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صوت الهمزة في ألفاظ اللهجة الليبيةتأصيل   

 *مسعود عبداهلل رمضان
 

 :ملخصال
راسـة راسـة ي  لغـة دحثني  ودإن دراسة اللهجات العربية من حبوث علم اللغة العـا،  الـمل حت  ـد بسراسـة ال ـا

اث  ة يف كتـ  الـ   ه معسومـإال من خالل دراسة هلجاهتا  هذه األخـة  تاـاد تاـون معسومـة يو  ـ تارخيية ال يتم
    .مهتا دراسيففلم يان احلسيث عن لغة معنية بذاهتا  وإمنا هو وسيلة للوصول لغةه من الغايات 

ملـا  ني اليـو، ال ـاحثن مـإن دراسة هلجات العرب مبختلف الق ائـ  و ـا األارـار  هـو رصـيس لغـو  ثريلـه كثـة 
معرفــة يصــول  كــذلم مــس و ن واراءاتــه  واحلــسيث ال،ــريف  وال،ــعر العــر   لــه مــن االتاــال الوليــا بعلــو، القــر 

ف األطــوار لــوســةها مبخت هــذه اللهجــات تا،ــف لل ــاحثني والسارســني املراحــ  الــمل مــرت  ــا فهلجاتنــا احلسيثــة  
يف يصــواهتا  ظيــل بالث ــاتم وخاصــة بعــس  ــقول القــران الاــر   حكــذلالعربيــة   وملــا كا ــل اللغــة الــمل مــرت  ــا  

 يلريــام مــا كــان بتقــار ور  جتــر  علــس يلاــنة النــا  باــ وكلماهتــا وتراكي هــا  وحت يع يهــا ال ــعف يو الــوهن  فهــ 
ةات  غــملــا لــه مــن ت -صــوت اهلمــق   -يف هــذا ال  ــث وملــا كــان األمــر كــذلم يخــذت ينرــا بــه يســالفنا األوائــ  

هــذا الاــوت يف  اســةدر ات ني مــن علمــاء اللغــة  واــس حاولــل يف هــذه الوراــصــرياته بــني القــسامس وا ــسل كثــة  يف
ذا   هلــل التــا ه هــلــس الاــ احمــاوال اابابــة ع يو  خرهــا   يو وســرها  اللهجــة اللي يــة ســواء كــان يف يول الالمــة

جـــات هلة مـــن ي  وافــا هلجـــ -  يصــ  يف هلجـــات العـــرب اـــس ا  هاتـــه الالمـــة الاــوت الـــذ   ـــتالم بــه اليـــو، يف 
   .يهريت علطالتغةات المل   دون النظر إىل هذا الاوت إىل الريا س فإذا وافقها عقوت –العرب 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .حماضر بقام اللغة العربية والسراسات ااسالمية. كلية اآلداب. اجلامعة األمسرية ااسالمية *



 
 

 
 سعود عبداهلل رمضانم                                                                        تأصيل صوت الهمزة في ألفاظ اللهجة الليبية              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 

[157] 

 

 
 المقدمة:   

 احلمس هلل رب العاملني والاال  والاال، علس خامت األ  ياء واملرسلني وبعس

  ومــن جــةن هــذه اللهمــ  وإمنــا هــو علــس منــاذ  اللي يــةلهجــة الإن هــذا ال  ــث ال يرمــل إىل كــ  الرياــيل مــن 
صــول هــذه   واملتت ــل ألاكثــة   ي ةن اللغــة الرياــيهلنــا اليــو، يف مــسينتا ال ت تعــس عــ املعلــو، ين اللغــة الــمل يــتالم  ــا

 يو  األســـوا  وي  وبـــود  يف يمـــاكن العمـــ  مـــن خـــالل عض املريـــردات لـــ ملريـــردات اـــسها كـــذلم  وبعـــس  عـــ ا
 فهـم يرددواـا  نا  فاـي ةمة يهلعاعنس  وما إىل ذلم  فقس وبست ين األلريام املتساولة التجمعات االبتماعية 

مـن  أللريـام  ـو س بعـض هـذه اي ه طري علا هو االستعمال الريايل  إال هلاستعماهلم اليومية  كما ين  يف حياهتم 
  العـــرو   يط  وتـــا لاـــان العـــرب  والقـــامو  ا ـــ هاللغـــة مثـــ  معـــابم عنـــس الربـــو  إىل كتـــ و الترـــور اللغـــو   

 جنس هلا يصال يف اللغة. ويسا  ال الثة وثةها 

ألن هــذا  ؛ ذا اجلا ــهــإن موضــو  دراســة اللهجــات العربيــة  مــن املوضــوعات املثــة  أل  دار  يو اــار  يف 
يوبــه  امسقــسكتــ  ال  ضبعــ س يفوبــ  لــذا ألن اللغــة تتجــسد وتترــور مــل كــ  بيــ  ؛اجلا ــ  ال  اــن اال تهــاء منــه

 عـقوهـذا الاـال، م المهـم ينيف بعض املاائ  الن وية  وكذلم  عوا كثةا من اآلراء اللغوية  فنجـس يف ك الفخ
ن هـــذه يالل ذلـــم إىل العـــرب  يو طائريـــة مـــنهم  يو إىل مـــن يولـــا بعربيتـــه  ومـــا إىل ذلـــم  حيـــث  ـــر  مـــن خـــ

ن الاـــعوبة مــهــو و ها تأصــيل اللهجــات حت ع ــل عنــسهم لسراســة  فنجــسها م عثـــر  يف كتــ هم  دون االلتريــات إىل
 ذه اللهجـات إىل تعـقو مثـ  هـالهـذه املعـابم ين  مـل   إال من خالل التسايا يف املعابمألربا ا  عقوها اليو، ين 
وخاصــة عنــس  - هجــاتذه اللهلــذكــر  ال علــو مــنمــن كتــ  الترياــة  ابع ــين كمــا    يف كثــة مــن األحيــان يهلهــا

 .كترياة ال  ر ا يطوإسنادها إىل يص ا ا   - توضيل بعض القراءات القر  ية

لعوامـ  الـقمن يي ـا فـإن و    عمليـات الترـور ال ي ـلنـو  مـن إن ك  هلجـة مـن هلجـات العـرب البـس ين تتعـر  
  (1)اختالط النا  مبن باورهم وهذا ما ذكره ابن بين إىل إضافة دور يساس  يف هذا 

بليلــة  حــا تظهــر فيــه حبــوث أن ال  ــر نمــن طويــ بــ يتــأملون اثــة مــن علمــاء اللغــة يف العاــر احلــسيث الإن 
ه "وي ـسو   ي نـا حت  عـس حبابـة إىل مقيـس هـذا الـسكتور إبـراهيم ي ـيو يقـولف  (2)يسرار هذه اللهجـاتم تا،ف هل

 مـن ال  ــث والتنقيــ  يف برــون الاتــ  القس ـة الــمل عرضــل يف لناياهــا للهجــات العـرب  بقــسر مــا  ــن يف يمــو 

                                 
 5ص   العربية  يف اللهجات (1)
 5العربية  إبراهيم ي يو  ص يف اللهجات (2)
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 ريتقسها يو ال  قال  ترلل إليها  وحت  قرـل فيهـا لاـوء   فتلم ه  المل  دراسة اللهجات العربية احلسيثةاحلابة إىل

احلــد  ــوطا بعيــسا بــرثم مــا لــسينا اآلن مــن إماا يــات التاــجي  الاــون؛ ويبهــق  التجــارب النرقيــة. فريــ  بعــض  
 يف دراســـة اللهجـــات احلسيثـــة بـــال الد لتجـــارب الاـــوتية االســـتغالل الاـــايفاكلياتنـــا اجلامعيـــة  حت تاـــتغ  معامـــ  

مثـ  هـذه اللهجـات جلـسير بالسراسـة  ومـن هنـا جنـس ين يلريـام اللهجـة  فة  الـسكتور ي ـيو ين دراسـة .(1)العربية"
بالسراســــة  فأصــــالة هــــذه اللهجــــة الــــمل ال  ــــول بينهــــا وبــــني الرياــــ س ســــو  بعــــض   سير بــــاللي يــــة ب،ــــا  عــــا، 

ال،وائ   واألخراء النرقية  تلم المل كا ل  تيجـة ط يعيـة ملـا مـر بـه يهـ  هـذه اللهجـة مـن بـروف متقل ـة مـس  
 هإن وبود مث  هذه الظواهر يف هذه اللهجة إن دّل فإمنا يسل علس يمرين مهمني مها  طويلة من القمن

 .وا تمائها إىل اللغة الرياي ةيصالة هذه اللهجة من بني هلجات العرب األول: 

ـــا ي:  ـــاطا  ـــاالث ـــة تعـــقو ســـاان من ـــا يصـــالة متاّلميهـــا  فاثـــة مـــن السراســـات التارخيي ىل اهلجـــرات إل إفريقي
 علو، السينية وما إىل ذلم.لل ،ر ااسالمية من فتوحات إسالمية  و 

ول ين ث  وســأحاجمموعــة مــن األحبــا وحــا بــ   ة ال ياــتوفيه حبــث واحــسإن ال  ــث يف يصــول هــذه اللهجــ
  اابـسالو   ل التاـهي ألن بع ـها يربـل إىل األصـوات مـن خـال يف هذا اجملال؛   وث الحقةبهذا ال  ث  ت لي

   قــارب الاــونوالت  ةالا ــ ي،  وبع ــها يربــل إىل اال ــتقا  ســواء يكــان الاــغة  واحلــذف  والقلــ   واادثــا،
  اداألضـس إىل وبـود إضـافةا  هلجتنـ يف وهـو كثـة  وت ـييقه وما إىل ذلم  كما جنس عنس ا اليـو، التوسـل يف املعـى

 عليهـا ترـور يف م الـمل طـريعر  بعـض األلريـاأويف هذا ال  ث سـما ي  هلجة  ال علو منهفوامل ادفات يف اللغة 
إىل  واابــسال ومــاي  والقلــ ي  والت قيــاي  ي التاــهمــا اعــ   الاــوت مــن  مــن خــالل وذلــم  صــوت اهلمــق  ــا 

 .ذلم

عنـس  اجملهـور  مـن املعلـو، ين اهلمـق  هـ  يااـس احلـروف وربـا  وهـ  مـن احلـروف ال،ـسيس  صوت الهمـزة:
  واجملـــال يف هـــذا يس  ثـــة اجملهـــور ال،ـــسمـــن احلـــروف ا ـــسلون فهـــ  عنـــسهم  علمـــاء اللغـــة يف العاـــر القـــس   يمـــا

علمائنا  فال يااد خيلو كتاب من كت  اللغة إال واس عر  إىل هـذا الاـوت اللغـو  ملـا لـه األلـر اخلالف بنّي بني 
ـــا ســـواء مـــن  احيـــة الاـــوت يو الاـــرف يو الن ـــو  وكـــذلم يف ال،ـــعر العـــر  مـــن  احيـــة ونن  الواضـــل يف حياتن

 يف اتقا ــه خاوصــا يف  دائــه وصــعوبةيإن هــذا الاــوت م اهلمــق م ملــا لــه مــن اــو  يف   فــالقاــيس  واســتقامة املعــى
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يو التاـهي   ومعلـو، ين الت قيـا   يو احلـذف  اللهجات العربية  فقـس حـاول العـرب الـتخله منـه  إمـا باابـسال

  وكــأن هــو األصــ  الواضــل فيــه  فنجــس يف كثــة مــن هلجاتنــا اليــو، هــذه الظــواهر الاــوتية بليــة واضــ ة بــني يهلنــا
يف يول الالمـة ووسـرها  وكمـا ياـا تـأنيف  ـا األارـار العربيـة   عرييف اهلمـق  مسـة م،ـ كة بـني  يـل اللهجـات

 التغية يف هلجتنا. ة من األحيان  وك  ذلم طري عليهو خرها  وكذلم ياتريهم  ا يف كث

ـــة ي ـــياءه الت قيـــا  والتخرييـــف   فـــي أول الةلمـــة:أوال:  يقـــول ســـي ويهه" اعلـــم ين اهلمـــق  تاـــون فيهـــا لالل
اريت  وري   وسأل  ول ،  وب و  وي  اه ذلم. ويما التخرييف فتاة اهلمق  فيـه بـني  وال سل. فالت قيا اولمه

. ويقول ابن بـينه" اعلـم ين األلـف الـمل يف يول حـروف املعجـم هـ  صـور  اهلمـق   وإمنـا  (1)بني وت سل  و ذف"
ال تــة  لوبــ  ين ا مــر  ويــاء يخــر  علــس مــذه  يهــ  احلجــان يف التخرييــف  ولــو يريــس  قيقهــا كت ــل اهلمــق  واو  

تات  يلريا علس ك  حال  يسل علس ص ة ذلـم ي ـم إذا يواعتهـا مواعـا ال  اـن فيـه عرييريـا  وال تاـون فيـه إال 
حمققــه  حت اــق ين تاتــ  إال يلريــا  مريتوحــة كا ــل يو م ــمومة يو مااــور   وذلــم إذا واعــل يوال   ــوه يخــذ  

وذكـر األنهـر  اهلمـق   .(2)"قها ابتمل علس كت ها يلريـا ال تـةويخذ  وإبراهيم  فلما واعل مواعا ال بس فيه من  قي
بقولــهه" اعلــم ين اهلمــق  ال هجــاء هلــا  إمنــا تاتــ  مــر  يلريــا  ومــر  يــاء  ومــر  واوا. واأللــف اللينــة ال حــرف هلــا إمنــا 
 هـــ  بـــقء مـــن مـــس  بعـــس فت ـــة. واحلـــروف  ا يـــة وع،ـــرون حرفـــا  مـــل الـــواو واأللـــف واليـــاء  وتـــتم بـــاهلمق  تاـــعة
وع،ــرين حرفــا. واهلمــق  كــاحلرف الاــ يل  ثــة ين هلــا حــاالت مــن التليــني واحلــذف واابــسال والت قيــا  تعتــ  

لاـن اللهجـة  .(3)فيهـا  فأحلقـل بـاألحرف املعتلـة اجلـوف  ولياـل مـن اجلـوف إمنـا هـ  حلقيـة يف يااـس احللـا"
ي ا يدر   فتاقط هذه اهلمـق  مـن هـذه يمهلل هذه األلف ويبسلتها حبرف  خر  فنجس مثاله ي ا يكت    لي يايف 

الالمــات وتاــت سل حبــرف النــون وكــأن الاــال، باــيغة  ــل املتالمــني فنقــوله)  اتــ   و ــسر ( و ــذف هــذه 
اهلمق  من الالمة متاما  واس هتم  يف بعض الاال، وتث ل يف بعض  فع ار ه) علـس يسـا  ي ـا كـذا وكـذا..( فهنـا 

اللــ  بينـا وبيــنام...(  ويــراد بـه )احلــائط( فهنـا حــذفل  يقـول ابــن منظــوره" )الاـا   ل تـل اهلمــق   يمـا يف كلمــة
َيّسـا  يسوه اأُل ُّ واأَلَسو واأَلسا ه ُك ُّ ُمْ َتَسِإ   ٍء. واأُل ُّ واأَلسا ه َيصـ  اْلِ نَـاِء .... َواَـْس َي ل ال نـاَء يـَُ سُّـه 

  وكــذلم  ــذف يف ع ــار ه (4)ْيــَل ُحــُسوَدَها َوَرفـَْعــَل ِمــْن اـََواِعــِسَها"وَيسلَاــه تْأسياــا   الللْيــُثه َيسلْاــل َدار ا ِإذا بـَنَـ 
 هــو يراد هاــذا. فنقــوله هــو راد... ويصــ  الريعــ  )يراد( علــس )يفعــ (. وكــذلم الريعــ  )يعرــس(  قــول لــه )عريتــه 
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كــذا . وكــذلم  ــذف يف االســتريها،  ــوه تأكــ     الاــال،در  يف  هــذا مــا إذا كا ــل اهلمــق  مريتوحــة كــذا وكــذا( 

ويف بعــض األحيــان اــس تقلــ  هــذه اهلمــق  إىل واو كمــا  اــمل اليــو، عنــس كثــة مــن النــا  عنــس  .ي ه يتأكــ  كــذا 
وكـذلم إذا اسـتريهمنا عـن  ـ ء  ـوه ي   ـ ء   قـوله فيـه الا اله ي ـل ييـن كنـل  فتاـ ل ي ـل ويـن كنـل  

ال، ظــة بأاــا عربيــة فاــي ة فــاملتت ل لاــاليــو، وهــو يف كالمنــا كثــةا   )ييــ  يف (  واــس ياــتغرب القــار  هــذه اللري
فــاألعرا  َذلِـَم بــائق لَـُه ِلَمــا اـر  َعلَــس   العـرب اـسها مــن فاـيل كالمهــم فقـس ورد الريــراء هـذه اللريظــة فقـاله "

لاا ه من خرييف الاال، ولقيله. ولو ااتْاُل يف القـراء  َعلَـس مـا خيـّف َعلَـس يلاـن العـرب فيخريريـون يو يـسثمون  
يۡ ۡقُل ۡحمس خلرّيريل اوله

َ
ءۡ ۡأ َبََُۡۡش  ك 

َ
فقلُله يَْي  يكرب  هاد   وهـو كـال، العـرب. فلـيو القـراء   (1) ىجسَشَهََٰدةۡ ۡأ

موضـل مث يـذكر يف  (2)َعَلس َذِلَم  إمنا القراء  َعَلس اا  ا  والتماني وألن احلرف لَْيَو مبتا  مثـ  األلـف والـال،
رو     واـس (3)"اـون القيـا  علـس هـذه يف  ـ ء مـن الاـال،ييـ  عنـس   وال  خر ياا ال ا  ين يقا  عليـه "
 يف باب بهور الرينت يف  ال خار القارالين يف  رحه لا يل 

رواية عن اة بن خالس عن يو و عنس ي  داود اي  يا رسول اهلل يي  هو )اـال(ه هـو )القتـ  القتـ ( بـالتارار 
ـــاءين(4)مـــرتني ـــا يف )يّ ( م ـــعف حـــذفل إحـــس  الي ـــاء هن ـــة  مث حـــذفل اهلمـــق  يف ) ـــ ء(    فالي وبقيـــل الثا ي

و ـذف اهلمـق  يف كالمنــا  .و قلـل حركتهـا إىل الاـاكن الاـ يل ا لهـا فأصـ  ل )ييــ ( مث يعلـل إعـالل اـا 
م اخـذه( اـال صـاح   بـال)إىل واو  ـوه) بـال مواخـذ ( ي ه  يف )يخذ( فنقول)خذ ( وتقل  يف وسط الالمـة

ويخــذ اخلرــا، وباخلرــا،   ويخــذ مــن ال،ــعر اــه  واألخــذ بالااــر اســم منــه  يخــذه بيــسه يخــذا تناولــه املاــ ا"ه"
واألمــر   و خــذه باملــس م اخــذ  كــذلم  ويخــذه بذ  ــه عاا ــه عليــه  ويخــذه اهلل تعــاىل يهلاــه  علــس القيــاد   يماــاه

بــسال واــس رو  صــاح  اا ــاف ين  ور ــا  ي  (5)"منــه  خــذ مبــس اهلمــق  وت ــسل واوا يف لغــة اليمــني فيقــال واخــذه
نَا ۡحمس اهلمق  إىل واو مريتوحـة يف اولـه تعـاىله

 
َطأ خ 

َ
ۡأ و 
َ
َِّسيَنآۡأ نَآۡإِنۡن  وعلـس هـذا النـو  يف   (7) (6)ۡىجسَربََّناََۡلۡتَُؤاِخذ 
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فأبسلل هذه اهلمق  إىل واو  وهـذا  مـ  علـس ياـا   .(1)"وَيسلاُه فـََتَأسلس َعقلاه فتَـَعقل لريظة )واساه( اال ابن سيسهه "

   يما إذا  ظر ا إىل بواب الا ال يف حياتنـا اليوميـة فمـثال  عنـس القـول هـ  بـاء نيـس   قـوله ييـه. حيـث  ا يةلغة 
ٓۡحمس باءت هذه اللريظة موافقة ملا باء يف القران الار  يف اوله تعـاىله ۡإِيَۡوَرٓيِ

قُـل  ُۡهـَوۡ  َحقٌّ
َ
َتۢنبِـ ُونََكۡأ َويَس 

نُتمۡ
َ
ۡ َوَمآۡأ ۡإِنَُّهۥََۡلَٓق  ََ ِجـِِن واملعـى إ  واهلل؛ اـال القبـا ه اـ  إ  ور  إ ـه حلـا  املعـى  عـم ور   .(2)ىجسبُِمع 

وهـ  مبعـى  عـم  إال ياـا عـته بـاجمل ء مــل  (3)إ  واهلله اـاله وهـذا هـو القـول الاـ يل  واـس تاـرر يف احلــسيث
 ، وإمنـا ياـون يف بـواب الاـ ال   لاـن هـذا حت يقتاـر علـس القاـم اليـو (4)"القام إاابا ملا سـ قه مـن االسـتعال،
بـواب إال ي نـا ند ـا عليـه هـاء الاـال كمـا يف  حـرف فه  -المل ذكرت -وهو من ت ييا السالالت واتااعها 

 ـــوه  واألفعـــال هـــ  كـــذلم يف األمســـاء يو ت ـــسل يف يول الالمـــة  ـــذف يمـــا إذا كا ـــل اهلمـــق  مااـــور   )ماليـــه(
و)إ ـ وب( وهـو املرـر الـذ  ياـي  ماـان  .  رنوبريـا  وبـراهيم  مساعيـ . فنقـوله ويرن إمساعي  وإبـراهيم إبريـا

يبـو  حا  إ  وب  لان حا  تقس  ل عض احلروف واألص  فيها)ال، بوب( اال األنهـر ه" دون  خر  قوله
  لان ابن سيسه خّاـه هـذا واـاله" (5)"نيسه ال، بوبه املرر ياي  املاان وخيرسء اآلخر  و عه ال،آبي 

ألن الاــال،  ؛  إال إن مــا  ــتالم بــه اليــو، يرلــا علــس الــربد يف ثالــ  األحيــان(6)" ــ بوب إال وفيــه بــردوال يقــال 
 ه(7)علس ثة فا  ال،تاء  قوله )يحما  مرر(  ومما باء يف ال،عر ويسل علس الربد اول النابغة الذبياين

 يف يعنتها  ... كالرة تنجو من ال، بوب ذ  الربد ثربا    ق واخلي  مت

عنس ا  واملعروف بالاركم  فعنس الاـ ال  اب و ت( وهو  و  من ال)ال قير  األسوا  وهو لريدومما  امعه اليو، يف 
 قــوله بــي  اابــقار اليـو،  بااــر اهلمــق  وعنــس الربــو  إىل كـال، العــرب وبــس ا ين هــذه الالمــة فاــي ة عـن  نــه 

يقوله الريا اء إال بالاار  و عـه يبـقار  ويبـانير  ـل  قره التاب   اال يعقوبه والقر وال ِ وال ُ  يقول ابن منظوره"
  اـمله فـالن الياـت    ويف در   ومما باء يف األفعال الريعـ ) اسـت س(.(8)"اجلمل. وبقر القسره رمس فيها ال قر
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ََۡلۡحمس ويف التنقيـ  بـاء اولـه تعــاىله ( ) وي ــل مـا تاـت   علـس وبهــم( الاـال،ه )اسـت   علـس وبهـم َ ۡٱَّللَّ إِنَّ

 ۡ َۡفَماۡفَو َقَهـا اَۡبُعوَضة  ۡمَّ َِبَۡمَثٗل  نۡيَۡض 
َ
ۦٓۡأ ِ َتۡح  ارئـل بيـاء واحس )ياـت  ( وهـ  اـراء  ابـن كثـة  (1)ۡىجسيَس 

 يعقــــــــوب وابــــــــن حمياــــــــن  وبــــــــاا  القــــــــراء الاــــــــ عة اــــــــريوا  يي ـــــــا ن اــــــــري بيــــــــاء واحــــــــس   وممــــــــبروايـــــــة  ــــــــ   عنــــــــه
بيـــاء واحـــس    وبنـــو متـــيم يقولـــون "َيْاـــَت س" فــــ"يات  " لغـــة يهـــ  احلجـــان بيـــاءين يقـــول األخريـــ ه"  (2)بيـــاءين

ويقـاله اسـت يا الربـ  " األنهـر ه .يقـول(3)الن ما كان من موضل المه معتال حت يعلّـوا عينـه ؛واألوىل ه  االص 
واسـت يل املــري . الــله وللعــرب يف هــذا احلــرف لغتــان يقـال اســت س فــالن ياــت   بيــاء واحــس   واســت يا فــالن 

ويقاله است يل  بياء واحس   ويصله است ييل فأعلوا الياء األوىل ويلقـوا  اال ابن منظوره" (4)"يات ي  بياءين
حـذفل "حركتها علس احلاء فقالوا است يل  كما االوا استنعل استثقاال ملـا دخلـل عليهـا القوائـس؛ اـال سـي ويهه 

. (5)"علـوا ذلــم حيـث كثــر يف كالمهــمألن اليــاء األوىل تقلـ  يلريــا لت ركهــا  اـاله وإمنــا ف ؛اليـاء اللتقــاء الاـاكنني
واال املـانينه حت  ـذف اللتقـاء الاـاكنني ألاـا لـو حـذفل لـذلم لردوهـا إذا اـالوا هـو ياـت    ولقـالوا ياـت ي   
كما االوا ياتنيل؛ اال ابن بر ه اول ي  عثمان موافا لقول سـي ويه  والـذ  حاـاه عـن سـي ويه لـيو هـو اولـه  

خلليـ  يـر  ين اسـت يل يصـله اسـت ييل  فأعـ  إعـالل اسـتنعل  ويصـله اسـتنيعل  ألن ا ؛وإمنا هو اـول اخلليـ 
وذلـــم بـــأن تنقـــ  حركـــة الريـــاء علـــس مـــا ا لهـــا وتقلـــ  يلريـــا مث  ـــذف اللتقـــاء الاـــاكنني  ويمـــا ســـي ويه فـــة  ياـــا 
حـــذفل عرييريـــا البتمـــا  اليـــاءين ال اعـــالل موبـــ  حلـــذفها  كمـــا حـــذفل الاـــني مـــن يحااـــل حـــني الـــل 

  ه(7)عمر بن ي  ربيعة ومما يسل علس ص ل عربية هذه اللريظة اول (6)"قلل حركتها علس ما ا لهايحال  و 

 يو تريار ترعو والن يهذا ديبم السلهر سادر ا ... يما تات   يو 

 ه(8)ومنه اول األاي،ر األسس 

 تقول يا  يخ يما تات   ... من  ربم اخلمر علس املارب
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وخالـس بـائل  فه  ت سل  وه هذا اائ  كذا لريالن  فيقوله هو ااي  كذا لريـالن.  هفي وسط الةلمةثا ياً: 

وكــذلم إذا  ظر ــا إىل يصــلها فهــ  مــن )بيــل( فأصــ  األلــف يــاء مــن )بيــل(   ســيارته  فنقــوله خالــس بــايل ســيارته
فقـــس ورد يف كالمهـــم ياـــم يتّمـــون الريعـــ  األبـــوف اليـــائ    و ـــن  قـــول ين هـــذا ال،ـــ ء م يـــو   وهـــ  لغـــة متـــيم

اســم  ر  ابــن بــين ين إمتــا، الريعــ  الثاللــ  األبــوف لغــة عــن العــرب يقــوله"فيــه م يــو  ومــا  ــا ه  ويــ فيقولــون
املريعول من الثالل  املعت  العني  و م يل ووـيط وربـ  مـسين مـن الـسين. فهـذا كلـه مغـة. ويصـله م يـو  ومـسيون 

يتمـون مريعـوال  -علـس مـا حاـاه يبـو عثمـان عـن األصـمع  -فغة علس مـا م ـس. ومـل ذلـم ف نـو متـيم  وويوط 
  ه(1)من الياء فيقولونه ويوط ومايول؛ اال

ا ... وإخال ي م سيس معيون  (2)اس كان اومم يقعمو م سيس 
وهـ  هلجـة عنـس كثـة مـن النـا  اليـو،  قـوله فـالن احتمـال معيـون    الذ  يصابته العني يقاس  اومعيون 

كالمهــم  واســم الرياعــ  مــن عــائن  ه يف  يات،ــهس بــ اممــ ذاوهــ  وهــو اســم مريعــول فوافقــل اللهجــة هنــا لغــة متــيم
ا ه  مهـق   ت ـسل مـن واويقول سي ويهه "فنقوله فالن معيان.  ي  وكـذا يف  ـوه امـري   ر   (3)"يو يلـفٍ   يو يـاء  إمنل

)الاـــ ال( مـــن ســـأل ياـــأل  و قـــف الـــيال عنــس كلمـــة  وريـــة  قـــوله مـــرا  را   وبــة  وســـوال  و ورئـــة وب ــر وســـ ال
فتخرييف اهلمق  واضل يف هذه الع ار   سال وياال فتاهي  اهلمق  مسة من مسات يه  احلجـان وهـ  لغـة اـري   

  امل ـــار   قـــوله)فالن ياـــال عنـــم( بالتاـــهي ســـالته(  بالتاـــهي   ويف نقـــول يف ســـألته  باللهجـــة اللي يـــة ) نو ف
ن  كـــال، العـــرب لتجـــس الاـــال، املوافـــا للهجتنـــا إال ين    يف حياتنـــا اليوميـــة  وإذا  ظر ـــا إىل القـــر وهـــذا واضـــل بـــنّي 

ۡحمس ن اولــه تعــاىله كالمنــا اــس طــري عليــه بعــض التغيــة الاــون  فمثــال مــا بــاء مــن القــر 
َ
ــ  َۡس ــَذاب  ۡبَِع ــآلُِلب َلَۡس

مــا ذكــر مــن  علـسوتـر  اهلمــق هنــا   (5)فقرئـل بالتاــهي  وهــ  اـراء   ــافل املــسين وابـن عــامر ال،ــام   (4)ىجسَواقـِـ ۡ 
 سلل وتاال( لغة مـن )الاـ ال( من اهلمق  يلريا  وإما ين تاون ) يه  اللغة وهو بعله من )الا ال(  لان يبسل
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وتاــون اهلمــق  يف   )خــاف(وعلــس هــذا تاــون األلــف يف )ســال( بــسال  مــن الــواو كـــــ  كمــا ايــ ه )خريــل عــاف( 

)سائ ( بسال  من واو كــ )خائف(  وإما ين تاـون يصـ  الالمـة مـن )الاـي ( فتقـوله) سـال ياـي (  وعلـس هـذا 
 واعلــم ين اهلمــق  الــمل" يقــول ســي ويهه.(1) ــوه )كــال يايــ (تاــون بــسال  مــن اليــاء   -يعــين ســال -فــاأللف فيــه 

ــ وجتعــ  يف لغــة يهــ  التخرييــف بــني بــني  ت ــسل ماااــا   ويهــ  احلجــان  ميا يمثاهلــا يهــ  الت قيــا مــن بــين متــ ق 
األلــف إذا كــان مــا ا لهــا مريتوحــا   واليــاء إذا كــان مــا ا لهــا مااــورا   والــواو إذا كــان مــا ا لهــا م ــموما . ولــيو ذا 

 حاان بن لابله مث ذكر اول ....بقيا 
 )2(وحت تا ساَلْل ُهَذْي   رسوَل اهلل فاح،ة ... ضلل هذي  مبا باءت 

ذكـر ابـن عاـريور وثــةه ين و   (4)  كمـا  ـه القو،ـر  ياــا لغـة اـري  مـن الاــ ال(3)ن سـلل تاـال لغــةإ تنـاوبلغ
يمـــا يف األمســاء فعنـــس النــساء علـــس  هـــذا يف األفعــال   (5)هــذا اابـــسال اــر  علـــس ثــة القيـــا  فهــو  ريـــد حريظــا

مثــ  هــذه األمســاء  وعنــس يهــ  احلجــان التخرييــف فريــ   ن اهلمــق يفبربئيــ   قــوله بربيــ   ومعلــو، ين متــيم  ققــو 

ََۡحمسه اولـه تعـاىل َٰفِرِن َك
َۡعُدٓو ۡٓلِل  َ ۡٱَّللَّ ََٰلۡفَإِنَّ ِنَلَۡوِميَكى ـٰٓئَِكتِهِۦَۡورُُسلِهِۦۡوَِجب 

َِۡوَملَ َّ اَّۡلٓلِ ۡىجسَمَََۡكَنَۡعُدٓو 
 افل وابن عامر ويبو عمرو بالتاهي   واراء  بقية الا عة بالت قيا  والتاهي  يف هلجتنـا يف )بربيـ (   فقراء  (6)

وإذا  ظر ــا إىل  بــ  هــو األســا  فــال  اــاد  اــمل  ــخه ينــاد  علــس هــذا االســم بــالت قيا يبــسا    هــو املاــمو 
ن الريعـ  مـن )يهـ (  أل ؛اهل يهلناتاهي  اد تاون معسومة مما حلا  ا من )ياتاه ( ين اهلمق  يف  رقنا اليو، تا

وخرأ بعض النا  اول القائ ه فالن ياـتأه  ين ياـر،  مبعـى ياـت ا الارامـة  واـاله ال ياـون " اال األنهر ه
مـــن االـــه  ألين  يخرـــ االســـت هال إال مـــن ااهالـــة  ويبـــان ذلـــم كثـــة مـــن يهـــ  األدب  ويمـــا ي ـــا فـــال ي اـــره وال 

 مسعته. واس مسعل يعرابيـا فاـي ا مـن بـين يسـس يقـول لربـ  يو  كرامـةه ي ـل تاـتأه  مـا يوليـل  وذلـم حب ـر  
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 تمـــ   األاـــ ؛فلـــم يناـــر األنهــر  الالمـــة ممـــا بــاءت بـــه مـــن املعــى  (1)" اعــة مـــن األعــراب  فمـــا ي اـــروا اولــه

واــس ورد يف   (2)األصــمع  يناــر ذلــم وهــ  )تاــتأه (ن مــن يهــ  اللغــة ومــنهم ي  لاــن ابــن منظــور ذكــر عنيــنيم
 ي عار العرب فقس ذكر يبو عل  القا  يبياتا  حلماد عن يبيه اائاله يفالتاهي  بهذه اللريظة 

 (3)فلما تري  يف  رياه ... وليو لذلم ماتاهال

فوافقــل هــذه وكــذلم لريــد )الــذئ (  اــمل كثــة مــن النــا  اليــو، ينرــا به)الــذي ( فيقلــ  اهلمــق  إىل يــاء  
َهُبواْۡبِهِۦۡحمس اللريظة القراء  القر  ية واملامو  يف كال، العرب فقس بـاء يف اولـه تعـاىله نۡتَذ 

َ
ۡأ نُِِنٓ ُِ ََۡلَح  قَاَلۡإِّٓنِ

َۡعن ـُهَۡ َٰفِلُـوَنۡ نُتم 
َ
ُكلَُهۡٱٓلِئ ُبَۡوأ

 
نۡيَ 
َ
َخاُفۡأ

َ
عـن  ورشعـن عاصـم  و  يبـوباراـري الااـائ   و   (4)ۡىجسَوأ

ين اهلمـــق  خريريـــل   والوبـــه يف تـــر  اهلمـــق بـــ   اهلمـــق. (الـــذي ) ـــافل  ويبـــو عمـــرو يف الـــسر   ومحـــق  يف الواـــف 
فتخرييريهـا ين تقلـ  حرفـا مـن بـنو   مـا ا لهـا ا  مهق  سانل و ـر فياء لااواا وا ااار ما ا لها   فقل ل

  واأل ثــس ذئ ــة  وذ بــان  وذئــاب  واجلمــل يذ ب]ذ يب[ الــذئ  كلــ  الــرب  ابــن ســيسهه"اــال  .(5)حركــة مــا ا لهــا
وتعليـ  ذلـم ي ـه   اال يبو عل  يف التذكر  و ا  من ايو يقولون مذي ة فال يهمقون  وير  مذيبة كثة  الذئاب

فجاءت اهلمق  ياء فلق، ذلم عنـسه يف تاـريف الالمـة وربـ  مـذ وب واـل   خريف الذي  عرييريا بسليا ص ي ا
ن  قوله فالن مذيوب بقل  هـذه اهلمـق  إىل يـاء  فامـا ال ـل يف املريـرد ت قـس كمـا هـ    و (6)"الذئ  يف ثنمه

عليه يف  يل تااريف الالمة  وحت يقتار هذا القل  كما النا سابقا علس القـراءات القر  يـة فقـس واـل يف ي ـعار 
  العرب كثة من هذا القل  فمنها اول ال،اعره

 (7)ب رن  ريان يعو  عنسه الذي بأن ذا الال  عمرا خةهم حا ا ... 

 ه(1)ومما ي ،س ابن بين يف كتابه اول ال،اعر
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 (673املوضل يف وبوه القراءات وعللها )ط اجلماعةاخلةية( )صه (5)
 100 /10  ا ام وا يط األعظم(6)
" ر "؛ حا ية الا ان علس  431 /14؛ ولاان العرب 118ال يل من ال ايط  وهو جلنسب يخل عمرو ذ  كل  يف عليه ال،واهس ص(7)

  .66؛ وبال  ا ة يف  ر" ابن عقي  ص 189 /1األ وىن أللريية ابن مالم  ر" 



 

                        2021 يناير( 1العدد ) (5)لمجلد ا                                                            مجلة المنتدى األكاديمي                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

[166] 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4478-ISSN  2710  (Online)                                                          SSN 2710I  -446× (Print) 

 حلا بأهلم واسلم ييها الذي إيعلقل بالذئ  ح ال مث الل له ... 

 اولنا)بة  وبيـل(  يف ه ب ـر وب ـل  يقـول ابـن يعـي ه"ال  اهلمق  إىل ياء يف در  الاال،  يي اوعلس هذا 
"ب ــر"ه "بــة"  ويف "ب ــل"  "بيــل". وهــو ايــا  مرــرد يف كــ  مــا كــان  ــذه وتقــول يف "ذئــ "ه "ذيــ "  ويف 
ألاــا ســاكنة  وال يتــأتس ذلــم يف الاــاكنة. وال  ــذفها يي ــا؛ أل ــه ال ي قــس  ؛الاــرية  وال جتعلهــا هــا هنــا بــني بــني

ۡهومنـــه اولـــه تعـــاىل  (2)"معـــم مـــا يـــسل عليهـــا  وكـــان اابـــسال يســـه   وحاـــم املنرياـــ  يف ذلـــم ك اـــم املتاـــ 
لَة ۡحمس َعطَّ  ۡم 

وكذلم عنس ي  عمـرو بـن العـالء يف   فقس ارئل بتخرييف اهلمق  يف رواية ورش عن  افل  (3)ۡىجسَوبِۡئ 
 ه(5)اول عن   الع ا يف ال،عر  ومنه  (4)در  الاال،

ا ... ي راُن بٍة   لَ ان األدهمِ  يفيَسعون عنُ   والرماُ" كأال

  ه(6) اولهوكذلم 

 نها فقةملا  بين يب          رــــــــــياه ياـــــــة مــــــنا فقـــــونعـــت

 وحاة بع نا منهن بة         ف اة بع نا مخو وسل

ويف كال، من ال  اهلمـق  إىل يـاء واألصـ    قل   وهلذا ال يال ين خنر  ممن ذكر ذلم هذا مما وال فيه ال 
علـــس  ورد ال خـــار  هـــذه اللريظـــة يف بـــاب القاـــس واملساومـــةيفيهـــا اهلمـــق كلمة)د ـــة د ـــة(  ويصـــلها )دائـــم(  واـــس 

حسلين عثمان بن ي   ـي ة  حـسلنا بريـر  عـن مناـور  عـن إبـراهيم  عـن علقمـة  اـاله سـألل ي، " العم  االه
املــ منني عائ،ــة  الــله يــا ي، املــ منني  كيــف كــان عمــ  النــ، صــلس اهلل عليــه وســلم  هــ  كــان خيــه  ــي ا مــن 

يقـول ابـن   "(7)«كان عمله د ة  وييام ياتريل ما كان الن، صلس اهلل عليه وسلم ياـتريل  ال »األيا،  االله 
مث   (8)"  هته بالس ة من املرر يف السوا، واالاتااد. واملسا،ه املرـر الـسائم سيسه بعس ذكره لل سيث ين عائ،ةه"

 املرـر  ويراهـا معاا ـة ملاـان اخلريـة  فـإذا حاس يبو حنيرية عن الريراءه ما نالل الاماء د ـا د ـاه ي  دائمـة االه "
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كــان هــذا حت يعتــس بــه يف اليــاء  واــس رو  دامــل الاــماء تــس ه مرــرت د ــةه فــإن صــل هــذا الريعــ  اعتــس بــه يف 

 مــن األلريــام الرياــي ةوكــذلم ممــا يصــله اهلمــق  مث ال ــل وهــ    (1)"اليــاء. وير  مس ــة ومس ــةه يصــابتها الس ــة
ومــن حت يهمــق يخــربهن علــس يصــوهلن  وهــو يف اــول مــن مهــق    ــاء ( اــال ابــن بــينه") ع ايــة( واألصــ  )عهاولنــا

فأمــا اــوهلم ع ــاء  وصــالء  وعظــاء   فقــس كــان ين غــ  ملــا حلقــل اهلــاء  خــرا  وبــر     ويقــوله"(2)"القيــا  القــو 
ـــة   ـــه األمـــران  كمـــا ااتاـــر يف ااي ـــاء  بعـــسها عـــن الرـــرف  يال يهمـــق  ويال اـــون في ااعـــراب عليهـــا  واويـــل الي

علـــ  ذلـــم  اـــس  - رمحـــه اهلل -وث ـــاو   و ـــقاو   وســـعاية  ورمايـــة علـــس التاـــ يل دون ااعـــالل  إال ين اخلليـــ 
الواحس علس اجلمل  فلما كا وا يف اجلمل يقولونه عظاء وع اء وصالء  فيلـقمهم إعـالل اليـاء   فقاله إام إمنا بنوا

  (3)"لواوعهــا طرفــا  يدخلــوا اهلــاء واــس ا قل ــل الــال، مهــق   ف قيــل الــال، معتلــة بعــس اهلــاء كمــا كا ــل معتلــة ا لهــا
لــونه ع ايــة وعظايــة وصــالية وســ اية  وكمــا الحظنــا ين ابــن بــين حت ين متيمــا كــا وا يقو  (4)وعنــس ابــن الاــايل

  يعقوها إىل يحس من العرب  حبيث بعلها لغة فاي ة واستعماال  ائعا.   

هتم  اهلمـق  إذا بـاءت يف  خـر الالمـة كمـا يفه مسـاء وبنـاء وكاـاء   قـول مسـا وبنـا  في آخر الةلمة: ثالثاً:
ه ضــــو هــــسو  مــــا إىل ذلــــم مــــن األمســــاء  و قــــف عنــــس لريــــد ضــــوء هــــسوء  قــــول هيو كاــــ   وكــــذلم يف  وكاــــا

ين ت قــس يلريــا علــس يصــلها  يقــول ابــن  فيهــااألصــ  و   )الوضــوء( فنقــول فيــهه توضــيل فتقلــ  هــذه اهلمــق  إىل يــاء
والاـ ور ملـا يريرـر عليـه ويتاـ ر بـه. والوضـوء   أه الوضوء  بـالريتله املـاء الـذ  يتوضـأ بـه  كـالريروروض منظوره

واــال لعلــ ه الوضــوءه ماــسر  والوضــوءه مــا يتوضــأ بــه  والاــ وره ..... يي ــاه املاــسر مــن توضــأت للاــال 
ماـــسر  والاـــ وره مـــا يتاـــ ر بـــه. وتوضـــأت وضـــوءا حاـــنا. واـــس توضـــأ باملـــاء  ووضـــأ ثـــةه. تقـــوله توضـــأت 

  (6)كما حا  عن ي  عمرو اهلذ  ي ه االه اس توضـيل  فلـم يهمـق وحوهلـا يـاء   (5)للاال   وال تق  توضيل 
تالـم  ـا يهـ  اللغـة إال ين ال  اهلمق  إىل ياء يف هلجتنا اليو، من الالمات الرياي ة املتساولـة عنـس العـرب والـمل 

فقيـ  لـهه يتل ـن يـا يبـا توضـيل  "يوم ـا لـ عض بلاـائهه  اـال  الناطقة  ا فقس رو  ين احلان وعقوها إىل الق ائ
 وكـان هـذا اجلـواب يبـني عـن فاـاحته مـن  عقـ   الرافعـ  بقولـهه مث ا تهس كالمـه.  سعيس  فقاله إاا لغة هذي ؛
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بلــس ا اليــو،   يف    وكــذلم يف بــسي ا  قـوله بــسينا  بــسيت  قــوله بــسيل  هـ  هلجــات فا ــية(1)"الرياـاحة  رياــها
يبسئــه إبــساء  وبسيتــه يي ــا. واهلل امل ــس  املعيــس  واــس اــالواه بــاد   يبــسيت ال،ــ ء  إذا ي ،ــأته  يقــول ابــن دريــسه"

عائس. وي ،س يبو ع يس ه ويطعنهم بادئا عائسا وبسيل بال، ء وبسيل به  إذا اسمته  بالريتل والااـر  وهـ  لغـة 
 ه (2)األ اار. وي ،س يبو ع يس  لع س اهلل بن رواحة

 باسم االه وبه بسينا

 ولو ع س ا ثةه  قينا

 ف  ذا ربا وح  دينا

سـعس بـن ي  واـاصه اـال يـو، ال،ـور   ويف حـسيث   واـال ابـن منظـوره"(3)إذا  ـقل ال اديـة" وبسا الربـ  ي ـس 
احلمــــس هلل بــــسيا؛ ال ــــس   بالت،ــــسيسه األول؛ ومنــــه اــــوهلمه افعــــ  هــــذا بــــاد  بــــس  ي  يول كــــ   ــــ ء. وبــــسئل 

ر ه اــال ابــن خالويـه لــيو يحــس يقـول بــسيل مبعــى اــال ابــن بـ ... بال،ـ ء وبــسيله ابتـسيت  وهــ  لغــة األ اـار
بــسيت إال األ اــار  والنــا  كلهــم بــسيل وبــسيت  ملــا خريريــل اهلمــق  كاــرت الــسال فا قل ــل اهلمــق  يــاء  اــاله 

وكـذلم ممـا  نرـا بـه اليـو، يف   ؛(4)"وليو هو من بنات الياء. ويقاله يبسيل يف منرقـم ي  بـرت مثـ  يعـسيل
َوََلَۡتتَِّخُذٓواَْۡءاَيَِٰتۡحمسۡ ـو اولـه تعـاىله اللريظة)هق ا( موبود  بـالت قيا والتخرييـفو   كالمنا )فالن هقو عليه(

ا و  ُِ ُِۡه األصـ   ُهقَءا  فيـه لغـات  ِإن  ـ ل الـل ُهـُق ا ب ـم الـقا  و قيـا اهلمـق   وهـواال القبـا ه"    (5)ۡىجسٱَّللَّ
وياا مريتوحة  وِإْن  ـ َل الـله ُهـْقءا    ال  ما، ما ا لها ؛واألْبوُد  وِإن   ل الل ُهُقوا  َويبَسلَل من اهلمق  واوا  

 بإساان القا  و قيِا اهلمق .

 اه حت يقـري بـه  وهـو ين يقـول ُهـق  أل ـ ؛وفيها وبـه  خـر وال جتـون القـراَء  بـه فهذه األوبه الثاللُة َبيَس  يـُْقري ِ ِنل.
  (6)"ترر" حركتها علـس الـقا  افيمن يسان القا  ين يقول ُهق   ُهقءٍ  مث  ُهس   وذلم اون ِإذا يردت عرييَف مهق 

 عنــس إســناد الريعــ  إىل املــتالم يف هلجتنــا اليــو، فنقــوله اريــل  وكــذلم يف الريعــ  )اــري( فت ــسل هــذه اهلمــق  إىل يــاء 

                                 
 155 /1  ( ينظره تاريخ  داب العرب1)
  142 ص1،  ط1982( ديوا ه   قياه وليس اااب  دار العلو، 2)
  1019 /2  ( هر  اللغة3)
 14/67 ( لاان العرب4)
 231( سور  ال قر   من اآلية5)
 186 /2  معاين القر ن وإعرابه للقبا (6)
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واريــل  الاــ ال عــن الاــري ة  فنقــوله مقريــة  اــال ابــن ســيسهه"و واألصــ  اــريت  وهــذه الوراــة مقريــة  عنــس اريهتــا 

وحاــس لعلــ ه صــ يرية مقريــة   الاتــابه لغــة يفه اــريت  عــن ي  نيــس  اــاله وال يقولــون يف املاــتق  ه إال يقــري.
فــسل هــذا علــس ين " اريــل " لغــة  كمــا حاــس يبــو نيــس  وعلــس ي ــه بناهــا علــسه " اريــل املغــة  " باابــسال عــن " 

  وكــذلم ممــا بــاء (1)"كمــا ايــ ه مق ــيةارئــل " وذلــم ين " اريــل " ملــا  ــاكلل لريــد ا ــيل  ايــ ه مقريــة   
يو ال هـــا وهلـــا يصـــ  يف كـــال، العـــرب لريـــد )رنيـــة( وه  املاـــي ة فنقـــوله رنيتـــه فيـــه  ورنوه فيـــه    بتاـــهي  اهلمـــق 

ه مـا يرن    من الثالل  مهمون اآلخـر)رني( واملعـى ياـا تـسل علـس املاـي ة يقـول اخلليـ ه"واألص )رني ة( ويص  الريع
يف صــغة  مــا يصــاب مــن مالــه  ــي ا. والــرنءه املاــي ة  واالســمه الرني ــة واملرنئــة  وهــذا ياــون رني فــالن فال ــا  ي ه

 ي  العياله  وه  لغة هذي  واس ورددت يف ي عارهم وهو اول (2)األمر وك ةه"

 (3)رنية اومه حت يأ ... خذوا  نا وحت يه وا

  عةه ،يو  ماتا يفاس سف و يرل  حممس بن يوسف وحممس بن احلجا  بن يو وكذلم اول الريرند  

 .(4)إن الرنية ال رنيَة بعسها ... ِفْقساُن مث  حممس وحممسِ 
  

                                 
 499 /6  ا ام وا يط األعظم(1)
  382 /7العني (2)
   د. ع ساجلواد الري   86( من لغات العرب لغة هذي   ص3)
 146( ديوا ه  ص4)
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 الخاتمة
التاــهي  يو  ليــو،  وهــذا ــر  إن العــرب كــا وا  يلــون إىل التاــهي  مثــ  مــا  ــن فيــه امــا مت عرضــه مــن خــالل 

غرافيــة بم  منــاطا احلجــانيني  كمــا ي،ــالقلــ  كــان  ــائعا يف هلجــة اــري   وســعس بــن باــر  وكنا ــة  وهلجــات 
 .جماور 

 اطــري عليهــ هي ــ لعــرب إالاإن املتت ــل للغــة العــرب وكالمهــم ليجــس الاثــة مــن هلجاتنــا اليــو، مــن  فاــيل كــال، 
ة فعلمـاء اللغـة  ه األصـلي  األمر الـذ  بعلـه يريقـس بعـض مساتـيف صوت من يصواهتا بعض التغية والترور الاون

ة يصــ اب الترياســ الــم  ــات  ام العربيــة ماــ ا  كــامال   لــذا جنــس ين بعــض األلريــام الرياــي ةحت يقومــوا مباــل يلريــ
 اواعــس الن ــا  و جــات العــرب تاــة وفــا  ظــا، هلاســتعماهلا لاــوت اهلمــق   يفويخــةا  فــإن اللهجــة اللي يــة وثــةهم  
  لتاــهي االاــوت مــن  هــذامــن خــالل مــا يعــ   ف يو تاــهله  ولــذا يو ت سلــه   هــ  دائمــا  إمــا ين  ذفــهولــذلم 
واـس  خـر  ت ـسل يـاء   ويل واو ايف هلجتنا اليـو،  فتـار  ت ـس يوعا كثر هذا األخة هو األفإن واابسال    واحلذف

 . الالمةيفلرسم اهلمق   اغة تعويض واألمثلة يف ال  ث باءت وفقبو ي ذف وياون ذلم بتعويض 
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   المصادر والمراجع

 -برواية حفص عن عاصم –*القران الةريم 
قيــاه ي ــو مهــر      ه1117ت ألمحــس بــن حممــس ال،ــهة بال نــاء ا ــاف ف ــالء ال ،ــر يف القــراءات األربعــة ع،ــر  -1

 ،. 2006  3النا ر دار الات  العلمية ل نان  ط
  2ط  املاـريةر الاتـ  حممـس ع ـساجلواد األصـمع   دا ه  عـين بوضـعها وترتي هـاه356األما   أل  عل  القا  ت -2

1926.، 
  ه  دار الاتاب العر .1356  للرافع  تتاريخ  داب العرب -3

 ه.  1420ه   قياه صسا  حممس  ي   دار الريار بةوت  ط745  أل  حيان ت ترياة ال  ر ا يط -4
  1ء الــ اث  ط   قيــاه حممــس عــو  مرعــ   دار إحيــا370تاهلــرو     حممــس بــن يمحــس األنهــر  هتــذي  اللغــة  -5

2001،  
 ،.1984  2ةوت  طبتريقل  دار الاتاب العر   اوتو ه   قياه444ت  للساين يف القراءات الا ل  التياة -6
  ،1987  1  طه   قياه رمق  منة بعل ا   دار العلم للماليني بةوت321  البن دريس ت هر  اللغة -7
  ،.  1997  1طبةوت  علمية ه  دار الات  ال1206حا ية الا ان علس  ر" األ وين أللريية ابن مالم ت  -8
  مات ــة اخلــاجن حممــس هــارون  ،ع ــس الاــاله   قيــاه 1093ولــ  ل ــاب لاــان العــرب  لل غــساد  ت خقا ــة األدب -9

 ،. 1997  4القاهر   ط
  ه  اهلي ة املارية العامة للاتاب.392  البن بين تاخلاائه -10
 .،1987  1طبةوت     رحه وض ره  األستاذ عل  فاعور  دار الات  العلمية ديوان الريرند  -11
 ،.2005 2  اعتى به محسو طما   دار املعرفة بةوت  طديوان النابغة الذبياين -12
 ،.2006   قياه وليس عرفات  دار صادر بةوت  ديوان حاان بن لابل -13
 ،1982لو، للر اعة     قياه د. وليس اااب  دار العديوان ع ساهلل بن رواحة -14
 ،.1996  2  اس، له السكتور فايق حممس  دار الاتاب العر  بةوت  طديوان عمر بن ي  ربيعة -15
  ،.2000  1  البن بين  دار الات  العلمية بةوت  طسر صناعة ااعراب -16
  20اهر   طاث القــ   قيـاه حممـس حمــ  الـسين ع ساحلميــس  دار الـ  769 ـر" ابـن عقيــ  علـس يلرييــة ابـن مالــم ت  -17

1980.، 
ه   قياه حممس عل  الريل ها م  رابعه طه ع سالرءوف سعس  مات ة الاليات 385   للاةايف ر" يبيات سي ويه -18
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4478-ISSN  2710  (Online)                                                          SSN 2710I  -446× (Print) 

 ،. 1974األنهرية  دار الريار للر اعة والن،ر مار  
  ،.2001  1طبةوت  ه  اس، لهه إمي  بسيل يعقوب  دار الات  العلمية 643ت  ر" املريا  البن يعي  -19
لعـر  بـةوت  اار الاتـاب   للخري  التربيق   اس، له ووضل هوام،ـه جميـس طـراد  النا ـر دديوان عن   الع ا  ر"  -20

 ،.1992  1ط
  ه  1422  1   قياه حممس نهة بن  اصر الناصر  دار طو  النجا   طص يل ال خار  -21
 بةوت.ص يل مالم   قياه حممس ف اد ع سال اا   دار إحياء ال اث العر   -22
  ،.2003مات ة األجنلو املارية القاهر    يف اللهجات العربية  إبراهيم ي يو  -23
ة مــاهلي ــة العا  قيــاه حاــني حممــس حممــس  ــرف  مرابعــةه علــ  النجــس   اصــف  بــن الاــايل ال  بــسالكتــاب اا   -24

  ،.  1978ل، ون املرابل األمةية  القاهر  
  مات ة اهلالل. مهس  املخقوم   إبراهيم الاامرائ   دار و ه   قياه 170للخلي  بن يمحس ت العنيكتاب  -25
  ، 1988  3ه   قياه ع سالاال، حممس هارون  مات ة اخلاجن   القاهر   ط180ت  الاتاب لاي ويه -26
 ه.1407  3ه  دار الاتاب العر  بةوت  ط538ت للقو،ر  عن حقائا ثوامض التنقي   الا،اف -27
الررهـوين  دار  ه   قيـاه ع ـسالرحيم437وعللهـا وحججهـا  ملاـ  القياـ  تالا،ف عـن وبـوه القـراءات الاـ ل  -28

 ،2007احلسيث القاهر   
 ه1414  3دار صار بةوت  ط ،ه711منظورت البن، لاان العرب -29
 ،  2000  1وت  ط  البن سيسه   قياه ع ساحلميس هنساو   دار الات  العلمية بة ا ام وا يط األعظم -30
 ه  للرييوم   املات ة العلمية بةوت  770املا ا" املنة يف ثري  ال،ر" الا ة ت -31
 .  1990  1ه   قياه هس  حممود اراعة  مات ة اخلاجن  القاهر   ط215ت معاين القران لألخري  -32
ر   داإمساعيــ  ال،ــل، ه   قيــاه يمحــس يوســف النجــان  حممــس علــ  النجــار  ع ــسالريتا"207ت معــاين القــران للريــراء -33

 .1املارية للتأليف وال  ة مار  ط
  ه. 1988  1ط    قياه ع ساجللي  ع سه  ل،  عاحت الات  بةوت 311ت معاين القر ن وإعرابه للقبا  -34
 ،1996  1ط  مات ة ل نان ههـ  النا ر669ه تبن عاريور ال املمتل الا ة يف التاريف -35
 .من لغات العرب لغة هذي   د. ع ساجلواد الري  -36
  1توعية ااسالمية  طه   قياه عمر محسان الا يا   النا ر مات ة ال565ت املوضل يف وبوه القراءات وعللها -37

1993،. 
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The Origin of the Glottal Stop in the Words of the  Libyan Dialect 

MASOUD ABDULLAH  RAMADHAN** 
 

In general linguistic research, the study of Arabic dialects , which have not been 
studied by researchers, and the study of any language historically is only done through 
the study of its dialects. The latter is  not existent or almost not existent in heritage 
books. We are not talking about a specific language, but it is a way to reach different 
goals in their studies. 

The study of Arab dialects in different tribes and  countries is a linguistic asset that 
many researchers overlook nowadays, because of its close contact with the sciences of 
the Qur’an and its readings, the noble hadith, and Arabic poetry, as well as the extent 
of knowing the origins of its modern dialects. These dialects reveal to researchers and 
scholars the stages that these dialects passed  through. And since this is the case of the 
language, especially after the revelation of the Noble Qur’an, it is steadfast in its 
sounds, words and grammatical structures, and it is not weak. Moreover, It takes place 
on the tongues of people in a way that its words are close to what was spoken by some 
of our ancestors, and when this was the case we took in this research - the glottal stop 
- because of its many changes in its characteristics among ancient and modern 
linguists. As a result, we studied this sound in  the Libyan dialect, whether it is at the 
beginning, middle or end of the word. In addition,  we investigsted whether this voice 
that we speak today in the word has an origin in the dialects of the ancient Arabs - that 
is, it corresponds to one of the dialects of the Arabs . Then if there is an occurrence of 
this voice previously, we attribute it to classical Arabic regardless of some of the 
changes that have occurred in this voice, including pronunciation, easiness and 
deletion 
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