    اإلنسج   فهه 
وارسعععععط لنععععع  ةاععععع  ا نسععععع   والاععععع طيخ، أ  ةع عععععً ، وننمهعععععطًا، وانعععععً  مععععع  لععععع مط مععععع   

 .(8)بعبعة  ئ  م   ئو  قه ، وهى المج وط  لامه 
    اإلدغااام فااي الفعاال المضااعف المتصاال بااالنون وتاااء

 : الضمير
، لععدت :    الرعععف المضعععف نحععو    ، مععدت طدْدنعع ، : ألععخ  ذا اابععف  عع لنو  نحععو....طدت

، وجعع  الرععث فهععم لنععد الحجعع زيه  والامهمهععه ث: طَدْدَ ، أو اعع ب الضععمهط نحععو  طددتن
 ل     ع  م  قمهىة  ةط م  وابعف، هعدامو   نهع  هحطةعو  .وذلث لسةو  الر نى

الرع نى  عع لرا  لىسعع  نه  وةععأنه  قعدطوا اإلداعع   قمععف دخععول النعو  والاعع ب فععأ موا الىرععا 
، طندت ن فعععععع الم ضعععععى، والمضععععع ط ، طندت : لىعععععى ح لعععععم  ععععععد دخولهععععع  فمععععع لوا َ ، هعععععطدا ن

                                                

 . 5 /4لطن ا لمونى: هناط ( )
 . 4 / الل فهة: هناط ( )
 .8  / الهم : هناط ( )
 .8  / الل فهة: هناط (4)
 .42 / الدطط الىوام - 5 /4لطن ا لمونى- 42/ الابطي : هناط (5)
 .2  / الىهج ت العط هة فع الاطان: هناط (5)
 .2  /4المربف فع ا طيخ العط -  4-425نه هة ا ط  ص: ناطه (8)
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معع   و هععذ  الىهجععة وطد المععط   ال ععطي  حهععن قععطأ امعع  أمععى لمىععة، والولهععد.  ( )وا مععط
 مسى ، والموطبى ل  أمى جعرط، والسمس ط ل  لمهتم مالدهد اله ب

لب  معع  اهععط  لعع    فععع الر نهععة قولععم اععع لى َأَفَعهبهَنعع   بعع ْلَخْى ب اَ وَّ
جععم هععذ  واو   ( )

، فىمعع  أداعع  : المععطاب  لىععى  داعع   الهعع بفى الم ضععى ، فععع حهععى حععىَّ لهععى معع  لععىت
ولىععععى الععععطا  معععع  ذلععععث فمععععد أضعععععره   ( )لحمععععم ضععععمهط المععععا ى  دو  فععععث اإلداعععع  

، أمعع  (5)، وقعع ل الطضععى  أنهعع  لعع ذ  قىهىععة(5)، ونعاهعع  امعع  م لععث  أنهعع  ل هععة(4)الخىهععف
بععة ل وهععة وحمععًا لهجهععً  انعةسععت بععرحام أهععف الى ععة المحععدره  فهععطو  أنهعع  امرععف مه

 .(8)فع المأروط م  المط   والسنة
والجدهط   لذةط أ  اإلداع   ةع   منالعطًا فعع لع م الجزيعط ، معف ةع   الى عة السع بد    

اإلداعععع   ةععععا  العععععط  الععععذم هجععععطم لىععععى : "فععععع الىهجعععع ت العط هععععة قعععع ل أمععععولمطو
 .(1)نم م  خب بص العط هةويطم ام  ف ط  أ. (7)"ألسناه ، ول هحسنو  اهط 

                                                

فعع الىهجع ت - 5 - 5 /4لعطن ا لعمونى- 42/ الابعطي -45 / لطن الل فهم: هناط ( )
 .1  العط هةص

 .5 م  اآلهة : ن ( )
م نعععى -5 41/ العععدط المبعععو  -   -/7ال حعععط-44 مخابعععط لعععواذ المعععط   ص: هناعععط ( )

 .5 / الىمه 
 . 42/  الابطي: هناط (4)
  . 5 - 5 /4لطن ا لمونى - 74  /4لطن ال  فهة الل فهة: هناط (5)
 .45 / لطن الل فهة: هناط (5)
 .   / الىهج ت العط هة فع الاطان: هناط (8)
 .85 / النلط: هناط (7)
 .5 الب حمى ص: هناط (1)
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وممعع  هعععدل لىعععى قعععو  انالعع ط هعععذ  الاععع هط  وجعععود  فععع لهج انععع  الع مهعععة الحدهرعععة    
اه  فععع حععدراه ، وجاتىععث فععع جبععت لععث، قىتععث فععع قعع ل : والمع بععط  فنسععم  مععراً  حععدت
 .ألخ.........لث، وجعىتث فع جعف لث

 اإلدغام وأثره في اإلعراب : 
داعع   لععم أرععط سععىمى خ بععة لىععى اعع هط  اإللععطا ، أ  اإل ( )هععطم  ععع  المحععدره 

َمععع  َلععَث ل َاْأَمنَّععع   : حهععن  نععم لهاعععه  لإللععطا  الاهعععوط ةمعع  فععع قولعععم اععع لى
( ) 

ذا اأمىنععع  واعععدمطن  ةاععع  المعععطابات  .وا بعععف اأمننَنععع  حهعععن ذهمعععت الضعععمة لإلداععع   وا 
ة وجععدن   هعع ت ةرهعععط  قطبععت مععذه   اإللعععطا ، وقععد ةععع   لععى  حععن سععع م  فععع قضعععه
اإللطا ، أرمت فهم   لدلهف الم ئ  أ  اإللعطا  فمعد فعع الىهجع ت الربعحى المدهمعة 

و عععد اسععامطاب ةاعع  .ممعع  اطاعع  لىهععم فمععد  فععع العط هععة الع مهععة الحدهرععة والمع بععط 
النحعع   وجععداه  نعاععوا المععطاب  معع  لععه  فععهه  وخئبععوه   سععم  خععطوجه  لعع  أبععول 

حهععة الضعع ط والاحععطم، رمععة فععع الاععدقه  قوالععد اإللععطا ، معع  أ  المععطاب ةعع نوا معع  ن 
 .والاوره 

موجعععود فعععع  عععع  مواضععع  مععع  الربعععحى فمعععد طمعععى  وةمععع  ةععع   اإللعععطا  اهعععط  
 االععععم لىععععى الع مهععععة لمععععط ا زمعععع  ، فةععععذلث اإلداعععع   نلععععأ فععععع أحضعععع   أجهعععع ل 
الربعععحى ووطراعععم أجهععع ل الع مهعععة وةععع   المعععط   ال عععطي  هعععو الحمعععف الى عععوم والنحعععوم 

 .الاواهط الىهجهة وط ط مه  الربحى والع مهةالذم جم  مه  ةف 
أرطاإلدا   فى الع مهة المبطية : 

   ةرهط م  الاعواهط الى وهعة المسعاخدمة الهعو  فعى  لهج انع  العط هعة الحدهرعة اطجع  
اإلداع   وقعد امرعف فعى الىهجعة  جذوطه   لى اواهط لط هعة قدهمعة ومع  هعذ  الاعواهط

                                                

 5  / الىهج ت العط هة فع الاطان: هناط ( )
 .  م  اآلهة : هوسف ( )
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عف معدل مع  قعد ضععف، : وهعة ةرهععط  نحعوالمبعطية المع بعط  فعى لعةف اسع له  ل  قضت
معععدل مععع  ةعععدت، وجهجنمهععع  معععدل مععع  جبعععت " وةعععتت "، "قعععد اعععطث" فاتعععطث معععدل مععع  

وهععععود اسعععاعم ل هعععذ  ا سععع له  فعععى الىهجععع ت المبعععطية  لعععى .وهةعععذا………جنمهععع 
الماععععداد الممىعععععى معععع  الجزيعععععط  العط هععععة  لعععععى مبععععط فعععععى لبععععط الرعععععا  اإلسعععععامى 

بععطية هععو السععم  ا س سععى فععى انالعع ط هععذ  الاعع هط  واسععاهئ نه  فععى ا طاضععى الم
والجدهط   لذةط أ  هعذ  الاع هط  م زالعت موجعود  فعى الع مهعة الامهمهعة  ( )فى مبط

لنععد أهععف حوئععة منععى امععه ، والععدوادمى، والمبععه  حهععن ونجععد اإلداعع   لنععده  فععى 
، لمعدت  الحطو  المام ط ة ، مزطلا   مزلةت ، خىئعت خىعتت ةموله  فى ب ج بجت

 .ألخ…تا لم

                                                

طسعع لة -دمحم ال  اععف الحط ععى–الى ععة فععى حوئعة منععى امععه  -لىطاجحععى    الىهجعع ت ص: طهناع ( )
 .هع422 -ج معة المىث سعود-قس  الى ة العط هة-ةىهة اآلدا -م جساهط
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 الثالث المبحث

 الهمز بين النبر والتخفيف
 

  ت الهمععععز معععع  الاععععواهط الى وهععععة المهمععععة، واحاععععى لىععععى اهامعععع   ةمهععععط فععععى ةاعععع  
النحع  ، والى ععويه ، والمععطاب ممعع  دفعنعى  لععط  جععذوط اىععث الاع هط  الاععى قعع   لىههعع  

 هةخا  ةمهط مه  النح   والمطاب فأرطت فى ل ان  العط هة ولهجان  الع م
 .لىى السواب

 
 : الهمزة عند القدامى والمحدثين*
، هخععطج معع  أول ( )اارعع  العىمعع ب المععدامى لىععى أ ت الهمععز  حععط  لععدهد مجهععوط    

مخعع طج الحىعع  ومة نععم احدهععدًا معع   خطالحىعع  ممعع  هىععى البععدط هةععذا لطفععم الخىهععف 
ز، فى أقبى الحىع  هبعهط همعز ، فعأذا طفعهع  الهمع( )الهمز  بوت مهاوت": ق با

ةع   نرسعً هحول  لعى مخعطج الهع ب، فىععذلث اسعاخف الععط   دخع ل الهع ب لىعى ا لععف 
الىععع  أ ت "ولمععو  الهمععز  ولعععداه خرره  قععو  قعع ل امعع  الح جعع ( )"الممئولععة نحععو أطان

الهمعععز  لمععع  ة نعععت أرمعععف الحعععطو  فعععى الحىمولهععع  نمعععط  ةطيهعععة اجعععطم مجعععطم الاهعععو ، 

                                                

 4 4/4ال ا   : هناط ( )
ا ىع  مهع ، وسعمهت  ع لحط  المهاعو  : هت الهمز  ههاهً  هاع ً (: " هات)ج ب فى الىس   م د   ( )

البعوت، همع ل :   م  البدط ة لاهو ، فاحا ج  لى اهوط قوم لدهد، والهاعفوذلث لخطوجه
 هاف  م  ذابوت

 .1  /5(هت ت)ا ج العطوسم د : هناط
 (ه ت ت)الىس   م د  – 41 / معج  العه      اله بم  الا ب: هناط ( )
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وهععو فععى الى عة ال مععز والضعع ط ( )"قعو رمىعت مععذلث لىعى لسعع   المععاىرا مهع ، فخررهعع  
 .( )والهت
اخاىرعععوا فهمععع  مهعععنه ، فمهنمععع  هعععطم  عضعععه  أ ت الهمعععز  بعععوت  أمععع  المحعععدرو  فمعععد  

مهمععو  هعععطم  عضععه  اآلخعععط أنععم بعععوت ل  عع لمجهوط، ول  ععع لهمو  وطأم فطيععع  
 ( ) .منه  بوت مهمو  انرج طم، و عضه  وبرم   لهم  دابمً  و  للد  ل د 

الهمز لىعععى -وهمععع  ل لمععع   مععع  لىمععع ب البعععواه ت-بعععف جعععونز، وهنرعععطوقععد و     
: أوضععععع   ناطاهمععععع  لىحنجعععععط ، فعععععذه  ا ول  لعععععى أ ت الحنجعععععط  انمسععععع   لعععععى رارعععععة

الحا عع   وذلععث فععى الهمععز  وحععده ، والنراعع ن دو  ذمذ ععة وذلععث فععى المهموسعع ت، 
جهعوطًا وهةعذا بع طت الهمعز  بعوت لم.والنرا ن مع  الذمذ عة وذلعث فعى المجهعوطات

 أم  الر نى فهطم أ ت واهرة الحنجط  اامرف. ولمهموس ً 
لععععد  : الرعععع نى. ذمذ ععععة ا واعععع ط البععععواهة، وهععععى بععععرة الجهععععط: ا ول: فععععى لععععهبه 

ذمعععذماه  وهعععى بعععرة الهمععع  وفعععى هعععذ  الح لعععة هعععدخف احا ععع   الحنجعععط  وذلعععث فعععى 
وم  َر ت فهم  همعطا   عأ ت الهمعز  هعى احا ع   فعى الحنجعط . الهمز 

مع  هسعمهم  هعوو  (4)
 (5) (.همز  قئ )العط  
ويطجععع  سععععم  الخعععا  مععععه  المامعععدمه  والماععععأخطي  فعععى وبععععف الهمعععز   لععععى أ ت   

المامععععدمه  قهتععععدوا الوبععععف  عععع لجهط، والهمعععع   عععع نئان الععععنر  وجطيععععم دو  ذةععععط 

                                                

 .  / لطن الل فهة لىطضى: هناط ( )
 .55 لى  الىس نه ت الحدهرة ص-  الهمز ص: هناط ( )
أرطالمععععطابات فععععى ا بععععوات والنحععععو العط ععععى -55فععععى بععععواه ت الى ععععة العط هععععة ص : هناععععط ( )

دطو  فعععع لىععع  -5  منععع هج ال حعععن فعععع الى عععةص-77 لىععع  الى عععة العععع   ص-2  ص
 .8أبوات العط هةص

 58 أرط المطابات فى ا بوات ص-  7-55فى بواه ت الى ة العط هةص: هناط (4)
 .5  لى  الى ة الع   ص: هناط (5)
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الععععععواطي  البععععععواهه ، أمعععععع  المحععععععدرو  فط ئععععععوا ذلععععععث  عععععع هازاز الععععععواطي  البععععععواهه  
لعععواطا  لنعععد حدورععععم ونبعععف  ععع لجهط، ومععع ل  ههاعععز لنععععد اهاعععز ا واسعععاطخ بهم ، فمععع 

 لىى م امد  اخاىف المحدرو  فى مخطج و ن بً ( ) .حدورم وبف   لهم 
الهمز  فمنه  م  وافع  المعدامى  أنعم هخعطج مع  أقبعى الحىع ، و عضعه  جعىعم مع  

 ( ) .الحنجط  نرسه  موض  الحا   
 : أنواع الهمزة*  

-طابات لنععد الحععدهن لعع  الهمععز   ععأنوا  ةرهععط  لهعع  ائ لعنعع  ةاعع  النحععو والى ععة والمعع
 .أنعف، وطأ ، ون عأ: فع  ول نحعو أبف، و دل، وزابد: ذةطام  جنى أنه  لىى رارة

الرععف  حط  مةع   حعط ، والر لعن هعو أ  هةعو  الحعط  لفع ب والر نى هو أ  همو 
 : و لند اهط  ةم  هىى-( )ول لهنم وللمم

الهمز - الهمز المجام  فى ةىمة        -  .           الهمز المرطد - 
 .المجام  فى ةىماه 

 .لمه  ال ىمة، أولهنه ، أو الهمز المرطد، وهةو  ف بَ : أولً 
همعز  المئع ، وهعى الهمعز  : أحعدهم : الهمز  الواقعة ف ب ال ىمة اأاى لىعى وجهعه -أ

، (4) (م أنَسعع طَ )ومضععمومة نحععو ( أ ععف)الاععى ا اعع  ويىرععا مهعع ، وا ععو  مراوحععة نحععو
 وهعععذ  الهمعععز  احمععع  دابمعععً ، حهعععن اخعععطج مععع  مخطجهععع   عععا (5) ( بذاً ))ومةسعععوط  نحعععو

 .خاٍ  مه  النح  ، والى ويه ، والمطاب
                                                

فععى بعععواه ت الى ععة العط هعععة  -  2 -17 مععدال الحعععطو  فععى الىهجععع ت العط هععة ص: هناععط ( )
 .55ص

 . 7فى بواه ت الى ة العط هة ص: هناط ( )
 .555-85/ سط البن لة-41 / الخب بص : هناط ( )
 ( .75)سوط  ال مط  م  اآلهة (4)
 (.45 )سوط  ال مط  م  اآلهة (5)
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وهعى الهمعز  الاعى احمع  فعى الماعداب مهع ، واسعمط فعى دطج : همز  الوبف: ر نههم  
ةمولعععععععم : الهمعععععععز  الواقععععععععة لعععععععه  ال ىمعععععععة-  ( ).ا اععععععع ، انئىععععععع : نحعععععععو. ال عععععععا 

ْنَسعععَأَامن )ةمولعععم اعععع لى: الهمعععز  الواقععععة ل  ال ىمعععة-ج( ) .(مبعععْبَ  )عععع لىا ، وفههععع  ( ) (مب
 . خا  مه  النمط والاسههف

 : اجتم ع ال مزت ن ف  كلم : ث يي   

أم  لنعد  لامع ب همعزاه  فعى ةىمعة وة نعت ا ولعى منهمع  ماحطةعة والر نهعة سع  نة     
ة، فامعععدل حعععط  مععد مععع  جعععن  حطةعععة مععع  هارمعععو  لىعععى  معععدال الهمععز  الر نهععع ف لنحعع  

 (5) ( اعى)، و(4)َأْأد  قمىه ، فاع ط  هةعو  مع  قمىهع  مراوحعً  فانمعدل ألرعً  نحعو  د  وأبعىه 
، واعععععععع ط  هةععععععععو  مضععععععععمومً  فامععععععععدل (8) (َأألععععععععد)، (5) (َأأنععععععععذطاه )وأبععععععععىه  أنْأاععععععععى، و

سعوطًا فامعدل ، واع ط  هةعو  مة(أنْءذم)وأبىه  (أنوذم)و (أنْءاى)وأبىه  (أنواى)واوًانحو
َة )، ( بْبم ن ً ) هم نً  وأبىه : ه ب نحو  (7) (َأببمَّ

                                                

 .   لطن المئطص-88 / لطن ام  لمهف-412/ الى   - 4 أسطاطالعط هة ص: هناط ( )

 (.11)سوط  هود م  اآلهة ( )
 (.4 )سوط  س أم  اآلهة ( )
 ععععععع   )المراععععععع ن فعععععععع البعععععععط -5  / الى ععععععع  -5 / لعععععععطن اللععععععع فهة لىطضعععععععى : هناعععععععط (4)

 . 1/ (اإلمدال
 .88 سوط  ال مط  م   هم (5)
 .2 ه  م  اآلهة -5سوط  ال مط  م  اآلهة (5)
 . 8م  اآلهة ط  هودسو  (8)
 (  )سوط  الاو ة م  اآلهة (7)
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فاحععة، ) ذا  نععت الهمععز  ا ولععى مراوحععة والر نهععة ماحطةععة مأحععدم الحطةعع ت الععران 
. ( )( َأ بنَّع )، والر لرعة ( ) (أءلمعى)، والر نهة نحو ( ) (َأَأْنتَ )ف  ولى نحو (ضمة، ةسط 

، (4)لمععطاب حهععن قععطأام  ةرهععط   لاسععههف دو   دخعع لفمععد وطد فععى الر نهععة خععا  مععه  ا
، (5)وأمو لمطو   لاسههف م  اإلدخ ل م  لدا ا خهط    لاسههف مع  اإلدخع ل ولدمعم

وطا ووطيععععع  ماحمهععععع  ا ولعععععى  ، وقعععععطأ(5)والر لرعععععة  ععععع لاحمه  مععععع  اإلدخععععع ل ولدمعععععم
 .(8)أم  س بط المطاب ف  لاحمه  فى الرارة واسههف الر نهة م  المبط

همعز  قئع  فعى نه هعة ةىمععة  والمعطاد مهعع  أ  ا  لعط:  لامع ب الهعزاه  فعى ةىماعه : رع ً ر ل
واععععأاى هعععذ  الح لعععة لىععععى .همعععز  قئععع  أخعععطم فععععى مداهعععة ةىمعععة ا لهععععة حععع ل الوبعععف

 : بوطاه 

وحطةاهمعع  قععد ا ععو  فاحععة نحععو قولععم : أ  ا ععو  الهمزاعع   مارماععه  فععى الحطةععة- 
، أو ةسععط  (1) (َأْولبَهعع بن أنوَلببععثَ )نحععو قولععم اععع لىأو ضععمة  .(7) (َجعع َب َأَحععَدهن ن ): اععع لى

وفععى المواضعع  الرارععة قععطأ المععطاب  عع لاحمه ،  ل  (2 )( َهععءنلبب  ب ْ ) نحععو قولععم اععع لى 
لمعطو حععذ  ا ولععى وحمع  الر نهععة، وا عععم قع لو  والمععزم فععى ح لعة الراحععة، وخ لرعع   

                                                

 (.5  )سوط  الم بد  م  اآلهة ( )
 (.5 )سوط  الممط م  اآلهة  ( )
 (.5)سوط  الطلد م  اآلهة ( )
 .الهمزاه  مه  مد حط   دخ ل أي (4)
 .74 - 7 /4معج  المطابات-55الوافى فى لطن الل ئمهة ص: هناط (5)
 .، نر  البرحةالمبدط الس م : هناط (5)
 .74 /4معج  المطابات: هناط (8)
 (.11)سوط  المءمنو  م  اآلهة (7)
 (.  )سوط  ا حم   م  اآلهة (1)
 . (  )سوط  ال مط  م  اآلهة (2 )
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وأمع  وطا .او اع ط  والهع ب أخعطم فى ح لة الض  وال سط ماسههف الر نهعة معه  معه   ع لو 
  .( )وقنمف فماحمه  ا ولى واسههف الر نهة أو  مداله  ألرً ، أو واوًا، أوه باً 

أ  ا ععو  الهمزاعع   مخاىراععه  فععى الحطةععة  ععأ  ا ععو  ا ولععى مضععمومة والر نهععة - 
ععَرَه بن َأل) مراوحعة نحععو قولععم  ، أو مضعمومة والر نهععة مةسععوط  نحععو  قولععم ( ) (السا

ععةً ) نحععو قولععم اععع لى مراوحععة هىههعع  مضععمومة ، أو( ) (َهَلعع بن  بَلععى)ععع لىا  (4) (َجعع َب أنمَّ
ععَهَداَب  بذْ ) أو مراوحععة هىههعع  مةسععوط  نحععو قولععم اععع لى أو مةسععوط  هىههعع  مراوحععة (5) (لن

َسعع بب َأوْ ) نحععو قولععم اععع لى وقععد اخاىععف فههعع  المععطاب فمععطأ امعع  لعع مط، ول بعع ، (5) (النتب
، وقعععطأ اهعععطه    لاسعععههف معععه  معععه  موافمعععة (8)   بى، وخىعععف  ععع لاحمه وحمعععز ، وال سععع

 .(7)لىمه   
 : النبر*

  ت المعععط   ال عععطي  أرمعععت   لعععدلهف المععع ئ  أ ت ةعععف الىهجععع ت العط هعععة فبععععحى،       
حهعععن  نعععم احاعععوم لىههععع  جمهعهععع ، أمععع  ممولعععة أ  المعععط   نعععزل مى عععة قعععطيا فمعنععع   

قععععععطيا لاهمععععععز وقععععععد وجععععععدن  أ ت الهمععععععز     ث    ل ععععععة(1)ا اىعععععع  ةمعععععع  ذةطالمطئمععععععى

                                                

 .  الاهسهطص-52/ ال لف - 5/ المهذ : هناط ( )
 (.  )سوط  ال مط  م  اآلهة ( )
 . 4 سوط  ال مط  م  اآلهة  ( )
 .44نو  م  اآلهة سوط  المءم (4)
 .   سوط  ال مط  م  اآلهة (5)
 5  سوط  ال مط  م  اآلهة  (5)
 .51 - 5- 5اإلاح   ص-77 -87 / النلط: هناط (8)
 1 -7 المةطط ص (7)
 .  / الج م  إلحة   المط   (1)
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مع   خعذ : "ق ل لهسى مع  لمعطو ( )ماوافط  ةرط  فى المط   ال طي  وهو لهجة امهمهة
 . ف لمطاد   لنمط احمه  الهمز ( )"م  امه   ل النمط، وه  أبح   نمط

طوم أمععو زيععد ( انععى)ومعع  ألععهط الم  بععف الاععى اا عع  امععه  فععى احمهعع  الهمععز قمهىععة 
عععهَزم )معت طجًامععع  انعععى همعععولسععع: قععع با الاعععى امعععطأ (قهسععع ً )و ( ) (ابْىعععَث  بذًا قبْسعععَمةا ضب
ععاَلةَ باْلعَاطَ )فامعول حهععن ذةعط امع  جنععى أ   عع  هععذ  ( لةعف)وقمهىعة (5).(4) (ونا الضَّ

الاعى لنعزم الهمعز فعى قولععم ( أسعد)، و(5) ع لهمز وأبعىه  اطقععو ( اطقعء )الممهىعة همولعو  
وَج َوَمعععع)   اعععع لى وَ  فبعععع اْ َْط ب  ب َّ َهععععْأجن ععععدن  مععععطاب  ل بعععع  وا لمععععا  (8)(ْأجنوَج منْرسب

 .(1) (الجءنة، والحءت)حهن  نه  اهمز فامول ( لمهف)وةذلث قمهىة .(7)وهعمو  له 

وقعد وطدت  هع ت ةرهععط  فعى المععط   ال عطي  احمعع  الهمعز لىععى ل عة امععه  ومع  ج وطهعع  
واهعط   ( )(َس ببفا  بَعَذاٍ  َواقبع ٍ  َسَألَ )).، و(  ) (منسأام)، و(2 ) (جمطبهف)ةمولم اع لى

                                                

 .5  /4لطن لواهد الل فهة-51 / ال ا  : هناط ( )
 (.    ط)الىس   م د : هناط ( )
 .  ج  م  اآلهةسوط  الن ( )
 .5 سوط ال مط  م  اآلهة (4)
 .21 /  المخبص : هناط (5)
 .28  / الخب بص: هناط (5)
 .14سوط  ال هف م  اآلهة  (8)
 .15 اإلاح   ص- 5 /5ال حط المحهط: هناط (7)
 22 هناط فى الىهج ت العط هةص (1)
مععععععع نى :  عععععع ت هناععععععط نهعععععع  أجودالى: ، واخا طه الزجعععععع ج قعععععع باً 18سععععععوط  ال مععععععط م  اآلهععععععة (2 )

 . 8العنوا  ص-18/ المحاس -5 4الا بط ص-81 / الزج ج
 .55 / مع نى الرطاب-72 الاهسهطص-8 5الس عةص: هناط-.4  سوط  س أ (  )
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وذةععط أ  منععى امععه  ههمععزو  أحطفععً  ممعع  ةعع   لىععى وز  .ذلععث معع  ل هحبععى لععدد 
الرعععأ ، والعععطأ ، وال عععأ ، : فْععععف فعععى موضععع  الععععه  مععع  الرععععف ألعععف سععع  نة نحعععو

 .( )المبل ط 

لن َلععْ  َفَهْوَمببععٍذ ل هنْسععَأ)ولعع  أمععى زيععد أنععم سععم  لمععطو معع  لمهععد همطأقولععم اععع لى    
 (4)(دأ تعة، ولعأ تة)فاننام قد لح ، حاى سمعت الععط  امعول ( ) (   أَذْن بمب  بْن ا َول جَ 
 .فى دا ةول  ة

وقععد  عع ل  أهععف العط هععة فععى الهمععز حاععى  نهعع  همععزوا معع  لععه  أبععىم الهمععز قعع ل    
وذلععث .(5)"وط معع  خطجععت مهعع  فبعع حاه   لععى أ  ههمععزوا معع  لععه   مهمععوز"الجععوهطم 

ت السعوي ، وطلععأت زوجعى  أمهعع ت، واسعاألمت  مهمععوز الحجعط ول ععأت ةمعوله  حععأل
، واعععع ط   لععععى (8)وقععععد لزيععععت هععععذ  الع عععع طات المهمععععوز  اعععع ط   لععععى همععععدا .(5)" عععع لحج
وقهعععف    .والمهععع   أ  ا عععو  دو  همعععز  (1)، واععع ط  أخعععطم  لعععى أهعععف العععهم (7)ئعععىب

 .(2 ) (العأل  فخند ا ه مة هذا: )الحج ج ة   ههمز العأل  والخأا  وهو الم بف
                                                                                                                  

طون -2  / المحاسععععععع -4  / ال لعععععععف-518/ الاعععععععذةط : هناعععععععط(. ) سعععععععوط  المعععععععع طج ( )
 .1/57 المع نى

 .78 المخبص ص- 1 / الجمهط  : هناط ( )
 .1   الطحم   هة سوط  ( )
 . 2 / سط البن لة: هناط (4)
 . 5 / المزهط : هناط (5)
 .415/ المزهط: هناط (5)
 . 1 /  المخبص -7  / الجمهط : هناط (8)
 451/ مع نى المط   لىرطاب: هناط (7)
 . 7 / الجمهط : هناط (1)
  7/ سطالبن لة-  /2 لطن المربف: هناط (2 )
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 : التخفيف*

ةعع   لههمععز، طوم     الاخرهععف هععو لهجععة حج زيععة حهععن أهععف الحضععط، والنمععى 
 م  همز طسول  : "موسى م  لمهد  ل  ن ف  ل  ام  لمطق ل

نمعع  الهمععز مدلععة اماععدلوه  معع   عععده .الخىرعع ب أمعو ةط، وللمععط، ول ول( ملسو هيلع هللا ىلص)  ( )".وا 
ل انمعععط   سعععمى، أم :  ععع لهمز فمععع ل لعععم (هععع نمىب  ) ل لىنمعععىوطوم أ  طجعععًا قععع 

ن ععأم  أط   لععى )وةععط  النمععى الهمز  سععمم حاععى ل هاععوه  منهعع  أنهعع  معع   .لاهمععز
َههنععم جعع بوا( )أم خععطج منهعع  (أط   أسععهط   النمععى  لععى ، ويععطوم أ  قومععً  معع  جن

 ( )فذهموا  م فماىو ...أدفو : وهو هطلد م  المطد فم ل

لع  هةع  ههمعز فحسعموا أ  معطاد   ول نم الماف أ  النمى أطاد أدفبو  م  المطدوسم  
 (5) .،  معنى الماف ةم  فى ل ة أهف الهم (4)اإلدف ب

وأبعىم  (5)..."أاى  ةاف ملعوهة فأ عف منهع  فامىعىأ  النمى"وطوم ل  ام  ل   
 .م  المأل   معنى المااب   لهمز، ول   حذفت الهمز  اسههات

                                                

 .22 / اإلام   : هناط ( )
 .  4/ المب  ن- 8 اللام ن لم  دطيدص: هناط ( )
 . 1 / الجمهط - 42- 42/ الر ب : هناط ( )
 (.دفأ)لس   العط  م د : هناط.اإلدف ب المطاد  م الماف فى ل ة  ع  العط  (4)
 7  المخبص - 42- 42/ الر ب : هناط (5)
 .ل  ط/ا  1 /5مسند أحمد: هناط (5)
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نعععزل المعععط   مىسععع   قعععطيا، لهسعععوا  أبعععح   (: "طضعععى   لنعععم)  لىعععى وطوم لععع
ويا ع  قعطيا فعى الاخرهعف مع  ج وطهع  مع  الم  بعف ةهعذهف، وسععد مع   ةععط،  ( )"نمعط

وةن نععة، وا ضععط ، وأهععف المدهنععة فهععءلب ها ىمععو  دو  نمععط فهمولععو  سععوط  وجونععة، 
 ( ) .وامه  انمط ةف هذا.وجمطيف، وهةىْوة 

 
 
 : فأوجه التخفي*

أجمععع  العىمععع ب المعععدامى والماعععأخطو  لىعععى رمعععف هعععذا الحعععط  قععع ل امععع  هععععها فعععى 
فعأذا ةع   الرمعف هعو  ( )"فرمعف لىعهه   خطاجهع  اخعطج   جاهع د نمط  فى البعدط" الهمز 

وهعو . ع لاخرهف مئىع  الا ههعط الداف  الذم جعىه  هابطفو  فهم  ع لاخرهف، والمعطاد
لمع ب حطةاعم لىعى مع  قمىعم، أو م    لحذ ، أو اإلمعدا: لىى لد  أنوا  اسعههىم  ل، أوا 

 .(4)مه  حطةام والحط  الذم منم حطةام

المعععطاد  عععم  سعععم   الهمعععز  ام معععً  مععع  ال ىمعععة، وهحعععدن هعععذا فعععى الهمعععز  : الحعععذ - 
 هععءلبب ) (5)همععزاه  معع  ةىماععه  ةمولععم اععع لى المائطفععة لنععد الوقععف، أو لنععد الامعع ب

  ( )(.هول   ) ولى منهم  وهمطأه فنطم أمو لمطو الامهمى هسمط ا (5) (  

                                                

 .  -  / لطن الل فهة: هناط ( )
الىسع   -85/ المزهعط-74 - 7 ممعدما   فعى لىعو  المعط   ص-44 اإلاح   ص: هناط ( )

 (.ةأل)م د 
 .5  /1لطن المربف: هناط ( )
 .15الطل هة ص: هناط (4)
 .  سوط ال مط  م  اآلهة  (5)
 .5  / مجم  المه  -8 المدوطالزاهط ص-52/ ال لف: هناط (5)
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سعواب أ  نععت الهمععز  مرععطد   ( ) .هععو جعععف الهمعز   معع  واوًا، أوهعع ًب، أوألرعع ً : اإلمعدال- 
عععععْءمب ن )ةمولعععععم اعععععع لى ْبعععععتَ )، (4)( اْلَ عععععْأ ب )، ( )( اْلمن ، (المعععععوم )مسعععععهىة ، فامعععععطأ(5) (جب

الع مهععععة  ا خهععععط  منالععععط  لىععععى ألسععععنة العععععوا  فععععى الىهجععععة و(جهععععت)، و(ال عععع  )و
ن )، و(أءلمى)ةمولم اع لى العط هة، أ  ة نت ر نهة مأمعدال ا ولعى واوًا،  (أأنعت)، و(أبب

 .ألر ً  ه ًب، والر لرة والر نهة
 (8)، ولند  ع  العىم ب هعط    لاىهه (5)وهسمهم سهموهم   لاخرهف: الاسههف- 

طةاهعع ، حهععن مععه  الحععط  المجعع ن  لح المععطاد مهععذا الاعمهععط أ  انئعع   عع لهمز  مهنهعع 
هنئ  مه  مضمومة مهنهع  و عه  العواو، ومراوحعة مهنهع  و عه  ا لعف، ومةسعوط  مهنهع  

 (7) .و ه  اله ب
 
 : موقف النحاة والقراء من الهمز*

بععطن  معع   النحعع   سععهموهم فععى أ رععط معع  موضعع  فععى ةا  ععم، أنععم لععه  معع  ةععا    
والىع  "أو ةىماعه  همعول العط  أ  اىامى همزا   فاحمم  سواب أ  ناع  فعى ةىمعة واحعد 

                                                                                                                  

 7  لممادم ص طل دا- 5/ المهذ - 7 / النلط: هناط ( )
 .55الوافى فى لطن الل ئمهة ص: هناط ( )
 .  سوط  الحلطم  اآلهة ( )
 .88 سوط  ال مط  م  اآلهة (4)
 . 8سوط  ال مط  م  اآلهة (5)
اخرهرهعع  وامطيمهعع  معع  الحععط  الععذم حطةاهعع  منععم فابععهط : "قعع ل57 - 5 / ال اعع  : هناععط (5)

 .أم اقطأ  هم واقطبى أ  ث"وأقطمب   ث...اهماقطا: وا   أهف الحج ز همولو  ...الهمز  مه  مه 
 . 5 /4الاخمهط: هناط (8)
 . 5-52الوافى فى لطن الل ئمهة ص: هناط (7)
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هعذا  ( )"أ  الهمزاه   ذا الاما  فى ةىمة واحد  ل  هة  مد  م  معدل اآلخعط  ول اخرعف
فععى ال ىمععة الواحعععد  أمعع  فعععى ال ىماععه  فهععطم أ  منعععى امععه  هخررعععو   حععداهم ، وأهعععف 

ررعت: "الحج ز هخررو  الهمزاه  جمهعً  حهن ق ل ، رع  ( )" نعم لعو ا  ا ع  واحعد  لخن
 :    لى منى امه   دخ ل ألف مه  الهمزاه  مسادًل  مول ذم الطمةطج  فنس

 ( ) وبني النقا آأنِت أم ُأمُُّ َسامِل   -فيا ظبيَة الوعساِءبني جالجٍل   

نمعع   ولعع  هعمعع  سععهموهم لىععى البععوط  الواقعععة فههعع  الجمعع  مععه  الهمععزاه  محمماععه  وا 
الهمعععز   العععذه  هعععدخىو  معععه     منعععى امعععه : ومعععنه  مععع  همعععول: "ا ارععى معععذةطه  قععع باً 

ول هععدخىو   وألععف السععره   ألرععً ، وأمعع  الععذه  ل هخررععو  الهمععز  فهحممونهمعع  جمهععع ً 
 .(4)"مهنهم  ألر ً 

وزلمععوا أ  امعع  "والحمهمععة أ  سععهموهم لىععف لععذلث فععى موضعع   خععط معع  ال اعع   قعع باً 
 أمعععى  سعععح ن ةععع   هحمععع  الهمعععزاه  وأنععع   مععععم، وقعععد ا ىععع  م عضعععم الععععط ، وهعععو

، (مطيبععععة)الهمععععز فععععى  ععععع  ال ىمعععع ت نحععععو  لىمععععً   ععععأ  سععععهموهم اسععععاطدأ (5)"طدمب
، والحمهمعععة أنعععم  ععععد السعععامطاب وجعععدت أ ت (5)وملعععام اه  فعععى قعععطاب  نععع ف  (النمعععىب)و

 ععع  المععطاب ال  عع ط الععذه  هنامععو  لىمهبععة الاععى اسععهف الهمععز قععد حممععو  ةعع م  ةرهععط، 

                                                

 . 55/ ال ا  : هناط ( )
 .552-541-547/ ال ا  : هناط ( )
لععطن أمهعع ت سععهموهم : هناععط (.أ نععت)واللعع هدفى قولععم.المهععت معع  الئويععف، ويععطوم أهعع  امهععة ( )

  8 / الهم -54/ فهةلطن الل -87 / 
 . 55/ ال ا  : هناط (4)
  44/ ال ا  : هناط (5)
 .2  / المحطط- 8الاهسهطص-  المدوطالزاهط ص- 4 / ال لف: هناط (5)
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ىعععى مهباعععم الامهمهعععة معععف اج وزهععع   لعععى ل ومععع  رَععع ت لععع  هععععد الهمعععز ممابعععطاً  ( )ونععع ف 
الحج زيعععة، ويطجععع  السعععم  فعععى ذلعععث ةمععع  هعععطم  عضعععه  أ ت الهمعععز بععع ط مععع  أهععع  

ةأنعم دل معة مع  –خب بص الربحى وممهزااهع  حاعى أنعم أبع   هنامعى لىربعحى 
وقععععد أهععععد ذلععععث المععععط   ال ععععطي ،  ( ) .أ رععععط معععع  انام بععععم لمهباععععم ا بععععىهة–دل م اهعععع  

رهعععف قععد حاعععى لىععى نرععع  الهامعع   فعععى الىهجععة الامهمهعععة والجععدهط   لععذةط أ  الاخ
ووافمعم الر طسعى . حاى أنم ب ط مع  سعم ت الىهجعة الامهمهعة وسعنطم ذلعث فهمع   ععد

معىعععا  عععأ  ال  لعععع  فعععى اسعععاعم لم الاخرهععععف  لىعععى وحعععم المععععدل مععع  الهمعععز وذلععععث 
ة  بععععف المطفععععو ، فععععطدء ذلععععث لنععععد  لسععععاعم له  فهععععم ا بععععف الععععذم قععععد اطةععععم 

اهعط أبعىى، ول نعم هحامعف وجهعه  ةمع  احاعف ( النمعى)ل     الهمعز فعىسع بطه ، 
لععف : ولىف الطضى لوبف سعهموهم هعذ  المعطاب   ع لطداب  قع باً . ( ) (َسَنة)و(لبضة)

ل لعع  هحةعع  مععطداب  معع  رمععت أنععم معع  المععط    المععطابات السعع   لنععد  لهسععت ماععوااط  وا 
حهعن لع  هةع  هععط  فهعم الربعف  وواقع  لبعط سعهموهم هلعهد لهعذا الاعىهعف،. ال عطي 

 (4) .مه  الماوااط م  المطابات واهط الماوااط

مهععد أ  اعىهععف الر طسععى ةعع   أ رععط من سعع ة ث   وبععف ل ععة معع   عع لطداب  لهماضععى 
لعد  بععحاه ، والى عة المىهىععة ل انععطد   لى عة الملععاهط ، والمععا ى  مهع  ل هةععو  مخئبععً  

بععً   جععود الى اععه ، والمععط   ال ععطي  نععزل لسعمت ةععا  العععط ، ول نععم ط معع  هةععو  مخئ
ولىعى العطا  مع  ذلعث لع  هةع  الر طسعى مئعطدًا فعى .مى  ت العط  بحهحه  ول ذه 

مسألة النمط م  النمى، فمهنم  نطا  فى أحد المواض   هنع  همعط  عأ  مع  حمع  الهمعز 
، ألنى م  طنف  اسعاعم لم (هد )فعًا م ضهً  م  ( ود )فهم ل  هة  ةم  اساعمف 

                                                

  .55فى الىهج ت العط هة ص- 8 / الامه  -8  / ال حط-7  اإلاح   ص: هناط ( )
 .1  / الىهج ت العط هة فى الاطان: هناط ( )
  .74 / ى الحجة لىر طس ( )
 .5 / لطن الل فهة: هناط (4)
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هعىععف الوبعععف  ععع لطداب   نععطا  فعععى موضعع   خعععط ( )ائنععطن ث   النمعععى أبععىم الهمعععزو 
   أبىم اهعط الهمعز  ويعطم هنع  أ  طداب  هعذا   أنم مخ لف لم  لىهم الساعم ل ث

ولىعف امع  جنعى لعد  جعواز احمهع  الهمعزاه   ذا .( )فعى م ضعى هعد  ( ود )ةعطداب 
  فعى ةىمعة واحعد   أنعم  ذا ة نعت ة نا  أبىه  فعى ةىمعة واحعد   أنعم  ذا ة ناع  أبعىه

الهمز  المرطد  رمهىة مةطوهة فم      أولى اسعا طا  الرناعه  وطافضعهم ، ولسعهم   ذا 
امعع   ، م لععدا(4)وهععذا مععذه  أاىعع  ال بععطيه  ( )ة ناعع  مبععئحماه  اهععط مراععطقاه 

قعععع بًا لنعععد مهعععع   معنعععى قولععععم  وا خرعععا الععععذم أقعععط موجععععود الهمعععز (5)أمعععى  سععععح ن
َة اْل نْرطب )اع لى ، ولع  همعف (8)"وم  ة   م  طأهم جم  الهمعزاه  همعز: "(5) (َفَم ابىنوا َأببمَّ

 .   الاحمه  لنعد أهىعم هةعو  فعى لعه  وطفع : وا عهم  مةى ق باً . مرف قول سهموهم
(7) 

 (1)ويعععطم الر طسعععى فعععى أحعععد المواضععع  أ  احمهععع  الهمعععز  فعععى أبمعععة لعععه     لوجعععم 
لىععععى ( أبمععععة)م قعععع   اجامعععع   الهمععععزاه  فععععى نحععععومسععععاندًا  لععععى المهعععع   حهععععن  نعععع

لىععى .وفععى ذلععث لعع  همععف أحععد  عع لاحمه (  خععط)و(  دط)و(  د )اجام لهمعع  فععى نحععو
الطا  م  أنم ل  ه   لنم أ  الهمز  هنع  سع  نة وفعى أبمعة ماحطةعة، معف ألع ط  لعى 

                                                

          . 1/ الحجة: هناط ( )
 . 4/5الاعىهمة : هناط ( )
  . 8/ سط البن لة: هناط ( )
 .52 / المماض : هناط (4)
 . 1/ المماض : هناط (5)
   م  اآلهة : سوط  الاو ة (5)
  .7  / مع نى المط   لألخرا : هناط (8)
 .45 الطل هة ص: هناط (7)
 .85 /4الحجة: هناط (1)
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أ  الهمععز  الماحطةععة هنعع  لهسععت  ععأقوم معع  السعع  نةث   الحطةععة الاععى فههعع  لعع  ا عع  
 .( )عة م  اللاالم ن

أم  الزمخلطم فة   ماطددًا حهعن وجداعم فعى أحعد المواضع  هجهعز احمهع  الهمعزاه  
الامععت همزاعع   فععى  ، وفععى موضعع   خععط قعع ل  عع لاخرهف  ذا( ) ذا الاماعع  فععى ةىماععه 

قعع ل فععى ( أهمععة)و( أويععد )و(  د )ةىمععة ف لوجععم قىعع  الر نهععة  لععى حععط  لععه  ةمععوله  
لرععا أبمععة  قىععت همععز  مععه  مععه  أم مععه  مخععطج الهمععز  ةهععف : فععأ  قىععت: "ال لعع  

وأمعع  . والهعع ب، واحمهعع  الهمععزاه  قععطاب  ملععهوط  وا   لعع  ا عع  مممولععة لنععد ال بععطيه 
الابطي    له ب فىعه   معطاب ، ول هجعوز أ  ا عو  قعطاب  ومع  بعطن مهع  فهعو لحع  

والسع  نة فععى ومع  رَع ت هاضعع  أنعم ل هرعطن معه  الهمععز  الر نهعة الماحطةعة  ( ) .محعط 
لععه  : ولمعع  امع  هعععها قع باً (5)واىئععم أمعو حهع  . ن حهعً  منحععى الر طسعى (4)الحةع 

فى ةعا  الععط  أ  هىامعى همزاع   فهحممع   ل  ذا ة نعت لهنعً  مضع لرة فعى ا بعف 
 ععأ  احمهعع  الهمععز  - لععى مربععىم وجداععم هبععطن   و عع لطجو اهععط أننععى (5) .نحععو طأ 

امعع  لمععم وهععو لعع ذ، وفععى  هعع  أمععو السععم  وطدادت همز : قعع باً  -لىععى هععذا النحععو لعع ذ
 (8) (.أبمة)المطاب  ال وفهة

حةعع  لىععى المععطاب    للععذوذ فععى حععه  أج زهعع  أاىعع  العىمعع ب المعع نعه  الامعع ب  وهةععذا
لعععنه  خئععع بىب،  فعععأ  قىعععت فمعععد جععع ب: الهمعععزاه  محمماعععه  ولمععع  امععع  جنعععى قععع باً 

                                                

 .المبدط الس م  م  نر  البرحة: هناط ( )
 .74 /4لطن المربف: هناط ( )
 .1  -7  / ال ل  - 5 المربف ص: هناط ( )
 . 7 /4لطن المربف: هناط (4)
  .2 /5ال حط-   الس عةص: هناط (5)
 . 7 /4لطن المربف: هناط (5)
 .  5 المربف ص: هناط (8)
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 ( ) .لعع  بععحة بعععنعةالهمععز الععذم فهععم لععط  : رعع  قعع ل.....وطزابععىب، ودطابععىب
فهعطم همعز  فع بعف لطضعت لع  وجعو   (خئ بىب)وأخذ  عد ذلث هاحدن ل  ةىمة

( طسعع بف)أم أنععم لمععد منهعع ث   معع  ةعع   لىععى وز  فعهىععة هنجمعع  لىععى فع بععف ةهمععز 
مهمعععوز ، فمعععد اجامععععت الهمزاععع   همعععز  فع بعععف (خئهبعععة)ولمععع  ة نعععت ل  ال ىمعععةفى 

  العا  هعذ  أم نئمعوا مهع  محممعة اهعط ل  ال ىمة فبح   عع  الععط  همعز  وهمز 
 ( ) .مسهىة

فععععى اإلنبعععع   أ  ال بععععطيه  مععععذهمه  لععععد  ا خععععذ   لنعععع دط،  ( ) .وزاد ا ن عععع طم    
ولعع  هععأت : واللعع ذ، والمىهععف، واحاجععوا لاسععههف الهمععز  مععه  مععه  ماحطةععة، وهععو قععوله 
 : اجام   الهزاه  فى لىب م  ةامه   ل فى مهت واحد أنلد  قئط 

فن --ث َل َاْدطبم َمَاى الَمْوتن ج ببىبا فأنت   (4). ول  َّ َأْقَبى مندَّ ب المْوتب َل جب

 : النح   وموقره  م  الساله د   لمطابات*

والجعدهط   لعذةط أ  المعط   ال ععطي  هعو العنص الوحهععد البعحه ، العذم الانععى 
 ضع ئه    م لىم ب اإلسا  وخ بة المطتاب، م  حهن اوااط طواهام، ولن هعة العىمع ب

واحطيطهعع  مانععً ، وسعععندًا، ماععدوينه  لععع  ئطيعع  الملععع فهة لعع  أفعععوا  العىمعع ب ا ر ععع ت 
، فمععع  رععع ت هةعععو  العععنص الربعععح ب لععع  الاععع  عه ، لععع  البعععح  ة لععع  الطسعععول 

                                                

 .5/ الخب بص: هناط ( )
 .8-5/ المبدط الس م : هناط ( )
 .همز  مه  مه  ماحطةة أو س  نة. .    / اإلنب  : هناط ( )
حهعن اجامععت همزاع   فعع  (جع بىب)المهت م  الئويف، ولع  هنععط  ق بىعم، واللع هد فعع قولعم (4)

-8 5ص النحععععع   اعععععذةط -5 / لعععععطن اللععععع فهة: هناعععععط .الاخرهعععععف فععععع خاهط واحعععععد  ةىمعععععة
 .44/ ح لهةالب   
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العط عععى البعععحه  المجمععع  لىعععى ااواعععم  ععع لئطن الاعععى وبعععف مهععع   لهنععع  فعععى ا داب 
 ( ) .والحطة ت والسةن ت

جمعععع  لىععععى الحاجعععع ج  ععععم مععععه  أهععععف الى ععععة والنحععععو وأنععععم أهضععععً  الععععنص الم
والبععععط  وال ااععععة، و  لامهعععععة فمطابااععععم الوابععععىة  لهنعععع    لسععععند البععععحه  حجععععة ل 
اضععع ههه  حجعععة، ومععع  المهععع  ةعععذلث أ  نءةعععد لىعععى أ  أبمعععة المعععطاب ةعععأمى لمعععطو، 
وال س بى وهعمو  الحضطمى واهطه ، ه  أبمة فى الى ة والنحو، وم  رع  قعد جعطم 

ه  العىمعععع ب لىععععى الحاجعععع ج مطواهععع اه  سععععواب أ  نععععت ماععععوااط  أ   حعععع د أ  الععععط  معععع
وهععذ  ا خهععط  الاععى منعع  المععطتاب قطاباهعع  فععى الععااو  لعععد  ورععوقه  أنهعع  انسعع  . لعع ذ 

مععع  لععععط   نرسعععم قعععد هحعععاج مهعععع  لىمععع ب الى عععة والنحعععوث    طوااهععع   لعععى النمعععى 
 .( ) .ل العط هةفبح ب سابمه  سىهمة، امنى لىى أقواله  قوالد وأبو 

ومععع  المعععععطو  أ  النحععع   قععععد احاجععععوا  ةعععا  معععع  لعععع  ارسعععد سععععابمه  معععع  
 .الا  عه  وا  عهه ، ولو أخذوا  مطاب  أله   الا  عه  والبح  ة ل    أولى

وطجحعع   الحاجعع ج  عع لمطابات المط نهععة لىععى اللععواهد النحوهععة المععأخوذ  معع  
الن حهععة المنهجهععة، فعع لمنهج لنعععد  ةععا  العععط  فهععم خعععا  مععه  النحعع   والمععطتاب مععع 

هعععد منهجععً  لمىهععً  همععو  لىععى ال حععن، والاجط ععة، والسععادلل والمهعع  ،  أاىعع  النحعع  
مهعععد أ  لاقعععاه    لنبعععوص العط هعععة موجعععم لععع   لنعععد اسعععان  ئه  لىموالعععد، وئعععطن 
وضعععه  لهعع  فهععم لعع  معع  لععد  النضعع   ،  نهعع  منععوا قوالععده  لىععى ةععا  العععط  

معع  هععذ  الممهىععة ومعع  اىععث، ومعع  ةععا  ألطامععى فععى  –لعععطية ونرطيععة فجمعععو  نارععً  
اللععععم ل، وامععععطأ  فعععععى الجنععععو ، ومعععع  لععععععط مجهععععول الم بععععف،  لعععععى قععععول مععععععطو  
وملهوط، ر  هضعو  الموالد لىى أ رط وألهط م  وبف  لعهه  مع  النبعوص، رع  

  قعطاب  فعأذا أاعاه.  همطو  هذ  الموالعد  ممع هه  منئمهعة هطيعدو  ائطادهع  فعى ال عا 
                                                

 .7  – 8 فى أبول النحو ص: هناط ( )
 .8 القاطان ص: هناط ( )
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بعععحهحة السعععند اخععع لف المهععع  ، ئعنعععوا فههععع  وا   ةععع   ق طبهععع  أمىععع  وأفبععع  ممععع  
 .هحاج النحوم  ةامه  فهمو  لىى الطواهة، والجم ، والاجطي ، والاعدهف

أم  منهج لىم ب المطابات، فهو مع  الن حهعة العىمهعة والمنهجهعة هعامعط معنهج 
 :  سدهد،    أقف م  هلاط  لبحة المطاب  رارة لطو 

 .بحة السند مه   لى الطسول  - 
 .موافماه  طس  المبحف المجم  لىهم - 
 .موافماه  وجهً  م  وجو  العط هة - 

فعع لمطاب  لهعع  هععى خ ضعععة لىسععم   البععحه ، ماععوافط اىععث اللععطو  فههعع  أمعع  
المطاب  الل ذ ، فهى م  خ لرت أحد هذ  اللطو  ولذا منعوا المطاب  مه  فى البا ، 

حاجعع ج مهعع  فبعع حة لط ععى فمخ لرععة الطسعع ، أو الاععوااط، أو ول عع  ل هبعع  فععى ال
 ( ).مخ لرة أم وجم م  أوجم العط هة ل هءرط فى بحة من ب الم لد  لىهه 

وأبمععة المععطتاب ل اعمععف فععى : ولعع  هععذا المععنهج لمععط أمععو لمععطو الععدانى قعع باً 
لعع  معع  حععطو  المععط   لىععى ا فلععى فععى الى ععة، وا قععه  فععى العط هععة، مععف لىععى 

رمعععت فعععى ا رعععط وا بععع  فعععى النمعععف، والطواهعععة  ذا رماعععت لنعععده  لععع  هطدهععع  قهععع   ا 
 ( ) .لط هة ول فلو ل ةث    المطاب  سنة ما عة هىز  قموله  والمبهط  لهه 

 .هذا هو منهج المطتاب الذه  ة نوا فى ا هة ا م نة، والدقة لند ائمهمم
نهج العمىععى فععى أواخععط لىمععً   ععأ  مععنهج الطواهععة مععدأ هانعع مى  عععد اطاجعع  المعع

ولامععد  لععأ  لىعع  الطواهععة، والنمععف، لعع  هةعع  اطي عع  أ  هاطاجعع   .المععط  الطا عع  الهجععطم 
 .موقف النح   الماأخطي  فى أ  هرةطوا لىى أسافه  م  لحنو  م  المطابات الس  مة

                                                

 .2 -1 فى أبول النحو بع  – 5اهن النر  بع : هناط ( )
 .2 / النلط : هناط ( )
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ةععع   قعععو  مععع  النحععع   المامعععدمه  هعهمعععو  لىعععى ل بععع   »: همعععول السعععهوئى
 عهععععد  فععععى العط هععععة، وينسععععمونه   لععععى الىحعععع ، وهععععع   وحمععععز ، وامعععع  لعععع مط قععععطابات

 مخئبعععععو ، فعععععأ  قعععععطاباه  ر ماعععععة    سععععع نهد الماعععععوااط  البعععععحهحة الاعععععى ل مئععععععع  
ومعع  رعع ت امسععث المععطاب   لطواهععة أمعع   النحعع   وقععد أجمعع  لععدد ةرهععط مععنه  ( ) .«فههعع  

: ىلىععى قععطاب  النمععط، ةمعع  قععطأام  ةرهععط، و، نعع ف  ووافمهعع   ععع  النحعع   قعع ل الطضعع
وأهععد  ا زهععطم  ( )"والاحمهعع  هععو ا بععف ةسعع بط الحععطو ، والاخرهععف اساحسعع  "

   مع  جمع  مهنهمع  فهعو ا بعف، .( ) (أأنعذطاه ): لند حدهرم ل  قولم اع لى ق باً 
وةععذلث امعع  خ لوهععم أرنعع ب حدهرععم .(4)ووبععف احمهعع  الهمععزاه   أنععم لط ععى فبععه  

أاى   ل ىمعة لىعى أبعىه ، وةمع ل  الحجة لم  همز أنم: ق ل.(5) (هءمنو  )ل  لرا 
لمعع  اطةععم  لراهعع ،    الهمععز  حععط  بععحه  معععدود فععى حععطو  المعجعع ، والحجععة
و نع ًب  (5) .أنم نح  الاخرهف، فأدطج الىرا، وسعهف ذلعث لىهعم سعةونه  و ععد مخطجهع 

لىهععم فععأ  احمهعع  الهمععز فععى قععطابات المععطاب ممعع  هعع  معع  أهععف الاخرهععف  نمعع  هعععو 
لعع  لئىعع  الخرععة،  لععط  أل هخععف  عع ل ا  ول هحهععف المعنععى، طاجعع  فععى ال  لعع  ا 

ولعذلث فععأ  ةعع   سععةونه  لامععة الجععز  أو ةع   اطةهعع  أرمععف معع  اإلاهعع   مهعع  أرماهعع ، 
ععْءةن ْ )لباهخععطج معع  لهجععة  لععى لهجععة أخععطم ةمولععم اععع لى  َوانععْءوبي  بَلْهععَث َمععْ  )، (8)(َاسن

                                                

 .     41القاطان ص ( )
   -  / لطن الل فهة لىطضى: هناط ( )
 .5سوط ال مط م  اآلهة  ( )
 .2  / مع نى المطابات لألزهطم : هناط (4)
 . سوط ال مط م  اآلهة (5)
 .42الحجة لم  خ لوهم ص (5)
 . 2 سوط  الم بد  م  اآلهة  (8)
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ع  المطاب مم  همهىعو   لعى اخرهعف وقد هرسط ذلث م  وق  فى قطابات  .( ) (َاَل بن 
 .الهمز م  الاحمه  فى مواض  معهنة سنذةطه  فهم   عد

فمعععد وطد فعععى ةاععع  الى عععة أ  ا بعععف فهعععم  (النمعععىب)انرعععطاد نععع ف  مهمعععز  أمععع 
الهمععز، وا   ةعع   أ رععط العععط  لىععى اععطث الهمععز فهععم، ومعع  اطةاععم العععط   ل ل رععط  

اطةععت العععط  الهمععز فععى أط عععة ألععه ب  :السعاعم ل، وذةععطام  دطيععدأ  أ عع  لمهععد  قعع ل
   أهعععف مةعععة هخععع لرو  اهعععطه  مععع  الععععط  : وقععع ل هعععون .( )منهععع  النمعععى وهعععو الن عععأ

ومع  رَع ت فعأ  هعذ  ا خ ع ط امئع  هعذ  .( )فههمزو  النمى، والمطية، والذطيعة، والخ مهعة
ال ىمة ة نت انئ  مهموز  فى مةة والاى هعى جعزب مع  الىحجع ز الاعى ا بعف فعى 

ومع  الععط  مع  ةع    ال ىمعة الاخرهف  ذًا فن ف   نمع  أخعذ    بعف فعى هعذ  لهجاه 
 : ق ل ل    م  مطدا ( النمب ب)هجم  النمى لىى 

  لح تب خهطن هدم السمهف هدا   –ه  خ اَ  النامب ب نَّث منطَسفا 
(4). 

أ  ألععهط  لعععى أ  أ ععع لمطو      والععذم مععع  لهجعععة مهباعععم  -الامهمعععى معع  الععععاب وأودا
الىع  أ  أ عع  لمعطو ةعع    ذا : "قععد قعطأ  عع لىهجاه  النمعط والاحمهعع  قع ل الععدانى -معط الن

سع  نة، سععواب  قعطأ فعى البععا  أو أدطج فعى المععطاب  أو   إلداع  ، لع  ههمععز ةعف همععز 
اسعارنى العطوا  لعدد مع  ال ىمع ت فعى لعدد مع   وقعد (5)".لمع ً  أو لهنع ً  أو أ  نت فع بً 

هعف ةع   احمهع  أمعى  سءال العذم هئعطن نرسعم هنع وال.المواض  ل  هخرره  أمو لمطو
 معع   عع   أنععم امهمععى وهععذ  لهجاععم قععطأ مهعع ، أومعع   عع   المخ لرععة، أو لمععطو لىهمععز

                                                

 . 5سوط  ا حزا  م  اآلهة  ( )
 .74  / جمهط  الى ة: هناط ( )
 . 5 / المزهط: هناط ( )
 .7 2 جمهط  الى ة ص-2  / - 5 / المماض -15ال  مف،  المهت م  (4)
 .2 / طاباتمعج  الم-1 الاهسهط ص: هناط (5)
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والجععوا  أ  أ عع   ( )ةمعع  ذةععط أحععد العىمعع ب المحععدره   منععم لموضععة العبععط موا  ععة
والمعععطابات وةععع   الهعععد  المنلعععود فعععى  لمعععطو قععع طمب رمعععة، ولىععع  مععع  ألعععا  الى عععة

 هععععو اععععوافط النسععععج   لنععععد المععععطاب  سععععواب احمعععع  هععععذا النسععععج    عععع لنمط أو قطاباععععم
ولهىهعع  أ  ا ععو  قععطاب  هععذا العامععة لمجععطد المخ لرععة أو لموا  ععة موضععة . الاخرهععف
لىععف النحعع   لاسععارن بات الاععى حمعع  فههعع  أمععو لمععطو الهمععز  معع  هىععى  وقععد.العبععط

 : هو ا بف  ل امسةً  منه   أ  الاخرهف لىمً  أنه  م  س قوه 

      ( )( َهَلععععأْ ) احمهععع  الهمعععز  السععع  نة، والاععععى سعععةونه  لامعععة جععععز  ةمولعععم اعععع لى-  
ْءهن ْ ) اعطث الهمعز  الاعى لامعة جزمهع   ، ولمعد ةعط  أمعو لمعطو(4) (َأْ  َلعْ  هنَن َّعأْ )  ( ) (َاسن

ورمعت سعم   خعط وهعو اععوالى .السعةو  ةطاهعة الا ع   المععط    لحطةع ت،  ع لمجزو 
قد الاف  ع نما  لهنعم مع  الهع ب  لعى ا لعف، ف  بعف  (هلأ)لت حهن    اللاا

مععع  الملعععهبة   لهععع بر  الاعععف  سعععمو  هعععذ  ا لعععف للامععع ب السععع  نه  العععذه  همععع  هعععذ  
 ا لف والهمز  المجزومة، والاف  حذ  الحطةة م  الهمز  

طا ععً ،  ف جام  فهم ران أوجم م  اللعاال، فىعو خررعت الهمعز  لبع ط ذلعث  لعالً 
  (5) .وا   ة   النح   هسارمىو   لاله  فم    لث  أط عة

هعمب ان ) (5) (اعءوم )قولم اع لى ى   اسههف الهمز أرمف م  اخرهرم، ةم ف-   (8)(ْءوب
حهعععن  نعععم لعععو اعععطث الهمعععز  السععع  نة  معععدله  واوًا لنضعععم   مععع  قمىهععع  فحهنبعععذ 

                                                

 .1  / الىهج ت العط هة فى الاطان: هناط ( )
 .   سوط  النس بم  اآلهة  ( )
 .2  اآلهة سوط   ل لمطا  م   ( )
 .5 م  اآلهة  سوط  النج  (4)
 .55-54/ لطن الهداهة: هناط (5)
 . 5ا حزا  م  اآلهم (5)
 .  م  اآلهة  جالمع ط  (8)
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ط ، وهعععذا أرعععف مععع  اجامععع  واوا ، واو سععع  نة قمىهععع  ضعععمة و ععععده  واو مةسعععو 
 .( )الهمز 

 .( ) (منْءَبَد ا )   الاسههف هخطج  م  لى لهجة أخطم ةم  فع قولم اع لى- 
أم أئ معععععععت، ولوقنطبعععععععت   لاسعععععععههف لخطجعععععععت  لعععععععى  ( بعععععععدت)فهعععععععو  ععععععع لهمز  مععععععع 

 .وهم  لهجا   فى معنى واحد(أوبدت)لهجة
 ف  لهمز ( ) (طبْبه ً )و   الاخرهف قد هءدم  لى اللا    ةم  فى قولم اع لى- 4

واب ذا قعطمب  عا همعز .ممبعد أمعى لمعطو والمطاد  م الناعط الجمهعف، وهعو م  الطا  وا 
ذا ةعععع   أمعععو لمعععطو قعععد قعععطأ  عععع لىهجاه  .(4)اللععع ط  وهعععو امعععااء (معععطبمتب ) هىاععع   –وا 

ألرعع ظ وملععام اه ، و  (النمععىب)، فةععذلث قطأمهمعع  اهععط  ف ع لهمز فععع-الاحمهع  والاخرهععف
  فع المط   ال طي   قعطأ نع ف ، و هعذ  هعى المواضع  الاعى طواهع  اإلهواب الس عة الواطد
، فمد قعطأ  ع لاخرهف مع  (5)وةم  قطأ   لاحمه  م  خررم اآلخطو  (5)لنم وطا   لاحمه 

، وةععععذلث (7) (هومنععععو  )و (8) (البععع مه ( )البعععع مو  )همعععز  اآلخععععطو  ةمولعععم اععععع لى 

                                                

 .55/ لطن الهداهة: هناط ( )
 .2 م  اآلهة : دالمى ( )
 .84مطي  م  اآلهم ( )
 .855حجة ام  زنجىةص: هناط (4)
 .45 / مع نى الزج ج- 8 / الامه  -  4الا بط  ص-7  اإلاح   ص: هناط (5)
 .55 الس عة ص: هناط (5)
ال حعععععط -45 / ال لعععععف-58 السععععع عةص: ، اناعععععط ق المعععععطاب  فعععععع 5ال معععععط  مععععع  اآلهعععععة  (8)

 . 4 / المحهط
 لععععععععطا  -5 ال ععععععع فى ص-45 / المحععععععععطط: ، اناعععععععط المععععععععطاب  فعععععععع اآلهععععععععةال معععععععط  مععععععع   (7)

 .55/ المطابات
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وقعععد .( )بمععدل مععع  الهمععز   له ( ههعع ث نعمعععد وههعع ث نسعععاعه ) قطأأمععى السععواط ال نعععوم 
ال ععععأ ، والعععععطأ ، )ههمععععز(هءمنععععو  )الانععععط  لىععععى ذلععععث  ععععأ  معععع  اعععععطث الهمزفععععى 

  ت هععععذ  أسععععم ب، والسعععع  خرهععععف، واىععععث أفععععع ل : وطد  امعععع  خ لوهععععم قعععع باً (.وال ععععأ 
والجععععدهط   لععععذةطأ ت معععع   ( )والرعععععف رمهععععف فهمععععز لمعععع  اسععععاخف وحععععذ  لمعععع  اسععععارمف

لند الوقف، وهئطن حطةة الهمعز  لىعى السع    المطابم  ههمزلند اإلدطاج ول ههمز 
 ع لواو  (5) (ةروا)، و(5) (هزوا)، (4) (منه  جنزا)، ( )(موها) فهمطأ  ذا وقف قمىه  أمداً 

ومععنه  معع  هخرععف دابمععً   حععذ  الهمععزات سعع  نه  وماحطةهعع  .وهععى قععطاب  الجمهععوط
هب َفَىع  هن )، و (8) (افىع  قعد)  عد نمف حطةاه   لى الس    قمىه  فمطأ عْ  َأَحعدب  (7) (ْمَمعَف مب

 وحجاه  فع ذلث أ  الهمعز  الماحطةعة أرمعف مع  السع  نة، فعأذا حعذفت السع  نة ئى ع ً 
 (1) .لىاخرهف ة نت الماحطةة   لحذ  أولى

                                                

-14اإل  نعععععععععععععععم ص- مخابطاللعععععععععععععععواذ ص: ، اناعععععععععععععععط المطاب فعععععععععععععععى5-4الر احةاآلهعععععععععععععععة ( )
-55/ لععععععععطن الىمعععععععع - 2 - 2/4 لععععععععطن المربعععععععف-  / ال حععععععععط-4  / المحاسععععععع 

 .   / الهم 
 . 4حجة ام  خ لوهم ص ( )
-42 /5ال حعععععععط- 1 المعععععععدوطالزاهط ص- 44/ لععععععطالن: هناعععععععط.57ال هععععععف مععععععع  اآلهععععععة  ( )

 .25 /5 طون المع نى-4/458الدطالمبو  
-47  طلععع د المماععععدم ص: هناعععط.قعععطاب  حمععععز   رعععا  الزاىعععو  هطهمز.52 ال معععط  مععع  اآلهعععة (4)

 . 5المدوطالزاهط  ص
-2  الم سععععو  ص: هناععععط.وهعععى قععععطاب  ل بعععع  فععععع طواهعععة حرععععص.58ال معععط  معععع  اآلهععععة  (5)

 54 / الدطالمبو  
 .4اإلخاص م  اآلهة  (5)
 (. )المءمنو  م  اآلهة  (8)
 (. 1) ل لمطا  م  اآلهة (7)
طون -25 / الامهعع  - 2 / الملعةف-8  اإلاحع   ص- 4حجعة امع  خ لوهععم ص: هناعط (1)

 .4/45ح لهة الب   -4 لذوط الذه  ص- /7 المع نى
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 والماا   لىهجة المبطية هجده  ماوافمة م  الىهجع ت العط هعة الربعحى   فاع ط      
معع  مبعط، و طا  معدًل معع  طأ ،  معدلً ألر اهع   خ لهعة معع  الهمعز ةمع  فععع مهعط  نجعد

معع  جبععت، والسععم   وفع   مععدًل معع  فععأ ، والزاهععد   مععدًل مع  الزابععد  و، وجهععت مععدلً 
واع ط  ا ععو   .والمنع  مععدًل مع  السععم ب والمنع ب، وطا حجعع   معدًل معع  وطاب، وجع  أجىهعع 

 ععأ   لىمعع ً . وهةععذا ...........أسععم ب، وسعع أ  عع لخهط، وطأ  المسعع :  عع لهمز ةمععوله 
الهمععز  أبعع حت  الهععو  فععع من عهعع   فععع حوئععة منععى امععه  ومنئمععة وسععط و لععم ل 

                                                                                           .                                                                                                             مرف الىهجة المبطية م  مه  النمط والاخرهف ف لح ل هة د هةو  واحداً  ( )الجزيط 

                                                

 .55 الى ة المحةهة فع حوئة منى امه : هناط ( )
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مععف  الىهجع ت العط هعة الحدهرععة لعه  مع   عع   اأبعهف الع مهعة فعأ  دطاسععة.....وأخهعطاً 
مععع   ععع   معطفععععة أوجعععم الاوافعععع  والخعععاا  معععع  الربعععحى معععع  الن حهعععة النحوهععععة، 

 مععز لهسعت مع  الع مهععة معف هعى معع  العط عى الربعه ، وهععذاف إلم لعة، واإلداع  ، واله
اارعع  معع  الربععحى فععع ةرهععط معع  قوالععد النحععو المه سععهة ومعع  رعع َّ  هرمععت أ  الع مهععة

فعأ  دطاسعاه  الهعو  هعى مع  الدطاسع ت الى وهعة الحدهرعة المهمعة حهعن هاحعدد اطا ئهعع  
 -والعد النحوهعةالمسعان ئة منهع  الم-وبىاه    لىهجع ت العط هعة المدهمعة قمعف اإلسعا 
العط هة المماد  لمعط المعطو  ولىهعم  وهذ  الىهج ت الهو   م هى  ل ئوط م  أئواط

 : فمد خطجت م  ال حن  عد  نا بج وهى
 .والى وهة    المطابات المط نهة احاوم لىى ةرهط م  المض ه  النحوهة والبطفهة- 
ا  فعععععع هنعععع ث اارععععع ن ضعععععمنى مععععه  لىمععععع ب الى عععععة والمععععطابات لىعععععى أ  الخعععععا- 

المععطابات هععو اخععاا  انععو  وا عع هط، ولععه  اضعع د وانعع ق ، حهععن    الخاافعع ت 
بعواهة ة نعت معط   لةسعت اخعاا  ألسعنة الععط  فعع  م  هعى  ل اخاافع ت نئمهعة

 .الج هىهة واإلسا 
طأهعت اوافمععً  ةمهعطًا مععه  الىهجع ت المبععطية والمعطابات لىععى المسعاوم الى ععوم مرععف - 

 .والهمزاإلم لة، واإلدا  ، 
وجعععود ةرهعععط مععع  الاعععواهط الى وهعععة فعععع الىهجععع ت المبعععطية قعععد لطفاهععع  الم  بعععف -4

العط هة المدهمعة ةامعه ، وأسعد، وقعه  واهعطه  مع  الم  بعف الاعى اسعة  وسعط الجزيعط  
 .العط هة فمعامه  ق  بف مدوهة امهف لىاخرهف والسطلة فع ال ا 

الع مهععة ول انعع  الربععحى لىععى    ت المععطابات المط نهععة احاععوم لىععى اعع طيخ لهجانعع -5
 . السواب
أرمععت ال حععن أ  اإلم لععة لععه  لهعع  لامععة نبععهة، وط معع  هطجعع  السععم  فععع ذلععث -5

 . نه  وبىت  لهن  منئوقة لمةاو ة: ةم  ق ل أحد ال  حره  المحدره 
   معاعع  المعع د  الى وهععة الاععى وطدت لعع  العععط  فععع اإلم لععة لعع  ا عع  منسععو ة -8

 .ف الاى هعط  لنه  اإلم لة بح مه  م  الم  ب
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  ت اإلداعع   المنالععط فععع الىهجععة الع مهععة  ةرععط  لععم أبععف قععوم ولمهعع  فععع الى ععة -7
 .ا  
أرمت ال حن أ ت ا هط  اإلداع   لع  ا ع  فعع قمهىعة امعه ، وأسعد، وقعه ، معف ةع   -1

موجعععودًا فعععى منععع ئ  أ رعععط ممععع  وجعععداه  فعععع ةاععع  النحععع   حاعععى وجداعععم فعععع المهبعععة 
 .الحج زية

 .ة   اإلدا   سم  م  أس     خر ب اإللطا  فع الربحى والع مهة مع ً -2 
نسععععع  النمعععععط فعععععع ةاععععع  النحععععع    لعععععى امعععععه ، وقعععععه ، وأسعععععد، ولمهعععععف، و نعععععى -  

وننسعع  الاخرهععف لىحجعع ز، وا ضععط ، وهععذهف، وأهععف المدهنععة معع  ا نبعع ط، .سععامة
أم النمععععععط -وقععععععطيا، وةن نععععععة، وسعععععععد معععععع   ةععععععط، ول ننععععععى  عععععععد ال حععععععن وجععععععداهم 

فعععع ةىاععع  المهباعععه  مهعععد أ  المعععطابات حسعععمت المعععط حهعععن جععع ت اآلهععع ت -الاخرهعععفو 
 .أ رطه    لنمط مم  جعىنى ماهمنة م  أنم أبف الى ة الربحى

 .واهلل املوفق إىل خري ما حيبه ويرضاه

 ..........ه املوافق2341مت البحث يف ليلة العاشر من حمرم 

 إميان محودة |د                                                                         
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 املصادر واملراجع
 . 175 -محهى الده  طمض  .ا -لمةى-الا بط  فع المطابات -
مةا ععة ال ط ععع ب  -سععىم   معع  سعع ل  السععحهمى.د– مععدال الحععطو  فععع الىهجعع ت العط هععة  -

 . 115 -  .المدهنة المنوط -اإلسامهة
 .مبئرى الحىمى- مى ل مة-نى مطاز المع نى م  حطز ا م -
حمعععععود لمعععععد   - احععععع   الجم لعععععة  مععععع  جععععع ب فعععععع الرعععععا  والماحععععع  وألعععععطا  السععععع لة-

 .المةا ة الل مىة-الاويجطم 
بععععححم لىعععععى دمحم -لىعععععدمه ئى- احعععع   فضععععاب ال لعععععط فععععع المعععععطابات ا ط عععع  للععععط -

 .الض   
- ععة الخعع نجىمةا-لمععد البععموط لعع هه –أرععط المععطابات فععع ا بععوات والنحععو العط ععى -

 . 178 -   -الم هط 
لمعط .احمهع - معى الععز المانسعى- طل د المماعدم واعذةط  المناهعى فعع المعطابات العلعط-

 .حمدا  ال مه 
 .دمل | -لألن  طم -أسطاط العط هة-
 . 188   داد-مئ عة الع نى-زههط ا زم .احمه -لىنح  - لطا  المط  -
لعععع  داط ال اعععع  المبععععطية -دملعععع ‘داط الحةمععععة-لمعععع  خ لوهععععم- لععععطا  رارععععه  سععععوط -

 14  . 
محععععععععى الععععععععده  .احمهععععععع -مةععععععععى مععععععع  أمععععععععى ئ لعععععععع -اإل  نعععععععة لعععععععع  معععععععع نى المععععععععطابات-

 . 181 -  -مهطوت-دمل -داطالمأمو  لىاطان.طمض  
 .مئ عة حج زم  -لىسهوئى-اإلام   فع لىو  المط  -
 -اهععةداط الط -  سعع  فهبععف أحمععد الجععوامط |د.احعع -اآلحعع د والمرعع نى  مععى  ةععط اللععه  نى-

 .  11 -  -الطي  
-مةا عة المنع ط -لمعد المهعهم  ئحع  |د.اع -إلمعى لمعطو العدانى-ا حط  الس عة لىمعط  -

 .ه427 -  -مةة المةطمة
مهعطوت -داط الجهعف-لىعى دمحم المجع وم .احع -لم  حجعط–اإلب  ة فع امههز البح  ة -

 .ه  4 
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-سعععة الطسععع لةمءس-لمعععد الحسعععه  الراىعععى|د.احععع -لمععع  السعععطاج–ا بعععول فعععع النحعععو -
 .177 -  -مهطوت

 .الم هط -7 1 لمد الحمهد . -لىى الض   -اإلض ب  فع مه   أبول المطاب -
 .المةا ة الل مىة -لخهط الده  الزطةىى-ا لا -
 .المةا ة الل مىة-موسى م  دمحم م  المةا  نى-ا فع ل الاعدهة-
 .حهدط    د- -محمود سىهم   ه قوت|د.ا -لىسهوئى-القاطان-
 .الم هط - مى لىى الم لى–ا م لى -
 .المةا ة الل مىة-لىسمع نى–ا نس   -
-  –مهععععطوت  -داط  حهعععع ب الاععععطان العط ععععى- مععععى حهعععع   ا ندلسععععى-ال حععععط المحععععهط-

 22  . 
 .مهطوت -مةا ة المع ط  -لم  ةرهط-المداهة والنه هة-
-  .  لمدنهععة المنععوط نلععط مةا ععة الععداط -المععدوط الزاهط فععى المععطابات العلععط الماععو ااععط -

 .ه 42 
لمعد المجهعد ل معده  |د.احع -لىممطيعزم -المه   واإللطا  لم   أط  مبط م  ا لعطا -

 .  15 -  -ل ل  ال ا -
-مهععطوت-داطالعط ععى اإلسععامى-لمععد الطحمنعع لعرهمه .احعع -لىم سعع  الخععواطزمى-الاخمهععط-

  - 112 . 
أهمععع  طلعععدم .احععع -لىمعععو   ئععع هط مععع  لمعععد المعععنع  مععع -الاعععذةط  فعععع المعععطابات الرمععع  -

 .  11 -جد -سويد
 .  لهسى الحىمى-لىلهخ خ لد ا زهطم -الابطي   مضمو  الاوضه -
-مهعععطوت–داط الرةعععط -دمحم طضعععوا  الداهعععة.احععع -دمحم لمعععد العععطءو  المنععع وم -الاعععع طيف-

 .ه2 4 -  -دمل 
-  -مهعععععطوت-داط ال اععععع   العط عععععى- معععععطاهه  ا مهععععع طم .احععععع -لىجطجععععع نى-الاعطيرععععع ت-

 .ه425 
-ج مععععة المىعععث سععععود-لعععو  الرعععوزم .احععع -لىر طسعععى-الاعىهمعععة لىعععى ةاععع   سعععهموهم-

 . 114 -الطي  
 .المةا ة الل مىة- مى لىى الر طسى-الا مىة-
 .  18 مهطوت  -داط ال ا  العىمهة-أواو مطاطل.اح - مى لمطو الدانى.الاهسهط-
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 .داط اللطون -ط لمد الع ل س ل  مة.اح -لم  خ لوهم-الحجة فع المطابات الس  -
-داط المعععأمو  لىاعععطان. -معععدط العععده  قهعععوجى.احععع -لىر طسعععى -الحجعععة لىمعععطاب السععع عة-

 . 178 -دمل 
 .مهطوت-داط ال ا  العىمهة-لم  جنى-الخب بص-
لىععععى دمحم مععععععو  .احععععع .السععععمه  الحىمععععى -الدطالمبععععو  فععععع لىععععع  ال اعععع   المةنعععععو  -

 . 114 - مهطوت  -داط ال ا  العىمهة-و خطي 
 .  -داط المع ط -لوقى ضهف.اح -ام  مج هد-فع المطابات الس عة-
 .المةا ة الل مىة-لم  ةرهط-السهط  النموهة-
-معععطو لرمععع   مععع  لمعععط العععدوينى‘جمععع ل العععده  مععع  أمعععى -اللععع فهة فعععع لىععع  الابعععطيف-

 . 115 -  -مةة المةطمة-المةا ة المةهة-حس  أحمد العرم   .اح 
حه ب-لم  قاه ة-اللعطواللعطاب-  .ال ا  العط هة داطا 
 .المةا ة الل مىة-لم  ف ط -الب حمى فع فمم الى ة-
 .أحمد م  دمحم م  لىى المنمطم الرهومى-الب  ن المنهط فع اطي  اللطن ال مهط-
 .أمو ئ هط  سم لهف خىهف الممطمب-العنوا  فع الرطابات الس  -
-   -رضعععفلىعععى المهجععع وم ودمحم امعععو ال.اععع -لىزمخلعععطم -الرععع ب  فعععى اطيععع  الحعععدهن-

حه ب ال ا  العط هة -  145 -داطا 
 . 151 مبئرى الحىمى. -لىطلهنى ا ندلسى -ال  فى فع المطابات الس  -
مءسسعة -محهعى العده  طمضع  .اح -ال لف ل  وجو  المطابات الس   ولىىه  وحججه -

 .  17 - الطس لة 
 .المةا ة الل مىة-لىعةمطم -الى    فع لىف المن ب واإللطا -
-قسع  الى ععة العط هععة-ةىهععة اآلدا -.طسعع لة م جسعاهط.حةهععة فعع حوئععة منعى امععه الى عة ال-

 .ه422 .ج معة المىث سعود
 .أحمد لى  الده  الجندم-الىهج ت العط هة فع الاطان-
 .داطالرةط العط ع-لمد ال ر طح مد هال|د-الىهج ت العط هة نلأ  وائوطاً -
 .ةج معة اإلسةندطي-لمد  الطاجحى.الىهج ت العط هةد-
مةا عة داط -لمعد الحمهعد السعهد ئىع .احع - معى حهع   ا ندلسعى-الممد  فع الابطيف-

 .  17 - ال ويت  -العطو ة
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مجمععع  الى عععة -سعععمه  حمعععز  حععع  مى.احععع -لألبعععمه نى-الم سعععو  فعععع المعععطابات العلعععط-
 . 175 دمل -العط هة

لمعععد دمحم .احععع -لمععع  جنععى-المحاسعع  فعععع امهععه  وجعععو  لعععواذالمطابات واإلهضعع ن لنهععع -
 . 117 -  -مهطوت-داط ال ا  العىمهة-الم دطلئ 

السععهد .احعع .لمععد الحعع  معع  لئهععة ا ندلسععى-المحططالععوجهز فععع ارسععهط ال اعع   العزيععز-
 .  11 -ئ   فع قئط-لمد الع ل السهد  مطاهه 

سعععع مى مةععععى -احعععع -لمعععع  جم لععععة ال اعععع نى-()المخابععععط ال مهطفععععى سععععهط  الطسععععول-
 .  11 - لم    -داط ال لهط-الع نى

-داط المععععدنى-دمحمة مععععف مطةعععع ت.اعععع -المسعععع لد لىععععى اسععععههف الروابععععد لععععطن امعععع  لمهععععف-
 174 . 

 .مةا ة الج م  ال مهط-داط ال ا  العىمهة-لىح   -المسادطث لىى البحهحه -
 .المةا ة الل مىة-المعج  الوسهط-
 .مجم  الى ة العط هة.ا - حمد الزي ت و خطي -المعج  الوسهط-
 الهطموث.ج-لىى اوفه  الحمد|د.ا –لىجطج نى -  المرا ن فع البط -
 .المةا ة الل مىة-جواد لىى|د-المربف فع ا طيخ العط  قمف اإلسا -
 .مهطوت–داط ال ا  العىمهة -الزمخلطم -المربف فع لى  العط هة-
لمعععط ق سععع  ا نبعع طم الملعععهوط   لنلععع ط مععع  .المةععطط فهمععع  اعععوااط مععع  المععطابات السععع  -

 . 151 -  -الحىمى مةا ة مبئرى-لىم ب
-داط ال اع  العىمهعة-لىعى دمحم الضعه  .احع -لم  الجزطم -النلط فع المطابات العلط-

 . اا طيخ-مهطوت
 -دمحم محمعععود جمععععة-العععنا  الجام لهعععة والسه سعععهة لنعععد قعععدم ب الععععط  وا مععع  السععع مهة-

 .141 -الم هط –مئ عة السع د  
-5 -مهعطوت -داط الجهعف-النبع طم  لمع  هلع  -أوض  المس لث  لعى ألرهعة امع  م لعث-

 181 . 
-ه81  -لمعععد العزيععز مععع  معععزطو  ا زهعععطم -منععى امعععه  ومةععع ناه  فععع ا د  والاععع طيخ-

 151 . 
مةعععة  -أحمعععد دمحم نعععوط سعععهف.احععع -هحهعععى مععع  مععععه  أمعععو زةطيععع  –اععع طيخ امععع  مععععه  -

 . 181 - المةطمة  
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-داطالنهعف-  -   معطاهه حسعه|د-اع طيخ اإلسعا  السه سعى والرمع فى والجامع لى والعدهنى-
 147. 

لمعععط لمعععد |د.احععع -للععم  العععده  العععذهمى-اعع طيخ اإلسعععا  ووفهععع ت الملععع ههط واإللعععا -
 . 178 -مهطوت-داط ال ا   العط ى-السا  ادمطم 

 .المءسسسة العط هة لىدطاس ت والنلط-لدمحم اطي  ح ا -ا طيخ لط  الهولة-
 .المةا ة الل مىة-لم   ه ز-ابطيف ام  م لث-
دمحم العمععع دم أمععععو - طلععع د العمعععف السععععىه   لعععى مزاهععع  المععععط   ال عععطي =ارسعععهط أمعععو السعععععود-

 .مهطوت-داط  حه ب الاطان العط ى-السعود
محمععود دمحم .لمع  جطيعط الئمعطم احع -جع م  المهع   لع  اأويعف  م المععط  =ارسعهطالئمطم -

 .المئ عة ا مهطية-مبط-داط المع ط -ل  ط
 .مبئرى لمد الم دط لئ .احمه -ووم لىن-اهذه  ا سم ب والى  ت-
 .المةا ة الل مىة-لىسهوئى-ج م  ا ح دهن-
 .مهطوت-لم  دطيد-جمهط  الى ة-
 .مدو  ا طيخ-ح لهة الخضطم لىى لطن ام  لمهف-
 .ح لهة الله   الخر جى لىى ارسهط المهض وم -
 .مهطوت-داط ال ا  العىمهة-ح لهة الب   -
-مءسسععععة الطسعععع لة-سعععععهد ا ف عععع نى.احعععع  -ىععععة مععععى زطلععععة معععع  زنج-حجععععة المععععطابات-

 181 -  . 
 .المةا ةالل مىة-لم  جنى-سط بن لة اإللطا -
-امععع  هلععع   ا نبعععع طم -لعععطن لعععذوط العععذه  فعععع معطفعععة ةعععا  الععععط =لعععذوطالذه  -

 .داط الرةط -دمحم محهى الده  لمد الحمهد.اح 
-  .هعععععطوتم-داط الجهعععععف. دمحم العععععط   ه لععععع .احععععع -لىسعععععهطافى-لعععععطن أمهععععع ت سعععععهموهم-

 115 . 
حه ب ال ا  العط هة  –لطن ا لرهة لأللمونى -  . داطا 
الئ عععة .البععدهمى سععهدم فععوزم .احعع -لععطن الععدطط الىوامعع  فععع أبععف ممععطأ اإلمعع   نعع ف -

 .ه 22 -ا ولى
-داط ال اعع  العىمهععة-دمحم محهععى الععده  لمععد الحمهععدواهط .احعع -لىطضععى–لععطن اللعع فهة -

 . اا طيخ-مهطوت
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 .لمد المنع  أحمد هطيدم|د.ا -لم  م لث الئ بى-ل فهةلطن ال  فهة ال-
 .الحىمى-  -لىزوزنى -لطن المعىم ت-
 .الئ  لة المنهطية-لم  هعها-لطن المربف-
 .الم هط -لطن المةودم لىى ألرهة ام  م لث-
 .مهطوت-داط ال ا  العىمهة -لىطضى-لطن لواهد الل فهة-
امععععع  هلععععع   -لعععععده  لمعععععد الحمهعععععددمحم محهعععععى ا.اععععع -لعععععطن قئعععععط النعععععدم و عععععف البعععععدم-

 الم هط -ه 7  -   -ا نب طم 
-دمحم معع  ح عع   أحمععد أمععو حعع ا  الامهمععى ال سععاى-بععحه  امعع  ح عع   ماطاهعع  امعع  مى عع  -

 .  11 - - –مهطوت  -مءسسة الطس لة
 .مةا ة الج م  ال مهط–مهطوت -داط ام  ةرهط–بحه  المخ طم -
 .الج م  ال مهطمةا ة -داط  حه ب الاطان العط ى-بحه  مسى -
داط -أ عط  ضعه ب العمعطم |د.احع -خىهرة م  خهع   العبعرطم .األهف-ئ م ت ام  الخه  -

 .  1 -  -ئه ة الطي  
 .مئ عة السع د -لىجزطم –ا هة انه هةفى ئ م ت المطاب =ئ م ت المطاب-
 .المةا ة الل مىة-لوبرى زةطي -لل بط الل  -
 .مةا ة العمهة   -أ ط  م  ضه ب العمطم -لبط الخافة الطالد -
 .ج معة اإلسةندطية-ةم ل  لط-لى  الى ة الع  -
 . 115 -مهطوت-داط الرةط-لىى النوطم البر قسى-اهن النر  فع المطابات الس  -
 .المةا ة الل مىة-لسعهد ا ف  نى–فع أبول النحو -
لراععع ن لمععد ا|د-اإلم لععة فعععع المععطابات والىهجعع ت العط هععة=فععع الدطاسعع ت المط نهععة والى وهععة-

 .نهضة مبط- 158 -  - سم لهف لىمى
 . 114 - مهطوت   -داط الحدارة- مطاهه  الس مطابى-فع الىهج ت العط هة المدهمة-
 .المةا ة الل مىة -لم  مناوط -لس   العط -
 .دمحم أحمد دمحم  ل ر نى|لىلهخ-لمح ت م  ا طيخ قئط-
مجمعععع  الى ععععة - 83   -مئ عععععة السععععع د -  -امعععع  خ لوهععععم-لععععه  فععععع ةععععا  العععععط -

 .7ج-الم هط –العط هة 
 . 155 مهطوت-نلط داط ال ا   الىمن نى-لىئمطسى-مجم  المه   فع ارسهطالمط  -
 .لىههرمى-مجم  الزوابد ومن   الروابد-
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 .المةا ة الل مىة-145 -داط المع ط -أحمد ل  ط.ا -مسند أحمد-
 .المةا ة الل مىة-مل ههط لىم ب نجد واهطه -
 .  -دمل -داط المأمو  -ه سه  السواسى.اح -مةى المهسى–المط   ملةف  لطا  -
ةمع ل .احع - مى لعه ة ال عوفى-المبنف فع ا ح دهن واآلر ط=مبنف ام  أمى له ة-

 .الطي   -مةا ة الطلهد-هوسف الحوت
-مهععطوت-لعع ل  ال اعع -لمععد الجىهععف لمععد  لععىمى.احمهعع -لىزجعع ج-مععع نى المععط   وا لطا ععم-

  - 177 . 
-الههبععة المبعععطية الع مععة لى اععع  -دمحم لىعععى النجعع طواهط .احمهعع -لىرعععطاب-ط  مععع نى المعع-

 18  . 
 .المةا ة الل مىة-لىزمخلطم -معج  أس   ال ااة-
 .المةا ة الل مىة-لىخىهف-معج  العه   -
 .لمط طض  ةح لة-معج  المءلره -
 .المةا ة الل مىة-لم  ف ط -معج  اهذه  الى ة-
 . ة الل مىةالمةا -معج  ق  بف العط -
 .مةا ة ملة   اإلسامهة-لىلهخ لمد ال نى الدقط-معج  قوالد الى ة العط هة-
لع ل  -مبعئرى السعم  .احع -لألندلسعى-معج  مع  اسعاعج  مع  أسعم ب الع اد والمواضع -

 . 42 -  -مهطوت-ال ا 
 .المةا ة الل مىة-لىطازم -معج  مخا ط البح ن-
وممدمعة امع  لئهعة نلعطهم  ‘فعع ناع  المعع نى ةاع   الم ع نى-ممد ما   فعع لىعو  المعط  -

رطم   .                                                 154 مئ عة السنة الدمحمهة‘ طرط جن
 . 174 لم  -داطلم ط.أحمد حس  فطح ت.ا -مةى م  أمى ئ ل  المهسى.الطل هة-
 .مدو  ا طيخ-مبئرى دمحم.  -ممدمة ام  خىدو  -
-المعععع هط  -  -ا مهعععع طم .احعععع -لىمىملععععندم-فععععة أنسعععع   العععععط نه هععععة ا ط  فععععع معط -

 151 . 
   -مئ عة السع د -لىسهوئى-هم  الهوام  لطن جم  الجوام -

 .الم هط 
 -داط بععع دط- حسععع   ل ععع  .احععع -لمععع  خى ععع  -وفهععع ت ا لهععع   وأن  بأمنععع ب الزمععع  -

 .مهطوت
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 . 175 الم هط  -لمد السا  ه طو  .ا -لم  دطيد-اللام ن-
 .  22 داط بر لىنلط -لم  -لمد الم دط لمد الجىهف-الىس نه ت الحدهرة لى -
 . 181 .لم  -محهى الده  طمض   مةا ة الطس لة-فع بواه ت العط هة -
 . 185 -داط الجهف مهطوت-احمه  المهج وم -العةمطم -الامه   فع  لطا  المط  -
- 155 -ضععة مبعععطمئ عععة نه-دمحم أمعععو الرضععف  مععطاهه .ئ عععة ماحعع ‘ال  مععف لىممععطد-

 .  11 -  -مهطوت–مءسسة الطس لة -دمحم أحمد الدالى.ئ عة ماح 
- مهعععععطوت  -داط ال اععععع  العىمهعععععة-فعععععءاد لىعععععى منبعععععوط.احععععع -لىسعععععهوئى–المزهعععععط -

 117 . 
 . 155 -اون -ب ل  المطمدم.اطجمة-ج   ة ناهنو-دطو  فع لى  أبوات العط هة-
 .  22 -مهطوت-داط الرةط-ىلىسهوئ-الرا  ال مهط فع ض  الزي د   لى الب هط-
  175 -  -دمل -داط الرةط-دمحم محهى الده  لمد الحمهد|ا -لطن ام  لمهف-
-  -لعععو  حمعععد المعععوزم -لهعععد مبعععئرى دطوهعععا.احععع -لألزهعععطم -معععع نى المعععطابات-

 11  . 
 .لمد السا  ه طو  .ا 4| -ه5   -  -سهموهة-ال ا  -
 . 7   -  -اللنمهئى-لىسهوئى-الدططالىوام -
 .ه41  -مئ عة دابط  المع ط  العرم نهة-  -لم  اللجطم - لىا م-
 .المةا ة الل مىة-ه 8  -  -لم  سهد -المخبص-
    1 -داط ال ا -لىمىملندم-ب   ا للى-
 . 5 1 -لىزج جى-الجمف-
 .مئ عة لجنة المه   العط ى-  15 -  - مطاهه  أنه -فع الىهج ت العط هة-
 . 154 -  -لم  جنى-المنبف-
 .مئ عة لجنة المه   العط ى-  15 -  - مطاهه  أنه |د-ا بوات الى وهة-
 .  15 -مبط -محمود السعطا  -لى  الى ة الع  -
 . 181 -مهطوت-سعهد ا ف  نى.ا - مى زطلة-الحجة فع المطابات-
 . 181 -الم هط -حسه  دمحم لط .ا -لم  جنى–الىم  -
 . 181 -داط الرم فة-المهض بالداط -ام   حس  -من هج ال حن فع الى ة-
-  -فخعععععععط العععععععده  ق ععععععع و .احععععععع -لمععععععع  لبعععععععروط-لىععععععع  الابعععععععطيف المماععععععع  فعععععععع -

 .المةا ة الل مىة. 172 
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 . ل ط لواد معطو |د.اح - 172 -  -لىمزم -اهذه  ال م ل-
 .  17 -ال ويت-هوسف أحمد مئ و |د.ا -لىلىو ه -الاوئبة-
 .  17 - -عة أ  المطج م-فاحى أحمد.اح -لىبهمطم -الا بط  والاذةط -
.                        17 -المعععععععععععع هط -لمععععععععععععد الراعععععععععععع ن الم ضععععععععععععى-الععععععععععععوافى فععععععععععععع لععععععععععععطن اللعععععععععععع ئمهة-

-مةا عة ال ىهع ت ا زهطيعة-لعدمحم سع ل  محهسع -المهذ  فع المطابات العلط واوجهههع -
   - 187 . 
 .  17 -العطان-ب ح  أمو جن ن.ا -لم  لبروط-لطن جمف الزج جى-
 . 174 - نلط ال ويت  -ف بز ف ط .اح -م  مطه   العةمطم ل-لطن الىم -
 . 175 -  -دمل -داط الرةط-م ز  الم  طث.ا -لىزج جى-الام ت-
 . 178 -  -مهطوت-مءسسة الطس لة-لم  - ط د-
 . 178 -مهطوت-داط الرةط-لآللوسى-طون المع نى فع ارسهط المط   العاه -
 . 112 -ه  العئهةخىهف  مطاه.ا -أمو زيد ا نب طم –الهمز -
 .  11 -  -ف بز ف ط .اح -لألخرا–مع نى المط   -
 .  11 -مهطوت-داط ال ا  العىمهة–المطئمى -الج م   حة   المط  -
 .114 -الم هط -دمحم لمد الخ ل  لضهمة.اح -لىممطد-المماض -
 . 118 -مهطوت-داط  حه ب الاطان العط ى -لىزمخلطم –ال ل   -
 . 117 -  -مهطوت-داط ال ا  العىمهة-لألن  ط-لخا اإلنب   فع مس بف ا-

دار الكتب -م2222-2ط-إميل يعقوب ودمحم نبيل.تحق-الصحاح تاج اللغة للجوهرى-

.بيرت-العلمية
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 فهرس املوضوعات

 املوضوع                                                                                            ص

 112                                                                                              املقدمة

 112التمهيد                                                                                               

 142                                             نسب متيم                                           -

 142أشهر بطون متيم                                                                              -

 141منازل بنى متيم                                                                                  

 144يف مصر                                                                             بنو متيم -

 143فضل بنى متيم                                                                                -

                   (                                                 اإلمالة) المبحث األول*
 142أسباب اإلمالة                                                                                  -

 142أنواع اإلمالة                                                                                    -

 132                                                    أثر اإلمالة يف العامية املصرية    -

 (اإلدغام) المبحث الثانى*
 132مفهوم اإلدغام                                                                                -

 122                 صور اإلدغام                                                                 -

 122اإلدغام وتاء االفتعال                                                                    -

 122اإلدغام والفعل املضعف                                                              -

 122                              اإلدغام وأثره على اإلعراب                           -

 121أثر اإلدغام يف العامية املصرية                                                   -

 (الهمز بين النبر والتخفيف) المبحث الثالث*
 124اهلمز عند القدامى واحملدثني                                                   -

 122زة                                                                                   أنواع اهلم-

 122اهلمزة املفردة                                                                               -

 ص                              املوضوع                                                              
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 122اجتماع اهلمزتني يف كلمة                                                           -

 122النرب                                                                                                  -

 122                                                                      التخفيف                     -

 124أوجه التخفيف                                                                                -

 123موقف النحاة والقراء من اهلمز                                                      -

 122النحاة وموقفهم من االستشهاد بالقراءات                                       -

 122اهلمز وأثره يف اللهجات املصرية                                                  -

 122                 اخلامتة

 122                            ثبت املصادر واملراجع                                        

 122                                  فهرس املوضوعات                                          
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