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  تأ�ف األستاذ ا�كتور/ �مد إبراهيم �صط�

  أستاذ أصول ا�لغة ا�ساعد ب�لية ا�لغة العر�ية با�نصورة



 
  
 

  
 } ٩٨٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

ا   

� وا�صالة وا�سالم � أ�ف ا�رسل� سيدنا �مد و، ا�مد هللا رب العا��

  ....... آ� وصحبه الطي�� الطاهر�ن و�عد

فهذه نظرات � مقدمة الع� �صاحب العقلية الفذة ا�ليل بن أ�د 

فقدم �ا معجما ح� فيه ألفاظ ، ا�ي أنعم اهللا عليه با��ء والفطنة، الفراهيدي

  قبل أن يورد األلفاظ و��حها .، وصنع �عجمه مقدمة، ا�لغة و�عها

وسـتكون �ـال ، اشتملت � عدة �اور س�ب�نها � �ثنـا هـذا هذه ا�قدمة

  و��ال هذه ا�حاور يتمثل � اآل�:، ا�راسة بإذن اهللا تعا�

   ا�عر�ف بصاحب ا�عجم. ار اول:

مر اواشتمل � أسس ثالثة ، ا�قدمة دراسة � ا�نهج وا�ادة:ا:  

  واشتمل �:، صو�ا�راسة � ا�انب ا�اس اول:

  وألقابها.، و�ارجها، عدد حروف العر�ية -٢ال�تيب ا�صو� �لحروف. -١

:مس اواشتمل �، ا�راسة � ا�انب ا���ا:  

األب�ية العر�ية -٣األص� وا�زائد � بناء ا��مة. -٢األب�ية العر�ية.-١

  معرفة العر� من األعج�. -٤وعالقتها �روف ا�القة.

س اواشتمل �، ا�راسة � ا�انب ا�عج� ا:  

  ائتالف ا�روف وتنافرها وعالقته � بناء ا�عجم العر�.-١

  ا�قليبات ا�صوتية و�ناء ا�عجم.-٢

ر اواشتمل �، ا�قدمة دراسة � ا�صطلح :ا:  

  ا�صطلحات ا��فية-٢ا�صطلحات ا�صوتية-١

  ا�صطلحات ا�عجمية-٤ا�صطلح ا�حو�ة -٣ 

  ثم أعقبت هذه ا�حاور با�تائج وا�راجع والفهرس .

  وأن �عله � م�ان حسنا� .، واهللا تعا� أسأل أن ينفع� بهذا العلم

بقلم د/�مد إبراهيم �صط� 



 
  
 

  
 } ٩٩٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

.ا  ول: ار اا  

  :منها، ا�اظر � مقدمة الع� �لخليل �د أنها حوت  عدة أ�ور

: ا�عر�ف بمؤلف معجم الع�.
ً
  أوال

وا��ي �سبة إ� ا��ة ؛ ، )١(جاء � ا�قدمة: أنه ا�ليل بن أ�د ا��ي

  وأضافت كتب ال�اجم كن�ته وز�ادة � ا�عر�ف عليه فذكرت أنه:، ألنه �شأ بها

 )٢((أبو عبد ا�ر�ن ا�ليل بن أ�د بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي)

ا�ي ، �سبة إ�: أزدعمان، واألزدي، دي �سبة إ�: فرهود بن شابه بن ما�كوالفراهي

- وقد و� ا�ليل سنة مائة من ا�جرة � ا��ن ا�ي �س� ، ا�در عنهم فرهود

 -ر�ه اهللا–وتو� ، بأمارة عمان � شاطئ ا�ليج جنوب ا�ز�رة العر�ية-اآلن

ئة من ا�جرة وسنة ست وثمان� وقيل: سنة �س وسبع� وما، سنة سبع� ومائة

  وسبعمائة من ا�يالد.

                                                 
، تحقی��ق: د/ مھ��دي المخزوم��ي، د/ ١/٤٧مقدم��ة الع��ین للخلی��ل ب��ن أحم��د الفراھی��دي )١(

 لھالل. إبراھیم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة ا

، تحقی�ق: محم�د أب�و الفض�ل إب�راھیم، ١/٥٥٧ینظر ترجمتھ في:بغیة الوع�اة للس�یوطي  )٢(

الناش��ر المكتب��ة العص��ریة لبن��ان / ص��یدا، وتجری��د األس��ماء والكن��ى الم��ذكورة ف��ي كت��اب 

تحقی��ق: د. ش��ادي ب��ن محم��د ب��ن س��الم آل  ١/١٩٠المتف��ق والمفت��رق للخطی��ب البغ��دادي 

عمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقی�ق الت�راث والترجم�ة، نعمان .الناشر: مركز الن

، وإكم��ال تھ�ذیب الكم��ال ف�ي أس��ماء الرج��ال ٢٠١١ -ھ��ـ  ١٤٣٢ال�یمن الطبع��ة: األول�ى، 

ت�ح: أب�و عب�د ال�رحمن ع�ادل ب�ن ٤/٢١٩لمغلطاي بن قلیج بن عبد هللا البكجري المصري

حدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: أبو محمد أسامة بن إبراھیم، الناشر: الفاروق ال -محمد 

، وتاریخ اإلسالم َوَوفیات المش�اھیر َواألع�الم لش�مس ال�دین ٢٠٠١ -   ھـ ١٤٢٢األولى، 

، ت�ح: ال�دكتور بش�ار ٤/٣٥٥أبي عبد هللا محمد بن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن َقاْیم�از ال�ذھبي 

ثقات لمحم�د م، وال ٢٠٠٣عّواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، 

تحقیق: السید ش�رف ال�دین أحم�د،  ٨/٢٢٩بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي  

م، والبلغ��ة ف��ى ت��راجم أئم��ة النح��و ١٩٧٥ – ١٣٩٥الناش��ر: دار الفك��ر، الطبع��ة األول��ى، 

، تحقیق: محمد المصریدار النشر / جمعی�ة ١/٢١واللغة لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي 

 ھـالطبعة: األولى .١٤٠٧ –الكویت  -سالمي إحیاء التراث اإل



 
  
 

  
 } ٩٩١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  وقد حبا اهللا ا�ليل بعديد من ا�عم منها:

وا: .ء واا  

وقد وظف هذه ا�عمة خ� توظيف حيث وجهها � خدمة العر�ية فابتكر  

  فيها ما ي�:

.ترتيب ا�روف األ�دية ترت�با صوتيا  

� ا�روف �ها وذاقها فوجد �رج ا��م �ه (فدبر ونظر إ:جاء � ا�قدمة 

 -هنا–والعبقر�ة ، وهذا ال�تيب غ� ال�تيب ا�وجود وقت ذاك، )١(من ا�لق)

، ا�ديثة بل أجاد وأفاد، فقد قام بما تقوم به األجهزة ا�صوتية، �(فدبر ونظر وذاق)

  وقفة بمز�د من ا�يان � هذا ا�انب. -إن شاء اهللا تعا�–و�ا 

وا�دف من وراء تأ�فه ما ي�:، صنع معجما لغو�ا أسماه معجم الع�  

٠ح� ا�لغة و�عها �ال �شذ منها لفظ 

من حروف: أ -ر�ة اهللا عليه  - يقول: (هذا ما ألفه ا�ليل بن أ�د ا��ي  

فال �رج منها عنه ، ف�ن مدار �م العرب وألفاظهم، ب ت ث مع ما ت�ملت به

تعرف به العرب � أشعارها وأمثا�ا و�اطباتها فال �شذ عنه �ء من �ء أراد أن 

  .)٢(ذ�ك)

.تمي� األجن� ا�خيل من العر� األصيل  

  .)٣(بناء �م العرب من ا�خيل) –يقول: ( ول�ن ألفناه �عرف صحيح  

. اس�يعاب الغر�ب وا�واضح من ا�لغة 

 وهو أق� ا�روف ونضم إ�ه ( بدأنا � �ؤلفنا هذا بالع�:جاء � ا�قدمة 

  .)٤(ما بعده ح� �ستوعب �م العرب ا�واضح والغر�ب)

                                                 
 . ٤٧المقدمة:)١(

 .٤٧المقدمة: )٢(

 .٥٤المقدمة:  )٣(

 .٦٠المقدمة:  )٤(



 
  
 

  
 } ٩٩٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

فهو من ، من ترتيب أو تقليب، من خطة ومنهج، و� ما الحظه أو ابتكره

إذ �نت ا�كتب قبله تعالج �وضو� ، فضال عن ا�فك� ا�عج� أصال، عبقر�اته

يقول ا�سيو�: ، ا�وضو�ت ا�اصة واحدا من ا�لغة و�ا �نت �س� با�رسائل ذات

مذهبه من اإلحاطة ال� �م يتعاطاها غ�ه  -� ح� �ع ا��م  -(ثم ذهب بعد 

وال تعرضها أحد سواه فثقف ا��م وزم �يعه و�� قيام األب�ية من حروف 

ومدار ، )١( ا�عجم وتعاقب ا�روف �ا بنظر �م يتقدم فيه و�بداع �م �سبق إ�ه)

  .)٢(ة أنه (أعمل فكره فيه)العبقر�

 واس�نبط من العروض ومن علل  :يقول ا�م�، تأ�ف علم العروض"

  )٣(وما �م �سبقه إ� مثله سابق"، ا�حو ما �م �س�نبط أحد

و�قول ا�سيو�: " ثم ألف � مذهب االخ�اع وس�يل اإلبداع كتا�: 

ضم � �ء منه إ� و، الفرشوا�ثال � العروض فح� بذ�ك �يع أوزان ا�شعر

ح�ه وأ�قه �ش�ه وأقام ذ�ك عن دوائر أعجزت األذهان و�هرت الفطن وغمرت 

  )٤(األ�اب"

  :ا�أ�ف � علم ا�وسي�  

، " و�ذ�ك ألف كتاب ا�وسي� فزم فيه أصناف ا�غم وح� به أنواع ا�لحون

كتاب ع�ة فصار ا�، وذكر مبالغ أقسامه ونهايات أعداده، وحدد ذ�ك �ه و�صه

  )٥(وآية �لمتوسم�"، �لمعت��ن

                                                 
، ١/٦٥المزھر في علوم اللغة وأنواعھا لجالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي  )١(

 م.١٩٩٨بیروت، الطبعة األولى،  -تحقیق: فؤاد علي منصور. دار الكتب العلمیة  

 .٤٧المقدمة )٢(

تحقی�ق: محم��ود محم�د ش��اكر، ١/٢٢طبق�ات فح�ول الش��عراء لمحم�د ب�ن س��الم الجمح�ي  )٣(

 الناشر: دار المدني: جدة.

 .١/٦٤المزھر: )٤(

 .١/٦٥السابق:)٥(



 
  
 

  
 } ٩٩٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

يقول ، وال� �نت تنم عن ذ�ء وافر، هذا غيض من فيض عبقر�ات ا�ليل

د/حس� نصار:" �ن العا�م ذا ذهن ر�ا� مبتكر � �يع فروع العلم ال� اشتغل 

فهداه إ� ا�كشوف العظيمة: ح� أشعار العرب عن طر�ق أوزانها � ، بها

وأراد أن يعمل نو� ، أصناف ا�غم وح� أنواع ا�لحون � ا�وسي� وضم، العروض

هذا ، فعوجل عنه، تم� ا�ار�ة إ� ا�ياع فال يمكنه أن يظلمها، من ا�ساب

ه �ن ير� إ� ضبط ا�لغة ا�هن �م يبعد عن ميدانه � �او�ه تأ�ف ا�عجم؛ألن

  )١("وح�ها

، ي�ن بعد ا�صحابة أذ� من ا�ليل وال غرو فقد قيل عن ا�ليل بأنه: "�م

يقول ا�سيو�: " و�ن آية � ا��ء...... و�م ي�ن � العر�ية بعد ا�صحابة أذ� 

  )٢(منه"

و�تاب ، و�تاب � اإليقاع، منها: كتاب � ا�شواهد، و�لخليل �ؤلفات أخرى

�  و�تاب، و�تاب � معا� ا�روف، و�تاب � ا�جل � ا�حو، � ا�قط وا�ش�

  -إ� غ� ذ�ك �ا ينطق بما ي�:، ا�وادر

.اهتمامه واشتغا� بالعلم ح� ا�مات  

.ثقافته العديدة وا�تنوعة � علوم ا�لغة و�ا�ا 

.استغالل نعمة ا�وقت فيما هو أنفع وأيقن 

.ا :ما  

واستدل �  )٣(يقول ا�ز�يدي: " و�ن ا�ليل ذكيا فطنا شاعرا "  

  ته بأبيات منها: (ال�سيط)شاعر�

 و� غ� غ� أ� �ست ذا مال أبلغ سليمان أ� عنه � سعة

                                                 
 طبعة مكتبة مصر. ٢١٨المعجم العربي: نشأتھ وتطوره)١(

 .١/٥٥٨بغیة الوعاة للسیوطي )٢(

 .٤٧ن:طبقات النحویین واللغویی )٣(



 
  
 

  
 } ٩٩٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 يموت هزال وال يب� � حال ســـ� بنفس أ� ال أرى أحدا

 وال يز�دك فيه حول �تـــال فا�رزق عن قدر ال العجز ينقصه

 الومثل ذاك الغنى� ا�فس ال ا� والفقر من ا�فس ال � ا�ال نعرفه

 )١( كما يغ� أصول ا�ندن ا�ا� وا�ال يغش أناسا ال أصـــول �م

أودع ، من خالل هذه األبيات يظهر �ا أن ا�ليل قد وجه شعره وجهة دي�ية 

  كما يدل � أنه �ش زاهدا.، فيه ا�عوة إ� الفضيلة وا�حذير من ا�رذيلة

 نا :ك:و�ن من مظاهر ذ –تعا�  -ا�  

حيث ، العقيدة ا�سليمة ال� يؤمن صاحبها بقدر اهللا و��فر بما عدا ذ�ك-١

  قال:(ا�فيف)

 �فــر بما قضته ا�كواكب أبلغا عن ا�نجــــــم أ�

 ن  �تم من ا�هيمن  واجب ��م أن ما ي�ون وما �

 )٢(بر زاد � ا�قادير �ذب شاهد أن من يفوض أو يج

  )٣(سنة و�غزو سنة طوال حياتهيروى أنه �ن �ج  -٢

  )٤(متواضعا زاهدا ذكر ا�ه�: )و�ن حدا متواضعا ذا زهد وعفاف)- ٣

:  

ومن أشهر العلماء ، أخذ ا�ليل عن علماء أفذاذ � ا�لغة وا�ديث وا�فس�

، و�صم األحول، أيوب ا�سختيا�، ا�ين حدث وأخذ عنهم: أ� عمرو بن العالء

والعوام بن حوشب، قطانو�لب ال
)٥(

  

                                                 
 . ١٩، ١٨شعر الخلیل بن أحمد جمعھ د/ حاتم الضامن وضیاء الدین الحیدري )١(

 .٨شعر الخلیل: )٢(

 .١/٢١البلغة للفیروزآبادي: )٣(

 .٤/٣٥٥تاریخ اإلسالم: )٤(

)تح: إحسان عباسالناشر: دار الغرب ١٢٦٢/ ٣)  إرشاد األریب إلى معرفة األدیب (٥(

م، سیر أعالم النبالء ط الرسالة  ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤ اإلسالمي، بیروتالطبعة: األولى،

تح مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوطالناشر: مؤسسة  ٧/٤٣٠

 م ١٩٨٥ھـ /  ١٤٠٥الرسالة . الطبعة: الثالثة، 



 
  
 

  
 } ٩٩٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

:ه   

��م مثل ا�ليل ال ت�ت� حياته هذه دون أن ي�تلمذ � يديه طالب �ملون 

و�شفوا عن أ�ار ، فقيض اهللا � تالميذ أثروا ا�ياة الفكر�ة، و�رثون علمه، فكره

م� واألص، ه)٢٠٣وا�� بن شميل(ت ، ه)١٨٠ف�ن منهم س�بو�ه ( ت، العر�ية

  )١وغ�هم.(، ه)٢١٦(ت

  

  

  

  

                                                 
  .٧/٤٣٠)  سیر أعالم النبالء للذھبي ١(



 
  
 

  
 } ٩٩٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

مر ادة :اوا ا  درا ا.  

صار عليه � تناو� �لمادة ا�لغو�ة ، ورسم منهجا، لقد وضع ا�ليل خطة

ا�قليب) ، ا�بو�ب، فوضع ا�نهج � أسس ثالثة: ( ال�تيب، وال� حواها معجمه

من ناحية ا�رس ا�لغوي ا�ديث؛  وسوف ت�ون ا�راسة قائمة � هذه األسس

من ا�انب ا�صو� ، �كون دراسة ا�قدمة � ا�نهج وا�ادة � هذه األسس ا�الثة

  وا��� وا�عج�.

ا ما  راول:  اس اا ،: وا  

  ا ا وف-١

، أسس ذا العلميرجع الفضل � ا�راسات ا�صوتية إ� ا�ليل ا�ي وضع  

فقد �دث عن ا�هاز ا�صو� من ا�لق والفم إ� ، وتابعه � ذ�ك تلميذه س�بو�ه

و�� �واطن إخرا ا�روف منه ..وقد رسم ا�ليل الطر�قة ال� يم�ن ، ا�شفت�

إ� حد أن علم ، و�ن � ذ�ك �وفقا � ا�وفيق، بها معرفة �رج ا�رف ا�قي�

  )١(�ث� من آرائه ومقاي�س ا�صحيحة األصوات ا�ديث يع�ف ب

، وهو:( أ. ب .ت .ث. ج .ح .خ)، وقد نظر ا�ليل � ال�تيب األ�دي �لحروف

  و�ن � �وقفان منه:

أن يقيم معجمه  -� نظره–هدم هذا ال�تيب؛ ألنه ال يصلح  ا اول:

، �كتابةوذ�ك �ا فيه من ا�ل�س ا�اتج عن اختالط صور بعض ا�روف � ا، عليه

، دون نقط . تعذر � القارئ أن يقرأه كما أراد ا��تب، فإذا كت�نا هذه ا��مة:(نفر)

، إذا �م ننقطها، و� العر�ية �سة حروف ذات صورة واحدة، أما ا�قط فال �طئه

                                                 
ار حام��د محم��د ھ��الل ینظ��ر: عبق��ري اللغ��ویین أب��و الف��تح عثم��ان ب��ن جن��ي أ.د عب��دالغف )١(

  م.٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٦دار الفكر العربي الطبعة األولى ١/٥١٥



 
  
 

  
 } ٩٩٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

ولعل ، وا�اء � أول ا��مة ووسطها ذات صورة واحدة، وا�ون، وا�اء، فا�اء وا�اء

، هذا ا�نهج يعود إ� رغبة � تمي� ا�رف با�صوت ؛ ألنه أقوى داللةإيثار ا�ليل 

، فا�وسي� صوت، وهذا تفس� قر�ب من قر�ب، وأ�� وضوحا وتمي�ا  من ا�كتابة

فإذا ب� معجمه عليه فال غرابة وال ، وا�ليل مبتكر هذا العلم � تار�خ العرب

  )١(اتهام"

  �دي العادي ذكرها � مقدمة معجمه: ومظاهر عدم اعتماده � ال�تيب األ

جاء � ا�قدمة: " فلم يمكنه أن ي�تدئ ا�أ�ف من ، �م يبدأ ا�عجم باأللف-١
  )٢(وهو األلف؛ ألن األلف حرف معتل"، أول:(أ.ب .ت .ث )

فيقول: "فلما فاته ا�رف األول ، و�قدم العلة ��ك، �م يبدأ ا�عجم با�اء-٢
  )٣(إال بعد حجة واستقصاء ا�ظر"، وهو ا�اء، كره أن ي�تدئ با�ا�

ما ألن من هدم ش�ئا فعليه أن يقوم ب�ناء ، بناء ترتيب جديد:  ا
، وقد ابتكر ا�ليل ترت�با جديداوطر�فا، وال يقف عند حد ا�دم، جديد أفضل

  ون�ساءل:
   ن ا ا؟*

، ليل ذاق حروف: أ ب ت ثأي أن ا�، لقد كون ا�ليل هذا ال�تيب با�وق
، أي من ا�اخل إ� ا�ارج، وأجراها � أعضاء ا�طق ومناطقه من ا�لق إ� الفم

  تبعا �لهواء قال: 
" فدبر ونظر إ� ا�روف �ها وذاقها فوجد �رج ا��م �ه من ا�لق فص� 

  )٤(أوالها باالبتداء أدخل حرف منها � ا�لق "
  * ن و ف؟ 

�دها � هذا ا�ص: " و�نما �ن ذواقة إياها أنه �ن يفتح فاه باأللف  :اإلجابةو
إما أن ت�ون  -هنا–فاأللف  )٥(أغ "، أع، أح، أت، ثم يظهر ا�رف �و أب

  و�ما أن ت�ون �دودة.، مقصورة =همزة وصل

                                                 
تح /أحمد عبد الغفور عطار، الناش�ر: دار العل�م للمالی�ین ٥٥مقدمة الصحاح للجوھري / )١(

 م ١٩٨٧ -  ھ ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –

 .٤٧المقدمة: )٢(

 .٤٧السابق:  )٣(

 .٤٧المقدمة:  )٤(

 .٤٧السابق:  )٥(



 
  
 

  
 } ٩٩٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

:ا ذا  القاف -الغ�-ا�اء -ا�اء -الع� -ا�اء-ا�مزة ا- 
 - ا�اء -ا�ال - الطاء -ا�زاي -ا�س� -ا�صاد -ا�ضاد -ا�ش� -ا�يم -��فا

  ا�اء. -ا�واو -األلف -ا�يم -ا�اء -الفاء - ا�ون -ا�الم - ا�راء -ا�اء -ا�ال -الظاء
  ل�ن ا�ليل أحدث فيه تغي��ن: ، هذا ال�تيب ا�ي يفرضه ا�وق

ف العلة مع اع�افه بأنها (من عدم بدء ا�عجم با�مزة ونقلها إ� حرواألول:
" سمعت من يذكر :ه)٣٢٠ح�ه ابن كسيان(ت ، وا�� � ذ�ك، )١(أق� ا�لق)

  .)٢(عن ا�ليل أنه قال: �م أبدأ با�مزة ؛ألنها يلحقها ا�قص وا�غي� وا�ذف "

" فإذا رفه عنها النت فصارت إ�  :وأما عن وضع ا�مزة ا�ديد: فيقول عنه

  )٣(واأللف عن غ� طر�قة ا�روف ا�صحاح" ا�واو وا�اء

" ا�واو وا�اء واأللف ا�لينة وا�مزة (جوف) و�نما  :و�قول � �وضع آخر

؛ألنها �رج من ا�وف فال تقع � مدرجٍة من مدارج ا�لسان
ً
يت جوفا

�
وال من ، سم

وال من مدارج ا�لهات إنما � هاو�ة � ا�واء فلم ي�ن �ا ح� ، مدارج ا�لق

  )٤(�سب إ�ه إال ا�وف"ت

وهذا يبدو � ظاهره تناقض وقع فيه ا�ليل حيث جعل ا�مزة من أق� 

  ثم �علها من ا�وف مع حروف العلة!، ا�لق

ول�ن ا�تأ�ل ا�قيق يرفع هذا ا�ناقض؛ ألن ا�مزة بلغة الع� ا�ديث 

وعندما ي�ون مع حروف العلة ت�ون ، (فونيم) أي وحدة صوتية واحدة

و� ا�انية ، أو ت�ون � ا�الة األو� صوت، لفونات) أي: ذو صور متعددة(ا

  و��ون ا�ليل قد أدرك ا�احي�� �ذا ا�صوت ا�صوتية وا��فية.، حرف

  وسندرس ذ�ك با�فصيل � حدي�نا عن �ارج ا�روف عند ا�ليل . 

  ونقلها إ� ما بعد ا�اء: ، عدم بدء ا�عجم با�اء :ا�ا�

                                                 
 .٥٢المقدمة: )١(

، تحقی�ق: إب�راھیم ١/٢٦، وینظ�ر: فل�ك الق�اموس لعب�د الق�ادر الحس�یني ٧٠/ ١المزھر: )٢(

 مبیروت.١٩٩٤ھـ ١٤١٤السامرائي، الناشر دار الجیل، سنة النشر، 

 .٥٢المقدمة: )٣(

 .٥٧المقدمة )٤(



 
  
 

  
 } ٩٩٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

ابن ك�سان نقال عن ا�ليل � � عدم ا�دء �رف ا�اء: "وال با�اء؛ يقول 

وهذا واضح من وصف ا�ليل �ا � ا�قدمة  )١(ألنها مهموسة خفية ال صوت �ا"

فوضعها بعد ا�� ا�ا�  )٢(با�ل� وا�شاشة و�أنها نفس (ال اعتياص فيها) "

  ا ب� حر� ا�� ا�واحد .و�م يرد إقحامه، ؛�كون �كنوفة ب� ح��ن قو��

** ال�تيب بعد ا�عديل: لقد انت� ال�تيب إ� صورته ا�هائية ال� عمل بها 

وأقيم عليها ا�عجم و� ��ا�:(ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ث 

  ذ ر ل ن ف ب م و ا ي ء)

كما و� هذا يم�ن تنظ� ال�تيب كما ذاقه ا�ليل وال�تيب بعد ا�عديل 

  ي�:

 ال�تيب كما ذاقه ا�ليل
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ي و ا مبف ن ل رث ذ ظت د ط زسصضش ج ك ق غ خ ح ع ه ء

 ال�تيب بعد ا�عديل
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 ءي ا و مبف ن ل ر ذث ظت د ط زسصضش ج ك ق غ خ ه ح ع

، فالبد من حفظ مفا�ه بهذا ال�تيب، فإذا أردت أن تفتح كتاب الع�

  )٣(و�سهيال �فظ ا�فتاح نظم أحد ا�شعراء هذا ال�تيب � أبيات فقال:

 صاء� رتبة ضمها وزن و�ح يا سائ� عن حروف الع� دون�ها

 والغ� والقاف ثم ا��ف أ�فاء الع� وا�اء ثم ا�اء وا�اء

 صاد وس� وزاي بعدها طاء وا�يم وا�ش� ثم ا�ضاد ي�بعها

 بالظاء ذال وثاء بعدها راء وا�ال وا�اء ثم الطاء متصل

                                                 
 .١/٢٦وینظر:فلك القاموس:  ٧٠/ ١المزھر: )١(

 .٥٤المقدمة: )٢(

 .١/٧٠المزھر: )٣(



 
  
 

  
 } ١٠٠٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 وا�يم وا�واو وا�هموز وا�اء وا�الم وا�ون ثم الفاء وا�اء

  � األبيات ذكر األلف؛ ألنها � وا�مزة أختان. مع �الحظة أنه قد أهمل

: ء اوذ�ك أل�ر�ن:، بدأ ا�ليل معجمه بصوت الع�  

جاء � ا�قدمة بعد ذكر ذواق ا�ليل ، أن الع� أدخل ا�روفاول:

)١(�لحروف:"فوجد الع� أدخل ا�روف � ا�لق فجعلها أول ا�كتاب"
فوصف ، 

بمع� أنها األدخل بعد ترك ا�مزة ، � إطار رواية ابن ك�سان الع� باألدخل يفهم

وأما قو�: "فأق� ، ول�س ترتيب األصوات مطلقا، فا�قام ترتيب ا�عجم، وا�اء

  ا�روف �ها الع� "فهذا بعد جعل ا�مزة هوائية.  

:ميقول ابن ك�سان عن ا�ليل: "ف�لت إ� ، أن الع� أنصع ا�روفا

فابتدأت به �كون ، وفيه الع� وا�اء فوجدت الع� أنصع ا�رف�، ا�ا�� ا�

وهذه ال�سمية ، وهو: الع�، وأس� كتابه با�رف ا�ي بدأه، )٢(أحسن � ا�أ�ف"

و�ذا أردت ، فإذا أردت ا�زء فهو: كتاب الع�، من باب �سمية ا�زء و�رادة ا��

  ا�� فهو: معجم الع�.

٢ - وف ا د ،رو ،.وأ  

.وف ا د :أو  

يقول ا�ليل: " � العر�ية �سعة وع�ون حرفا منها �سة وع�ون حرفا 

و�: ا�واو وا�اء واأللف ا�لينة ، وأر�عة أحرف جوف، صحاحا �ا أحياز ومدارج

  )٣(وا�مزة"

                                                 
 .٤٧المقدمة: )١(

 .١/٧٠المزھر )٢(

 .٤٨المقدمة: )٣(



 
  
 

  
 } ١٠٠١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

�س� �  ومع� ذ�ك أن ا�عجم يقوم � �سعة وع��ن كتابا؛ألن ا�ليل

وهذا ما �س� با�قليب كما ، أو آخرا، أو وسطا، سواء ذكر ا�رف أوال، حرف كتابا

  سيأ�:

  فمثال:

  و�ذكر فيه � ا�واد ا�وارد فيها ع�.، كتاب الع�  -١

  و�ذكر فيه � ا�واد ا�وارد فيها حاء.، كتاب ا�اء -٢

  و�ذكر فيه � ا�واد ا�وارد فيها خاء.، كتاب ا�اء-٣

  و�ذكر فيه � ا�واد ا�وارد فيها غ�.، كتاب الغ�-٤

  و�ذكر فيه � ا�واد ا�وارد فيها قاف.، كتاب القاف-٥

�ت باب ، فيجعلها �ها � كتاب واحد، وهكذا إ� أن يصل إ� حروف العلة

�سة ، فتصبح األبواب �ها � ا�عجم: ستة وع��ن كتابا، واحد وهو: ا�لفيف

  و�تابا واحدا �روف العلة.، صحاحوع��ن �لحروف ا�



 
  
 

  
 } ١٠٠٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

.وف وأرج ا ن :م  

  ، جاء � مقدمة الع�: "قال ا�ليل: فأق� ا�روف �ها الع� ثم ا�اء 
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�
لثة. وا�ّراُء وا�ال

�
أها من ال

َ
د

ْ
ب
َ
 م

ّ
ة؛ [ألن

ّ
ِو�

َ
اء �

ّ
ال وا�

ّ
ء وا�

ّ
والظا

 ذلق ا
َ

ر�
َ

 ط
ُ
سان وهو �ديد

ّ
ق ا�ل

َ
ل
َ
ا من ذ

َ
أه

َ
د

ْ
ب
َ
 م

ّ
سان.؛ ألن

ّ
  �ل

ة 
ّ
و�

َ
ف

َ
ة. ، والفاء وا�اء وا�يم ش

َ
ف

َ
ة ألن مبدأها من ا�ش

ّ
هي

َ
ف

َ
 ش

ً
رة

ّ
  وقال �

ق بها �ء.
ّ
ها ال يتعل

ّ
�� واحد؛ ألن

َ
  وا�اء وا�واو واأللف وا�مزة هوائية � ح

أ منه. " 
َ
د

ْ
ب
َ
ه ا�ي �

ُ
ْوِضع

َ
تِه و�

َ
رَج

ْ
د

َ
�ِسَب � حرف إ� م

ُ
  )١(ف

                                                 
ت��ح /مھ��دي المخزوم��ي، ود/إب��راھیم الس��امرائي ـ دار ومكتب��ة  ١/٥٨الع��ین للخلی��ل:  )١(

 الھالل.    



 
  
 

  
 } ١٠٠٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

�ليل قد جعل حروف العر�ية � �سعة أن ا، نالحظ من خالل هذا ا�ص

  :�ارج ولقبها و�

 ا�شجر�ة-٣ ا�لهو�ة-٢ ا�لقية-١

 ض ش ج ك ق غ خ ح ع

 ا�لثو�ة-٦ ا�طعية-٥ األسلية-٤

 ث ذ ظ د ت ط  ز ص س

 ا�وائية-٩ ا�شفو�ة-٨ ا�لقية-٧

 ء ا و ي م ب ف ن ل ر

 ا�لي� � هذه سهولة حفظ ال�تيب ا�صو�:   ا  ذ ه اب

وهذا �الف ، مع بيان دقة ا�ليل � ذوق ا�روف و�س�تها إ� أحيازها، ا�جمو�ت

  الع� ا�ديث � ذواقه �لحروف حيث يتذوقها من الفم.

أما س�بو�ه وابن ج� فقد خالفوه � العدد وال�تيب فعندهما ستة  

  ستة ع� �رجا: ع��رجا �روف العر�ية يقول س�بو�ه: "و�روف العر�ية

:
ٌ
  فللحلق منها ثالثة

: ا�مزة وا�اء واأللف.  
ً
  فأقصاها �رجا

  ومن أوسط ا�لق �رج الع� وا�اء. 

 من الفم: الغ� وا�اء.
ً
  وأدناها �رجا

  ومن أق� ا�لسان وما فوقه من ا�نك األ� �رج القاف.

 و�ا يليه من ا
ً
�نك األ� �رج ومن أسفل من �وضع القاف من ا�لسان قليال

  ا��ف.

                                                                                                                     
ـ ھ�١٤٠٦، تح/عفیف عبدالرحمن، األولى ٢٨وینظر:تذكرة النحاة ألبي حیان الغرناطي/     

 م.١٩٨٦



 
  
 

  
 } ١٠٠٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  ومن وسط ا�لسان ب�نه و�� وسط ا�نك األ� �رج ا�يم وا�ش� وا�اء.

  ومن ب� أول حافة ا�لسان وما يليها من األ�اس �رج ا�ضاد.

ومن حافة ا�لسان من أدناها إ� منت� طرف ا�لسان ما ب�نها و�� ما يليها 

  ا�ون. من ا�نك األ� وما فو�ق ا�نايا �رج

 ال�رافه إ� ا�الم �رج 
ً
ومن �رج ا�ون غ� أنه أدخل � ظهر ا�لسان قليال

  ا�راء.

  وا�اء.، وا�ال، و�ا ب� طرف ا�لسان وأصول ا�نايا �رج الطاء

  وا�صاد.، وا�س�، و�ا ب� طرف ا�لسان وفو�ق ا�نايا �رج ا�زاي

  وا�اء.، ء وا�الو�ا ب� طرف ا�لسان وأطراف ا�نايا �رج الظا

  ومن باطن ا�شفة ا�سف� وأطراف ا�نايا الع� �رج الفاء.

وا�واو.ومن ا�ياشيم �رج ا�ون ، وا�يم، و�ا ب� ا�شفت� �رج ا�اء

وسنقوم بعرض � حرف �ا ذكره ا�ليل � مقدمته وما ذكره س�بو�ه  )١(ا�فيفة.

  قروه.وابن ج� مع بيان وجهة ا�ظر ا�ديثة فيما أ

  

وف اا :أو ،  

  ا�اء)، الغ�، ا�اء، الع�، ا�اء، (ا�مزة

  اة.  - ١

 "أ ا".بأنها من: فوصفها �رةذكر ا�ليل � مقدمته �رج� �لهمزة 

ق
ْ
 اَ�ل

َ
ها من أق�

ُ
رَج

ْ
خ

َ
م

َ
زة �

ْ
م

َ
وتة، يقول: "وأماا�ه

ُ
ت
ْ
ه

َ
ة، �

َ
ه عنها ، �ضغوط

�
فإذا ُرف

حاح "، اء وا�واو واأللفالنت فصارتا�
�

  .)١(عن غ� طر�قة اُ�روِف ا�ص

                                                 
، تحقی�ق: ٤٣٣/:٤بش�ر عم�رو ب�ن عثم�ان ب�ن قنب�ر س�یبویھكتاب سیبویھ، تألیف: أبو ال)١(

، ٤٣٣بی��روت، ، / -عب��د الس��الم محم��د ھ��ارون  الطبع��ة: األول��ى دار النش��ر: دار الجی��ل 

، تحقی��ق: د . حس��ن ھن��داوي، الطبع��ة: ١/٤٦وینظ��ر: س��ر ص��ناعة اإلع��راب الب��ن جن��ي

  م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥ -دمشق  -األولى دار النشر: دار القلم 



 
  
 

  
 } ١٠٠٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

  .)٣(وابن ج�، )٢(س�بو�ه -أيضا–وهذا ما قرره 

وهذا ا�وصف قد قرره ا�حدثون �كنهم عند وصفهم �ا قد حددوا ا�خرج � 

  )٤(منطقة أق� ا�لق. 

طقة إال أن ا�حدث� قا�وا بتحديد ا�ن، فيالحظ أن القدماء سبقوا ا�حدث�

و��ون �صطلح ، و� ا�نجرة ال� � أق� ا�لق، ال� �رج منها ا�رف

القدماء � منطقة أوسع يقول أستاذنا ا�كتور كمال ��:"لعلهم أطلقوا ا�لق 

� منطقة أوسع من تلك ا�نطقة ال� �سميها�ن ا�وم با�لق وا�حصورة ب� 

� تلك ، طلقوا ا�صطلح:"ا�لق"وأق� ا�نك.أو�عبارة أخرى:ر�ما أ، ا�نجرة

  :ا�نطقة ا�كب�ة ال� �شمل

  ـا�نجرة.١

  ـ ا�لق.٢

  )٥(� �ب من ا�وسع وا�جاز"، ـ أق� ا�نك٣

                                                                                                                     
تح /مھدي المخزومي، ود/إبراھیم السامرائي ـ دار ومكتبة الھالل،  ١/٥٢یل: العین للخل)١(

، تح/عفی����ف عب����دالرحمن، األول����ى ٢٨وینظر:ت����ذكرة النح����اة ألب����ي حی����ان الغرن����اطي/

  م.١٩٨٦ه_١٤٠٦_

، تحقی�ق: ٤٣٣/:٤كتاب سیبویھ، تألیف: أبو البش�ر عم�رو ب�ن عثم�ان ب�ن قنب�ر س�یبویھ)٢(

  .٤٣٣بیروت، ، / -ة: األولى دار النشر: دار الجیل عبد السالم محمد ھارون  الطبع

، تحقی��ق: د . حس��ن ١/٤٦س��ر ص��ناعة اإلع��راب ت��ألیف: أب��و الف��تح عثم��ان اب��ن جن��ي )٣(

م، وینظ�ر:: ١٩٨٥ھ�ـ ١٤٠٥ -دمش�ق  -ھنداوي، الطبعة: األول�ى دار النش�ر: دار القل�م 

، تحقی�ق: ١/٢٦٧اإلتقان في علوم القرآن، ت�ألیف: ج�الل ال�دین عب�د ال�رحمن الس�یوطي:

  م.١٩٩٦ -ھـ١٤١٦ -لبنان  -سعید المندوب الطبعة: األولىدار الفكر 

ـ� األول�ى ـ دار ٢٢٥ینظر:الصوت اللغوي عند القدماء والمح�دثین د/عب�د الم�نعم النج�ار /)٤(

م، ودراسات ف�ي التجوی�د واألص�وات اللغوی�ة د/ عب�د ٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١الطباعة المحمدیة

م، وعل��م الص��وتیات د/عب��د العزی��زعالم، ود/عب��دهللا ١٩٨٩س��نة  ٨١الحمی��د أب��و س��كین/

  م. ٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٥مكتبة الرشد٢٦٨ربیع/

  . ١٩٩٠ـ مكتبة الشباب  ١٢٣األصوات العربیة د/ كمال بشر/ )٥(



 
  
 

  
 } ١٠٠٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 با�قاء الغشائ� ، وقد صور أستاذنا ا�كتور /جبل نطقها
ُ
 ا�مزة

ُ
فيقول: "�ُرج

 �سد س�يل ا�فس ا�ندفع من ا�رئة
ً
ا
َ
م

َ
  آلدائها . ا�صوت�� ا�قاء �ك

أو ابتداء ، ف� ح�سة �زمار�ة و�تم� صوتها بانقطاع زم� حر�ة ما قبلها

  .)١(و�ديد �رجها بهذه ا�صورة هو ما حققه ا�حدثون"، حر�تها �

ْوف و�، ا بأنها:، ووصفها ا�ليل �رة أخرى*
ُ
 :فيقول:"وأر�عة أحرف ج

ة، وا�اء، ا�واو
َ
ين

�
 ، وا�مزة، واأللف ا�ل

ُ
 وس

ُ
ع

َ
ق

َ
 من ا�وف فال �

ُ
ُرج

ْ َ
؛ ألنها �

ً
 جوفا

ْ
ت

َ
ي
�
م

لسان
�
ق، � مدرجة من مدارِج ال

ْ
ما � ، وال من مدرِج ا�لهاة، وال من مدارِج اَ�ل

�
إن

.
َ

�سب إ�ه إال اَ�ْوف
ُ
� ت

َ
"هاو�ة � ا�واء فلم ي�ن �ا ح

)٢(.  

�صحيح و�رى ا�كتور كمال �� � هذا أن ا�ليل �م يعرف �رج ا�مزة ا

؛ ل�ن أستاذنا ا�كتور ا�وا� ا�ر فا� )٣(وقد اضطرب � �رجهاوتابعه تالمذته

  قد دفع هذا االضطراب ا�ي ذكره ا�كتور كمال �� فيقول:، ا�ي�

فا�ليل ... يصف �رج ا�مزة كصوت ، " ول�ن ا�تأ�ل يدرك عدم ا�ناقض 

و�كنها ، وت ) وضغطو� �رج بهت (أي ع� �لص، صامت بأنه أق� ا�لق

�تلف عن بقية ا�صوامت � أنها إذا رفه عنها (أي خفف الع� وا�ضغط) صارت 

، و�م�ن إدراك ذ�ك بصحة ا�جر�ة، حر�ة طو�لة إما ألفا و�ما واوا و�ما ياء

وقد أصاب � اإلصابة ...أما ذكره ، فا�ليل هنا �س�يل �ديد �رج صوت صامت

فهو: ذكر �ا من ا�احية ، أو ا�عتلة، ا�وائيةأو ، ا�مزة مع األحرف ا�وف

وأيلولة أحد هذه األصوات ، باعتبار أيلو�ها إ� أحد هذه األصوات، ا�نظيمية

                                                 
م، وینظر:الص�وت اللغ�وي عن�د ١٩٩٣ـ الثالث�ة ـ  ١٣٠أص�وات اللغ�ة العربی�ة د/جب�ل:   )١(

، ودراسات في التجوید واألصوات اللغویة ٢٢٥ر /القدماء والمحدثین د/عبد المنعم النجا

 ٢٦٨، وعلم الصوتیات د/عبد العزیزعالم، ود/عبدهللا ربیع/٨١د/ عبد الحمید أبو سكین/

  . ١/٥٧العین: )٢(

الناش�ر: دار غری�ب للطباع�ة والنش�ر  ـ�٧٦في علم اللغ�ة د/ كم�ال بش�ر   ینظر: دراسات )٣(

 والتوزیع



 
  
 

  
 } ١٠٠٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

إذا صح ذ�ك انت� عن ا�ليل شبهة ا�لط واالضطراب ال� رماه بها بعض ، إ�ها

  )١(ا�جتهدين"

ا�ليل تذوق ا�روف ألن ، و�ن مع أستاذنا ا�كتور ا�وا� � هذا ا�رأي

و�نما ضمها إ� ، و�م يضطرب كما زعم ا�كتور ��، وعرف �رج � حرف

  حروف العلة؛ ألنها ت�بادل مع هذه ا�روف . 

فلم يتحدث ا�ليل عنها و�نما �دث عنها س�بو�ه وابن  وأما عن صفاتها

  ج� من القدماء يقول أستاذنا ا�كتور جبل:

ختالف فيه . ول�ن االختالف � وصفها با�هر وهذا ال ا، " وا�مزة شديدة

أما ، فالقدماء وصفوها  با�هر، أو ا�مس � شق�: ب� القدماء وا�حدث�

، وا�عض اآلخر يرى أنها ال مهموسة، ا�حدثون فبعضهم يرى أنها حرف مهموس

  )٢(واإلصمات "، واالستفال، وال�هورة وتوصف كذ�ك باالنفتاح

  

  : لعر�ية من ظاهرة ا�مز* �وقف ا�لهجات ا

وشاع عن أهل تميم �قيقها يقول ، لقد شاع عن أهل ا�جاز �سهيل ا�مزة

و�ذا مال كث� من العرب إ� ، بعض ا�حدث�:"ا�مزة صوت ثقيل � ا�طق

وقد �سب ، أو ا�ذف، أو ال�سهيل، ا��ف � ا�مزة تفاديا �قلها ؛ إما باإلبدال

أما بنو تميم وأ�� العرب فقد أثر عنهم ، ئل ا�جاز بعامةهذا ا��ف لقر�ش وقبا

                                                 
.الطبع��ة ٦٧م اللغ��ة الح��دیث د/الم��وافي الرف��اعي البیل��ي الحرك��ات العربی��ة ف��ي ض��وء عل��)١(

 م. ١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢األولى 

(بتصرف)، وینظر ھذا الخالف في: األصوات العربیة د/كم�ال بش�ر/ ١٣٤أصوات د/جبل:)٢(

ـ مكتب��ة  ٢١٧م، وأص��وات اللغ��ة د/ عب��د ال��رحمن أی��وب/١٩٩٠ـ�� مكتب��ة الش��باب ـ١١٥

ـ دار العلم للمالیین ـ التاسعة.                                                                                                ٣٢٢الصالح/الشباب، ودراسات في فقھ اللغة د/صبحي 



 
  
 

  
 } ١٠٠٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 � �قيقها فيب، �قيقها
ً
 فيما �س� بل إنهم قد يبالغون أحيانا

ً
د�ونها عينا

  )١("بالعنعنة

  

  اء:  -٢

  )٣(وابن ج�، وتبعه س�بو�ه )٢("أق� ا�لق":قرر ا�ليل أن �رجها من

ف� مع ا�مزة يقول ، وقد ذكر ا�حدثون أن �رجها من ا�نجرة

أمام ا�واء ا�ندفع من 
ً
 كب�ا

ً
بعضهم:"�رج ا�اء بانفراج األغشية ا�صوتية انفراجا

  )٤(مع عدم تضايق أية نقطة � �رى ذ�ك ا�واء � ا�هاز ا�صو�.، ا�رئه ألدائها

و�� ، وفوقها ي�اجع إ� ا�لق، بل ثبت با�الحظة أن ا�نك ا�رخو عند ا�لهاة

 �لحظة وج�ة أ�
ً
 واضحا

ً
 قو�ا

ً
وذ�ك �ساعد � إفراغ ، عند نطق ا�اء تراجعا

 � نطق ا�اء.:و�ذا يم�ن القول، ا�واء ��عة و��
ً
  إن أ� ا�لق �ش�ك جزئيا

واأللف � بعض ، وهذا االش�اك يوجه تأخ� ترت�بها عن �رج ا�مزة

إ� أن انفراج غشاءي ا�نجر، ا�روايات
ً
ة أمام هواء ا�اء هو العا�ل ول�ن نظرا

                                                 
م، ١٩٩٧ھـ ـ ١٤٠٧ـ  األولى ـ  ٤٨جتي تمیم وقریش د/ الموافي الرفاعي البیلي / خصائص لھ)١(

، دار المعرف�ة الجامعی�ة ـ ٩٥وینظر: اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة د/ عب�ده الراجح�ي / 

، الطبعة األولى ـ  ٥٧م، ودراسات في اللھجات العربیة د/ عبد الفتاح أبو الفتوح إبراھیم / ١٩٩٦

، نقلھ إلى العربیة وذیلھ بمعج�م ٣١م، ودروس علم األصوات لجان كانتینو / ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦

صوتي مرسي عزمي، وصالح الفرماوي ـ الجامعة التونسیة ـ نشریات مركز الدراسات والبحوث 

 ٨٤م، والمقتبس من اللھجات العربیة د/ محمد سالم محیسن / ١٩٦٦االقتصادیة، واالجتماعیة 

د/ عی�د  م، ولھج�ات الع�رب وامت�دادھا إل�ى العص�ر الحاض�ر١٩٧٨ه ـ ١٣٨٩ق�اھرة ـ� األول�ى ـ ال

م، ، ومش���كلة الھم���زة ١٩٩٤ه ـ ١٤١٥، مطبع���ة الش���روق ب���الراھبین ٢٨٨محم���د الطی���ب / 

  م .١٩٩٦ھـ ١٤١٧ـ  األولى ـ الخانجي ـ  ١١العربیة د/ رمضان عبد التواب / 

 .١/٥٨العین: )٢(

  ١/٤٦ناعة:، وسر الص٤/٤٣٣ینظر:الكتاب: )٣(

م، أص��الة ١٩٩٦دار الفك��ر دمش��ق  -٨٠ینظر:مب��ادئ اللس��انیات د/ أحم��د محم��د ق��دور   )٤(

دار  -٤٤عل��م األص��وات عن��د الخلی��ل م��ن خ��الل مقدم��ة كت��اب العین��د/ أحم��د محم��د ق��دور  

  م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤الفكر الطبعة الثانیة 



 
  
 

  
 } ١٠٠٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

ا�هم � ت�و�ن صوتها فإنها تعد حنجر�ة .وتقابل ا�مزة ال� يتكون صوتها 

  )١(با�قاء تلك األغشيه "

  وهذا ما توصل إ�ه القدماء فا�الف ل�س � ا�خرج ول�ن � ا�صطلح.                              

ها ش�ئا وقد قرر من بعده أن ا�اء: وأما عن صفاتها فا�ليل �م يذكر من صفات

  )٢(�صمت"، مهموس، منفتح، �ستفل، " صوت رخو

  )٣(و�رى بعض ا�لغو�� ا�حدث� أنها ت�ون �هورة � بعض األحوال

و�قول أستاذناا�كتورجبل:"لعلهم يقصدون أنهاتوصف با�هر إذا سبقت 

با�اء فاألصوات ك، �رف
ً
ماتتأثر أوحر�ة �هور�ن ول�ن ذ�ك ل�س خاصا

ً
ث�ا

  )٤(با�جاورة"

  

٤ - ١: ء.، اوا  

�كنه �م �دد � أي جزء من منطقة ، )٥( ذكر ا�ليل أن �رجهما من ا�لق

وهو ما قرره ، )٦( وابن ج� �رجهما: "وسط ا�لق"، وقد حدد س�بو�ه، ا�لق

ال  والع� أعمق كما، وا�اء: �رجان من وسط ا�لق، علماؤنا ا�حدثون: فـ"الع�

وأدخل من ، ذ�ك با�وق ؛ألن منطقة انزالق صوتها وت�ونه أعمق  )٧(حظنا"

                                                 
  .                      ١٣٩أصوات اللغةد/جبل:)١(

م، وینظ�ر:علم ١٩٨١السادسة ـ مكتبة األنجلو المص�ریة ـ ٨٧ویة د:أنیس/األصوات اللغ)٢(

ه ١٤٢١ـ األول��ى ـ    ١٢٢الص��وتیات وتجوی��د آی��ات هللا البنی��ات د/إب��راھیم أب��و س��كین:

  م .                                   ٢٠٠٠ـ

   .                                                    ٨٧أصوات د/أنیس: )٣(

  .                                                                                          ١٤٠أصوات د/جبل:)٤(

  .   ١/٥٨العین:)٥(

  .   ١/٤٧، وسر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب:)٦(

  الذي الحظ أستاذنا الدكتور جبل.  )٧(



 
  
 

  
 } ١٠١٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و�هور القدماء وا�حدث� من ، منطقة احت�ك ا�واء � ا�لق إلخراج صوت ا�اء

  )١(علماء األصوات � أن الع� أعمق "

وعدت متوسطة ب� ا�شدة وا�رخاوة؛ ال�سداد ، صفات الع�:" صوت �هور

وصفها با�رخاوة �رور ا�فس   )٢(وقد آثرنا، ا با�نات ا�لحمية ا�رخوةس�يل نفسه

  )٣(وقد وصفت باإلصمات"، منفتحة، و� �ستفلة، رغم ذ�ك �سبب رخاوة ا�سد

  )٤(�صمت"، �ستفل، منفتح، رخو، "حرف مهموس :صفات ا�اء

  وا.، : اء٦-٥   

دد � أي جزء من منطقة �كنه �م �  )٥(ذكر ا�ليل أن �رجهما من ا�لق "

)٦(" أد� ا�لق":وقد حدد س�بو�هوابن ج� �رجهما، ا�لق
وهو ما قرره علماؤنا ، 

  ا�حدثون 

يقول ا�كتور/كمال �� � �رج ا�اء: "يرتفع أق� ا�لسان حال ا�طق بهذا 

و�يث ي�ون هناك فراغ ضيق ، ا�صوت:�يث ي�اد يلتصق بأق� ا�نك

وال تتذبذب األوتار ا�صوتية حال ، فاذ مع حدوث االحت�كل�سمح �لهواء با�

  .)٧(ا�طق به .فا�اء صوت من أق� ا�نك احت�� مهموس"

ل�ن أستاذنا ا�كتور/ جبل �الف ا�حدث� ف�ى أن �رج ا�اء من ا�لهاة 

"فا�اء يمر :فيقول:  "وقد ذهب بعض ا�حدث� إ� أن �رج ا�اء  من ا�لهاة يقول

ا�واء ب� ا�وتر�ن ا�صوت�� غ� زا�ر ـ ال�ساع ما ب�نهماـ  ح� إذا وصل إ� �ا 

                                                 
طبیقی��ة عل��ى أص��وات اللغ��ة ، وینظر:الص��وتیات اللغوی��ة  دراس��ة ت١٤١أص��وات د/جب��ل:/)١(

 م .  ٢٠٠٩ه ـ ١٤٣٠ـ دار الكتاب الحدیث ـ  ١٧٤العربیة  ـ د/ عبد الغفار حامد ھالل: 

  الذي آثر أستاذنا الدكتور جبل.  )٢(

                       .                                                                          ١٨٤، وینظر:صوتیات د/ھالل:١٤٤أصوات د/جبل:)٣(

  السابق: ذاتھ.)٤(

 .   ١/٥٨العین:)٥(

  .   ١/٤٧، وسر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب:)٦(

  .١٢١األصوات العربیة د /بشر)٧(



 
  
 

  
 } ١٠١١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

أ� ا�لق؛�نفذ إ� الفم من ب� أصل ا�لهاة (ا�نك ا�رخو)وا�لسان ارتفع أق� 

  .)١(ا�لسان وتراجع ح� يماس أصل ا�لهاة"

فقد أ�ع � هذا �ع كث� من القدماء ، وا�صواب أنها من: أد� ا�لق 

  وا�حدث�.

  . )٢(�صمت"، �ستعل، منفتح، رخو، وتوصف ا�اء بأنها: "حرف مهموس

وأما �رج الغ� عند ا�حدث� فهو:"ا�ظ� ا�جهور �لخاء صوت من أق� 

  .)٣(ا�نك احت�� �هور"

" �رج بنفس ا�يئة ال� :وصور �ا أستاذنا ا�كتور جبل طر�قة نطق الغ�

�ضايق ما ب�نها"�رج بها ا�اءإالأن ا�
ً
)٤(واء �رج �ا من ب� ا�وتر�ن زا�را

.  

  .)٥(�صمت"، منفتح، �ستفل، رخو، صفاتها:"حرف �هور

  

م: وف ا٦(ا(  

  واف:، اف

ن�سائل: هل عرف ا�ليل �صطلح ا�لهاة ، قبل أن نذكر �رج � حرف منهما

  كما هو معروف عند علمائنا ا�حدث�؟

كتور /كمال �� إ� عدم معرفة  ا�ليل بمصطلح ا�لهاة كما هو لقد ذهب ا�

" فبا�رغم من ت��ه با�وصف(�و�ة) ال  :معروف عند علمائنا ا�حدث� فيقول

                                                 
 .١٥٢أصوات د/جبل:)١(

 السابق:ذاتھ.)٢(

 .١٢١األصوات العربیة د /بشر)٣(

 .  ١٥٣أصوات د/جبل:)٤(

.                                                                                                  ١٨٤/٢٠٢، وینظر:صوتیات د/ھالل:١٥٤السابق:)٥(

 إل��ى اللس�ان أص�ل قط��ع م�ن م�ابین أو الحل��ق عل�ى المش�رفة لذىحلق:اللحم��ة من�ك للھ�اةا)٦(

    ٥٥٩/ص٢.، المصباح المنیر ج٣٩/٤٩٩الفم" تاج العروس:  أعلى من القلب منقطع



 
  
 

  
 } ١٠١٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و�ال �ن �طئا � تقدير ، يم�ن أخذ �مه � أنه  يقصد ا�لهاة با�ع� ا�عروف

وضع الغ� وا�اء قبل ، مثل: س�بو�ه-فا�ليل- كذ�ك �واضع الغ� وا�اء وا��ف

  هكذا(غ خ ق ك )، القاف ال بعدها

�وجب عليه أن ، فلو �ن يقصد ا�لهاة بمعناها العل� ا�عروف �ا اآلن

إذ �رج الغ�  وا�اء من منطقة ت� ا�لهاة ال �سبقها . أضف ، يعكس هذا ال�تيب

و�ة �ال من ول�ست ا��ف �، إ� هذا أن ا�ليل وصف ا��ف كذ�ك بأنها �و�ة

  األحوال.

  :فاأل�ر حي�ئذ  بال�سبة �لخليل ال يعدو واحدا من اث��

وأصاب � تقدير�وضع: ، وا��ف، وا�اء، إما أنه أخطأ � تقدير �وضع الغ�

  القاف فوصفها بأنها �و�ة.

� ا�هاز ا�ط� فأخطأ � تقدير�وضع ، أو أنه �م يفطن إ� �وضع: ا�لهاة

  . )١(القاف"

قب أستاذنا ا�كتور/ أ�د إبراهيم  ا�زار � �م ا�كتور /كمال �� وقد ع

   :فيقول

أرى أن ما جاء عن ا�ليل بأن �رج القاف وا��ف من ب� عكدة   "

و�� ا�لهاة � أق� الفم .يرشح استعمال ا�ليل ا�لهاة با�ع� ا�عروف ، ا�لسان

مة �راء � ا�نك معلقة � عكدة � :�ا؛وذ�ك �ا ورد � معا� ا�لهاة منأنها

   .فالظاهر أن ا�راد با��مة(معلقة)كون ا�لهاة فوق عكدة ا�لسان  .ا�لسان

فإنه ، و�ناء � القول بأن ا�ليل  استعمل ا�لهاة با�ع� العل� ا�عروف �ا

س��تب  � ذ�ك عدم دقته � �ديد �رج ا��ف؛ وذ�ك ألنه بمالحظة نطقها 

                                                 

  .١١٠صوات العربیة د /بشر/األ)١(



 
  
 

  
 } ١٠١٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و�ذ�ك دراسات ، ن ا�لهاة ال �ش�ك � إخراجها كما أن آراء أ�� القدماءي�ب� أ

 ا�حدث� التذكر ا�لهاة � �ديد �رج ا��ف.

ل�ن رواية األخفش... �شأن �رج ا��ف �ح فيها بأن �رج ا��ف من  

فلعل ا�ليل حدد �رج ، أسفلمخرج القاف ول�س فيها مايدل علىأن ا��ف �و�ة

بعد ت�رار ذوقه إياه ومن هنا  �ب ، )١(ا�حو ا�وارد � رواية األخفش ا��ف �

  .)٢( "أن يوضع � االعتبار ما رواه األخفش � �ديد �رج ا��ف

  

  :وس�ب� فيما يأ� �رج � حرف

  أو: اف.  

فقال: " والقاف وا��ف  :حدد ا�ليل �رجها بأنها من ا�لهاة

�تاِن" و�
َ
ه
َ
وما ، من أق� ا�لسان �ا ي�  ا�لق، و�ه فقال: " القافوتبعه س�ب)٣(�

  )٤(�اذيه من ا�نك األ� من منبت ا�لهاة "

"وأما القاف الفص� فتخرج با�قاء :وقد صور نطقها بعض ا�حدث� فيقول

ا�قاء �كما ��س ا�فس  _ )٥(أق� ا�لسان( وا�قصود أ� جذعه) بأصل ا�لهاة

إال أنها شديدة . وهذا ا�حديد �خرج  _من �رج ا�اء والغ� ..... أي أنها �رج 

  )٦(القاف الفص�  من حيث كون ا�لهاة � �لت� أق� ا�لسان بها"

                                                 
وھ�ي: " روى األخف�ش ع�ن الخلی��ل أن الق�اف: "م�ن ف�وق اللس��ان مب�دؤه، وعل�ى فوی��ق )١(

 .٢٩الحنك مجراه، ثم تكون الكاف من أسفلھ حتى یدنو من محلھ".ینظر: تذكرة النحاة:

  م.٢٠١٣ھـ ـ ١٤٣٤األولى ـ  ٤٠دراسات صوتیة د /أحمد إبراھیم  الجزار /)٢(

 .١/٥٨العین:)٣(

  .١٧٤، وصوتیات د/ھالل:١/٤٧، وینظر:سر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب:)٤(

  ). ٥٥٩/ص٢الفم"( المصباح المنیر ج اللھاة:" اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى)٥(

 . ١٥٦أصوات دجبل:)٦(



 
  
 

  
 } ١٠١٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

" ف�: شديدة ، وأما عن ا�صفة:ف�اها بعض ا�حدث� (�هورة) مثل القدماء

    )١(�هورة  �ستعلية"

قد وصفها ا�كتور و�رى بعضهم  أن ا�حدث� وصفوها با�مس يقول:" و

وقد وصفها  األقد�ون ، ا�سعران فقال: القاف صوت مهموس �وي انفجاري

ول�ن ت�� �لمحدث� أنها مهموسة � حسب نطق �يدي القراءات � ، با�شدة

  .)٢(�� اآلن"

  

  ٠م: اف

وخالفه ، أما عن ا�خرج: فقد حدد ا�ليل � ا�قدمة بأن ا��ف �و�ة 

  )٣(" من أق� ا�لسان بعد �رج القاف":ن ج� ف� عندهماس�بو�ه واب

وصور نطقها بعض ا�حدث� فيقول: " و�لنطق بها يندفع ا�واء من ا�رئ�� 

ح� إذا وصل أول ، ح� يمر ب� ا�وتر�ن ا�صوت�� غ� زا�ر ال�ساع منفذه ب�نهما

ح� تلت� ا�جو�ف الفموي من ا�اخل ارتفع � م� ا�لث األول من ا�لسان 

و�سمع صوت ، نهاية ذ�ك ا�لث بأول ا�نك ا�صلب ا�قاء �كما ��س ا�فس

  )٤(ا��ف"

و� هذا ي�ون ا�ليل غ� �وفق � حديثه عن �رج ا��ف فقد خالفه 

ل�ن � رواية األخفش ال� ذكرها ا�كتور / أ�د ، وا�حدث�، س�بو�ه وابن ج�

  :ا�زار و�

                                                 
  .١٥٦السابق:)١(

  .٢٠٦صوتیات د/ھالل:)٢(

  .١٧٥، وصوتیات دھالل:١/٤٧، وسر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب:)٣(

  .١٧٣صوات د/جبل:أ)٤(



 
  
 

  
 } ١٠١٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و� فو�ق ، "من فوق ا�لسان مبدؤه :�ليل أن القاف" روى األخفش عن ا 

فع� هذه ا�رواية  )١(ثم ت�ون ا��ف من أسفله ح� يدنو من �له "، ا�نك �راه

  وا�حدثون .، ي�ون ا�ليل �صيبا فيما ذكر فقد أقره س�بو�ه وابن ج�

، شديدة اليمر معها ا�فس، وأما عن ا�صفة: ف�:" مهموسة الزم� معها

و�نما ما ب� ، فلة ل�ست �ستعلية ؛ألن ا�ي �ستع� بها ل�س أق� ا�لسان�ست

  )٢(�صمتة"، ووسطه منفتحة، أقصاه

.وف اا :  

أي من شجر الفم كما ، ا�يم وا�ش� وا�ضاد عند ا�ليل أحرف شجر�ة

قال س�بو�ه:" ومن وسط ، ل�ن س�بو�ه وابن ج�: يضعان ا�اء ��ن ا�ضاد، سبق

  .)٣(�لسان ب�نه و�� وسط ا�نك األ� �رج ا�يم وا�ش� وا�اء "ا

وهو ما قرره علماؤنا ا�حدثون فذكروا � ا�يم أنها:"�رج با�قاء وسط 

ا�لسان ال طرفه و�شمل ا�زء األما� من وسطه بما فوقه من مقدم ا�نك ا�قاء 

  )٤(�كما"

، �صمت، �ستفل، نفتحم، شديد، وأما عن صفة ا�يم ف�:"صوت �هور

  .)٥(مقلقل"

وذكر أستاذنا ا�كتور/ جبل �رج ا�ش� فقال: "و�رج ا�ش� باق�اب مقدم 

، ا�لسان �رتفعا�ستعرضا إ� مقدم ا�نك ح� يضيق ماب� مقدم ا�لسان وا�نك

واألسنان ال� تع�ض أمام ا�واء ا�ار و�نفذ ا�واء غ� زا�ر ، وما ب� مقدم ا�لسان

و�� ا�لثة العليا ا�حيطة بها ، ك ا�ضيق ا�ستعرض ب� حافة مقدم ا�لسانمن ذ�

                                                 
  .٢٩تذكرة النحاة:)١(

  .١٨٤، وینظر: صوتیات د/ھالل من ص١٧٣أصوات د/جبل:)٢(

  ٤/٤٣٣)الكتاب:٣(

  .         ١٨٣أصوات د/جبل:)٤(

  وما بعدھا.١٨٤صوتیات د/ھالل:)٥(



 
  
 

  
 } ١٠١٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

؛وألن ا�ضيق ا�ذكور يمتد داخل ظهر ا�لسان إ� ما يقارب وسطه وعندالقدماء 

  )١(ا�ش� من حروف وسط ا�لسان"

متفشية؛ ، �صمته، منفتحه، �ستفلة، رخوة، وأما عن صفاتها ف�:"مهموسة

  )٢(هوائها � دائرة مقدم ا�لسان"وسبب تفشيها: ان�شار 

" ا�اء عند علماء العر�ية من  :وذكر ا�كتور/كمال ��/�رج ا�اء فقال

و� هذا �ل�س �لخليل ا�ق � وضع ا�ضاد مع  )٣(وسط ا�نك وهو وصف دقيق "

وأن س�بو�ه وابن ج� قد أصابا � وضع ا�يم وا�ش� وا�اء � ، ا�يم وا�ش�

  فهو ما أقره ا�رس ا�لغوي ا�ديث .  �موعة واحدة

وما يليها ، " أول حافة ا�لسان:أما �رج ا�ضاد فهو عند س�بو�ه وابن ج� من

و�ن شئت من ، إال أنك إن شئت ت�لفتها من ا�انب األيمن، من األ�اس

" �رج من  :وهو ما توصل إ�ه ا�حدثون )٤(أو من � ا�ان�� "، ا�انب األ��

مع تقعر _و�� ما �اذيهما من األ�اس العليا _أو إحداهما_ا�لسان  ب� حاف�

وخروج ا�واء من ا�شدق� أو ، وسط ا�لسان وا�هام طرفه بأ� �ة ا�نايا العليا

  إحداهما .

وآخرها: من مقدم الفم ما �اذي الطواحن . وهذا ا�حديد �خرج ا�ضاد ذكر 

  )٥(أصله أئمة ا�لغة القدماء "

  )٦(�صمت"، مطبق، �ستعل، رخو، صفاتها:ف�:" حرف �هور وأما عن

.وف اا:را  

                                                 
  .  ١٨١أصوات د/جبل:   )١(

  .١٨٩السابق:ذاتھ:)٢(

  .١٣٣أصوات د/بشر /)٣(

  ١/٤٧صناعة اإلعراب: ، وسر٤/٤٣٣الكتاب لسیبویھ:)٤(

، والص�وتیات اللغوی�ة د/ھ�الل/ ٤٨، وینظر: أص�وات د/أن�یس/١٩٤أصوات اللغة د/جبل:)٥(

٢١٢.  

  .١٩٦السابق:)٦(



 
  
 

  
 } ١٠١٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وضع ا�ليل ا�صاد وا�س� وا�زاي � �موعة واحدة وسماها ا�روف األسلية 

أي من طرف ا�لسان وقد وافقه س�بو�ه وابن ج� فقال س�بو�ه:" و�ا ب� طرف 

  )١(�صاد  "وا، وا�س�، ا�لسان وفو�ق ا�نايا �رج ا�زاي

" تنطق بأن يعتمد طرف  :وهذا ما توصل إ�ه ا�حدثون فذكروا � ا�س� أنها

  .)٢(ا�لسان خلف األسنان العليا مع ا�قاء مقدمه با�لثة العليا"

، منفتح �صمت، �ستفل، رخو، وأما عن صفاتها ف�:"صوت مهموس

  )٣(صف�ى"

  . )٤(وذكروا � ا�صاد وا�زاي أنها �رج بنفس طر�قة ا�س�

وأما عن صفات ا�صاد ف�:"  �ستع� معها أق� ا�لسان و�تقعر وسطه 

  و�فخمه.، فيتكون فراغ يغلظ ا�صف�

"  :.وتوصف ا�زاي بأنها)٥(�صمتة"، �ستعلية، مطبقة، رخوة، مهموسة:و� 

  ."  )٦(صوت �وي احت�� �هور

:وف اا :  

موعة واحدة وسماها ا�روف ا�طعية وضع ا�ليل الطاء وا�اء وا�ال � �

 مبدأها من نطع الغار األ�
ّ
وقد وافقه س�بو�ه وابن ج� فقال س�بو�ه:" و�ا ، ؛ألن

  )٧(وا�اء" .، وا�ال، ب� طرف ا�لسان وأصول ا�نايا �رج الطاء

                                                 
  .١٧٠، وصوتیات د/ھالل:١/٤٧، وسر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب:)١(

  .١١٩أصوات د/ بشر /)٢(

  السابق:ذاتھ. )٣(

  .١٢٠راجع أصوات د/ بشر / )٤(

  .١٧٠، وصوتیات د/ھالل:١/٤٧سر الصناعة:، و٤/٤٣٣الكتاب:)٥(

  .١٢٠أصوات د/ بشر /)٦(

  .١/٤٤٨، وینظر:سرالصناعة:٤/٤٣٣الكتاب لسیبویھ:)٧(



 
  
 

  
 } ١٠١٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وهو �ا توصل إ�ه علماء ا�لغة � الع� ا�ديث فيقول أستاذنا ا�كتور/  

:"اتفق األقد�ون وا�حدثون � ا�سواء � -� �رج الطاء-اللعبد الغفار ه

  )١(�رجها ف� من طرف ا�لسان مع أصول ا�نايا العليا "

و�قول ، وا�حدثون با�مس، وأما عن صفاتها: فقد وصفها القدماء با�هر

ول�س مع� ، وا�حدث� با�مس، بعض ا�حدث�:" ول�ن األقدم� وصفوها با�هر

بل � منهما مب� � أساس ا�طق ، أحد الفر�ق� �اوز ا�صواب � رأيهذ�ك أن 

  )٢(ا�ي وصل إ�ه"

ور ا�ي أصاب 
َ

وقد أصابها بعض ا�طور فيقول بعض ا�حدث�:" ُ�ّ ا�َّط

الطاء � أ�سنة بعض ا���� وا�غار�ة فهو ا�خفيف من ثقل الفص� بتجر�دها 

� أن يلت� جزء من طرف ا�لسان أ�� بنقطة من واالقتصار � نطقها ، من ا�هر

  )٣(ا�نك أد� �ا ي�ب� مع الفص�"

، مطبق، �ستعل، أماعن بقية ا�صفات فال خالف فيها ف�:" حرف شديد

  )٤(إذا س�ن. "، يقلقل، مفخم �صمت

وأما �رج ا�اء فقدصور �ا نطقها أستاذنا  ا�كتور /جبل فيقول:" يمر �ا 

�وتر�ن غ� زا�ر �سعة انفراجهما ح� يصل إ� �و�ف الفم فيمتد ا�واء ب� ا

 )٥(طرف ا�لسان �لت� بصفح� ا��ي�� و�تهما ا�قاء �كما ��س ا�فس"

  )٦(�صمتة و� غ� مقلقلة"، منفتحة، �ستفلة، شديدة، وصفاتها:" مهموسة

                                                 
  .٢٠٩الصوتیات اللغویة د/عبد الغفار ھالل:)١(

  .٢٠٩صوتیات د/ھالل:)٢(

  .٢٠٠أصوات د/جبل:)٣(

  .٢١٨أصوات د/جبل:  )٤(

  .٢٢٠أصوات د/جبل:)٥(

  وما بعدھا.١٨٤تیات د/ھالل:من ص، وصو٢٢أصوات د/جبل:)٦(



 
  
 

  
 } ١٠١٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

�لتاء ول�س هو ا�ظ� ا�جهور  :" وصوت ا�ال :وأما�رج ا�ال فيقول د/��

  .)١(ب�نهما من فرق إال أن ا�وتر�ن ا�صوت�� يتذبذبان مع ا�ال أثناء ا�طق "

  .)٢(�وي انفجاري �هور"، " صوت أسنا� :وتوصف بأنها

وف اا :د  

لثة"
�
أها من ال

َ
د

ْ
ب
َ
 م

ّ
ة؛ألن

ّ
ِو�

َ
اء �

ّ
ال وا�

ّ
ء وا�

ّ
  .)٣(حددها ا�ليل و�: "الظا

فقال س�بو�ه:" و�ا ب� طرف ا�لسان وأطراف ، وابن ج� وقد وافقه س�بو�ه

  )٤(وا�اء "، ا�نايا �رج الظاء وا�ال

"من :وقد قرر ا�حدثون ماتوصل إ�ه القدماء فذكروا � �رج الظاء أنها

وخروج ا�واء من جان� مقدمة ا�لسان ، طرف ا�لسان �ت أطراف ا�نايا العليا

  و�ا ب� ا�نايا وا�لسان من �سارب.، ال� �م تدخل �ت ا�نايا

ومع الظاء يمر ا�واء ب� ا�وتر�ن زا�را ح� يصل إ� أول �و�ف الفم ف�تفع 

و�مر ا�واء ، و�متد طرفه �ت أطراف ا��نايا العليا، أق� ا�لسان و�تقعر وسطه

  )٥(من ب� جان� مقدمة ا�لسان وما فوقها من األسنان"

  )٦(رخوة �ستعلية مطبقة �صمتة"" �هورة  :وتوصف بأنها

  )٧(وما ذكر � �رج  الظاء ذكروه � �رج ا�اء وا�ال"

، أن القدماء وا�حدث� اتفقت �متهم � �ديد �رج الظاء وا�ال :�س�نتج �ا سبق

  وا�اء.

                                                 
  .١٠٢أصوات د/ بشر /)١(

  السابق:ذاتھ .)٢(

  .١/٥٨العین:  )٣(

  .١/٤٧، وسر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب لسیبویھ:)٤(

  . ٢٢٢أصوات اللغة د/جبل:)٥(

  السابق:ذاتھ .)٦(

  . ١١٨، ١١٩أصوات د/بشر /)٧(



 
  
 

  
 } ١٠٢٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وف اا :  

 ، وا�الم، حددها ا�ليل و�: ( ا�راء
�
م وا��ون وا�ون) فيقول: "وا�ّراُء وا�ال

سان "
ّ
 ذلق ا�ل

َ
ر�

َ
 ط

ُ
سان وهو �ديد

ّ
ق ا�ل

َ
ل
َ
ا من ذ

َ
أه

َ
د

ْ
ب
َ
 م

ّ
ة  ؛ ألن

ّ
قي

َ
ل
َ
  )١(ذ

أما س�بو�ه  وابن ج� وا�حدثون فقد جعلوا �� حرف �رجا �تلف عن  

  اآلخر.  

" ومن �رج ا�ون   :فعند س�بو�ه ا�راء �ا �رج واحد ال �ش�ك مع غ�ها

 ال�رافه إ� ا�الم �رج ا�راء"غ� أنه أدخل � ظهر 
ً
  )٢(ا�لسان قليال

عن -يقول أستاذنا ا�كتور /جبل ، و�ذ�ك عدم االش�اك عند ا�حدث� 

إال أن ، �رج ا�راء: "�رج كما �رج ا�الم بامتدادطرف ا�لسان إ� �وضع ا�الم

عود ثم ي، و�نما يتجا� عن �وضعه، ا�لسان مع ا�راء ال ي�بت كما ي�بت مع ا�الم

"
ً
و�كررا

ً
ِعدا

َ
  )٤(وهذا ما توصل إ�ه القدماء، )٣(إ�ه فيخرج ا�صوت �رت

 
ً
"و�لنطق بها يندفع ا�واء من ا�رئ�� ح� يمر ب� ا�وتر�ن ا�صوت� زا�را

فإذا وصل إ� ا�لسان امتد طرفه ، ثم �ستمر إ� �و�ف الفم، �ضايق ما ب�نهما

ح� يلمس �ة ا�نايا �س��
ً
  )٥(�� ف�سمع صوت ا�راء "أو أ، �رتعدا

، (وعند س�بو�ه متوسطة ب� ا�شدة، وتوصف بأنها:"�هورة رخوة

، ذلقية، �ستفلة منفتحة، وا�رخاوة؛الع�اض ا�لسان س�يل ا�واء كما � ا�الم )

                                                 
  . ١/٥٨العین:)١(

  .   ١/٤٧، وینظر:سرصناعة اإلعراب: ٤/٣٣الكتاب:)٢(

  .    ٢١٠أصوات د/جبل: )٣(

  .   ١/٤٧، وینظر:سرصناعة اإلعراب:٤/٣٣الكتاب:)٤(

  .  ٢١٠أصوات د/جبل:)٥(



 
  
 

  
 } ١٠٢١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وا�ف� يع� ان�شار ا�صوت ، با�ف� إذا �ن معها غ�ها )١(وقد وصفها س�بو�ه

  )٢(تبدو و�أنها عدة حروف ال حرف واحد" وهذا واضح فإنها، عند خروجه

و�رج ا�الم �تلف عن �رج ا�راء عند س�بو�ه وابن ج�:  "فهو مادون أول 

، وما �اذى ذ�ك من ا�نك األ� فو�ق ا�ضاحك، حافة ا�لسان إ� منت� طرفه

  )٣(وا��ية "، وا�ر�اعية، وا�اب

ف ا�لسان ح� يلت� بأ� " �رج بامتداد طر:وهو ما قرره علماؤنا ا�حدثون

 من جان� ا�لسان"، �ة ا�نايا العليا عند حافة الغار
ً
  )٤(و�رج صوتها زا�را

إال أن س�بو�ه ، ف�:" �هورة رخوة �ستفلة منفتحة ذلقية، وأما عن ا�صفة 

 
ً
نظر إ� اع�اض ا�لسان س�يل ا�فس وا�صوت أول األ�ر قبل أن ينفد ا�فس زا�را

وهو اع�اض ا�لسان؛ و�ا ، فوصفها با�شدة يقصد أن فيها من ا�شدة، من ا�ان��

  )٥(وصفها من بعده با�وسط ب� ا�شدة وا�رخاوة "

وأما �رج ا�ون فيختلف كذ�ك عن �رج ا�راء وا�الم عند س�بو�ه وابن    

، "من حافة ا�لسان من أدناها إ� منت� طرف ا�لسان من ب�نها:ج� فهو عندهما

  )٦(وما فو�ق ا�نايا العليا"، يها من ا�نك األ�و�� مايل

                                                 
نص سیبویھ: "والراء ال تدغم في الالم وال في النون ؛ألنھا مكررة وھي ُتْفَش�ى إذا ك�ان )١(

  ).٤/٤٤٨معھا غیرھا " (كتاب سیبویھ 

 .    ٢١٠أصوات د/جبل: )٢(

تح/عبد السالم ھارون ـ األولى ـ دار الجیل بیروت، وسر ص�ناعة  ٤/٤٣٣بویھ:كتاب سی)٣(

ه ـ ١٤٠٥ت�ح/ حس�ن ھن�داوي ـ األول�ى ـ دار العل�م دمش�ق  ١/٤٧اإلع�راب الب�ن جن�ي:

تح/د/غ��انم ق��دوري  ٢٧٧م، والتمھی��د ف��ي معرف��ة التجوی��د ألب��ي الع��الء الھم��ذاني:١٩٨٥

                                                  م.   ٢٠٠٠ـ  ١٤٢٠الحمد األولى ـ دار عمارـ  

  .                                                  ١٧٦، وینظر:الصوتیات د/عبد الغفار ھالل/ ٢٠٧أصوات د/جبل:)٤(

             .                                                                                    ٢٠٧السابق:)٥(

  .                           ١٧٦، وراجع صوتیات د/ھالل:١/٤٧، وسر الصناعة: ٤/٤٣٣الكتاب:)٦(



 
  
 

  
 } ١٠٢٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وقد قرره علماؤنا ا�حدثون:"ف� �رج بامتداد طرف ا�لسان ح� �ستقر 

أ� �ة ا�نايا العليا مع خروج هوائها �ه وصوتها من األنف و�لنطق بها يندفع 

 ، ا�واء من ا�رئ��
ً
� �و�ف  ح� إذا أ�ف_�ضايقها_ثم يمر ب� ا�وتر�ن زا�را

 ، وامتد طرف ا�لسان، الفم انفتح أمامه س�يل �و�ف األنف
ً
ل�ستقر أ� ا�لثة سادا

  )١(ا�س�يل الفموي �لهواء فيتخذ ا�واء س�يله � ا�جو�ف األن� إ� ا�ارج"

وقد ذهب ا�كتور/ ��: إ� أن ا�ون  �رج  من ا��شوم و�رى أن هذا �رج  

�وع من ا�ون .و�م�ن االستغناء عن هذا ا�خرج  إضا� ذكره ابن ج� وغ�ه

  .  )٢() � تقسيم ابن ج�٩واالكتفاء با�خرج رقم (

  )٣(" فهذا  ا�خرج األخ� يعد �رج ا�وع ا�رئ�� �لنون

وقد عقب أستاذنا ا�كتور / أ�د ا�زار �  �م ا�كتور / �� 

، و�ؤ�د استدالل  ابن ج�، اشيم"ا�الحظ أن ا�ون ا�ساكنة  �رج من ا�ي:فيقول

قول ابن يع�ش: "بأن ا�ون م� سكنت و�ن بعدها حرف من ا�روف ال� سبقت 

و�و نطق بها ، اإلشارةإ�ها فمخرجها من ا��شوم ال عالج  � الفم � إخراجها

   "ا�اطق مع أحد هذه ا�روف وأ�سك أنفه �ان اختال�ا

" وال ت�لف مت�ف إخراجها من الفم مع  وقال ا�س�ا� عن ا�ون ا�فيفة:

 "هذه ا�مسة ع�ألم�ن بعالج وع�

  .و� ذ�ك يؤ�د خروج  ا�ون ا�فيفة من ا��شوم

                                                 
  .   ٢١٣أصوات د/جبل:)١(

یقصد مخرج النون عند ابن جني وھو: " ومن طرف اللسان بین�ھ وب�ین م�ا ف�وق الثنای�ا )٢(

  .  ١/٤٧مخرج النون "سر الصناعة /

    . ٩٢، ٩٣أصوات د/بشر/)٣(



 
  
 

  
 } ١٠٢٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

� تقسيم ابن ج� تمثل � قو�:ومن طرف ا�لسان ب�نه ، )٩وا�خرج رقم (

وماب� ما  فو�ق ا�نايا�رج ا�ون و�راد ابن ج� بذ�ك ا�ون ا�تحر�ة وهذه 

 رجها  من الفم.�

وأفصح ابن ج� عن ذ�ك  � �وضع آخر قائال:وأما ا�ون  ا�تحر�ة فمن  

  .حروف الفم

من إ��ن االستغناء ، ومن هنا ال يتأ� ال�سليم بما ذهب إ�ه ا�كتور /��

 .)١() � تقسيم ابن ج�"٩عن �رج ا�ون ا�فيفة واالكتفاء با�خرج رقم (

قد جانبه ا�صواب � ، من أدلة يؤ�د أن ا�كتور/ �� وما ذكره ا�كتور ا�زار

  .�مه

" حرف �هور رخو (وعده س�بو�ه متوسطاب� ا�شدة وا�رخاوة :وتوصف بأنها

 )٢() �ستقل منفتح ذل�"

  

وف اا :  

ة:فقال، حدد ا�ليل �رج (الفاء وا�اء وا�يم )
ّ
و�

َ
ف

َ
 ، ش

ً
رة

ّ
ة؛ ألن :وقال �

ّ
هي

َ
ف

َ
ش

ة. مبدأها 
َ
ف

َ
  من ا�ش

                                                 
  .   ١٠٦دراسات صوتیة د/ أحمد الجزار/)١(

د/ غ�انم  ١٠٢، وراج�ع ص�فاتھا في:التحدی�د ف�ي اإلتق�ان والتجوی�د:٢١٤أصوات د/جب�ل:)٢(

م، واألص��وات العربی��ة ب��ین ٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١ق��دوري الحمد��ـ األول��ى ـ  دار عم��ار ـ  

ه ١٤٢٤س�المیة ـ ـ  األولى ـ دار الفجر اإل  ٨٧اللغویین والقراء د/محمود زین العابدین/

ـ األول��ى ـ  دار عم��ار ـ   ٧٩م، وأبح��اث ف��ي عل��م التجوی��د /د/غ��انم ق��دوري/ ٢٠٠٤ـ�� 

  م.٢٠٠٢ه ـ  ١٤٢٢



 
  
 

  
 } ١٠٢٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وا�اء وا�يم وا�واو: ، فقد وضعا الفاء: � �رج واحد، أما س�بو�ه وابن ج�

"ومن باطن ا�شفة ا�سف� وأطراف ا�نايا الع� �رج  :فيمخرج واحد. فعن س�بو�ه

  الفاء.

  )١(وا�واو. "، وا�يم، و�ا ب� ا�شفت� �رج ا�اء

  ا ا�ليل مع ا�روف ا�وائية .فوضعوا ا�واو مع ا�اء وا�يم ب�نما وضعه

وقد قرر  ا�حدثون ما ذكره س�بو�ه وابن ج�  فقا�وا عن �رج الفاء: "�رج 

با�وتر�ن 
ً
با�قاء أطراف ا�نايا العليا بباطن ا�شفة ا�سف� .و�ندفع �ا ا�واء مارا

 فيع�ض طر�قه ا�قاء رءوس ا�نايا 
ً
غ� زا�ر ح� يصل إ� �و�ف الفم خارجا

و�رج ا�واء من أثناء ا�لت� وجوانبه باحت�ك �سمع ، عليا بباطن ا�شفة ا�سف�ال

  )٢(منه صوت الفاء"

  )٣(ذل�"، منخفض، منفتح، رخو، وتوصف بأنها:"صوت مهموس

" �رج بانطباق ا�شفت� � :-� �رج ا�اء- وقال أستاذنا ا�كتور/ جبل 

 و�ستمر نقطة أقرب إ� باطنها و�ندفع �ا ا�واء من 
ً
ا�رئ�� فيمر�� ا�وتر�ن زا�را

 ، فا�شفت� حيث تنطبقان � نقطة أقرب إ� باطنهما، إ� الفم
ً
 قو�ا

ً
 �كما

ً
، انطباقا

 و�سمع صوت ا�اء"
ً
 تاما

ً
  . )٤(��س ا�واء ح�سا

و� من حروف ا�القة ، منفتحة، �ستفلة، شديدة، " �هورة :وتوصف بأنها

  )٥("�سبب نطقها با�قاء ا�شفت�

شفتان انطباقا تاما عند ا�طق " تنطبق ا� :و�قول ا�كتور /�� � �رج ا�يم

  .)١("به

                                                 
  . ١/٤٨، وسر الصناعة:٤/٤٣٣الكتاب:)١(

  .                                                                                       ٢٢٦أصوات د/جبل:)٢(

 ق:ذاتھ.الساب )٣(

  .   ٢٢٨أصوات د/جبل:)٤(

  .                              ٢٢٨أصوات د/جبل:)٥(



 
  
 

  
 } ١٠٢٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

، -أو منخفض -�ستقل ، منفتح، متوسط، وتوصف بأنها:"صوت �هور

  )٢(ذل�"

و�لنطق بها ، "�ش�ك ا�لسان وا�شفتان � إخراج ا�واو :وذكروا � �رج ا�واو

ب� ا�وتر�ن ا�صوت�� زا�را �ضايق �ره ب�نهما يندفع ا�واء من ا�رئ�� ح� يمر 

، فإذا وصل إ� ا�لسان ارتفع أقصاه واستدارت ا�شفتان مع ذ�ك فمر ا�واء بصوت

ول�ن بعض ا�حدث� يرى أنه يوصف باالستعالء ، )٣(ووصفه القدماء باالستفال"

  )٤(عند بعض ا�تأخر�ن

أ  ا   تا   

ذنا ا�كتور ا�وا� ا�ي�: " قد أدرك ا�ليل خصيصة من أهم يقول أستا

و�: عدم وجود �ئق � أو جز� �سد ا�جرى أو يضيقه ضيقا ، خصائص ا�ر�ت

َْرفا :ف�، �دث احت��
َ

 :� حد تعب�ه: " فيالعر�ية�سعةوع�و�

ومدارج
ً
احا�اأحيانا

َ
ْوف، منها�سةوع�و�َْرفاِصح

ُ
 :�و، وأر�عةأحرفج

ة
َ
ين

�
  وا�مزة.، ا�واووا�اءواأللفا�ل

 
ْ
سانوالمنمدارِجاَ�ل

�
فيمدرجةمنمدارِجا�ل

ُ
ع

َ
ق

َ
نا�وففال�

ُ
رُ�

ْ َ
؛ألنها�

ً
جوفا

ْ
ت
َ
ي
�
م

ُ
وس

.، قوالمنمدرِجا�لهاة
َ

اَ�ْوف
ّ
�سبإ�هإال

ُ
�ت

َ
ماهيهاو�ةفيا�واءفلميكنلهاح

�
  إن

وا�واووا�اُءهوائيةأيأنهافي
ُ
ة

َ
ين

ّ
ا�ل

ُ
يقول: االلِف

َ
وهذا مايقرره )٥("ا�واءو�ن

ومن هنا �ستمد ، ا�حدثون ...ف� أصوات �هورة ل�ست ح�سية وال احت�كية

  )١(قوتها � اإلسماع "

                                                                                                                     
  .   ١٣٠أصوات د/بشر /)١(

  .     ١٨٤صوتیات د/ھالل:)٢(

  .١/٤٨راجع سر صناعة اإلعراب:)٣(

  .٢٣٥راجع أصوات د/جبل:)٤(

  . ١/٥٧العین:)٥(



 
  
 

  
 } ١٠٢٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

: وا و  ا  ازم  

�كنهما اختلفا معه � عدد ، لقد سارس�بو�ه وابن ج� � نهج ا�ليل

اس�نتجناها من حديثهم عن ا�خارج و� بعض ترتيب ا�روف وهذه �وازنة 

  ا�خارج:

:جعل ا�ليل ا�خارج �سعة ب�نما � عند س�بو�ه وابن ج� ستة ع� أو

  �رجا كما ذكرنا.

:مووصفها أخرى بأنها هوائية)، ذكر ا�ليل  �رج� �لهمزة (أق� ا�لق  

  ب�نما حددها س�بو�ه وابن ج� بأنها من أق� ا�لق.

: وا�مزة) ب�نما ، وا�اء، لف إ� ا�روف ا�وائية (ا�واوضم ا�ليل األ

  إ� أق� ا�لق مع ا�مزة وا�اء . ، ضمها س�بو�ه وابن ج�

:ب�نما ضم ، ضم ا�ليل ا�ضاد مع ا�يم وا�ش�(حروف وسط ا�لسان) را

  س�بو�ه وابن ج�: ا�اء مع ا�يم وا�ش�. 

ة:�يم )فقال:حدد ا�ليل �رج (الفاء وا�اء وا
ّ
و�

َ
ف

َ
 ، ش

ً
رة

ّ
ة؛ :وقال �

ّ
هي

َ
ف

َ
ش

ة
َ
ف

َ
وا�اء ، أما س�بو�ه وابن ج�:فقد وضعا الفاء � �رج واحد، ألن مبدأها من ا�ش

  وا�واو عند ا�ليل هوائية.، وا�يم وا�واو � �رج واحد

:د  م يتحدث ا�ليل � مقدمته عن صفات ا�روف إال عن صفة�

معرف� ، بن ج�: فقد أسهبا ا�ديث عن صفات ا�روفأما س�بو�ه وا، ا�القة

وا�ستع� ، وا�طبق وا�نفتح، وا�شديد وا�رخو، فتحدثوا عن ا�جهوروا�هموس، بها

 وغ� ذ�ك من ا�صفات. ، وا�صف�، واالستطالة، وا�ف�، وا�ستفل

  وقد أيد ا�رس ا�لغوي ا�ديث ما أقره س�بو�ه وابن ج�.

                                                                                                                     
  .٦٩الحركات العربیة / )١(



 
  
 

  
 } ١٠٢٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

 :مس اا . ا ما  راا  

  لقد تناول ا�ليل هذا األساس با�ديث و�م�ن إ�ا� � ا�قاط اآلتية:

١ - .ا ا  

.ت ام :أو  

يقول ا�ليل ، تتكون األب�ية من حروف العر�ية من �سعة وع��ن حرفا

 )١(م العرب"منها أب�ية �، بعد أن ذكر ا�روف: "فهذه �سعة وع�ون حرفا

  فا�روف �نات األب�ية . 

.د ا :م  

روى ا�ليث عن ا�ليل: " �م العرب مب� � أر�عة أصناف � ا�نا�  

  وا�ال� وا�ر�ا� وا�ما�.

  و�وه من األدوات وا�زجر.، بل، �و، هل، �م، قد :�و، فا�نا� � حرف�

  وا�ال�: 

  مب� � ثالثة أحرف.  ، دخل، �ع، �ك: �بمن األفعال: �و قو -أ

  مب� � ثالثة أحرف.، وشجر، و�ل، ومن األسماء �و: عمر –ب 

  وا�ر�ا�: 

  مب� � أر�عة أحرف. )٣(قرطس )٢(هملج، من األفعال �و قو�ك: دحرج -أ

  وشبهه.)٦(وجندب، )٥(وعقرب، )٤(ومن األسماء �و: عبقر-ب

                                                 
  .٥٨المقدمة )١(

 .٤/١١٨ج: مذلل منقاد العینأمر مھمل )٢(

 .٧/٢٣٨الخنزیر: إذا مد خرطومھ، العین )٣(

 .٢/٢٩٨موضع بالبادیة كثیر الجن، العین )٤(

 .٢٩٨، ٢/٢٩٧سیر وبرج في السماء ودویبة العین )٥(

 .٦/٢٠٦الجندب الذكر من الجراء، ویقال یشبھ الجراد، العین )٦(



 
  
 

  
 } ١٠٢٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  :وا�ما�

مب� ، )٤(واسبكر، )٣(واسحنفر )٢(واقشعر، )١(و اسحنكمن األفعال �-أ

  � �سة أحرف.

 )٨(و�نهبل )٧(وشمردل، )٦(وهمرجل، )٥(�و: سفرجل، ومن األسماء-ب

  .")١١(وشبهه )١٠(وقبع�، وعقنقل، )٩(وقرعبل

أمثلة  أمثلة األسماء أمثلة األفعال البناء

 الحروف

 مالحظات

* علق د/ درويش حمقق  قد.مل.هل.لو.بل لزجر*ما جاء من أمساء ا -----  الثنائي 

على  ٣املطبوعة ص:

الزجر فقال إ�ا أمساء 

األفعال مثل صه(هامش 

 )٤٨املقدمة:

  ------  عمر.مجل.شجر ضرب.مجع.دخل الثالثي 

  -------  عبقر.عقرب.جندب دحرج.مهلج.قرطس الرباعي 

                                                 
 .٣/٣٣٩اسحنك اللیل: إذا اشتد ظلمتھ، العین )١(

 .٢/٢٨٧كل شيء تغیر فھو مقشعر، العین)٢(

 ٣/٣٣٩اسحنفر الرجل: استمز. العین )٣(

 .٥/٤٢٧المسبكر:الرجل المعتدل وقیل: المسترسل، العین )٤(

 .٦/٢١من الفواكھ: العین )٥(

تحقی�ق: عب�د الس�الم محم�د ٦/٧٢الھمرجل: الفرس الج�واد. مق�اییس اللغ�ة الب�ن ف�ارس )٦(

 م، ولم أجدھا في العین.١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ر، ھارون، الناشر: دار الفك

 .٦/٣٠٤الفتى القوي الجلد، وكذلك اإلبل، الصبي، العین )٧(

 .٤/١١٤شجر عظام، العین  )٨(

 .٢/٣٤٨القرعبالنة: دویبة عریضة محینطنة، العین )٩(

 .٢/٣٤٧القبعثري: الفصیل المھزول، أو دابة من دواب البحر، العین  )١٠(

 .٤٩، ٤٨المقدمة: )١١(



 
  
 

  
 } ١٠٢٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

أمثلة  أمثلة األسماء أمثلة األفعال البناء

 الحروف

 مالحظات

  اسحنكك.اقشعّر. الخماسي

 اسحنفر.اسبكرّ 

  دل.سفرجل.مهرجل.مشر 

كنهبل.قرعبل.عقنقل. 

 قبعثر

ما ذكره اخلليل من أن  

الفعل يبىن على مخسة 

 سيناقش الحقا، أحرف

  نالحظ � نص ا�ليل ا�سابق ما ي�:

وهذه ا�الحظة س�ناقشها فيما ، ذكر ا�ليل أن الفعل ي�� � �سة أحرف

  بعد.

هو فعل  وضع ا�ليل � أمثلة ا�ما� من األفعال (اقشعر) و� ا�قيقة

 وا��ل � ذ�ك:، وهما ا�مزة و�حدى ا�رائ�، �ز�د �رف�

 )١(وضع ا�ليل نفسه �ا � ا�ر�ا� (قشعر)-أ

  )٢(وضع بعض العلماء هذه ا�ادة �ت ا�ر�ا� ا�جرد-ب

و� واقع األ�ر ، وضع ا�ليل (اسبكر) � قائمة أب�ية ا�ما� من األفعال-٣

و�ذ�ك فعل  )٣(ل ذكر ا�ليل �ا � ا�ر�ا�بد�، هو من ا�ر�ا� ا�جرد

  . )٤(األزهري

 ، أودع ا�ليل �ت أب�ية ا�نا�: ا�نا� ا�ضاعف-٤
ّ
، عنّ ، مثل: شد

...وا�نا� ا�خفف
ّ
  وقدقد.، مثل: ز�زل، وقد..وما ت�رر حرفاه، مثل: هل و�ل، قد

، عتلودخل ...وا�ال� ا�، ح�م، مثل: قعد، أودع �ت ا�ال� ا�صحيح-٥

  رأى.، عبأ، ��، سار، ب�، مثل: ��

  :أ اء وأه.

ف� مب�ية � حرف� ، لقد ذهب العلماء إ� أن ا�روف ال قلة فيها وال ك�ة

وأما (منذ) فقد قال بعضهم أن أصلها (مذ) كما ذهبوا إ� أن أقل ، من أول أ�رها
                                                 

 .٤٩,٤٨المقدمة: )١(

 .١/١١٣شرح الشافیة: )٢(

 .٢/٢٨٧العین: )٣(

ت�ح /محم�د ع�وض مرع�ب، الطبع�ة األول�ى، دار إحی�اء الت�راث  ١٠/٢٣٠تھذیب اللغ�ة:  )٤(

 م.٢٠٠١العربي، بیروت 



 
  
 

  
 } ١٠٣٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

، �ما � أر�عة أحرف �لفعلوأ�� بناء ، بناء �لفعل واالسم � ثالثة أحرف

  و�سة أحرف �السم .

  و�ذهب ا�ليل إ� � ما ذهبوا إ�ه و�الفهم � أ�ر�ن:

فقد قال: " ، فيجعل أ�� بناءه � �سة أحرفا  ال:- ١ 

مب� � �سة ، وا�ما� من األفعال �و: اسحنكك واقشعّر واسحنفر واسبكرّ 

  )١(أحرف "

  هو ��ح هذه ا�قطة فيقول:و�ؤ�د ذ�ك و

" ول�س �لعرب بناء � األسماء وال � األفعال أ�� من �سة أحرف فمهما 

فاعلم أنها زائدة � ا�ناء ول�ست ،  أو ا�:، وجدت ز�ادة � �سة أحرف

ومثل: عنكبوت إنما أصل ، مثل: قرعبالنة إنما أصل بنائها قرعبل، من أصل ا��مة

  بنائها عنكب.

وحرف ، حرف ي�تدأ به، وقال ا�ليل: االسم ال ي�ون أقل من ثالثة أحرف 

و�وهما ، وعمر، وحرف يوقف عليه فهذه ثالثة أحرف مثل: سعد، �� به ا��مة

  )٢(من األسماء"

 )٣(وقد قرر العلماء أن بناء األفعال � أر�عة أحرف من هؤالء س�بو�ه، هذا

" ا�ر�ا� ي�ون اسما و��ون فعال  :ليلوقد نقل األزهري عن ا�، )٤(وا�ر�

وما ذهب إ�ه ا�ليل � قول األزهري  )٥(وأما ا�ما� فال ي�ون إال اسما"

  ي�ون صحيحا و�صيبا.

٢ -:ا أن أقل بناء �السم � ثالثة أحرف -فيما سبق–لقد تقرر  ا ،

ل�ن ، وحرف يوقف عليه، حرف ي�تدأ به  وحرف � ا�وسط �� به ا��مة

                                                 
 السابق:ذاتھ.)١(

 السابق: ذاتھ. )٢(

نش��ر: دار تحقی��ق: عب��د الس��الم محم��د ھ��ارون، األول��ى، دار ال ٤/٢٣٠كت��اب س��یبویھ:  )٣(

 بیروت. –الجیل 

 .١/٧شرح الشافیة: )٤(

، األول���ى، دار ص���ادر بی���روت، وت���اج ٨/٤٠، وینظ���ر: اللس���ان: ٣/١٦٨تھ���ذیب اللغ���ة: )٥(

بی��دي: ، تحقی��ق مجموع��ة م��ن المحقق��ین، ٢٠/٤١٢الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس للزَّ

 الناشر دار الھدایة.



 
  
 

  
 } ١٠٣١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

فما �وقف ا�ليل من هذه ، جاءت أسماء � العر�ية و� مب�ية � حرف�

  الظاهرة؟ 

، يقول: " وقد ت�ء أسماء لفظها � حرف� وتمامها ومعناها � ثالثة أحرف

وخلفها ا�سكون. ، وفم؛ و�نما ذهب ا�الث: لعلة أنها جاءت سوا�ن، ودم، مثل: يد

فلما جاء ا�نو�ن ساكنا اجتمع ساكنان ، ا��مة و�اء: د� � آخر، ياء: يدي، مثل

فإذا أردت معرفتها فاطلبها � ، وذهب ا�رف ا�سا�ن، فثبت ا�نو�ن؛ ألنه إعراب

و�وجد أيضا � ، و�ديه � ا�صغ�، كقو�م: أيديهم � ا�مع، ا�مع وا�صغ�

اهبة من �نت تلك ا�، قلت: فموان، فإذا ث�يت الفم، كقو�م: دميت يده، الفعل

والفعل: فاه ، وا�مع أفواه، كما ترى، (فوه):قال ا�ليل: بل الفم أصله، الفم ا�واو

  )١(يفوه فوها: إذا فتح فمه �ل�م"

  فقد ت�به ا�ليل إ� ما ي�: ، من خالل ماسبق

ل�ن �ذف منه ا�رف لعلة ، هذا أقله، االسم مب� � ثالثة أحرف -١

فحذف ا�رف ، ة ا�سا�ن مع ا�نو�ن ا�سا�نو� اجتماع حرف العل، �فية

  و�� ا�نو�ن.

  إدراك وسائل وطرق معرفة ا�حذوف وقرر عدة وسائل �:-٢

 ا�صغ�. -ب ا�مع.-أ

 الفعل.-د ا��نية. -ج

٢ - . ء ا  اوا ا  

  لقد اعتد ا�ليل باألص� من ا�روف و��ك وضع قاعدت�:

 ة ا :وة.ازا  

                                                 
 .٥١المقدمة:  )١(



 
  
 

  
 } ١٠٣٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و�نما ، يقول: "واأللف ال� � (اسحنكك)و (اسبكّر) ل�ست من أصل ا�ناء 

�كون األلف عمادا أو سلما ، أدخلت هذه األلفات � األفعال وأمثا�ا من ا��م

فيحتاج إ� ، �لسان إ� حرف ا�ناء؛ ألن ا�لسان ال ينطق با�سا�ن من ا�روف

  )١(ألف ا�وصل "

  ا :  ام:ااد اف

أدغمت ، هما راءان، واسبكّر)، و� ذ�ك يقول: "اعلم أن ا�راء �: (اقشعرّ 

  )٢(وال�شديد عالمة اإلد�م "، واحدة � األخرى

أدخلت ، و�و: اسما، وهل، و�قول � �وضع آخر: " فإن ص�ت ا�نا� مثل: قد

 حسنة ا�كتبة، فقلت: هذه �ّو �كتو�ة، عليه ال�شديد
ّ
زدت واوا � واو ، وهذه قد

  )٣(فال�شديد عالمة اإلد�م "، ثم أدغمت وشددت، وداال � دال

٣ - . وف ا و ا ا 

  يم�ن توضيحها � األسئلة واألجو�ة ا�ا�ة:، عدة أ�ور -هنا–ي�� ا�ليل 

  ح؟ ما حروف ا�القة؟ وما �ارجها؟ و�م وسمت بهذا ا�صطل اال اول:

�يب ا�ليل فيقول:"اعلم أن ا�روف ا�لق وا�شفو�ة ستة و�: 

، �رج من ذلق ا�لسان منطرف �ر الفم، ثالثة ذلقية:(ر.ل.ن)، (ر.ل.ن.ف.ب.م)

ال تعمل ا�شفتان � ، �رجها من ب� ا�شفت� خاصة، وثالثة شفو�ة: (ف.ب.م)

ال ينطلق ا�لسان إال: و، إال � هذه األحرف ا�الثةفقط، �ء من ا�روف ا�صحاح

  .)٤(وا�ون"، وا�الم، با�راء

                                                 
 .٤٩المقدمة: )١(

 . ٤٨المقدمة:   )٢(

 السابق: ذاتھ.)٣(

 .٥٢,٥١المقدمة: )٤(



 
  
 

  
 } ١٠٣٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

فيقول:" و�نما سميت هذه ، و�قول ا�ليل عن تعليل �سميتها با�القة

وهما ، إنما � بطرف أسلة ا�لسان وا�شفت�، ا�روف ذلقا؛ألن ا�القة � ا�طق

  )١(مدرجتا هذه األحرف ا�ستة "

بعيد ح� لقب األصوات و�الحظ أن ا�ليل قد حالفه ا�وفيق إ� حد 

ألن ذلق ا�لسان هو ا�زء ا�يوي األهم � األجزاء ا�كونة ، ا�الثة بـ(ا�لقية)

وقد استعمل ا�صطلح كر�ز يدل � ا�فة وا�رشاقة وانطالق ، )٢(لعموم ا�خرج

  )٣(ا�روف � سهولة و�� حال خروجه 

وقدوصفا�ليل هذه األحرف ا�ستة با�سالسة وا�فة فقال: " فلما ذلقت 

و��ت � أب�ية ، سهلت عليه � ا�طق، ا�روف ا�ستة ومذل بهن ا�لسان

  )٤("ا��م

:مال اما عالقة األب�ية �روف ا�القة؟ ا  

فيقول: " فإن وردت عليك �مة ر�اعية أو �اسية معراة من ، �يب ا�ليل

وف ا�لق أو ا�شفو�ة وال ي�ون � تلك ا��مة من هذه ا�روف حرف واحد حر

ل�ست من �م العرب؛ ، فاعلم أن تلك ا��مة �دثة مبتدعة، أو اثنان أو فوق ذ�ك

ألنك �ست واجدا من �سمع من �م العرب �مة واحدة ر�اعية أو �اسية إال 

  أ��" .وفيها من حروف ا�لق وا�شفو�ة واحد أو اثنان أو 

                                                 
 .٥١السابق: )١(

ینظر: مصطلحات المخارج عند الخلیل دراسة موضوعیة في ض�وء المعطی�ات الص�وتیة )٢(

، بح���ث مس���تل م���ن حولی���ة كلی���ة الدراس���ات ٥٦الحدیث���ة د/ نع���یم مص���طفى ش���رف ص:

ل��د الس���ابع) اإلس��المیة والعربی��ة للبن��ات باألس��كندریة الع���دد الس��ادس والعش��رون (المج

 م.٢٠١٠

 .٥٦السابق:)٣(

 .٥٢المقدمة:)٤(



 
  
 

  
 } ١٠٣٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

ثم ي�ب األمثلة ا�وضحة وا��شفة من خالل استفهام يوجهه إ�ه تلميذه  

: فكيف ت�ون ا��مة ا�و�ة ا�بتدعة غ� -ا�ليث :ا�ليث عندما قال:(قلت

  �شو�ة ��ء من هذه ا�روف؟

فهذه �و�ات ال ، وا�ضعثج وا�كشعطج وأشباههن، فقال: �و: ا�كشعثج 

نه ل�س فيهن �ء من حروف ا�لق وا�شفو�ة فال تقبلن �وز � �م العرب؛ أل

منهم ر�ما أدخلوا � ا�اس  )١(و�ن أشبه لفظهم وتأ�فهم فإن ا�حار�ر، منهاش�ئا

  )٢(ما ل�س من �م العرب إرادة ا�ل�س وا�عنيت "

، فحروف ا�القة � ا�قياس ا�ي يعرف به ا�ناء العر� من ا�ناء األجن�

  عند دراسة ا�عرب.  -إن شاء اهللا -لماء معاي� أخرى نتعرف عليهاولقد وضع الع

:ال اهل ا�ناء العر� سواء � ا�مثيل ا�ل�؟ ا  

كما قسم ا�ليل األب�ية العر�ية � أر�عة أصناف: � ا�نا� وا�ال� 

بما  فقد جعل عالقة ا�روف ا�لق � ما قسمه سابقا بادئا، وا�ر�ا� وا�ما�

  انت� به 

فيقول: " فل�س �ء من بناء ا�ما� ا�ام ، فيجيب ا�ليل عن ا�ما�

  )٣(أو من بعضها"، يعري منها

فيقول: "وأما ا�ناء ا�ر�ا� ا�ن�سط فإن ا�مهور األعظم ، و�يب عن ا�ر�ا�

ج� ، إال �مات �وا من ع�، منه ال يعرى  من ا�روف ا�لق أو من بعضها

  .)٤(شواذ"

  

                                                 
 جمع نحریر: وھو العالم المتقن، الصحاح(نحر). )١(

 .٥٢المقدمة: )٢(

  .٥٢السابق:)٣(

 .٥٢المقدمة: )٤(



 
  
 

  
 } ١٠٣٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

  ومن هذه ا��مات ال� ذكرها ا�ليل � مقدمته: 

 ١- 
ُ
د

َ
ج

ْ
س

َ
)١(الع

طوس - ٢  
ْ

س
َ
][الع

)٢(
داِحس-٣ 

ُ
 )٣(الق

٤- 
ُ
وقة

ُ
دعة] -٥ )٤(اُ�عش

َ
 -٦ )٥([اّ�ه

ُ
ة

َ
زق

ْ
 "" )٦(ا�زه

 ، ذكر ا�ليل منها ستة أسماء
ُ
د

َ
ج

ْ
س

َ
طوس، و�:"الع

ْ
داِحس، والعس

ُ
، والق

 
ُ
وقة

ُ
دعة، واُ�عش

َ
 ، واّ�ه

ْ
 "وا�زه

ُ
ة

َ
  زق

أن ا�ليل جعل ضوابط ، يالحظ من خالل ا�مثيل ا�ل� �لبناء العر�

  �ل�مة العر�ية وعالقتها من ا�روف ا�لق فـ:

  انت� القول فيه بأنه البد فيه من أحد هذه ا�روف ، بناء ا�ما� -١

  :جعله ا�ليل � نوع�، بناء ا�ر�ا� -٢

                                                 
العس��جد: ال��ذھب، ویق��ال: ب��ل العس��جد: اس��م ج��امع للج��وھر كل��ھ م��ن ال��در والی��اقوت،  )١(

 .٢/٣١٥العین:

لقس�طوس، والمثب�ت م�ن ( مقدم�ة كت�اب الع�ین ف�ي أرج�ح ، ھ�و: ا٥٢الذي ف�ي المقدم�ة:)٢(

، مس�تل م�ن الع�دد التاس�ع والعاش�ر م�ن ١٥نصوصھا للشیخ محمد حسن آل یاس�ین ص:

 م).١٩٧٧مجلة البالغ في سنتھا السادسة مطبعة المعارف بغداد (

العسطوس: شجر یشبھ الخیزران، ویقال: ھو شجر یكون ب�الجزیرة. ویق�ال: ب�ل العس�طوس 

  ٢/٣٢٧النصارى بالنبطیة. ینظر: العین: من رءوس 

  .٣/٣٢٣القُداِحس: الجريء الشدید، العین:)٣(

یِن الُمْعَجمة، ھكْذا َضَبَطھ الجوھِرّي، وَضَبطھا ابُن )٤( الُدعُشوقُة: دویبة شبھ خنفساء، بالشِّ

 َعّباِد بالسیِن الُمْھملَة، 

بِّیَة والَمْرأَِة الَقِصیَرِة: یا ُدْعشُ   ِة، وأْنكَر اللَّْیُث أَْن تكوَن وُیقال للصَّ َوْیبَّ وَقُة َتْشبِیھاً بتلَك الدُّ

الَقِة ینظر:العین: ھا من أََحِد ُحروِف الذَّ ًة محضًة لُخلُوِّ عشوَقُة عربیَّ ، تاج ٢/٢٨٦الدَّ

  . وسوف یتبین ضبطھا كما سیأتي.   ٢٥/٢٨٨العروس

ل:َقالَ اللَّْیث: َدھاِع وَدْھَداع: ، الھدعة، والمثبت من التھذیب قا٥٣الذي في المقدمة:)٥(

، مقدمة كتاب ١٠٠/ ١زجٌر للُعنوق. َوُیَقال َدھدَع بَھا راعیھا َدھدعة . تھذیب اللغة 

 .١٥العین في أرجح نصوصھا للشیخ محمد حسن آل یاسین ص:

  .٤/١٤٩٤)" الزھزقة: شدةالضحك " الصحاح/٦(



 
  
 

  
 } ١٠٣٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و ا ا  ، حروفه �كررةيع� به ما ل�ست  :ا�ر�ا� ا�ن�سط - أ

وط:  

" و�وال ما �زمهن :أو أحدهما يقول، ع) فيه -أن ي�ون فيه حرفا الطالقة:( ق-١

من الع� والقاف ما حسن � حال. ول�ن الع� والقاف ال تدخالن � بناء إال 

  )١(ألنهما أطلق ا�روف وأصحها جرسا. ، حس�تاه

ما يلزم أن ي�ون أحد حروفه ا�س� أو ا�ال مع إن �ن ا�ر�ا� ا�ن�سط اس-٢

�زوم الع� أو القافيقول:"فإن �ن ا�ناء اسما �زمته ا�س� أو ا�ال مع �زوم الع� 

" مهما جاء من بناء اسم ر�ا� من�سط معرى من ا�روف  :و�قول)٢(أو القاف"

ا�س�  ومن، ا�لق وا�شفو�ة؛ فإنه ال يعرى من أحد حر� الطالقة أو �يهما

  )٣(وال ي� ما خالف من سائر ا�روف ا�صتم. ، وا�ال أو أحدهما

  وا�ر�ا� ا�ن�سط عند ا�ليل يأ� � صورت�:

 ، ا�ر�ا� ا�صحيح-١
ُ
د

َ
ج

ْ
س

َ
طوس، و�مثل � باألمثلة: "الع

ْ
داِحس، والعس

ُ
، والق

"
ُ
وقة

ُ
 واُ�عش

 ا�ر�ا� من ا��ية ا�ؤلفة و� � ���:-٢

دعة �ؤلفة من (د�، معراة من حروف ا�القةح�ية �ؤلفة-أ
َ
- مثل: اّ�ه

 ، زق) -وا�زهزقة �ؤلفة من (ز�، دق) –�ؤلفة من (ده ، )٤(ا�هدقة، دع)

  )٦)(٥(مثل: الغطمطة، ح�ية �ؤلفة غ� معراة من حروف ا�القة-ب

                                                 
  ١٥اسین ص:)، مقدمة العین الشیخ محمد آل ی٥٣/ ١)  العین (١(

  )٥٣/ ١)  العین (٢(

  )٥٤/ ١)  العین (٣(

)  الدھدقة: دوران البضع الكثیر في القدر إذا غلت، تراھا تعلو مرة وتسفل أخرى العین ٤(

)٣٦٤/ ٣(  

  .١/٣٥٠لعین:١اضطراب موج البحر وغیالن القدر وصوت السیل في الوادي/  )٥(

 )٥٤/ ١)  العین (٦(



 
  
 

  
 } ١٠٣٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

و�وز فيه من ، وهو: ما �ن حرفا عجزه مثل حر� صدره، ا�ر�ا� ا�ضاعف-ب      

و�سبه ، وا�صتم، ومن ا�لق، وا�عتل، تأ�ف ا�روف �يع ما جاء �: ا�صحيح

  وقد مثل لـ:، ا�ليل إ� ا�نا� ألنه يضاعفه

 ، ا�ضاعف من ا�ال� ا�صحيح: صلصل-١
ّ

  من: صل

  من: نوخ ا�عتل ا�وسط. ، ا�ضاعف من ا�ال� ا�عتل:  �نخ-٢

:اال اة ال� خلت من حروف ا�القة؟ ما األسماء الع�ة العر�يا  

  ذكر ا�ليل منها ستة أسماء  � �وطن واحد و�:

١-  
ُ
د

َ
ج

ْ
س

َ
طوس - ٢الع

ْ
س

َ
داِحس - ٣الع

ُ
 - ٤الق

ُ
وقة

ُ
دعة  -٥اُ�عش

َ
-٦اّ�ه

.
ُ
ة

َ
زق

ْ
  ا�زه

فصارت سبعة ، ا�هدقة-٧:وذكر  � �وطن آخر من ا�قدمة �مة أخرى �

  أسماء 

ة فوجد ا�الثة ا�تبقية � �صادر ا�لغة وقام ا�احث با�حث عن بقية الع�

  وزاد عليها �صل ا�جموعأر�عة ع� اسما و�:  

دع-١٠)٢(دعسق -٩ )١(دعسج -٨
ْ
ق

ُ
قد  -١٢)٤(عثجج -١١)٣(ش

ْ
س

ُ
)٥(ع

  

  وفيما ي�  جدول ��ها: )٧(هدجدج  -١٤)٦(قزعج  -١٣

                                                 
عسجة: السرعة والعجلة َودفعھ اْلَخلِیل ینظر:  جمھرة )  َدْعَسج َدْعَسجة إِذا أ١( ْسرع. والدَّ

  ٤٢٦/ ٢، المحكم والمحیط األعظم ٢٠١/ ٣، تھذیب اللغة ١١٣٦/ ٢اللغة 

ْرد َجمیعاً.ولَْیلٌَة ُدْعُسقٌَّة، ٢( ) الَدْعَسَقُة في المَشي: كالدُؤوِب واإلِْقبال واإلِْدبار والطَّ

ٍة: َطویلٌَة.والدُّ  ٌة، القاموس المحیط (ص: كُطْرُطبَّ / ٢٥)، تاج العروس ٨٨٣ْعسوَقُة: ُدَویبَّ

٢٨٨  

ِغیر. المحكم والمحیط األعظم ٣(   ٣٩٦/ ٢)الُشْقدع: الضفدع الصَّ

  ٢٢٨/ ١)  الَعْثجج: اْلجمع اْلكثیر. تھذیب اللغة ٤(

ِویل األحمق. تھذیب اللغة ٥(   ١٨٠/ ٣)  الُعْسقُد: الطَّ

ِویلُ؛ َعْن كراع. المحكم والمحیط األعظم )  قزعج: الُمَقْزَعُج: ا٦( ، لسان العرب ٣٩٦/ ٢لطَّ

٣٥١/ ٢  

  ویالحظ أن الكلمة خماسیة ١١٨٧/ ٢)  ظلیم َھَدْجَدج: سریع. جمھرة اللغة ٧(



 
  
 

  
 } ١٠٣٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وف ا  ا ا ت اور ا  

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 شقدع زهزق دهدق دهدع دعشق دعسق دعسج

١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ 

 هدجدج قزعج قدحس عسقد عسطس عسجد عثجج



 
  
 

  
 } ١٠٣٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

٤ - .ا  ا   

  �س�نبطها �ا ي�:، لقد وضع ا�ليل قواعد �عرفة العر� من األعج�

)١(:وة اال ا�ناء من حرف وتتمثل � حروف ا�القة: إذا خ، صوتية ا

  من حروف ا�القة �ن غ� عر�.

، وهناك حروف غ� ذلقية تقوم مقام ا�لقية تدخل � ا�ناء فتجعله عر�يا

  وحددهما � ا�حو ا�ا�:

، الع� والقاف: ال تدخالن � بناء إال حس�تاه؛ ألنهما أطلق ا�روف-أ

مثل: العسجد ) ، الع�فإن اجتمعا (مثل: دعشوقة) أو أحدهما (، وأصحها جرسا

  مثل: القداحس) � بناء حسن ا�ناء �صاعتهما).، (والقاف

ومثال ا�س� ، مثال ا�س� مع الع�: العسجد، ا�س� مع الع� أو القاف-ب

  مع القاف: القداحس.

، ا�هدعة، مثال ا�ال مع الع�: العسجد، ا�ال مع الع� أو القاف-ج

  ف: القداحس.ومثال ا�ال مع القا، ا�عشوقة

ا�اء: � مثل: دهداق وزهزاق (و�نما استخفوا ا�اء � هذا ا��ب �لينها -د

  وهشاشتها و و�نما � نفس (ال اعتياص فيها).

  الظاء يقول ا�ليل: (ول�س �ء من األ�سن ظاء غ� العر�ية).-ه

)٢:مة اش� و�، توافق ا�لغات: فهناك من األب�ية ما هو � � �سان )ا

وهذه العبارة فيه �ء  )١(ا�ليل إ� هذا بقو�: (وال من �سان إال ا�نور فيه تنور)

من ال�سامح؛ ألن األ�ر يقت� أن �يط ا�ليل علما با�لغات ا�عروفة � زمانه: 

  وال نعتقد ذ�ك.، و�وها، وا��شية، وا�رومية، والع��ة، �لفارسية

                                                 
  .٥٣) المقدمة:١(



 
  
 

  
 } ١٠٤٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

)٣:ة اا�ليل: "ل�س � �م العرب... وال �مة ا�ناء: يقول  )ا

صدرها (نر) ثم يفرق ب� بناءين من ح�ية األصوات فيقول: "وأما ما �ن من 

�و: دهداق وزهزاق ، ر�ا� من�سط معرى من ا�روف ا�لق ح�ية �ؤلفة

  وأشباهه.

فإن ا�اء وا�ال ا��شابهت� مع �زوم الع� أو القاف فستحسن و�ن �نت 

�و: ، ة ا�ؤلفة غ� معراة من ا�رف ا�لق فلن ي� �نت فيها ا�اء أوالا��ي

  وأشباهها.، )١(الغطمطة

وال ت�ون ا��ية �ؤلفة ح� ي�ون حرف صدرها �وافقا �رف صدر ما  

و�وال ما جاء فيهما ، فكأنهم ضموا (د ه) إ� (د ق) فألفوهما، ضم إ�ها � عجزها

ا��ية فيهما؛ ألن ا��يات ا�ر�اعيات ال �لو من من �شابه ا�رف� ما حسنت 

  . )٢(أن ت�ون �ؤلفة أو �ضاعفة"

وهو نزر ، و�ز�د األ�ر وضوحا عندما قال: " فأما ا�ؤلفة فع� ما وصفت �ك

و�و �ن (ا�عخع من ا��يات �از � قياس بناء تأ�ف العرب. و�ن �نت ، قليل

من بناء ا�أ�ف ما ال �تمل غ�ها بما  ا�اء بعد الع�؛ ألن ا��ية �تمل

�م  -فيما ذكر بعضهم اسما خاصا -ول�ن �ا �ن ا�عخع، ير�دون من بيان ا�ح�

  و�م يقبل.، ي�ن با�عروف عند أ��هم وعند أهل ا�� والعلم منهم: رد

وأما ا��ية ا�ضاعفة فإنها بم�لة ا�صلصلة وا�ز�زلة وما أشبهها... و�وز �  

أال ترى أن ا�ضاد وا��ف ، ية ا�ضاعفة ما ال �وز � غ�ها من تأ�ف ا�روفح�

فقيل: (ضك) �ن تأ�فا �م �سن � أب�ية األسماء واألفعال ، إذا ألفنا فبدئ با�ضاد

من ذ�ك (ا�ضنك) و (ا�ضحك) وأشباه ، إال مفصوال ب� حرفيه �رف الزم أو أ��

                                                 
 .١/٣٥٠لعین:١اضطراب موج البحر وغیالن القدر وصوت السیل في الوادي/  )١(

 .٥٣المقدمة: )٢(



 
  
 

  
 } ١٠٤١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

فا�ضاعف جائز فيه � ، ا�ضكضاكة من ال�ساء�و: ، وهو جائز � ا�ضاعف، ذ�ك

  )١(غث وسم� من الفصول واألعجاز وا�صدور وغ� ذ�ك"

)٤:اة افهو عالمة بارزة من عالمات األب�ية العر�ية، االشتقاق )ا ،

فقال: " والعرب �شتق � كث� من �مهم أب�ية ، وقد �ح ا�ليل بهذه القاعدة

و�ب  )٢(ومن ا�ال� ا�عتل "، � ا�ثقل �ر� ا�ضعيفا�ضاعف من بناء ا�ال

  ��ك األمثلة:

  و��.، صلصل  :و� . اشتقوا منهما، فا�ال� ا�ثقل: صل-أ

  اشتقوا منه: ا�نخنخ.، ا�ال� ا�عتل: ناخ-ب

                                                 
 .٥٥,٥٤المقدمة:  )١(

 وما بعدھا.٥٦السابق:  )٢(



 
  
 

  
 } ١٠٤٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 

ا ما  راا س اا ، وا: 

١ -و وف وف اا.ا ء ا    

ل�ن هناك ، يذهب ا�ليل إ� أن اجتماع ا�روف من شأنه أن يؤلف بناء

حروفا عند اجتماعها ال تؤلف بناء ألنها ال تأتلف ألسباب منها قرب ا�خرج و� 

ا�همل  :هذا األساس ب� معجمه وظهر � عناو�ن األبواب من ا�صطلحات

: " إن الع� ال تأتلف -لع� مع ا�اء وا�اء والغ�" �ت باب ا-فقال، وا�ستعمل

، مع ا�اء � �مة واحدة لقرب �رجيهما إال أن �شتق فعل من �ع ب� �مت�

  مثل (� �) كقول ا�شاعر:

 )١(إ� أن د� دا� الفالح فحيعال أال رب طيف بات منك معا�

ا�اء � �مة واحدة  فا�ليل يتحدث  أوال عن االئتالف  ب� حر� الع� و

ثم ي�تقل �تحدث عن ظاهرة أخرى و� االشتقاق من بنائ� بناء جديدا � هه 

االلظاهرة �� � هذا االجتماع ب� ا�نائ� ما�م يج � ا�ناء ا�واحد  و�س� هذه 

ت�� من  :وقد عرف ا�ليل هذه الظاهرة و� أن  تالعر�ية با�حالظاهرة � 

، �عت من: �، فتكون �مة:(حيعل )، )>٦١/ ١ينظر: الع� (ا��مت� �مة <

 �يعل حيعلة، ومن:�
َ

، من: عبد ق�س، و�ذا: عبق�، و�شتق منه: حيعل

  وع�ش� من: عبد شمس.

( :و�ال فإن الع� مع هذه ا�روف، ثم يقول: " وما وجد من ذ�ك فهذا بابه

ت فكرة ا�ص � ا�عجم � ومن هنا جاء )٢(الغ� وا�اء وا�اء وا�اء مهمالت

  ا�ستعمل وا�همل من األب�ية و��ك نماذج من هذا: 

                                                 
 .٢٨/٣٨٤، والتاج: ٥/١٨٥٤والبیت بالنسبة  في الصحاح:  ٦١،  ٦٠المقدمة: )١(

 .٦١المقدمة: )٢(



 
  
 

  
 } ١٠٤٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  وما قبله مهمل. ، باب ا�نا� ا�صحيح: الع� مع القاف-١

  ك ع (يع� �ستعمالن).، باب الع� وا��ف: ع ك-٢

  ش ع �ستعمالن.، باب الع� وا�ش� ع ش-٣

  ض ع(�ستعمالن).، باب الع� وا�ضاد: ع ض-٤

  ص ع �ستعمالن.، اب الع� وا�صاد: ع صب-٥

  س ع �ستعمالن.، باب الع� وا�س�: ع س -٦

  باب الع� والظاء: ع ظ �ستعمالن . -٧

  باب الع� وا�ال:ذ ع �ستعمل فقط.-٨

ق ع �، ع �ق، �ق ع و�ستعمالن، باب الع� وا�اء والقاف:ع �ق-٩

  مهمالت.

  �ستعمل من وجودها هكع. باب الع� وا�اء وا��ف:�ك ع -١٠

، وهكذا �س� ا�كتاب فينص � ا�ستعمل وا�همل � أبواب ا�نا� وا�ال�

  أما � ا�ر�ا� وا�ما� فال يذكر إال ا�ستعمل؛ وذ�ك لقلته.

٢ -ء او ت اا  

أراد أن  -كما سبق -بعد أن نظر ا�ليل � أب�ية �م العرب ووجدها أر�عة

، وهو أن يقلب ا�ناء، فابتكر نظام ا�قليب، � �م العرب �ت هذه األب�ية�

يقول ا�ليل � رواية ، وهكذا، ثم يغ� ا�ؤخر مقدما، فيقدم حرفا و�ؤخر آخرا

 دش.، شد، دق، �و: قد، ا�ليث عنه: " اعلم أن ا��مة ا�نائية تن�ف � وجه�

  و� �و: ، و�س� �سدوسة فا��مة ا�الثية تن�ف � ستة أوجه

 ر�ض  رضب  ب�  برض  ض�  �ب



 
  
 

  
 } ١٠٤٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وذ�ك أن حروفها و� ، وا��مة ا�ر�اعية تن�ف � أر�عة وع��ن وجها 

فتص� أر�عة ، و� ستة أوجه، أر�عة أحرف ت�ب � وجوه ا�ال� ا�صحيح

  تقول: ، وذ�ك �و عبقر، و�ل� مهملها، ي�تب �ستعملها، وع��ن وجها

 عر�ق  عرقب  عبقر  عق�  ع�ق  عقرب

 قر�ع.  قرعب  ق�ع  قبعر  قع�  قعرب

 ر�عق.  ر�قع  رقبع  رقعب  رعبق  رعقب 

 برقع  برعق  بقرع  بقعر  بعرق  بعقر 

وذ�ك أن حروفها و� ، وا��مة ا�ماسية تن�ف � مائة وع��ن وجها

فتص� مائة ، حرفاو� أر�عة وع�ون ، �سة أحرف ت�ب � وجوه ا�ر�ا�

  )١(و� �و: سفرجل"، �ستعمل أقله و�ل� أ��ه، وع��ن وجها

  و�م�ن توضيح ما قا� ا�ليل عن �مة (سفرجل)  � ا�طوات ا�ا�ة: 

  فلن�بت مثال س ف ر ج  ل.، أوال: ن�بت حرفا من حروف ا�ناء ا�ما�

ر�عة ا�اقية ثانيا: نضيف إ� ا�رف األول ا�ثبت حرفا من ا�روف األ

  فتعطينا هذه ا�طوة أر�ع صور.

و��بادل هذا ا�رف ا�الث مع ، ثا�ا: نضيف حرفا ثا�ا من ا�الثة ا�تبقية

  فتعطينا هذه ا�طوة اث�� ع�ة صورة.، ا�رف ا�ا� بتغي� � ا�واقع

، مع إحداث تبادل ب�نهما، رابعا: نضيف ا�رف� ا�اقي� إ� ا�الثة ا�سابقة

  ، فيص� ا�ناء � أر�ع وع��ن صورة، � وجه من االث� ع� يعطي وجه�ف

  و�م�ن أن نقول:

  ي�بادل ا�رف ا�ا�س مع ا�رابع. -أ

  و��بادل ا�رابع مع ا�الث. -ب

                                                 
 .٥٩مقدمة العین: )١(



 
  
 

  
 } ١٠٤٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  و��بادل ا�رف ا�ا�س مع ا�الث. -ج

  مع ثبات ا�رف األول وا�ا�.  -د

� ا�رف� �صل � ستة أوجه ثم و�هذا ا�بادل ب� ا�روف ا�الثة وا�بات 

  ن�ب هذه األوجه ا�ستة � أر�عة فنحصل � أر�ع وع��ن وجها.

فتص� أوجه ، ثم ن�ب هذه األوجه األر�ع والع�ون � �سة أحرف

  ا�ما� مائة وع��ن وجها كما ذهب إ� ذ�ك ا�ليل. 



 
  
 

  
 } ١٠٤٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 

ر اا: .ا  درا ا 

فخرا أنه أول من أسس �لك ا�صطلحات ا�واردة � مقدمة ي�� ا�ليل 

وقد تنوعت هذه ا�صطلحات إ� �صطلحات صوتية و��يو�ة ، معجمه الع�

فمثال ، و�م ي�بت أن أحدا قبل ا�ليل قد وضع هذه ا�صطلحات، و�و�ة ومعجمية

� ا�صطلح ا�صو� �ده �شتق ا�صطلح من أعضاء ا�طق ا�ختلف ال� �رج 

كما تنوعت �صطلحاته � �ديد �رج ا�رف سواء با�وصف أم ، منها ا�روف

  ا��ح. 

و�الحظ أن ا�ليل قد استعمل ا�صطلحات ا�اصة با�قل ا�ال� �لق 

�نت ا�صطلحات ال� اشتقها ا�ليل من هذه األعضاء عر�ية  :و� هذا، اإل�سان

  خليل .خا�صة �ا يؤ�د أن أصالة هذا العلم و�س�ته �ل

كما نرى أن ا�ليل قد تعرض � مقدمته ألغلب �صطلحات جهاز ا�طق 

وهذا يندرج �ت �صطلحات علم ، �ا � نصيب � نطق ا�روف، وأعضائه

هو: " �لة األعضاء ال� �ش�ك � ا�طق ، األصوات ا�ط�. وا�قصود �هاز ا�طق

، أوصاف حر�ية �ساعدةوما ينطوي عليه من ، وآ�ات ا�طق، و�نتاج األصوات

  )  .١وما يلحق بذ�ك من وسائل إيضاحية"(

، وا�درج، ا�خرج :ثم إن ظاهرة ا�عدد � ا�صطلح عند ا�ليل  كذكره

أرجعه بعض ا�احث� إ� أن ا�ليل أطلق هذه ، وغ�ها �ا ورد � ا�قدمة، وا��

بعضها قصد فيه ، و� سياقات �تلفة، اآلراء وا�ظرات خالل ف�ات متباعدة

وأخرى �م ت�ن سوى �مات ، و�عضها قصد تطبيقها � ا�عجم، األصوات وحدها

�برة وردت � تضاعيف �وحه ا�لغو�ة  ثم �ن �عها بعد ح� فظهر هذا 

                                                 
دار الفك��ر المعاص��ر   ٦٩)  اللس��انیات وآف��اق ال��درس اللغ��وي د/ أحم��د محم��د ق��دور ص:١(

 م٢٠١٠



 
  
 

  
 } ١٠٤٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

فا�ليل �م ي�ن يقصد ح� �لمصطلحات داخل ا�قدمة ، )١االختالف وا�عدد (

ا �ن يأ� ا�صطلح عرضا � أ�ر ير�د و�نم، و�ال فقد فاته ا�كث� من ا�صطلحات

  إظهاره و�يانه.

كما يالحظ أن ا�ليل قد ت�به إ� ا�صلة ب� األصوات وا�ناء ا��� فقد 

�ن حديثه عن ا�خارج وا�صفات وا�آلف ب� ا�روف مقدمة �ناء ا�عجم القائم 

صطلحات � ا�ناء العام وهو ب�ية ا��مة؛ �ا نرى � مقدمته بعضا من ا�

  كما سيأ�. ، وغ�ها، وا�د وال�جيع، وال�شديد، وا�دل، واإلد�م، ا��فية: ��ناء

وعلم ا��ف �م ي�ن ، كما يالحظ أن ا�نوع ب� علوم ا�لغة كعلم ا�حو

و� هذا ، فقد �نت العلوم ا�لغو�ة متداخلة م�شاب�ة، �وجودا � زمن ا�ليل

ول�س ،  االتيان بمعجم يضم ا��مات العر�يةفقد �ن اهتمامه األول قائما �

صحة ال��يب ب� ا��مات وا�مل �ا �د أن ا�صطلحات ا�حو�ة عز�زة � 

  وا�ك�ة ؛ ألنه ل�س هذا سياقها ومقامها .، وا�ضمة، ا�قدمة كمصطلح اإلعراب

  

وفيما ي� جداول �� ا�صطلحات ال� وردت � مقدمة معجم الع� و� 

  :��ا�

  و�شمل:، أوال: ا�صطلحات ا�صوتية

  �صطلحات ��ن والدة ا�رف -١

 �صطلحات جهاز ا�طق وأعضائه -٢

 �صطلحات صفات ا�روف  -٣

 �صطلحات ألقاب ا�روف -٤

                                                 
، دار الفك���ر ١٠٧بی��ة د/ أحم���د محم���د ق���دور ص:)  ینظ��ر: الم���دخل إل���ى فق���ھ اللغ���ة العر١(

  م) ٢٠٠٣المعاصر، بیروت (



 
  
 

  
 } ١٠٤٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ثانيا: ا�صطلحات ا��فية.

  ثا�ا: ا�صطلحات ا�حو�ة.

  رابعا: ا�صطلحات ا�عجمية .



 
  
 

  
 } ١٠٤٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

:ت اا :أو  

  اف. ت ن ودة- ١

 �صطلحات ��ن والدة ا�رف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح مسلسل

 ١/٥٧   مفرد أحياز ١

 ١/٥٨ أي: مبدأ الحرف  مفرد مبدأ ٢

 ١/٤٧   مركب مخرج الكالم ٣

 ١/٥٧   مفرد مدارج ٤

 ١/٥٧   مركب مدارج الحلق ٥

 ١/٥٧   مركب مدارج الحلق ٦

 ١/٥٧   مركب مدارج اللسان ٧

 ١/٥٨ أي: مدرجة الحرف  مركب جتهمدر  ٨

 ٥٢-١/٥١   مفرد المنطق ٩

 ١/٥٨ أي: موضع الحرف  مركب موضعه ١٠

 ١/٥٨   مفرد الهواء ١١



 
  
 

  
 } ١٠٥٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

٢ -وأ ز ا ت  

 �صطلحات جهاز ا�طق وأعضائه

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٨   مركب أسلة اللسان ١

 ١/٥٢   مركب أقصى الحلق ٢

 ١/٥٢   مركب أقصى الفم ٣

 ١/٥٢   مركب باطن الثنايا ٤

 ٥٨-٥٢- ٤٨-١/٤٧   مفرد الحلق ٥

 ٥٨-١/٥٧   مفرد حيز ٦

 ١/٥٨   مركب شجر الفم ٧

 ١/٥٨   مفرد الشفة ٨

 ١/٥١   مفرد الشفتان ٩

 ١/٥٢   مفرد الطبقتين ١٠

 ١/٥١   مركب طرف أسلة اللسان ١١

 ١/٥١   مركب طرف غار الفم ١٢

 ١/٥٢   مركب ظهر اللسان ١٣

 ١/٥٢   مركب عكدة اللسان ١٤

 ١/٥٢   مركب الغار األعلى ١٥

 ١/٥٨   مفرد اللثة ١٦



 
  
 

  
 } ١٠٥١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 �صطلحات جهاز ا�طق وأعضائه

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ٥١-٤٩- /١   مفرد اللسان ١٧

 ٥٨-١/٥٢   مفرد اللهاة ١٨

 ١/٥٧   مركب مدرج اللهاة ١٩

مستدق طرف  ٢٠

 اللسان
 ١/٥٨   مركب

 ١/٥٨   مركب مفرج الفم ٢١

 ١/٥٨   مركب نطع الغار ٢٢

 ١/٥٧   مفرد الجوف ٢٣

 ١/٥٨   مركب ذلق اللسان ٢٤

 ١/٥٨   مركب طرفي ذلق اللسان ٢٥

  ت ت اوف- ٣

 �صطلحات صفات ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

١ 
  مركب  أدخل الحروف

وصف لحرف 

 العين
١/٤٧ 

٢ 
  مركب أرفع

وصف للحرف: 

 (الكاف أرفع)
١/٥٨ 



 
  
 

  
 } ١٠٥٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 �صطلحات صفات ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

٣ 
   األرفع فاألرفع

وصف لترتيب 

 ف العربيةالحرو 
١/٤٧ 

٤ 
  مركب أصحها جرسا

وصف للعين 

 والقاف
١/٥٣ 

٥ 
  مركب أطلق الحروف

وصف للعين 

 والقاف
١/٥٣ 

٦ 
  مركب أقصى الحروف

وصف لحرف 

 العين
١/٥٧ 

انحراف الراء والالم  ٧

 والنون
 ١/٥٢   مركب

٨ 
  مفرد بّحــــــة

وصف لحرف: 

 الحاء
١/٥٧ 

بعضها أرفع من  ٩

 بعض
  مركب

وصف للعين 

 الحاء والهاءو 
١/٥٧ 

 ١/٥٤   مركب تشابه الحرفين ١٠

 ١/٥٥   مركب جرس الصوت ١١

 ١/٥٤   مركب حال السين ١٢

 ١/٥٧   مركب الحرف المعتل ١٣

 ١/٤٧وصف حرف   مركب حرف معتل ١٤



 
  
 

  
 } ١٠٥٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 �صطلحات صفات ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 األلف

 ١/٥٤ العين والقاف  مركب حرفي الطالقة ١٥

 ١/٥٤   مركب خفوت التاء ١٦

 ١/٥١   مفرد الذالقة ١٧

 ١/٤٧   مفرد ذواق ١٨

 ١/٥٢ وصف للهمزة  مركب رفه عنها ١٩

 ١/٥٣   مركب  صالبة الطاء ٢٠

 ١/٥٤   مركب كزازة (الطاء) ٢١

٢٢ 
  مركب ال ينطلق اللسان

إال: بالراء والالم 

 والنون.
١/٥٢ 

 ١/٥٢ أي: الدال  مركب النت ٢٣

 ١/٥٣ أي: الهمزة  مركب النت ٢٤

 ١/٥٤ وصف للهاء  مركب لينها ٢٥

 ١/٥٢   بمرك مذل بهن اللسان ٢٦

 ١/٥٢ وصف للهمزة  مفرد مضغوطة ٢٧

 ١/٥٢ وصف للهمزة  مفرد مهتوتة ٢٨

 ١/٥٣ العين والقاف  مفرد نصاعة ٢٩



 
  
 

  
 } ١٠٥٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 �صطلحات صفات ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٤ وصف للهاء  مركب نفس ال اعتياص فيها ٣٠

٣١ 
  مفرد هاوية

وصف لحرف: 

 الهمزة
١/٥٧ 

٣٢ 
  مفرد هتة

وصف لحرف: 

 الهاء
١/٥٧ 

 ١/٥٤ وصف للهاء  مركب  هشاشتها ٣٣

٣٤ 
  مفرد ههة

وصف لحرف: 

 الهاء
١/٥٧ 

  ت أب اوف- ٤

 �صطلحات ألقاب ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٤٨   مفرد أحرف ١

 ١/٥٧   مركب أحرف جوف ٢

 ١/٥٨   مفرد أسلية ٣

٤ 
  مركب تأليفه

يقصد بتأليفه: 

 ترتيب الحروف
١/٤٨ 

٥ 
  مفرد الحروف

حروف  :يراد

 الهجاء
١/٤٧ 



 
  
 

  
 } ١٠٥٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 �صطلحات ألقاب ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٢   مركب ف الذلق حرو  ٦

 ١/٥٢   مركب الحروف الشفوية ٧

 ١/٥٤   مركب الحروف الصتم ٨

 ٥٨- ٥٢-١/٥١   مركب الحروف الصحاح ٩

 ١/٥٨   مفرد حلقية ١٠

 ١/٥١   مفرد ذلق ١١

 ١/٥٨   مفرد ذلقية ١٢

يقول:ثالثة   مفرد ذليقة ١٣

 ر ل ن :ذليقة

١/٥١ 

 ١/٥٧   مفرد شجرية ١٤

 ١/٥٨   مفرد شفهية ١٥

 ١/٥٨   مفرد ويةشف ١٦

أي: الحرف   مفرد الصحيح ١٧

 الصحيح

١/٥٥ 

 ١/٥٥   مفرد الطلق ١٨

 ١/٥٨   مفرد لثوية ١٩

 ١/٥٨ القاف والكاف  مفرد لهويتان ٢٠



 
  
 

  
 } ١٠٥٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 �صطلحات ألقاب ا�روف

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٨   مفرد مطبقة ٢١

أي: الحرف   مفرد المعتل ٢٢

 المعتل

١/٥٥ 

 ١/٥٨   مفرد نطعية ٢٣

 ٥٨-١/٥٧   مفرد هوائية ٢٤

  

  

.ت اا :م  

 ا�صطلحات ا��فية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٦   مركب أبنية المضاعف ١

 ١/٥٠   مركب آخر الكلمة ٢

إخراج الحرف  ٣

 المعتل
  مركب

حذف  :يراد به

 الحرف
١/٥٧ 

٤ 
  مركب  أخف على اللسان

يقصد بناء 

 المضاعف
١/٦٠ 

 ١/٤٩   مفرد اإلدغام ٥



 
  
 

  
 } ١٠٥٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ا�صطلحات ا��فية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٠   مفرد االسم ٦

 ١/٥٠   ردمف بدل ٧

بناء اسم رباعي  ٨

منبسط معرى من 

الحروف الذلق 

 والشفوية

 ١/٥٤   مركب

بناء الثالثي المثقل  ٩

 بحرفي التضعيف
 ١/٥٦   مركب

 ١/٥٥   مركب بيان المحكي ١٠

١١ 
  مفرد ترجيع

تكرار الحرف 

 مع فاصل
١/٥٦ 

 ١/٥٠   مفرد التشديد ١٢

 ١/٥٦   مفرد تصريف ١٣

 ١/٥٠   مفرد التصغير ١٤

١٥ 
  مفرد تضاعفال

التضاعف: 

 ترجيع
١/٥٦ 

 ١/٥٠   مفرد التنوين ١٦

١٧ 
  مركب ثبتت

ثبات الحرف 

هو: ذكره ضد 
١/٥٧ 



 
  
 

  
 } ١٠٥٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ا�صطلحات ا��فية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 حذفه

١٨ 

  مفرد الثقل 

تشديد  :يراد به

، الحرف كالالم

 في: صلّ 

٥٧-١/٥٦ 

 ١/٥٦   مركب الثالثي المعتل ١٩

 ١/٦٠   مركب الثالثي المعتل ٢٠

 ١/٦٠   مركب ثالثي صحيح ٢١

 ١/٥٠   مفرد الجمع ٢٢

 ٥٠-١/٤٩   مركب الحرف الساكن ٢٣

٢٤ 

  مركب حرف يبتدأ به.

قال: االسم ال 

يكون أقل من 

 ثالثة أحرف

١/٤٩ 

٢٥ 

  مركب حرف يحشى به 

قال: االسم ال 

يكون أقل من 

 ثالثة أحرف

١/٤٩ 

٢٦ 

  مركب حرف يوقف عليه

قال: االسم ال 

يكون أقل من 

 ثالثة أحرف

١/٤٩ 

 ١/٥٩   مركب حروف العلل ٢٧



 
  
 

  
 } ١٠٥٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ا�صطلحات ا��فية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٤٧   مركب روف الكلمةح ٢٨

 ١/٥٤   مركب الحكايات الرباعيات ٢٩

 ١/٥٥   مفرد الحكاية ٣٠

 ١/٥٦   مركب حكاية المضاعفة ٣١

 ١/٥٤   مركب حكاية مؤلفة ٣٢

 ١/٥١ المحذوفة :أي  مفرد الذاهبة ٣٣

رباعي منبسط معرى  ٣٤

من الحروف الذلق 

 حكاية مؤلفة

 ١/٥٤   مركب

 ١/٥١ المحذوف :أي  مفرد الساقط ٣٥

 ١/٥٠   مفرد ساكنان ٣٦

 ١/٥٠   مفرد السكون ٣٧

 ١/٤٩   مفرد السلم ٣٨

 ١/٥٠   مفرد سواكن ٣٩

 ١/٤٩   مفرد عماد ٤٠

 ١/٥١   مفرد عوضا ٤١

 ١/٥١   مفرد الغلط ٤٢



 
  
 

  
 } ١٠٦٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ا�صطلحات ا��فية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٠   مفرد الفعل ٤٣

 ٥٦-١/٥٥   مفرد مخفف ٤٤

٤٥ 
  مفرد مدّ 

، التشديد :هو

 واإلدغام
١/٥٦ 

المضاعف من بناء  ٤٦

 الثالثي المعتل
 ١/٥٧   مركب

.ت اا :  

 ا�صطلحات ا�حو�ة

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٠   مفرد إعراب ١

 ١/٥١   مفرد الضمة ٢

 ١/٥١   مفرد الكسرة ٣

ت اا :را  

 ا�صطلحات ا�عجمية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٦٠   مفرد األبنية ١



 
  
 

  
 } ١٠٦١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ا�صطلحات ا�عجمية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٥٢   مركب أبنية الكالم ٢

٣ 

  مركب  أٌلّفتا

يقصد تأليف 

معجمي لحرفي 

 الضاد والكاف 

١/٥٦ 

 ١/٥٥   مركب بناء التأليف ٤

٥ 
  مركب بناء تأليف العرب

كالم   :يراد به

 العرب
١/٥٥ 

٦ 
  مركب تأليف الحروف

يراد به: بناء 

 الكلمات
٥٦-١/٥٥ 

٧ 
  مركب تأليف العرب

كالم :يراد به

 العرب
١/٥٤ 

 ١/٥٥   مفرد الحاكي ٨

 ١/٥٣   مركب حسن البناء ٩

 ١/٥٤   مركب حسنت الحكاية ١٠

 ١/٥٤   مفرد الدخيل ١١

صحيح بناء كالم  ١٢

 العرب
 ١/٥٤   مركب

 ١/٦٠   مفرد الغريب ١٣

 ١/٤٩   مفرد الكالم ١٤



 
  
 

  
 } ١٠٦٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ا�صطلحات ا�عجمية

 (جزء/صفحة) مالحظات النوع المصطلح م

 ١/٦٠   مركب كالم العرب الواضح ١٥

 ١/٥٠ أي االسماء  مركب لفظها ١٦

 ١/٥٢   مفرد مولدات ١٧

 ١/٥٢   مركب المولدة المبتدعة ١٨

  



 
  
 

  
 } ١٠٦٣ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

ا أ  

، ا�مد هللا ا�ي تتم بنعمته ا�صا�ات وا�صالة وا�سالم � سيد ا�سادات

   :و�عد فقد أسفر ا�حث عن عدة نتائج أهمها ما يأ�

أن يقيم  -� نظره–أوال: هدم ا�ليل  ال�تيب األ�دي ؛ ألنه ال يصلح 

ه من ا�ل�س ا�اتج عن اختالط صور بعض ا�روف � وذ�ك �ا في، معجمه عليه

ومن ثم قام ب�ناء ترتيب جديد يقوم � ال�تيب ا�صو� ؛ألن من هدم ، ا�كتابة

  وال يقف عند حد ا�دم.، ش�ئا فعليه أن يقوم ب�ناء جديد أفضل

  ثانيا: �ن من مظاهر عدم اعتماده � ال�تيب األ�دي العادي  ما يأ�: 

، ا�عجم باأللف  فلم يمكنه أن ي�تدئ ا�أ�ف من أول أ ب ت ث �م يبدأ-١

  وهو األلف؛ ألن األلف حرف معتل.

فيقول: فلما فاته ا�رف األول ، و�قدم العلة ��ك، �م يبدأ ا�عجم با�اء-٢

  إال بعد حجة واستقصاء ا�ظر.، وهو ا�اء، كره أن ي�تدئ با�ا�

، أي أن ا�ليل ذاق حرف أ ب ت ث، ب با�وقثا�ا:  لقد كون ا�ليل هذا ال�تي

تبعا ، وأجراها � أعضاء ا�طق ومناطقه من ا�لق إ� الفم أي من ا�اخل إ� ا�ارج

  �لهواء .

  رابعا:   وضع ا�ليل  قاعدت� �عرفة األص� وا�زائد:

  األو�: همزة ا�وصل زائدة. 

  ا�انية:اعتداد ا�رف ا�دغم �رف�

  �ليل عالقة األب�ية العر�ية  �روف ا�القة.خا�سا:  ب� ا

  سادسا:  وضع ا�ليل قواعد  �عرفة العر� من األعج�:

  كما سبق.، )القاعدة األو�: صوتية وتتمثل � حروف ا�القة١(

  )القاعدة ا�انية: توافق ا�لغات.٢(



 
  
 

  
 } ١٠٦٤ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  )القاعدة ا�ا�ة: ا�ناء.٣(

  )القاعدة ا�رابعة:االشتقاق.٤(

ا�حث بعمل �وازنة ب� ا�ليل  وس�بو�ه وابن ج� وهذه ا�وازنة سابعا: قام 

  تتمثل � اآل�:

لقد سارس�بو�ه وابن ج� � نهج ا�ليل �كنهما اختلفا معه � عدد 

  :ا�خارج و� بعض ترتيب ا�روف وهذه �وازنة توضح ما ب�نهم من تنوع

  

ج� ستة ع� جعل ا�ليل ا�خارج �سعة ب�نما � عند س�بو�ه وابن -١

  �رجا .

، ووصفها أخرى بأنها هوائية)، ذكر ا�ليل  �رج� �لهمزة (أق� ا�لق-٢

  ب�نما حددها س�بو�ه وابن ج� بأنها من أق� ا�لق.

ب�نما ضمها ، وا�مزة)، وا�اء، ضم ا�ليل األلف إ� ا�روف ا�وائية (ا�واو -٣

  �اء . س�بو�ه وابن ج� إ� أق� ا�لق مع ا�مزة وا

ب�نما ضم ، ضم ا�ليل ا�ضاد مع ا�يم وا�ش�(حروف وسط ا�لسان) -٤

  س�بو�ه وابن ج� ا�اء مع ا�يم وا�ش�. 

ة:فقال، حدد ا�ليل �رج (الفاء وا�اء وا�يم )-٥
ّ
و�

َ
ف

َ
 ، ش

ً
رة

ّ
ة؛ :وقال �

ّ
هي

َ
ف

َ
ش

ة. أما س�بو�ه وابن ج� قد وضعا الفاء � �رج واح
َ
ف

َ
وا�اء ، دألن مبدأها من ا�ش

  وا�واو عند ا�ليل هوائية.، وا�يم وا�واو � �رج واحد

الحظنا �ا�ل ا�كتور كمال �� ا�شديد � ا�ليل بن أ�د وقام  :ثامنا

علماء أجالء با�فاع عن ا�ليل و� رأسهم أستاذنا ا�كتور / ا�وا� ا�رفا� 

 وأستاذنا ا�كتور/ أ�د إبراهيم ا�زار.، ا�ي�

سعا: احتوت ا�قدمة � عدد كب� من ا�صطلحات ا�لغو�ة وقد تنوعت تا

  :ل�شمل، هذه ا�صطلحات



 
  
 

  
 } ١٠٦٥ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  *ا�صطلحات ا�صوتية .

  *ا�صطلحات ا��فية .

  *ا�صطلحات ا�حو�ة .

  *ا�صطلحات ا�عجمية.



 
  
 

  
 } ١٠٦٦ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  

  اا وادر

ه ـ  ١٤٢٢  األو� ـ  دار عمار ـ، أ�اث � علم ا�جو�د .د/�نم قدوري   ١

 م٢٠٠٢

، تأ�ف: جالل ا�ين عبد ا�ر�ن ا�سيو�، اإلتقان � علوم القرآن  ٢

 -�نان  -�قيق: سعيد ا�ندوب الطبعة: األولىدار ال��: دار الفكر 

 م.١٩٩٦ -ه١٤١٦

أصالة علم األصوات عند ا�ليل من خالل مقدمة كتاب الع� د/ أ�د   ٣

 م٢٠٠٣-ه١٤٢٤انية �مد قدور . دارالفكر الطبعة ا�

ـ    ٨٧األصوات العر�ية ب� ا�لغو�� والقراء د/�مود ز�ن العابدين/  ٤

 م٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٤األو� ـ دار الفجر اإلسالمية ـ 

 .١٩٩٠األصوات العر�ية د/ كمال ��ـ �كتبة ا�شباب   ٥

 م.١٩٩٣أصوات ا�لغة العر�ية د/جبل ـ ا�ا�ة ـ   ٦

 يوب/ ـ �كتبة ا�شباب.أصوات ا�لغة د/ عبد ا�ر�ن أ  ٧

األصوات ا�لغو�ة د: إبراهيم أن�س/ا�سادسة ـ �كتبة األ�لو ا���ة ـ   ٨

 م.١٩٨١

إكمال تهذيب ا�كمال � أسماء ا�رجال �غلطاي بن قليج بن عبد اهللا   ٩

أبو �مد أسامة  -ا�كجري ا��ي تح: أبو عبد ا�ر�ن �دل بن �مد 

، الطبعة: األو�، ديثة �لطباعة وال��ا�ا�: الفاروق ا�، بن إبراهيم

 .٢٠٠١ -    ه ١٤٢٢

ا�ا� ا�كتبة ، �قيق: �مد أبو الفضل إبراهيم، بغية ا�و�ة �لسيو�  ١٠

 �نان ، الع��ة

، ا�لغة � تراجم أئمة ا�حو وا�لغة �حمد بن يعقوب الف�وزآبادي  ١١

سال� الطبعة: �مد ا���دار ال�� / �عية إحياء ال�اث اإل :�قيق

 ه. ١٤٠٧ –ا�كو�ت  -األو� 

�يدي  تح /دار ا�داية.   ١٢  تاج العروس من جواهر القا�وس �لز�



 
  
 

  
 } ١٠٦٧ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

تار�خ اإلسالم َوَوفيات ا�شاه� َواألعالم �شمس ا�ين أ� عبد اهللا   ١٣

ماز ا�ه� تح: ا�كتور �شار عّواد 
ْ
اي

َ
�مد بن أ�د بن عثمان بن ق

 م ٢٠٠٣، الطبعة: األو�، ب اإلسال�ا�ا�: دار الغر، معروف

�ر�د األسماء وا�ك� ا�ذكورة � كتاب ا�تفق وا�ف�ق �لخطيب   ١٤

ا�ا�: �ر�ز ، ا�غدادي �قيق: د/شادي بن �مد بن سا�م آل نعمان

ا�من ، ا�عمان �لبحوث وا�راسات اإلسالمية و�قيق ال�اث وال��ة

 .  م٢٠١١ -� ١٤٣٢، الطبعة: األو�

األو� ، دار عمار، ا�حديد � اإلتقان وا�جو�د. د/ �نم قدوري ا�مدـ  ١٥

 م )٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١( 

األو� ، تذكرة ا�حاة أل� حيان الغرنا�/تح/عفيف عبدا�ر�ن  ١٦

 م)١٩٨٦_ه١٤٠٦(

ا�مهيد � معرفة ا�جو�د أل� العالء ا�مذا�: تح/د/�نم قدوري   ١٧

 م.٢٠٠٠ـ  ١٤٢٠  ا�مد األو� ـ دار عمارـ

دار ، الطبعة األو�، تهذيب ا�لغة �ألزهري: تح /�مد عوض �رعب  ١٨

 م.٢٠٠١ب�وت ، إحياء ال�اث العر�

ا�سيد  :ا�قات �حمد بن حبان بن أ�د أبو حاتم ا�مي� ال�س�يتحقيق  ١٩

 م .١٩٧٥ – ١٣٩٥، الطبعة األو�، دار الفكر :ا�ا�، �ف ا�ين أ�د

ر�ية � ضوء علم ا�لغة ا�ديث د/ ا�وا� ا�رفا� ا�ي� ـ ا�ر�ت الع  ٢٠

 م.�١٩٩٢ـ ١٤١٢الطبعة األو� ـ  

�ـ ١٤٠٧خصائص �ج� تميم وقر�ش د/ ا�وا� ا�رفا� ا�ي�  ـ  األو� ـ   ٢١

 م.١٩٩٧

 م.�٢٠١٣ـ ١٤٣٤دراسات صوتية د /أ�د إبراهيم  ا�زار ـ األو� ـ   ٢٢

واألصوات ا�لغو�ة د/ عبد ا�ميد أبو سك�/سنة دراسات � ا�جو�د   ٢٣

 م.١٩٨٩

الطبعة ، دراسات � ا�لهجات العر�ية د/ عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم  ٢٤

 م.�١٩٨٦ـ ١٤٠٦األو� ـ  

ا�ا�: دار غر�ب �لطباعة وال�� ، دراسات � علم ا�لغة د/ كمال ��  ٢٥

 وا�وز�ع



 
  
 

  
 } ١٠٦٨ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

 ح  ـ دار العلم �لمالي� ـ ا�اسعة.دراسات � فقه ا�لغة د/صب� ا�صال  ٢٦

نقله إ� العر�ية وذيله بمعجم ، دروس علم األصوات �ان �ن�ينو  ٢٧

وصالح الفرماوي ـ ا�امعة ا�و�سية ـ ���ات ، صو� �ر� عز�

 م.١٩٦٦واالجتماعية ، �ر�ز ا�راسات وا�حوث االقتصادية

الطبعة: ، وي� صناعة اإلعراب البن ج� �قيق: د . حسن هندا  ٢٨

 م.١٤٠٥�١٩٨٥ -د�شق  -األو� دار ال��: دار القلم 

و�مد نور ا�سن مطبعة ، �ح ا�شافية  �لر� تح/�مد �� ا�ين  ٢٩

 حجازي.

 .شعر ا�ليل بن أ�د �عه د/ حاتم ا�ضامن وضياء ا�ين ا�يدري  ٣٠

ا�ا�: دار العلم ، ا�صحاح �لجوهري تح /أ�د عبد الغفور عطار  ٣١

 م. ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الطبعة: ا�رابعة ، ب�وت –�لمالي� 

ا�صوت ا�لغوي عند القدماء وا�حدث� د/عبد ا�نعم ا�جار ـ األو� ـ   ٣٢

 م . �٢٠٠٠ـ ١٤٢١دار الطباعة ا�حمدية

ا�صوتيات ا�لغو�ة دراسة تطبيقية � أصوات ا�لغة العر�ية  ـ د/ عبد   ٣٣

 م . �٢٠٠٩ـ �١٤٣٠ديث ـ الغفار حامد هالل ـ دار ا�كتاب ا

طبقات ا�حو�� وا�لغو�� �لز�يدي تح/�مد أبو الفضل إبراهيم ط   ٣٤

 ه.١٣٧٣م /١٩٥٤القاهرة ، سا� ا�ان�

�مود �مد  :طبقات فحول ا�شعراء �حمد بن سالم ا�محيتحقيق  ٣٥

 جدة. -دار ا�د�  ، شاكر

�كتبة ا�رشد  �يع/ود/عبدا� ر، عالم علم ا�صوتيات د/عبد العز�ز  ٣٦

 م. �٢٠٠٤ـ ١٤٢٥ـ

األو� ، سك�د/إبراهيم أبو، ات اهللا ا��ياتعلم ا�صوتيات و�و�د آي  ٣٧

 م ٢٠٠٠-- �١٤٢١

�قيق: د مهدي ا�خزو� / د ، الع� �لخليل بن أ�د الفراهيدي  ٣٨

 دار ال��: دار و�كتبة ا�الل.، إبراهيم ا�سا�را�

ا�ا� ، �قيق: إبراهيم ا�سا�را�، س��فلك القا�وس لعبد القادر ا�  ٣٩

 م . ١٤١٤�١٩٩٤، سنة ال��، دار ا�يل ب�وت



 
  
 

  
 } ١٠٦٩ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

�قيق: عبد ا�سالم �مد هارون ـ دار ال��: دار ا�يل ، كتاب س�بو�ه  ٤٠

 الطبعة: األو�.، ب�وت -

 دار صادر ب�وت .، األو�، �سان العرب البن منظور  ٤١

دار الفكر  ٦٩د/ أ�د �مد قدور ص: ا�لسانيات وآفاق ا�رس ا�لغوي  ٤٢

 م٢٠١٠ا�عا�  

، �جات العرب وامتدادها إ� الع� ا�ا� د/ عيد �مد الطيب  ٤٣

 م.�١٩٩٤ـ ١٤١٥مطبعة ا��وق با�راهب� 

دار ا�عرفة ، ا�لهجات العر�ية � القراءات القرآنية د/ عبده ا�راج�  ٤٤

 م.١٩٩٦ا�امعية ـ 

 م�١٩٩٦د �مد قدور. دار الفكر د�شق مبادئ ا�لسانيات د/ أ  ٤٥

دار الفكر ، ١٠٧ا�دخل إ� فقه ا�لغة العر�ية د/ أ�د �مد قدور ص:  ٤٦

 م)٢٠٠٣ب�وت (، ا�عا�

ا�زهر � علوم ا�لغة وأنواعها �الل ا�ين عبدا�ر�ن بن أ� ب�ر   ٤٧

، ب�وت -فؤاد � منصور. دار ا�كتب العلمية   :�قيق، ا�سيو�

 م١٩٩٨، األو� الطبعة

�ش�ة ا�مزة العر�ية د/ ر�ضان عبد ا�واب ـ  األو� ـ ا�ان� ـ   ٤٨

 م.�١٩٩٦ـ  ١٤١٧

ا�ا�: ، يوسف ا�شيخ �مد :دراسة و �قيق، ا�صباح ا�ن� �لفيو�  ٤٩

 ا�كتبة الع��ة

�صطلحات ا�خارج عند ا�ليل دراسة �وضوعية � ضوء ا�عطيات   ٥٠

/ نعيم �صط� �ف . �ث �ستل من حو�ة �ية د، ا�صوتية ا�ديثة

العدد ا�سادس  باإلسكندر�ةا�راسات اإلسالمية والعر�ية �لبنات 

 م.٢٠١٠والع�ون (ا�ج� ا�سابع) 

 ا�عجم العر�: �شأته وتطوره د /حس� نصار ـ طبعة �كتبة ��.  ٥١

 :�ا�ا، عبد ا�سالم �مد هارون :مقاي�س ا�لغة البن فارس ـ �قيق  ٥٢

 م.١٩٧٩ -�١٣٩٩، دار الفكر



 
  
 

  
 } ١٠٧٠ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

ا�قت�س من ا�لهجات العر�ية د/ �مد سا�م ��سن ـ األو� ـ القاهرة   ٥٣

 م.�١٩٧٨ـ ١٣٨٩

، مقدمة كتاب الع� � أرجح نصوصها �لشيخ �مد حسن آل ياس�  ٥٤

�ستل من العدد ا�اسع والعا� من �لة ا�الغ � س�تها ا�سادسة 

 م١٩٧٧مطبعة ا�عارف بغداد (

  



 
  
 

  
 } ١٠٧١ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

  
  

  س ات

  
  

ا  ...........................................................................................  ٩٨٨  

.ول: ارا٩٩٠  .........................................................................  ا  

مرادة :اادرا٩٩٦  ...................................................................  .ا  

  ٩٩٦  ...........................................................واشتملعلى:، انبالصوتياألساساألول:  الدراسةفیالج

  ٩٩٦  ...............................................................................  اوف - ١

٢ - ود ،رو ،.١٠٠٠  ..........................................................  وأ  

.ود :١٠٠٠  ..........................................................................  أو  

ر :م.أ١٠٠٢  ...............................................................  و  

وا :١٠٠٤  .......................................................................  ، أو  

م: و١٠١١  ........................................................................  ا  

.وا :  .....................................................................  ١٠١٥  

.وا:١٠١٦  .......................................................................  را  

:وا :  ....................................................................  ١٠١٧  

وا :د  .......................................................................  ١٠١٩  

وا :  .......................................................................  ١٠٢٠  

وا :.......................................................................  ١٠٢٣  

اا  .........................................................  ١٠٢٥  

:اازم  ....................................................................  ١٠٢٦  

  ١٠٢٧  ......................................................................  األساسالثاني:  الدراسةفیالجانبالصرفي .

١- .ا١٠٢٧  ....................................................................................  ا  

٢ - . ءااا١٠٣١  ......................................................................  ا  

٣ - . ووا١٠٣٢  ..........................................................  ا  



 
  
 

  
 } ١٠٧٢ {

 باإلسكندرية –ة والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلولية كلية الدراسات اإلسالمي

 هـ)دراسة يف املنهج واملادة واملصطلح١٧٠مقدمة العني للخليل بن أمحد ( 

وااورا  .........................................  ١٠٣٨  

٤- .ا  .........................................................................  ١٠٣٩  

  ١٠٤٢  ............................................................  :واشتملعلى، دراسةفیالجانبالمعجمياألساسالثالثال

١-.ءاوو١٠٤٢  ..............................................  ا  

٢ -ءاو١٠٤٣  .....................................................................  ا  

راا: .درا١٠٤٦  .....................................................................  ا  

:ا :١٠٤٩  ...........................................................................................  أو  

  ١٠٤٩  ......................................................................................  مدةاف.-١

٢ -أزا  ....................................................................................  ١٠٥٠  

  ١٠٥١  ..........................................................................................  وف- ٣

٤-وف  ...........................................................................................  ١٠٥٤  

.ا :م  .........................................................................................  ١٠٥٦  

.ا :  ..........................................................................................  ١٠٦٠  

ا :١٠٦٠  ...........................................................................................  را  

١٠٦٣............................................................................................  أ  

  ١٠٦٦  .........................................................................................  ااادر

  .٠! ارة ا  ...............................................................  ّ  ت

  
 


