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 هـ(22/6/9112 وقبل للنرش يف هـ،22/6/9119 )قدم للنرش يف 

  

 .القاعدة، التنوين الكلامت املفتاحية:

مل حيَظ حرف بالدراسة الوافرة كام حظي التنوين والنون الساكنة يف الدراسات النحوية والصوتية  :البحث ملخص

التنوين دراسة وافية والرصفية والداللية والقراءات القرآنية والتجويد، وغريها من الدراسات العربية، التي درست 

 ملعناه وأقسامه ومعانيه التي جاء من أجلها.

عىل أن التنوين الذي حظي بتلك الدراسات جاء يف بحثنا هذا متتبعا املواضع التي خالف التنوين قاعدته النحوية، 

كلمة لسبب ما، فالتنوين كام تذكره كتب الدراسات املتنوعة، ال يعدو كونه يف الغالب العام ظاهرة صوتية تلحق ال

 وهذه الظاهرة مقرونة برشوط وأحكام، ولكنها كعادة قواعد اللغة العربية تأيت أحيانا بالرتخص وخرم القاعدة.

ملسنا خمالفة التنوين للقواعد يف مظاهر متعددة، منها: دخوله عىل املمنوع من الرصف، ودخوله عىل املعرف سواء بـ 

املبني املرفوع أو املنصوب، وقد وجدنا أن التنوين خالف القاعدة أيضا يف: أل أو باإلضافة، ودخوله عىل املنادى 

حذف التنوين عند التقائه بساكن بعده جواًزا أو وجوًبا أو ختفيًفا، وكذلك جاءت املخالفة يف النون التي تلحق مجع 

ن من مجع املذكر السامل مع عدم املذكر السامل عوًضا عن التنوين يف االسم املفرد، وكانت هذه املخالفة يف: حذف النو

 .إضافة اجلمع، وعىل العكس منه عدم حذف النون عند إضافة مجع املذكر السامل
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Abstract: No proposition has been thoroughly researched as much have the Nunation and Noon Sakinah in 

grammatical, phonetic, morphological and semantic, Quranic, and other Arabic studies, which have widely studied 
the Nunation meanings and types. 

As the Nunation that received attention in those studies appeared in our research, which tracks the positions in 

which the Nunation conflicts with the grammatical rules, Nunation, as mentioned in various studies, is merely a 
general phonemic phenomenon, which for some reason attaches to the word, and this phenomenon is associated 

with some rules and conditions, but as usually the rules of the Arabic language, it sometimes occurs as a matter of 
flexibility and rule violation. 

We have seen that Nunation violates the rules in various manifestations, including: being attached to a non-

inflectional noun, to a definite noun (either with /al/ “the” or with noun forming a construct state), or to a 
nominative or accusative vocative. We also found that Nunation violates the rules in being omitted when it co-

occurs with a following consonant optionally or obligatorily. The violation also manifests in the Noon that gets 

attached to the solid masculine plural, which compensates for the omitted Nunation in the singular form. This 
violation comes of the form of deleting the Noon without forming a construct state or maintaining the Noon while 

forming a construct state that involves a solid masculine plural. 
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 متهيد

متتاز اللغة العربية بظواهر خاصة مل تشاركها فيها بقية 

اللغات األخرى ومن هذه الظواهر: ظاهرة التنوين، التي 

تناوهلا النحاة بشتى فروعها وخمتلف أجزائها، ومن هذا 

، ومجع متفرقه هذا املوضوع البحث عىل ملِّ شتات عمداملنطلق 

التنوين بموضوع واحد ُخّصص ملا خالف القاعدة يف مسائل 

فقط؛ ألن التوسع يف موضوع التنوين يتطلب دراسة كبرية 

ا صلة التنوين بعلم القراءات وبعلم الصوت، وخصوًص 

وصلته بموضوعات النحو األخرى، وأقرهبا منه موضوع 

 املمنوع من الرصف؛ ألن املوضوعني يتناوبان يف النحو.

ا ومطلبني، تضمن وقد تضمن البحث مقدمة ومتهيدً 

ألول تعريف التنوين، وأصله، وداللته وأقسامه، أما املطلب ا

املطلب الثاين فتضمن املسائل التي خالف فيها التنوين قاعدته 

 التي تلزمه بالدخول عىل األسامء املنرصفة.

 

 الدراسات السابقة:

دراسة أخذت عىل عاتقها دراسة  -يف ما نعلم  -مل نجد 

بعض الدارسني قد خمالفة التنوين لقواعده النحوية، وإن كان 

  :ومن ذلك مثًل  ،درسوا التنوين بصورة عامة

احلميد  النون وأحواهلا يف لغة العرب، د. صبحي عبد.9

التنوين يف  ودرسحممد، وحتدث فيه عن النون عند العرب، 

 أول فصول كتابه.

املوضح املبني ألقسام التنوين: حممد بن حممد بن أيب .2

أمحد حسن، جامعة املنيا، كلية اللطف العشائر، تـ: حممد عامر 

م. وهذا الكتاب كان يف األصل 9122الدراسات العليا، 

ا، وهو أول مصنف يأتينا يف موضوع التنوين يف خمطوطً 

ويف هذا الكتاب  -كام قال حمقق الكتاب - الدراسات اللغوية

حتدث املؤلف يف أقسام التنوين العرشة، ومل يذكر تنوين 

 هم ألقسام التنوين.التناسب الذي أضافه بعض

ظاهرة التنوين يف العربية: د. عوض املريس جهاوي، .3

م. 9122دار الرفاعي بالرياض،  –مكتبة اخلانجي بالقاهرة 

وموجز بحثه أنه قائم عىل ثلثة أبواب: يف الباب األول درس 

التنوين دراسة عامة، وقّسم هذا الباب عىل ثلثة فصول: يف 

ن وأنواعه، ويف الفصل الثاين الفصل األول حتدث يف التنوي

عرض علقة التنوين بعلم األصوات، ويف الفصل الثالث  بنّي 

التنوين ورسم الكلامت، أما الباب الثاين فجعله يف  ملوضوع

احلديث يف شأن الوظيفة النحوية للتنوين، وقّسم الباب عىل 

فصلني: يف الفصل األول حتدث يف وظيفة التنوين يف املبنيات 

جاء عىل صورة  عرض ملات، ويف الفصل الثاين واملعربا

التنوين وأدى وظيفة من وظائفه، أما الباب الثالث فكان يف 

علقة التنوين باألبواب النحوية، وجاء هذا الباب يف فصلني: 

الفصل األول يف األبواب النحوية التي يدخلها التنوين لتؤثر 

 ينرصف.  يف غريها، وأما الفصل الثاين فكان للسم الذي ال

العزيز عمر،  ظاهرة التنوين يف العربية: أمحد عبد.1

م. 9121رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

أقسام التنوين، وجعلها أحد  :وجاءت يف بابني: الباب األول

دواعي حذف  :عرش قسام من أقسام التنوين، وأما الباب الثاين

وين، وذكر اثني التنوين، وفيه حتدث يف دواعي حذف التن

عرش سببا منها: اقرتان االسم بـ ال، واإلضافة، واتصال 

الضمري بعامله، والوقف، والنداء، ودخول ال، والعلم 

 املوصوف بابن، والرضورة والتخفيف... 

ظاهرة التنوين يف العربية: د. حسام عبد عيل اجلمل، .5

وز ، مت2بحث، جملة كلية الرتبية األساسية، مجاعة بابل، العدد 

. وحتدث فيه يف تعريف التنوين وأصله، وأقسامه م2092

ولكنه مل يذكر من األقسام إال مخسة فقط، وهو التنوين 

جيب تنوينه وما  فياماللحق لألسامء، وحتدث يف مبحثه الثاين 

 تنوين املبنيات.  بنّي جيوز، ويف مبحثه الثالث 

، فهذه الدراسات كلها حتدثت يف شأن التنوين، وأقسامه

وأما ما خالف فيه التنوين القاعدة فجمعناه مما يف هذه 

الدراسات والكتب، ومن غريها، كام هو ظاهر يف مصادر 

البحث ومراجعه، وال ننسى الدراسات التي جاءت يف كتب 

 التجويد والتفسري والقراءات. 

 

املطلب األول: تعريف التنوين، وأصله، ودالالته، 

 وأقسامه: 

َأي أدخلته  :نونته :ُيَقال ،َباب التفعيلالتنوين مصدر من 

(، ويقال له أيضا: 231/ص9، ج2000)القايض،  نوًنا

(، َوالتَّنِْويُن: َأن 120/ ص90، ج2000التنوينة )ابن سيده،

ْنُت ااِلْسَم َتنِْوينًا، َوالتَّنِْويُن  َن ااِلْسَم إِذا َأجريته، َتُقوُل: َنوَّ ُتنَوِّ

/ 93، ج9119سامء)ابن منظور، اَل َيُكوُن إاِل يِف األَ 
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(. ثمَّ للنون املَْْذُكوَرة اسامن: التَّنِْوين واحْلَدث، َوإِنَّاَم 121ص

سميت هبام؛ أِلَن التَّنِْوين مصدر يدل عىل معنى احْلُُدوث 

(، َوأما التنويَن 231/ ص9، ج2000َواْلعُروض)القايض، 

َحَرَكة آخر اْلَكلَِمة اَل نون َساكِنة تتبع  :يِف اْصطَِلح النَُّحاة فهو

 ؛ واجلرجاين،231/ص9ج، 2000 ،القايضلتأكيد اْلِفْعل)

(، فقوهلم: ساكنة أي بذاهتا فل ترّضها 61، ص9123

ُه َأْهَلَك َعاًدا اأْلُوَل احلركة العارضة مثل:  ]النجم:  َوَأنَّ

[، وهي شاملة لنون: من ولدن، فخرجت بقوهلم: تتبع 50

وإّنام مل يقل تتبع اآلخر؛ ألّن املتبادر من  حركة آخر الكلمة.

متابعتها اآلخر حلوقها به من غري ختّلل يشء، وهاهنا احلركة 

آخر االسم  :متخّللة بني آخر الكلمة والتنوين. ومل يقل

ليشمل تنوين الرتّنم يف الفعل. والقيد األخري إلخراج نون 

 (،520-591/ ص9، ج9116التأكيد اخلفيفة )التهانوي، 

 يف ألفيته: كام قال ابن مالك

 باجلر والتنوين والندا وأل ومسند للسم متييز حصل

 

 (36-21م، ص2092ل، مَ )اجلَ  أصل التنوين:

التنوين مل يأت يف اللغة العربية عبًثا، أو هدًرا، بل لفائدة، 

يرمي إليها الكلم غالًبا، وقد مرَّ بنا أنَّ التنوين ُيَعدُّ حرًفا زائًدا 

املعاين، تلك احلروف التي تفيد معنى يف غريها،  من حروف

وليس يف نفسها، واملتمعن يف دقائق هذه اللغة جيد أّن أية زيادة 

بالرضورة إل زيادة يف املعنى، ومن  يعىل مبنى الكلمة، يؤدَّ 

هنا تتنوع دالالت التنوين، بعّده حرًفا من حروف املعاين، 

ا، ومن أهم الدالالت وزائًدا عىل مبنى الكلمة التي ُأحلق هب

 التي يفيدها التنوين:

الداللة عىل خفة االسم: بكونه معربًا منرصفًا، وعىل  -9

نه يف باب االسمية، لكونه مل يشبه احلرف، فيبنى ومل يشبه  متكُّ

ن؛ لثقله،  الفعل، فيمنع من الرصف، إذ إن الفعل ال ينوَّ

 بخلف االسم الذي قد يلحقه التنوين خلفته.

لة عىل التنكري وعدم التحديد: ويلحق هذا الدال -2

التنوين غالبًا أسامء العلم املختومة بلفظ ويه، مثل سيبويِه، 

وقرعويه، وخالويِه، فإذا كنت تتحدث يف شخص معنيَّ 

واضح يف الذهن، ومعهود بينك، وبني خماطبك فإنك يف هذه 

احلال ال تلحقه التنوين؛ ألنه اسم مبني، كقولك: سيبويه 

النحاة، من غري تنوين سيبويه، أما إذا كنت تتحدث يف شيخ 

شخص غري مّعني، يسمى هبذا االسم، وليس معهودًا بينك 

اه، كقولك:  رًا إيَّ وبني خماطبك، فإنك تلحقه التنوين منكِّ

مررت سيبويٍه، فالتنوين هنا يدل عىل التنكري للسم امللحق 

 .به

ا بعض أسامء األفعال للداللة كام يلحق هذا التنوين أيًض 

عىل التوسع يف املعني، وعدم التحديد، فعندما تقول لشخص 

، بتسكني اهلاء، ومن غري تنوين، وهو اسم فعل أمر (َصهْ )

بمعنى: اسكت، أي: أنك تعني أن يسكت املتكلم أو 

املخاطب عن الكلم املعنيَّ أو اخلاص الذي يتحدِث فيه، وله 

 (َصهٍ )أما إذا قلت له:  .الكلم ما يشاءأن يتحدث يف غريه من 

ا، بتنوين اهلاء، فإنك تعني أن يسكت املتكلم عن الكلم مطلقً 

 .أال يتحدث يف أي يشءو

الداللة عىل التعويض: فمن الدواعي ما يقتيض  -3

حذف حرف من الكلمة، أو حذف الكلمة بكاملها، أو أكثر، 

ا عنه ًض فيحل التنوين حمل اليشء املحذوف، و يكون عو

اختصاًرا، فقد حيذف حرف الياء من االسم املنقوص النكرة 

يف حالتي الرفع واجلر وحيل التنوين حمله، كالتنوين الوارد يف 

قولك: هذا قاٍض، ومررت بقاٍض، فالتنوين هنا إنام هو 

ا التنوين الذي يأيت ، تعويض عن حرف الياء املحذوف وأمَّ

ما يكون بعد إْذ املسبوقة  للداللة عىل مجلة أو أكثر، فغالباً 

بلفظ حني، مثل: حينئٍذ، أو ساعة مثل: ساعتئٍذ، أوعند، مثل: 

 عندئذ، أو يوم، مثل: يومئذ.

تنوين املقابلة: وهو اللحق ملا مجع بألف وتاء  -1

زائدتني عن مفرده، كالتنوين الوارد يف قولك: هؤالء 

ي بتنوين املقابلة ،مسلامت   ألنه  ؛ومررت بمسلامٍت، وُسمَّ

 يقابل النون يف مجع املذكر السامل.

التنوين الداللة عىل  كذلك من املعاين التي يفيدها -5

احلارض أو املستقبل: فاسم الفاعل املجرد من أل واإلضافة، 

ال يعمل عمل فعله إال إذا دلَّ عىل احلال أو االستقبال، 

غ كاالبتداء أو  ويكون يف هذه احلال معتمًدا عىل مسوِّ

االستفهام أو النفي، أو نحو ذلك، بحيث يوازن اسم الفاعل 

ملضارع يف حركاته وسكناته وعدد العامل يف هذه احلال ا

ضم كاتُب، من غري بحروفه، فقولك: أنا كاتُب الدرِس، 

تنوين، فإنك تعني يف هذه احلال أنك كتبته يف املايض، أما 

قولك: أنا كاتب  الدرَس، بتنوين لفظ كاتب، فالتنوين الوارد 
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يف املثال السابق أفاد الداللة عىل املستقبل؛ لذا نصب املفعول 

وعىل هذا نجد أن التنوين قد يدل عىل احلدث يف به، 

 .املستقبل، وعدم التنوين قد يدل عىل احلدث يف الزمن املايض

 

  (36-21، ص2092)اجلمل،  التنوين: أقسام

 ُيقسم التنوين عىل قسمني: 

أحدمها خاص باالسم، واآلخر مشرتك فيه ويف غريه، 

نوين ومن التنوين اخلاص باالسم: تنوين التنكري، وت

، 9112الرصف، وتنوين العوض، وتنوين املقابلة )أبوحيان، 

(، وسيأيت مزيد من التوضيح الحقا ملا 662-661/ ص2ج

 خالف القاعدة يف هذه األقسام.

الذي يلحق بعض ": وهو التنوين تنوين التنكري-9

األسامء املبنية للتمييز بني معرفتها ونكرهتا نحو: مررت 

َصْه إذا أردت السكوت َوَصٍه إذا بسيبويِه وسيبويٍه آخر، و

َأَرْدَت سكوًتا، وإيِه إذا استزْدته من حديٍث معلوم، وإيٍه إذا 

فيام آخره َوْيه، وال يطرد  رداستزْدته من حديٍث جمهول، ويطّ 

 (.661/ ص2، ج9112)أبوحيان، "يف أسامء األفعال

عوًضا من اجلمل (إْذ  )وهو يلحقتنوين العوض: -2

ولذلك ال جيتمعان، ومثاله:  (إذْ )املحذوفة املضاف إليها 

وأنتم حينئٍذ تنظرون  :أي حني إذ بلغت  [،21]الواقعة

الروح احللقوم، وَيْلحق أيًضا اجلمع املتناهي املعتل اللم 

الذي ال ينرصف رفًعا وخفًضا نحو: قام جواٍر، ومررت 

ُيَعْيٍل تصغري َيْعىَل، وهو عوض  من بجواٍر، ونحو: َيْرٍم علاًم، و

الياء املحذوفة، وهذا هو مذهب سيبويه خلفًا للمربد الذي 

وقد عده بعض النحاة تنوين  ،زعم أنه عوض  من احلركة فقط

ومما ظهر يتضح  ،(662/ ص2، ج9112رصف )أبوحيان، 

 لنا أن تنوين العوض عىل رضبني: 

قوله تعال:  أحدمها: ما عوض من اإلضافة كالذي يف"

وانشقت السامء فهي يومئٍذ واهية  :فإن [، 69]احلاقة

أصله: فهي يوم إذ انشقت السامء واهية فحذفت اجلملة، 

وجيء بالتنوين فالتقى ساكنان فكرست الذال اللتقاء 

الساكنني، والثاين: كالذي يف نحو: هؤالء جواٍر، وهذا َيْرِم يف 

آخره ياء قبلها كرسة ما ال رجل سميته بـ يرمي، وكذا كل ما 

، فإنه (َيْعىَل  )ينرصف نظري، من الصحيح كـ ُيَعْيل تصغري

 تصغري َيْعَمر. (ُيَعْيِمر )نظري

وكون هذا التنوين عوضًا ال تنوين رصف هو مذهب 

ن سيبويه جعله عوًضا من الياء واملربد أسيبويه واملربد، إال 

، 9122، )ابن مالك"ا من ضمه الياء وكرسهتاجعله عوًض 

 (.61-63/ص2ج

ونحوه من اجلمع  (مسلامٍت )تنوين تنوين املقابلة: -3

فإنه مجع قصد به يف املؤنث من سلمة نظم  ،باأللف والتاء

 (مسلمني)الواحد واحتاد لفظ اجلر والنصب ما قصد يف 

 فقوبلت الياء بالكرسة والنون بالتنوين. ،ونحوه

ولذلك إذا سمى بـ مسلامت؛ بقي تنوينه كام يبقى نون 

فإذا أفضُتم من به، ومنه قوله تعال:  يمّ إذا ُس  (مسلمني)

تنوين  (مسلامت)فلو كان تنوين [، 912]البقرة:  عرٰفات

إذا صار  (ُمْسلَِمةٍ )لزال عند العلمية، كام يزول تنوين  ،رصف

علاًم، فإن يف كل واحد منهام بعد التسمية من العلمية، 

 والتأنيث ما يف اآلخر.

ن الرتنم مد وهو عوض من الرتنم؛ ألتنوين الرتنم: -1

الصوت بمدٍة جتانس حركة الروي يف القافية، فاألصل إذا 

فحذف املضاف، وأقيم  ،قيل تنوين الرتنم: تنوين ذي الرتنم

لسيبويه رأي يف تنوين الرتنم يقول فيه: املضاف إليه مقامه، و

إما إذا ترنموا فإهنم يلحقون الياء واأللف والواو؛ ألهنم "

)ابن مالك، "أرادوا مد الصوت، وإذا أنشدوا مل يرتنموا

(؛ فأهل احلجاز يدعون القوايف عىل 66/ ص2م، ج9122

 حاهلا يف الرتنم.

ملا مل وناس كثري من بني متيم يبدلون مكان املدة النون، 

كام  ،يريدوا الرتنم أبدلوا مكان املدة نونًا، ولفظوا بتامم البناء

فعل أهل احلجاز ذلك بحروف املد: قال العجاج: يا صاح ما 

َرَفْن)سيأيت خترجيه الحقا(،  وكذلك يفعلون "هاج الدموع الذُّ

(، فهذا 225/ ص2، ج9122)سيبويه،  "يف اجلر والرفع

 : التنوين خمالف لغريه بوجهني

أحدمها: أنه يلحق االسم وغريه مما ينون يف األصل، وما 

ال ينون، واآلخر: أنه يلحق يف الوقف وغريه، وهذا التنوين 

 ،حيذف يف الوقف بعد غري الفتحة، ويبدل ألًفا بعد الفتحة

وألجل االشرتاك فيه مل يمتنع مما فيه األلف واللم، كقول 

 جرير: )سيأيت خترجيه الحقا(

ــ ــيل الل ــاَأِق ــاِذَل والعتاب  وم َع

 

 وقويل إن أصبت لقـد أصـابا
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وهو الذي يلحق  -خفشأثبته األ-تنوين الغايل: -5

القوايف املقيدة واستشهد عليه بقول رؤبة: وقاتم األعامق 

خاوي املخرتقن )سيأيت خترجيه الحقا(، وقد اختلف النحاة 

ه من خواص األسامء كابن مالك يف يف التنوين فبعضهم عدّ 

ابن  ىيرإذ  ،وآخرون يرون أنه خاص باالسم ومميز له ،ألفيته

عقيل: أن التنوين الذي خيتص به االسم إنام هو تنوين 

التمكني، والتنكري، واملقابلة، والعوض، وأما تنوين الرتنم 

والغايل فيكونان يف االسم والفعل واحلرف )ابن عقيل، 

(، وقد استدرك الشيخ حممد حميي 29/ ص9، ج9120

بد احلميد يف هامش حتقيقه لكتاب رشح ابن عقيل الدين ع

ال يرد عىل "بالقول: إن اعرتاض ابن عقيل عىل ابن مالك 

ن تسمية نون الرتنم والنون التي تلحق القوايف الناظم؛ أل

املطلقة تنوينًا إنام هي تسمية جمازية، وليست من احلقيقة التي 

عىل  فأنت لو أطلقت لفظ التنوين ،وضع هلا لفظ التنوين

املعنى احلقيقي الذي وضع له مل يشملها، واألصل أن حيمل 

ولذلك نرى أنه ال غبار عىل كلم  ،اللفظ عىل معناه احلقيقي

(، 29/ هامش ص9، ج9120)ابن عقيل، "الناظم

التنوين ال خيص األسامء فقط، بل يتعداه  إنوخلصة القول: 

 إل أنواع أخرى قد تكون لألسامء ولغريها.

، 9125، ابن هشامإن أقسام التنوين عرشة )قيل: و

ألن التهانوي ذكر تنوين الغايل يف تقسيمه  ؛(150-111ص

(، من غري أن 520/ ص9، ج9116للتنوين)التهانوي، 

ا وهو تنوين املناسبة فزادوا سابعً  ،ينتبه إل أنه القسم السادس

وهو تنوين الرضورة وهو  :اوهو اللحق ملا ال ينرصف، وثامنً 

: اأو النصب، وتاسعً بالرفع الضم املبني عىل اللحق للمنادى 

هو التنوين الشاذ وفائدته جمرد تكثري اللفظ مثل: تنوين و

، وعارًشا
ٍ
تنوين احلكاية وهو اللحق لبعض األمثلة  :هؤالء

مثل: مرضاب  وزُن مفعاٍل، ضاربة  وزُن فاعلٍة، فكل  ،املوزونة

وفاعلة ممنوعان من الرصف؛ لعلمية اجلنس  من مفعال

؛ لذا كانت الدراسة والتأنيث، ونّونا ملجرد حكاية موزوهنام

جتاوز التنوين االسم املنرصف، ودخل عىل غريه مما ال  فيام

 . يستحق تنوينًا

 

 

 

 املطلب الثاين: ما خالف القاعدة يف باب التنوين: 

عددة، ولعل خالف التنوين أحكامه وأغراضه يف قضايا مت

 :هاأبرز

 

 تنوين املمنوع من الرصف:  -9

تعدُّ بعض األسامء ممنوعة من الرصف ألسباب وضعها  

النحاة والرصفيون، ومنعها من الرصف يعني عدم قبوهلا 

للتنوين وللكرسة، لكن بعض هذه األسامء املمنوعة من 

، الرصف ُنّونت خمالفة للقاعدة النحوية التي جاءت عليها

 ومنها: 

 

وهذا جاء يف قراءات  :(9)( تنوين صيغة منتهى اجلموعأ

إِنَّا َأْعَتْدَنا لبعض آي القرآن الكريم، فمثل يف قوله تعال: 

بعض  أ[، قر1]اإلنسان:  لِْلَكافِِريَن َسَلِسَل َوَأْغَلاًل َوَسِعرًيا

سلسل  "! قال ابن حميسن:َسَلِسل بالتنوينالُقّراء: 

ا ألن ما قبله وهو قوله تعال:  ؛بالتنوين، وإبداله ألًفا وقًفا  إِمَّ

ا َكُفوًرا  ( منّون منصوب، قال الكسائي3)آية  شاكًِرا َوإِمَّ

وغريه من الكوفيني: إن بعض العرب يرصفون مجيع ما ال 

ينرصف إاّل أفعل التفضيل، وقال األخفش األوسط سعيد بن 

إن بعض العرب وهم بنو ": -وهو من البرصيني -سعدة م

ألن األصل يف األسامء  ؛أسد يرصفون مجيع ما ال ينرصف

ا من بعدم التنوين، ممنوعً  (سلسل )وقرأ الباقون ،الرصف

)ابن حميسن،  "الرصف، عىل األصل يف صيغة منتهى اجلموع

( ، والقراءة بالرصف وعدمه 320-391/ص3، ج9111

(، وذكر ابن 391/ ص90، ج9111)درويش،  قراءة سبعية

ُه َعىَل ِصيَغِة "عاشور أنه  ِف أِلَنَّ ْ ُه َأْن ُيْمنََع ِمَن الرصَّ إِذا َكاَن َحقُّ

                                                           
منتهى اجلموع تقتيض املنع من رصف االسم، ولكن الشاعر قد صيغة ( (9

رصف هذه الكلمة ونوهنا حني اضطر إلقامة الوزن، ونظريه قول امرئ 

 القيس بن حجر الكندي:

 

 وقول زهري بن أيب سلمى:

 

 وقول سحيم:

 

احلميد عىل االنصاف يف مسائل  ينظر: تعليق حممد حميي الدين عبد

 (.2/100)اخللف لألنباري 

ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمـْن َظَعـائنٍ   َتَبرصَّ

 

 َسَلْكَن ُضَحّيًا بني َبْطنَْي َشَعْبَعِب؟

 

ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمـْن َظَعـائنٍ   َتَبرصَّ

 

 ِمـن َفـْوِق ُجـْرُثِم؟
ِ
ْلَن بِالَعْلياء مَّ  حَتَ

 

ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمـْن َظَعـائنٍ   َتَبرصَّ

 

وِري َغَواِدًيـا ْلَن ِمْن َجنْبِي رُشُ مَّ  حَتَ

 



 هـ(9112م/2029جامعة امللك سعود، الرياض ) (،9، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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َ َأنَّ ِقَراَءَتُه بِالتَّنِْويِن ملَُِراَعاِة ُمَزاَوَجتِِه َمَع  ُمنَْتَهى اجْلَْموِع َتَعنيَّ

ا  اللََّذْيِن َبْعَدُه َومُهَ
َأْغلاًل وَسِعرًيا، َواملَُْزاَوَجُة َطِريَقة   ااِلْسَمنْيِ

/ 21، ج9121)ابن عاشور،  "يِف َفِصيِح اْلَكَلِم، َوِمنَْها

: 312ص
ٍ
اْرِجْعَن "(: َقْوُل النَّبِي َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم لِنَِساء

 ؛ َفَجَعَل )َمْأُزوَراٍت( َمْهُموًزا(2)"َمْأُزوَراٍت َغرْيَ َمْأُجوَراٍت 

ُه َأْن َيُكوَن بِاْلَواِو َلكِنَُّه مُهَِز ملَُِزاَوَجِة َمْأُجوَراٍت، َوَكَذلَِك  َوَحقُّ

 "َقْوُلُه صىل اهلل عليه وسلم يِف َحِديِث ُسَؤاِل املََْلَكنْيِ اْلَكافَِر:

، َوَكاَن اأْلَْصُل َأْن ُيَقاَل: َواَل (3)"َفُيَقاُل َلُه: اَل َدَرْيَت َواَل َتَلْيَت 

ْوَت؛ فالفعل من الواوي، وليس من اليائي. َوِمنُْه َقْوُل َتلَ 

 الشاعر:

ُج َأَبِوَبـــةٍ  ـــٍة َوالَّ ـــاُك َأْخبَِي  َهتَّ

 

دَّ َواللِّينَا  خُيَالُِط اْلرِبُّ ِمنُْه اجْلِ

 

 

(، َفَقْوُلُه: 106)البيت البن مقبل يف ذيل ديوانه ص

ُه َأْن َيُقوَل: َأْبَواٍب، عىل أن قراءة َأْبِوَبةٍ  ، مَجُْع َباٍب، َوَحقُّ

ُدَها َرْسُم املُْْصَحِف، فاملزاوجة من  التنوين ِْقَراَءة  َمتِينَة  ُيَعضِّ

، وهذا (سلسل)وجهة نظر ابن عاشور هي سبب تنوين 

أي تنوين صيغة منتهى  -األمر خلف القاعدة النحوية 

فهو لغة غري " قال اآللويس: -فاجلموع املمنوعة من الرص

/ 95، ج9115)اآللويس،  "فصيحة ال ينبغي التخريج عليها

 يِف َقْولِِه: 21ص
ِ
اء  اْعَتَذَر َعِن اْختَِلِف اْلُقرَّ

ِ
(. وَبْعَض اْلُعَلاَمء

َماَلِة   َكاملَْدِّ َواإْلِ
ِ
ُه ِمَن ااِلْختَِلِف يِف َكْيِفيَِّة اأْلََداء )َسَلِسًل( َِأنَّ

َوَأنَّ ااِلْختَِلَف يِف َذلَِك اَل ُينَايِف  ،خَتِْفيِف اهْلَْمَزةِ وَ 

                                                           

احلديث أخرجه ابن ماجه عن عيل أمري املؤمنني ريض اهلل عنه، وأبو ( (2

يعىل عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، ورواه اخلطيب من حديث أيب 

ضعيف "هريرة ريض اهلل عنه، ورمز السيوطي لصحته، وقال الدمريي: 

لسلة فه الشيخ األلباين يف: الس. وضعّ "انفرد به ابن ماجه ويف سنده ضعف

فه أيضا يف: ضعيف اجلامع برقم (، وضعّ 2112الضعيفة برقم )

(9125.) 

(: ثنا أبو عامر: ثنا عبَّاد بن 1 -3/3احلديث أخرجه اإلمام أمحد )( (3

راشد عن داود بن أيب هند عن أيب نرضة عن أيب سعيد اخلدري قال: 

 -اهللجنازة، فقال رسول  -صىل اهلل عليه وسلم  -شهدت مع رسول اهلل 

:... فذكره. وكذلك أخرجه ابن جرير يف التفسري -صىل اهلل عليه وسلم 

(، والبزار 192/265-2/191(، وابن أيب عاصم يف السنة )93/913)

امللك بن عمرو  ( من طريقني آخرين عن أيب عامر عبد9/192-193)

به، والبخاري ومسلم يف صحيحيهام. وصححه اإلمام األلباين يف السلسلة 

(، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 3311) حة برقمالصحي

(3555.) 

؛ وابن عاشور، 661/ص1، ج9121التََّواُتر)الزخمرشي، 

 (. 311/ص21، ج9121

ومن املمنوع من الرصف ألنه عىل صيغة منتهى اجلموع 

َوُيَطاُف َعَلْيِهْم ، التي جاءت يف قوله تعال: (قوارير)كلمة 

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا )بِآنَِيٍة  ٍة 95ِمْن فِضَّ ( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ

ُروَها َتْقِديًرا [، قال ابن خالويه: 96-95]اإلنسان:  َقدَّ

يقرآن مًعا بالتنوين وباأللف يف الوقف، وبطرح التنوين "

فيهام، والوقف عىل األول، وعىل الثاين بغري ألف، إال ما روي 

كان يقف عليهام بغري ألف، فاحلجة ملن قرأمها عن محزة أنه 

ن األول ألهنا رأس آية وكتابتها يف السواد بالتنوين أنه نوّ 

وأتبعها الثانية لفًظا لقرهبا منها وكراهية للمخالفة  ،بألف

بينهام، ومها سيان كام قال الكسائي: أال إن ثموًدا كفروا رهبم 

األول، واحلجة ملن  فرصف الثاين لقربه من، أال بعًدا لثمود

ترك التنوين أنه أتى بمحض قياس العربية؛ ألنه عىل وزن 

، وهذا الوزن هناية اجلمع املخالف لبناء الواحد (فواعيل)

فلام  ،فهذا ثقل، وهو مع ذلك مجع، واجلمع فيه ثقل ثان

اجتمع فيه ثقلن منعاه من الرصف، فأما الوقف عليه يف هذه 

؛ وألن من العرب من يقول: القراءة باأللف فاتباع للخط

)ابن  "، فيقف عىل ما ال ينرصف باأللف"رأيت ُعمًرا"

 (.351-352، ص9129خالويه، 

ويف هذا املوضع ذكر ابن عادل احلنبيل أن القراء فيهام عىل 

(: إحداها: 33/ص20، ج9112مخس مراتب )احلنبيل، 

هام، ا، والوقف عليهام باأللف، والثانية: عدم تنوينتنوينهام معً 

وعدم الوقف عليهام باألف، والثالثة: عدم تنوينهام، والوقف 

عليهام باأللف، وعىل الثاين دوهنا، والرابعة: تنوين األول دون 

الثاين، والوقف عىل األول باأللف، وعىل الثاين دوهنا، 

واخلامسة: عدم تنوينهام معًا، والوقف عىل األول باأللف، 

 وعىل الثاين دوهنا.

؛ ألهنا صيغة (سلسل)هنام فكام مّر يف تنوين فأما من نو

عىل  (قوارير)و ،عىل وزن مفاعل (سلسلو)منتهى اجلموع، 

وزن مفاعيل، والوقف باأللف التي هي بدل من التنوين، فيه 

َلْفَظ َقواِريَرا الثَّايِن، جَيُوُز "موافقة للمصاحف املرسومة؛ ألن 

َة َأْن َيُكوَن َتْأكِيًدا َلْفظِيًّا، وغرض ِقيِق َأنَّ هَلَا ِرقَّ ه ِِزَياَدة حَتْ

َفاَدِة التَّْصنِيِف؛ َفُحْسُن التَّنِْسيِق يِف  َجاِج، َوجَيُوُز َأْن َيُكوَن إِلِ الزُّ

َلِت َرْوَنِق جَمْلِِسهِ  اِب ِمْن ُمَكمِّ َ )ابن عاشور،  "آنَِيِة الرشَّ
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ِل جاء ُمَراعَ 313/ص21، ج9121 اة (. فَتنِْويُن قواريرا اأْلَوَّ

ِحَقِة ِمْن َقْوله  ابَِقِة َواللَّ للَكلاَِمِت اْلَواِقَعِة يِف اْلَفَواِصِل السَّ

ْنَسان:  كاُفوًراتعال:  ، أما َتنِْويُن َتْقِديًرا[ إَِل َقْولِِه: 5]اإْلِ

، 9121الثَّايِن فجاء ملَُْزاَوَجِة اللفظ َمَع َنظرِِيِه )ابن عاشور، 

قلنا باملزاوجة هنا فهذا ال (، ولكن حتى لو 313/ص21ج

، وهي صيغة منتهى اجلموع موافق (قوارير)يعني أن تنوين 

 لقاعدة النحويني يف عدم تنوين املمنوع من الرصف.

 

 املبنية: األسامءتنوين  -2

مثل: سيبويه، ونفطويه وما جاء عىل شاكلتها، وهذه 

للفرق بني العلم املوسوم هبذا  األسامء أعجمية، وُنّونت

تنوينها بتنوين عض صفاته، وسموا بومن شاهبه يف  ،االسم

، 2090التنكري، وهذا من إضافة الدال إل املدلول )احلازمي، 

(، فالتنوين يدل عىل تنكري مدخوله، وضابطه: أنه 59ص

اللحق لبعض املبنيات يف حالة تنكريه ليدل عىل التنكري... 

ذا التنوين إذا دخل عىل االسم املبني فهي التفريق أما فائدة ه

بني املعرفة والنكرة، لذا ال يدخل سوى بابني اثنني ال ثالث 

هلام: األول: اسم الفعل: كصه ومه، واآلخر: العلم املختوم 

نه يف العلم املختوم بويه يعّد أبويه: كسيبويه، وخالويه، إال 

سامعًيا، ال يقاس  قياسًيا يقاس عليه، ويف اسم الفعل يعدّ 

عليه، تقول: جاء سيبويِه وسيبويٍه، أما صه وصٍه، فصْه: اسم 

. ومما (39/ ص9، ج9110)األهدل،  فعل بمعنى: اسكت

تنوين "خالف القاعدة جميء تنوين لألسامء املبنيات يقال له: 

 قوُمك"ُحكي:  ،"الشذوذ
ٍ
؛ لتكثري  "هؤالء

ٍ
بتنوين هؤالء

، 9111؛ الصبان، 39/ ص9، ج2000اللفظ )األزهري، 

(، وقد سامه بعضهم التنوين الشاذ؛ ألنه خارج 59/ ص9ج

عن أقسام التنوين، وقيل: التحقيق أنه نون زيدت يف 

وهذا فيه  (،911، 9112آخرهؤالء وليس بتنوين )املرادي، 

نظر؛ ألن الذين حكوه سموه تنوينًا، وهذا دليل عىل أهنم 

 (.111، 9125هشام، سمعوه يف الوصل دون الوقف )ابن 

 

ب( تنوين األسامء املؤنثة الثلثية األحرف الساكنة  

، وهند، ودعد، أما رصف مرص؛ فألن ، مثل: مرصالوسط

أصل املرِْص: احلّد، وُمصور الدار: حدودها )ابن منظور، 

 (. قال عدي بن زيد:915/ص 5، مادة مرص )ج9119

ا اَل َخَفاَء  ْمِس ِمرْصً بِِه َبنْيَ النََّهاِر َوَبنْيَ اللَّيِْل َوَجاِعُل الشَّ

 َقْد َفَصَل 

اف مرص ما جاء يف قوله تعال: ومن رَص   اْهبُِطوا ِمرْصً

العلمية والتأنيث؛ ألنه  اجتامع[، فهنا نّونت مع 69]البقرة: 

، َوبِِه  َبَبنْيِ ُفُه َمَع ُحُصوِل السَّ ثلثي ساكن اْلَوَسِط، َوجَيُوُز رَصْ

: إِنَّ (1)، َوِسيَبَوْيهِ (6). َوَقاَل اخْلَلِيُل (5)َواْلكَِسائِيُّ  (1)َفُش َقاَل اأْلَْخ 

ا ِمَن  ُه َأَراَد ِمرْصً ُه اَل َعَلِميََّة ُهنَا أِلَنَّ َذلَِك اَل جَيُوُز، َوَقااَل: إِنَّ

ْ ُيِرِد املَِْدينََة املَْْعُروَفَة، َوُهَو ِخَلُف الظَّاِهرِ   "اأْلَْمَصاِر، َومَل

(، بل إن سيبويه متشدد 902/ ص9، ج9113كاين، )الشو

يف هذا األمر، ومنع تنوين االسم األعجمي، ولو كان ثلثيا 

فإن كان االسم الذي عىل ثلثة أحرف "ساكن الوسط، قال: 

ألن املؤنث يف ثلثة  ؛أعجميَّا، مل ينرصف وإن كان خفيفا

ر يف األ ربعة فام األحرف اخلفيفة إذا كان أعجمًيا، بمنزلة املذكَّ

ميت مؤنثَّا بمذكر  ،فوقها إذا كان اسام مؤنًثا أال ترى أنَّك لو سَّ

ر إذا سميته بعناق  خفيف مل ترصفه، كام مل ترصف املذكَّ

 .(212/ص 3م ،ج9122)سيبويه،  "ونحوها.

وما دفع سيبويه واخلليل للقول بمنع تنوين مرص  

بغري  (مرص)وأخواهتا أن يف بعض املصاحف جاءت كلمة 

، (2)قرأ احلسن: ِمرْصَ بغري تنوين "تنوين يف هذا املوضع؛ إذ 

وقال: األلف زائدة من الكاتب، وكذلك يف بعض مصاحف 

ُعْثامن، ومصحف ُأيّب، وابن َمْسُعود كأهنم َعنَْوا مكاًنا بعينه، 

 ،9112)احلنبيل، "وهو بلد فرعون وهو مروي عن أيب العالية

مد متويل الشعراوي ويأيت الشيخ حم(، 920/ص2ج

اليشء املمنوع من الرصف للعلمية  "بخلصة يقول فيها: 

والتأنيث إذا كان لبقعة أو مكان، مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى 

فإن كان بقعًة  ،مؤنثًا، ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا 

فهو علم ممنوع من الرصف، وإن كان مكانا تكون فيه علمية 

                                                           

( مل يقل ذلك، بل 906-9/905لكن األخفش يف معاين القرآن ) ((1

ذكر أن من العرب من يرصفه ومنهم من ال يرصفه، وما جاء يف املتن من 

 .9/902قول ُنسب إل األخفش ذكره الشوكاين يف فتح القدير 

قول ُنسب إل األخفش ذكره الشوكاين يف فتح ما جاء يف املتن من   ((5

 .9/902القدير 

 .923ص/1جمادة مرص  ، د ت،لفراهيديينظر: العني، ل ((6

 .212ص/ 3ج ، لسيبويهالكتابينظر:  ((1

؛ وأبو البقاء 29ص/2جذكر هذه القراءة الطربي يف تفسريه  ((2

 .61ص/9جالعكربي يف التبيان يف إعراب القرآن 
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ون هناك علمية وأمهية ولكن اهلل وليس فيه تأنيث، ومرة تك

ولوط  ،نوح :كلامتمن مثل رصفها يف القرآن الكريم، 

وهود، كل هذه األسامء كان مفروًضا أن  ،وحممد ،وشعيب

 :فقيل يف القرآن الكريم ،متنع من الرصف ولكنها رصفت

وهوًدا... ولكن الثابت يف  ،وحممًدا ،وشعيًبا ،ولوًطا ،نوًحا

التي مل تنون هي علم عىل مرص التي  (رصم)ن أالقرآن الكريم 

التي خضعت للتنوين فهي تعني كل  (مرًصا)نعيش فيها، أما 

 (.361-366/ص9، ج9111)الشعراوي، "واٍد فيه زرع.

ومن املمنوع من الرصف الذين نّون يف هذا املبحث:  

 ،9122وَدْعد، وِقْدر، وَعنْز، ومُجْل، ونِْعم )سيبويه،  ،ِهنْد

ُفوا خلفتهم وسكون وَسطهم،  قد(، و219/ص2ج رُصِ

 ،9121وبعض العرب ال ترصفهم، وهو األول )ابن هشام، 

 (، قال الشاعر:516

ـــا ـــِل ِمئَزِرَه ـــْع بَفْض  مَلْ َتَتَلفَّ

 

 َدْعد  َومَلْ ُتْسَق َدْعُد يف اْلُعَلـِب 

( فجمع الشاعر 9029البيت جلرير يف ملحق ديوانه ص) 

أورده الصبان يف حاشيته قال:  بني األمرين. وهنا تنبيه مهم

هو مذهب اجلمهور... ألن ما ذكره من أن املنع أحق "

السكون ال يغري حكاًم أوجبه اجتامع علتني يمنعان 

 األزهري، ،313/ص3ج ،9111)الصبان، "الرصف.

مع الذين أجازوا  علة(، وكلمه مهم فل 2/332ج ،2000

يف، تنوين االسم الثلثي الساكن الوسط غري التخف

يف منع االسم من  يتنيوالتخفيف معارض لعلتني أساس

الرصف، وهذا يعني أن ترصيف األسامء املذكورة خمالف 

 للقاعدة النحوية.

 

ج( تنوين األسامء املؤنثة الثلثية األحرف حمركة الوسط  

، ، مثل: َسَحر، وَغْدَوة، وُبْكَرة، وَعِشيَّةوالرباعية األحرف

ْينَاُهْم بَِسَحرٍ كانت نكرات، قال تعال:  نتفهي إذا نوّ   َنجَّ

 َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا[، وقال: 31]القمر: 

[، وإذا مل تنون فهي معارف، أي سحر يوم معني، 99]مريم: 

 ،2000وغدوة يوم بعينه، وبكرة يوم بعينه )السامرائي، 

 كتابه )النحو املصفى( قاعدة (، وذكر حممد عيد يف3/305ج

يف هذا  "عامة يف األسامء املؤنثة املمنوعة من الرصف، قال: 

ا عىل النوع تفصيل ملنعه من الرصف، ذلك أنه إن كان زائدً 

.. منع من الرصف مطلقا دون حمرتزات فإذا .ثلثة أحرف

كان ثلثًيا حمرك الوسط، مثل: سَحر، مَلك، سَقر منع أيضا 

أصله -من الرصف، وإن كان ثلثيا ساكن الوسط أعجميًّا 

 "منع من الرصف، مثل )مْحص، َكْرك، بْلخ( -غري عريب

(، وذكر بعضهم تنوينا الحقا ملا ال ينرصف من 13)عيد، ص

 ؤنثة، كقول امرئ القيس: األسامء امل

 ويوم دخلُت اخِلْدَر ِخْدَر ُعنَْيـَزةٍ 

 

ـْرِجيِل   فقالْت: لََك الويْلُت إنَك ُم

(، وهذا سببه 99)البيت المرئ القيس يف ديوانه ص 

الشعر ونغمته التي تتمثل يف أوزانه وقوافيه،  ارضورة موسيق

من  إال بتنوين االسم املمنوعا فإذا مل تستقم هذه املوسيق

الرصف )عنيزة(، كانت تلك رضورة تبيح للشعراء هذا 

 التنوين، وهذا التنوين أيضا خمالف للقاعدة النحوية.

 

 املعرف: االسمتنوين  -3

ألن التعريف زيادة  عىل  ؛االسم املعّرف ال يلحقه تنوين

َتِمْل اجلمع بني  أّول االسم، والتّنوين ِزَيادة  عىل آخره فلم حَيْ

(، وهذا يعني 963/ ص9ج ،2001زيادتني)ابن الصائغ، 

أن املعرف باأللف واللم، واملضاف، إما أن يقال: إهنام 

هنام منرصفان غري إمنرصفان أو غري منرصفني، فالقول 

تعريف؛ إذ مل تتصف بالرصف وهو صحيح عىل مقتىض ال

التنوين، وهذا باحلّس، وإذا مل تتصف به مل يصح أن يقال: إهنا 

منرصفة، والقول إهنا غري منرصفة باطل، وإن مل يلحقه 

 ،2001الرصف الذي هو التنوين، وهذا بإمجاع )الشاطبي، 

(، وأيًضا يطلق النحويون عىل املضاف، وذي 512/ ص5ج

اف كثريا، فيقولون: إن غري املنرصف إذا األلف واللم االنرص

أضيف أو دخلته األلف واللم انرصف، وال يقال: إن األلف 

واللم، واإلضافة، ملا كانا يعاقبان التنوين سمي ما مها فيه 

منرصًفا حكاًم للمعاقب بحكم ما عاقبه، ولذلك دخله اجلر 

مع األلف واللم واإلضافة، فل غرو أن سموه منرصفا 

(، مما مّر سابًقا وجدنا أنه 512/ ص5ج ،2001اطبي، )الش

ال جتتمع أل التعريف وال اإلضافة مع التنوين يف اسم، ولكن 

 هذه القاعدة ُخولفت أيًضا، عىل ما سيأيت: 
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 بـ ال التعريف:  املعرفأ( تنوين 

يأيت تنويُن الرَتنُّم، وهو: بدل من  (1)يف القافية املطلقة

نُِّم، فاملبدل من ِعَوًض  ،حُروف اإلطلق َ اِت الرتَّ ا من مدَّ

 األلف، كقول العجاج:

َفنْ  رَّ ُموَع الذُّ  َيا َصاِح َما َهاَج الدُّ

 

 ِمْن َطلٍَل أَْمَسى خَتَـاُل املُْصـَحَفا

 (901)للعجاج يف ديوانه ص  

 واملبدل من الواو، كقول الّشاعر:

 َمَتى َكاَن اخِلَياُم بِـذي ُطُلـوٍح 

 

ُتَها اخِلَياُمنْ   ُسِقْيِت اْلَغْيَث َأيَّ

 

 

 (.212)جلرير اخلطفي يف ديوانه ص 

 واملبدل من الياء، كقول جرير:

 َأْْيَاَت َمنِْزُلنَـا بِنَْعـِف ُسـَوْيَقةٍ 

 

ــاِمنْ   َكاَنــْت ُمَباَرَكــًة ِمــَن األيَّ

)البيت جلرير اخلطفي يف ملحق الّديوان  

 (.9031/ص2ج

وهو اسم معرف بـ ( الذرفن )إن دخول تنوين الرتنم عىل 

وغريها من األسامء املعرفة املذكورة يف  (األيامن )أل، وعىل

وقع مع أن أل عّرفت االسم، والتنوين  ،الشواهد التي معنا

املختص باالسم ينايف التعريف؛ ألنه يدل عىل عدم اختصاصه 

ن عىل املعرف بـ بفرد معني من أفراد جنسه، وملا دخل التنوي

أل تبني أن تنوين الرتنم ال خيتص باالسم، ودليل ذلك دخوله 

، وهذا شاذ؛ ألن التنوين نفسه ال يلحق إال األسامء عىل الفعل

( عىل ما سيأيت، 19/ص9)ابن هشام، د ت، جاملعربة 

 ،9162وتنوين االسم املعرف ليس بجائز)ابن جني، 

 (.11ص

بالقافية املقيَّدة، كقول  وهناك تنوين  غال، وهو: خيتصُّ 

 ُرْؤَبَة:

 َوَقاتِِم األَْعاَمِق َخاِوي املُْخرَتَْقنْ 

 

 ُمْشَتبِِه األَْعـَلِم ملََّـاِع اخلََفْقـنْ 

 (. 901لرؤبة يف ديوانه ص رجز)ال  

والتنوين الغايل زاده األخفش، وساّمه بذلك؛ ألّن الغلو 

الّزيادة، وهو زيادة عىل الوزن، وسّمى احلركة اّلتي قبل حلاقه 

ا، وزعم ابن احلاجب أّنه إّنام ُسّمي غالًيا؛ لقّلته، ونفاه  ُغُلوًّ

؛ 912-911ص ،9112الّسريايّف، والّزّجاج )املرادي، 

                                                           

املطَلقة: ما كان روّْيا متحّرًكا. ويلحقها الّتنوين يف لغة بني القافية  ((1

(؛ واألصول يف النحو البن الرساج 1/201متيم وقيس. ُينظر: الكتاب )

(؛ واجلنى الّداين للمرادي 9/509(؛ ورّس صناعة اإلعراب )2/326)

(916.) 

/ 9هشام، د ت، ج ؛ وابن22/ص9ج ،2000واألزهري، 

 (.12ص

يرى بعض النحاة أن التنوين يف الكلم علمة النفصال 

االسم، ولكنهم أدخلوه يف القوايف يف االسم املعرف باأللف 

بعده )السهييل،  عامواللم، إشعارًا بتامم البيت وانفصاله 

 (.959ص ،9112

ومن التنوين الداخل عىل االسم املعّرف بـ أل ما جاء يف 

ن الكريم، يف ثلثة مواضع منه، وكلها يف سورة القرآ

َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ األحزاب، هي: قوله تعال: 

َيُقوُلوَن َياَلْيَتنَا [، ويف قوله تعال: 90]األحزاب: الظُّنُوَنا

ُسواَل ) نَا إِنَّا َأَطْعنَا َساَدَتنَا 66َأَطْعنَا اهللََّ َوَأَطْعنَا الرَّ ( َوَقاُلوا َربَّ

بِيَل )وَ  اَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ [، 61-66]األحزاب:  (61ُكرَبَ

ه ألف خروج وترنم وال يكون إال يف فذهب اخلليل إل عدّ 

وأهنم إنام فعلوا ذلك لُبعد  ،رؤوس اآلي، أو عند القوايف

(، وأما ابن جني فذهب 255 ،9115الصوت )الفراهيدي، 

اآلي،  رؤوسعىل  شباع الفتحة للوقفإلإن ذلك  :إل القول

زيدت هذه األلفات يف أواخر هذه األسامء التي ال "فقال: 

تنوين فيها إلشباع الفتحات، وتشبيه رؤوس اآلي بقوايف 

، وأما الثعالبي  (935/ ص2ج ،9125)ابن جني،  "األبيات

فريى أن العرب تزيد وحتذف حفظا للتوازن وإيثاًرا له؛ لذا 

والسبيل )الثعالبي،  ،الرسوالزيدت األلف يف: الظنونا، 

(، وهذه األقوال تثبت أن هذه األلف، 361ص ،2000

املذكورة يف اآليات إنام هي ألف تنوين الرتنم، وأهنا اجتمعت 

وأنكر بعضهم أن تكون  ،يف كلمة واحدة مع أل التعريف

تلك النونات من التنوين؛ لثبوهتام مع أل، ويف الفعل، ويف 

/ 9وقف )ابن هشام، د ت، جاحلرف، ويف اخلط وال

(، وحلذفهام يف الوصل، حتى خيرج من إشكال خمالفة 13ص

التنوين للقاعدة النحوية، ولكن الشواهد املذكورة حجة عليه 

 ال له.

 

 :ب( تنوين االسم املعرف باإلضافة

 هذا التنوين ذكره بعضهم، يف رواية قول الشاعر: 

 حَيِْمُلنِيأال َفًتى ِمن َبنِي ُذْبَياَن 

 

 َوَليَس َحاِمُلنِي إال اْبُن مَحَّـالِ 

)البيت أليب حمّلم السعدي يف: املربد، دت،  

 (225/ص9ج
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ذكر غري واحد أن الزخمرشي يرى أن الناس تقول: 

،  (291/ص9ج ،9112، يرشالزخم) "حاملني هذا العكم"

)أبو حيان،  وقد ذهب إل أن النون يف حاملني تنوين هشام

/ 1ج،9111؛ البغدادي، 319/ ص90متعددة، جسنوات 

( فأجاز: )هذا ضاربنك وهذا ضاربني(، بإثبات 265ص

التنوين مع الضمري، وجعل هشام إثبات هذا النون الذي هو 

التنوين نظري إثبات نون التثنية ونون اجلمع مع الضمري يف 

(، ورأى غريه أن 922/ ص2ج ،2002الرضورة )تيمور، 

هذه الشواهد مصنوعة )الزخمرشي،  ؛ ألنهذا ال جيوز

(، وعىل ذلك رأينا أن حلاق نون 291/ ص9ج ،9112

ألن  ؛التنوين للسم املضاف خمالف لقواعد النحويني

أى أن هذه النون هي ر ملن هذا –اإلضافة أغنت عن التنوين 

) ابن هشام، د  وقاية نون أهنا يرى وبعضهم –نون التنوين

ا تنوين فالبيت حجة له (، ومن رأى أهن922/ص 9ت، ج

 عىل خمالفة دخول التنوين للقاعدة يف هذه املسألة.

 

  :تنوين املنادى العلم -1

 عىل الضّم، إذا اضُطرَّ الشاعر إل "
ِ
املناَدى املُستحقُّ البناء

تنوينه جاَز تنوينُُه مضموًما أو منصوًبا، ويكوُن يف احلالة 

 "نصوًبا كالعلم املضافاألول َمبنيًّا، ويف الثانيِة ُمعرًبا م

 ،2009؛ النجار، 50/ ص9ج ،9111)الصبان، 

(، َفيكون 959/ص3ج ،9113؛ الغلييني، 260/ص3ج

 ،ُدُخول التَّنِْوين َها ُهنَا كدخوله عىل اْسم َمْرُفوع اَل ينرَْصف

ِذي قبله َفَصاَر  َولكنه دخل أِلَن َما بعده من مَتام ااِلْسم الَّ

 وسط ااِلْسم َفلم يكن إاِلَّ النصب باَِم دخل التَّنِْوين كحرف يِف 

(، 221/ ص1ااِلْسم من التَّنِْوين والتامم )املربد، دت، ج

/ 2ج ،2000سواء كان علاًم أو نكرة مقصودة )األزهري، 

 (، فمن األول: قول الشاعر:229ص

ــا ــر  َعَلْيه ــا َمَط ــَلُم اهلل ي  َس

 

ـلمُ   َولْيَس َعَلْيَك َيا َمَطُر السَّ

وقوُل ، (921)البيت لألحوص األويس يف ديوانه ص 

 اآلخر خياطب مَجَله:

فَْت  ُة َبْعَد اهلَْجِر َوانرَصَ  َحيَّتَك َعزَّ

 

 َفَحّي، َوحْيََك، َمْن َحيَّاَك، يا مَجَُل 

 َليَْت التَِّحيََّة كانَْت يِل َفأَْشـكَرها 

 

 َمكاَن يا مَجَل  ُحيِّيَت يا َرُجـُل 

 (153يف ديوانه ص)البيت لكثري عزة   

 ومن الثاين املنصوب، قول الشاعر:

َبْت َصـْدَرها إيلَّ وقالـْت   رَضَ

 

ا، َلَقْد َوَقْتـَك األَواقـي  يا َعِديًّ

 

 (51)البيت للمهلهل بن ربيعة يف ديوانه ص 

وأما اسم اجلنس املعني بالقصد، فقلام يرد إال منصوًبا 

ة، (، فهو نكرة مقصود9305/ ص3ج ،9122)ابن مالك، 

 :كام يف قول الشاعر

 َأَعْبًدا َحـلَّ يف َشـَعَبي َغِريًبـا

 

اَبـــا  َأُلؤًمـــا ال أَباَلـــَك َواْغرِتَ

 

 

 (.650)البيت جلرير اخلطفي يف ديوانه ص 

إجراء للنكرة  بتنوين عبًدا مع نصبه عىل اإلعراب

املقصودة جمرى النكرة غري املقصودة )رشح الترصيح، 

ُفوا املبنيَّ للرضورة (، وهم إذا 229/ص2، ج2000 رَصَّ

وُه إل األصل )األنباري،  ( فيا 253/ص9ج ،2003َردُّ

يجعله إذا ُنّون وطال كالنكرة. فيا رجل،  :مطًرا، يشّبه بقوله

ومل نسمع عربًيا يقوله، وله وجه من القياس )سيبويه، 

(، ولكن ما ُيْرَوى من هذا ََشاذٌّ ال يقاس 203/ 2ج ،9122

 (.251/ص9ج ،2003ي، عليه )األنبار

 

 :تنوين الفعل -5

دخل تنوين عىل الفعل، واألصل أن التنوين خاص 

 يف قول جرير:كام باألسامء، 

ــْوَم َعــاِذَل َواْلِعَتــاَبنْ   َأِقــيلِّ اللَّ

 

 َوُقْويِل إِْن َأَصْبُت َلَقْد َأَصـاَبنْ 

)البيت جلرير بن عطية اخلطفي التميمي يف ديوانه   

 (.293ص

بالتنوين بداًل من األلف ألجل الرتنم )األزهري، فجيء 

(، ودخل أيضا التنوين الغايل عىل الفعل 21/ ص9د ت، ج

 قول امرئ القيس:(يف َيْأمَتِْرنْ  )كام يف

 َأَحاِر ْبَن َعْمـٍرو َكـأينِّ مَخِـْرنْ 

 

 َمـا َيـْأمَتِْرنْ 
ِ
 َوَيْعُدو َعـىَل املَـْرء

 (.951)البيت له يف ديوانه ص 

 ويف قول العجاج: 

 َشَجا  َما َهاج أَْحزانًا َوَشْجًوا َقدْ 

 

 

ِميِّ َأهْنََجـنْ   ِمْن َطَلـٍل َكـاألحَْتَ

 (.1)البيت للعجاج يف ديوانه ص 

، وهو فعل (أصاب)إن دخول تنوين الرتنم عىل الفعل 

وهو فعل ماٍض ( أهنجن)ماٍض، ودخول تنوين الغايل عىل 

وهو فعل مضارع، داللة عىل أن  (يأمترن)أيًضا، وعىل الفعل 

فل يكون دليل عىل  ومن ثمالتنوين غري خمتصٍّ باالسم، 

اسمية ما يدخل عليه كتنوين التنكري )ابن هشام، د ت، 

(؛ لذا عددناه خمالفا لقواعد النحويني القائلة 19/ص9ج

 باختصاص التنوين للسم.



 ما خالف القاعدة النحوية يف مسائل التنوين: رشيد  حممد حسن الرهوي، صالح عبداهلل منصور مسود العولقي
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 :تنوين حرف املعنى -6

خمالف للقول  يلحق تنوين الغايل احلرف، وهذا

 باختصاص التنوين لألسامء فقط، إذ جاء يف قول رؤبة:

 َقاَلْت َبنَاُت الَعمِّ َيا َسْلَمى َوإِْننْ 

 

ا ُمْعِدًما َقاَلْت َوإِننْ   َكاَن َفِقرْيً

(، 926)البيت لرؤبة بن العجاج يف ملحق ديوانه ص  

ولو بحثنا تنوين الرّتّنم لوجدناه يلحق احلروف أيضا، كقول 

 النّابغة الّذبيايّن:

ُل َغـرْيَ َأنَّ ِرَكاَبنَـا حُّ َ  َأِزَف الرتَّ

 

 ملََّا َتـُزْل بِِرَحالِنَـا َوَكـَأْن َقـِدنْ 

 

 

 

 (.21)البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص 

وهو حرف  (إن)إن دخول التنوين الغايل عىل احلرف 

وهو حرف حتقيق،  (قد)رشط، ودخول تنوين الرتنم عىل 

فل يكون  ومن ثمداللة عىل أن التنوين غري خمتصٍّ باالسم، 

دليل عىل اسمية ما يدخل عليه كتنوين التنكري)ابن هشام، د 

(؛ لذا كان تنوين احلرف خمالفا لقواعد 19/ص9ت، ج

 .النحويني

 

 تنوين العلم املوصوف:  -1

حيذف التنوين من االسم النكرة لزوًما لإلضافة 

 ،(، وال ينّون املعرفة112ص ،9125ولشبهها)ابن هشام، 

ولكن هذه القاعدة أيضا ُخولفت، فوجدنا العلم املوصوف 

 :الشاعر ُنّون، يف قول

 َجاِرية  ِمـْن َقـْيٍس بـِن َثْعَلَبـهْ 

 

ــهْ  ــْيٍف ُمْذَهَب ــُة َس ــَأنَّام ِحلَي  َك

 (.912)البيت لألغلب العجيل يف ديوانه ص 

(، 51/ص9ج ،9111ان، فخالف القاعدة )الصب

إل القول: إن الشاعر جلأ إليه هنا رضورة؛  موذهب بعضه

التنوين يعدُّ ألن إثبات التنوين فيام اجتمع فيه رشوط منع 

قيس  ّونَ وهنا نُ  (،56/ص2رضورة )ابن هشام، د ت، ج

املنعوت بابن، يف غري النداء اضطراًرا، وحجتهم يف االضطرار 

لقاعدة النحوية، بل تظهر سبب خمالفة ال تنايف خمالفة الشاعر ل

 الشاعر للقاعدة.

 

 حذف تنوين االسم النكرة:  -2

حيذف التنوين خمالًفا قاعدته قليًل؛ اللتقاء الساكنني إذ  

 ،9122التنوين ساكن أبًدا إال أن يلقي ساكنًا) سيبويه، 

( فيكرس ويقرأ: وعذابِن اْرُكْض، كام يف قوله 952/ ص1ج

ْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب )تعال:  نَِي الشَّ  ( اْرُكْض 19َأينِّ َمسَّ

بالضم، وقد  (وعذابُن اْرُكض )[، وقد قرئ:12-19]ص: 

 حيذف التنوين أيًضا كام يف قول الشاعر:

 َفَأْلَفْيُتـــُه َغـــرْيَ ُمْســـَتْعتٍِب 

 

 َوالَ َذاكِـــــِر اهللَ إالَّ َقلِـــــيلَ 

 (.923ديوانه ص)البيت أليب األسود الدؤيل يف  

؛ اللتقائه مع اللم الساكنة يف (ذاكر)ُحذف التنوين من  

لفظ اجلللة اهلل، وجاءت اآلية بنصب االسم الرشيف، وعىل 

َلةِ  هذا فل دليل يف قراءة من قرأ  ]احلج:  َواملُِْقيِمي الصَّ

(، 951/ص3، ج9121 الزخمرشي،[ بنصب الصلة )35

لة، الحتامل كونه مللقاة عىل أن حذف النون لتقصري الص

ليتامثل  ،اللم الساكنة، وإنام آثر ذلك عىل حذفه لإلضافة

، اهللَُّ املتعاطفات يف تعني التنكري، وقرئ:  ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد 

َمدُ  [، برتك تنوين أحد )أبو حيان، 2]اإلخلص:  الصَّ

(؛ لتتامثل الكلامت يف ترك 160/ص3ج ،2009األندليس، 

ْيُل َسابُِق النََّهارِ ن، وقرئ: التنوي [، برتك 10]يس: َواَل اللَّ

)أبو حيان، األندليس، (،النهار)ونصب  (سابق)تنوين 

(؛ ليامثل ما قبل العاطف يف ترك التنوين 61/ص1ج ،2009

، وأما قوله تعال: (211ص ،9125)ابن هشام،  ويف احلركة

 اهللََِّوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْير  اْبُن :[، فقد قرئ 30]التوبة

؛ وابن 391ص ،9122بالتنوين وبغري التنوين )ابن زنجلة،

َن جعله مبتدأ و911، ص9129خالويه،   (ابُن اهلل)(، فمن َنوَّ

اخلرَب حكايًة عن َمقاِل اليهود، وَمن حذف التنويَن منه جعله 

كون وصًفا، وقدر مبتدًأ حمذوًفا، تقديُره: هو عزيُر بُن اهلل، في

صفَته. وهذا فيه  (ابُن اهلل)اخلرَب، و (عزيز)مبتدَأ، و (َُهو)

ضعف  عند بعضهم؛ ألن عزيًزا مل يتقّدم له ذكر  فُيْكنَى عنه، 

واألشبُه أّن يكون أيًضا خرًبا إاّل أّنه ُحذف منه التنوين اللتقاء 

 ،2009الساكننَْي من قبيل الرضورة )ابن يعيش، 

 (.331/ص9ج

 

 اخلامتة

عىل دراسة موضوع الشذوذ يف التنوين  البحث أقترص

ومل  ،خاصة، وقد ُعني بجزئيات املوضوع ومجعها إل بعضها

يذكر صلة هذا املوضوع ببقية موضوعات النحو األخرى إال 

 ملامًا، وخلص البحث إل اآليت: 

َأي : نونته :ُيَقال ،التنوين مصدر من َباب التفعيل-9

 التنوينة(.):اأدخلته نونا، ويقال له أيًض 



 هـ(9112م/2029جامعة امللك سعود، الرياض ) (،9، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

39 

مل ُيدرس ما شّذ يف باب التنوين دراسة خاصة به كام -2

 تناولته هذه الدراسة.

أهم الدالالت التي يفيدها التنوين: الداللة عىل خفة -3

الداللة عىل و االسم، والداللة عىل التنكري وعدم التحديد،

 .التعويض

ُيقسم التنوين عىل قسمني: أحدمها خاص باالسم -1

، وهذا يعني أن التنوين رتك فيه ويف غريهاملتمكن، واآلخر مش

ليس خاًصا باألسامء عىل اإلطلق، وإنام يشّذ فيكون يف 

 واحلروف، واألسامء غري املتمكنة. ،األفعال

ال حجة ملن اشرتط تنوين االسم املمنوع من الرصف -5

 فياممن الثلثي الساكن الوسط، فالعلة ال يمكن أن تتحقق 

ثلثي ساكن الوسط شاّذ، وال قاله بعضهم، لذا تنوين ال

 يقاس عليه.

أل أم بجيوز تنوين املعّرف، سواء أكان معّرفا -6

 باإلضافة.

 جيوز تنوين العلم املوصوف، وتنوينه شاّذ أيًضا.-1

قد حُيذف التنوين من االسم النكرة للتخفيف، وهذا -2

 شاّذ أيًضا.

 

 مصادر البحث ومراجعه:

 القرآن الكريم.

البديع يف علم : (2000)، السعاداتابن األثري، أبو 

: مكة املكرمةد. ط، ، تـ: فتحي أمحد عيل الدين، العربية

 جامعة أم القرى.

الكافية يف علم  :(2090) ،ابن احلاجب، مجال الدين

 :، تـ: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، القاهرةالنحو

 مكتبة اآلداب.

القراءات احلجة يف : (9129)، ابن خالويه، أبو عبداهلل

دار  :بريوت، 1العال سامل مكرم، ط  د.عبد :، تـالسبع

 الرشوق.

أ. د. فايز  :، تـتوجيه اللمع :(2001)، ابن اخلباز، أمحد

دار السلم للطباعة والنرش  :، مرص2زكي حممد دياب، ط 

 والتوزيع والرتمجة.

املرجتل يف رشح : (9112)، ابن اخلشاب، أبو حممد

)أمني مكتبة جممع  :عيل حيدر، دمشق ، حتقيق ودراسة:اجلمل

 اللغة العربية بدمشق(.

 :، تـحجة القراءات: (9122)، ابن زنجلة، أبو زرعة

 مؤسسة الرسالة. :تتبريو، 2سعيد األفغاين، ط 

 :، تـاألصول يف النحو: (د ت)، ابن الرساج، أبو بكر

 مؤسسة الرسالة. :عبد احلسني الفتيل، لبنان

، تـ: كتاب األلفاظ: (9112)، ابن السكيت، أبو يوسف

 مكتبة لبنان نارشون. :د. فخر الدين قباوة، لبنان

املحكم واملحيط  :(2000)ابن سيده، أبو احلسن، 

دار الكتب  :، تـ: عبد احلميد هنداوي، بريوتاألعظم

 العلمية.

، تـ: خليل املخصص: (9116)ابن سيده، أبو احلسن، 

 دار إحياء الرتاث العريب. :إبراهم جفال، بريوت

أمايل ابن : (9119)ابن الشجري، أبو السعادات، 

مكتبة  :، تـ: حممود حممد الطناحي، القاهرةالشجري

 اخلانجي.

اللمحة يف رشح : (2001)، ابن الصائغ، أبو عبدااهلل

عامدة  :إبراهيم بن سامل الصاعدي، املدينة املنورة:، تـامللحة

 إلسلمية.البحث العلمي باجلامعة ا

حترير »التحرير والتنوير : (9121)ابن عاشور، حممد، 

املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب 

  الدار التونسية للنرش. :تونس ،«املجيد

د ))جمموع أشعار العرب( ، ابن العجاج ، رؤبة، ديوانه 

 دار ابن قتيبة :: بعناية وليم بن الورد، الكويت(ت

: (9126)برشح ابن حبيب، ابن عطية، جرير، ديوانه، 

 دار املعارف :القاهرة ،3تـ: الّدكتور نعامن طه،، ط

: ، دراسة جممل اللغة: (9126)ابن فارس، أبو احلسني، 

مؤسسة : بريوت، 2وحتقيق: زهري عبد املحسن سلطان، ط 

 الرسالة.

، ةالُعّدة يف إعراب الُعمدَ : (د ت)ابن فرحون، أبو حممد، 

تـ: مكتب اهلدي لتحقيق الرتاث )أبو عبد الرمحن عادل بن 

 دار اإلمام البخاري. :سعد(، الدوحة

، رشح الكافية الشافية: (9122)، ابن مالك، أبو عبد اهلل

جامعة  :حققه وقدم له: عبد املنعم أمحد هريدي، مكة املكرمة
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أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسلمي كلية 

 الرشيعة والدراسات اإلسلمية.

، 3، ط لسان العرب: (9119)ابن منظور، أبو الفضل، 

 .ادردار صبريوت: 

رشح ابن الناظم عىل ألفية : (2000)، ابن الناظم، حممد

دار الكتب  :، تـ: حممد باسل عيون السود، بريوتابن مالك

 العلمية.

أوضح املسالك إل ألفية : (د ت)ابن هشام، أبو حممد، 

دار  :، تـ: يوسف الشيخ حممد البقاعي، القاهرةابن مالك

 الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

ختليص الشواهد  :(9126)ابن هشام، أبو حممد، 

دار  :عباس مصطفى الصاحلي، بريوت :، تـوتلخيص الفوائد

 الكتاب العريب.

رشح شذور الذهب يف : (9121)، أبو حممدابن هشام، 

 الرشكة املتحدة للتوزيع. :دمشق، معرفة كلم العرب

مغني اللبيب عن كتب : (9125)، ابن هشام، أبو حممد

 ،6، تـ: د. مازن املبارك وحممد عيل محداهلل، ط األعاريب

 دار الفكر. :بريوت

رشح ألفية ابن مالك  :(2002)، ابن الوردي، أبو حفص

عبد اهلل بن  :، تـ«حترير اخلصاصة يف تيسري اخللصة»املسمى 

 مكتبة الرشد. : الشلل، الرياضعيل

رشح املفصل : (2009)، ابن يعيش، أبو البقاء

دار  :، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، بريوتللزخمرشي

  الكتب العلمية.

ارتشاف الرضب من  :(9112)، أبو حيان، األندليس

، حتقيق ورشح ودراسة: رجب عثامن حممد،  لسان العرب

 مكتبة اخلانجي :مراجعة: رمضان عبد التواب، القاهرة

التذييل والتكميل يف رشح : )د ت(، أبو حيان، األندليس

 9القلم )من  :حسن هنداوي، دار دمشق :، تـكتاب التسهيل

 دار كنوز إشبيليا. :الرياض، (، وباقي األجزاء5إل 

، تفسري البحر املحيط: (2009)، أبو حيان، األندليس

 دار الكتب العلمية. :بريوت

التامم يف تفسري  (:9162، )أبو الفتح عثامن بن جني

تـ: أمحد ناجي  ، أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري

أمحد مطلوب،  -خدجية عبد الرازق احلديثي  -القييس 

 .مطبعة العاين :مراجعة: د. مصطفى جواد، بغداد

حممد  :، تـهتذيب اللغة: (2009)األزهري، أبو منصور، 

 دار إحياء الرتاث العريب. :عوض مرعب، بريوت

رشح الترصيح عىل : (2000)، األزهري، خالد

 :، بريوتالتوضيح أو الترصيح بمضمون التوضيح يف النحو

 دار الكتب العلمية.

: موصل الطلب إل قواعد (9116)األزهري، خالد، 

 الرسالة. :تـ: عبد الكريم جماهد، بريوت، اإلعراب

رشح شافية ابن : (9115)، اإلسرتاباذي، الريض

دار الكتب  :، تـ: جمموعة من املحققني، بريوتاحلاجب

 العلمية.

رشح األشموين عىل : (9112)، األُْشُموين، أبو احلسن

 دار الكتب العلمية. :بريوت، ألفية ابن مالك

صفة صلة النبي صىل  : أصل(2006)، األلباين، حممد

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع. :، الرياضاهلل عليه وسلم

 :الرياض، السلسلة الصحيحة :(د ت)، مداأللباين، حم

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.

 :الرياض، السلسلة الضعيفة: (د ت)، األلباين، حممد

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.

روح املعاين يف تفسري القرآن : (9115)، اآللويس، حممود

دار  :، تـ: عيل عبدالباري عطية، بريوتالعظيم والسبع املثاين

 الكتب العلمية.

، أرسار العربية :(9111)، األنباري، أبو الربكات

 دار األرقم بن أيب األرقم. :السعودية

اإلنصاف يف مسائل : (2003)، بو الربكاتأاألنباري، 

، تـ: حممد حميي والكوفيني البرصينيالنحويني اخللف بني 

 املكتبة العرصية. :الدين، مرص

حممد أبو  :، تـاألضداد: (9121)، األنباري، أبو بكر

 .املكتبة العرصية :الفضل إبراهيم، بريوت

الزاهر يف معاين كلامت : (9112)األنباري، أبو بكر، 

مؤسسة  :، تـ: د. حاتم صالح الضامن، بريوتالناس

 الرسالة.

املكرر يف ما تواتر من : (2009)، األنصاري، أبو حفص

القراءات السبع وحترر ويليه / موجز يف ياءات اإلضافة 
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، تـ: أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان، بالسور

 دار الكتب العلمية. :بريوت

ظاهرة التنوين مفهومها وعلقتها ": يبشنة، البشت

ع يف منتديات ختاطب جملة الدراسات، واملوضو ،"بالداللة

 عىل الشبكة العنكبوتية، 

http://takhatub.ahlamontada.com/t7675-
topic#ixzz5vbRRsglt 

خزانة األدب ولب : (9111)، البغدادي، عبد القادر

، 1م حممد هارون، ، ط عبد السل :، تـلباب لسان العرب

 مكتبة اخلانجي. :القاهرة

 - 9113سنوات متعددة )، البغدادي، عبد القادر

 -عبد العزيز رباح  :، تـرشح أبيات مغني اللبيب :(9113

( 2 – 5( الثانية، )جـ 1 - 9أمحد يوسف دقاق، ط )جـ 

 دار املأمون للرتاث. :بريوت ،األول

الكبري يف األلفاظ معجم تيمور  :(2002)، تيمور، أمحد

دار الكتب  :القاهرة، 2، تـ: دكتور حسني نّصار، ط العامية

 والوثائق القومية.

كشاف اصطلحات الفنون : (9116)التهانوي، حممد، 

 مكتبة لبنان نارشون. :، بريوتوالعلوم

فقه اللغة وأرسار : (2000)الثعالبي، أبو منصور، 

 املكتبة العرصية. :بريوت، 2، تـ: ياسني األيويب، طالعربية

، ضبطه كتاب التعريفات: (9123)اجلرجاين، عيل، 

دار  :وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، بريوت

 الكتب العلمية.

، "ظاهرة التنوين يف العربية": (2092)اجلمل، حسام، 

  جامعة بابل.، العراق: 2 جملة كلية الرتبية األساسية، العدد

الصحاح تاج اللغة : (9121)اجلوهري، أبو نرص، 

 :بريوت، 1، تـ: أمحد عبد الغفور عطار، ، ط وصحاح العربية

 دار العلم للمليني.

فتح رب الربية يف رشح نظم : (2090)احلازمي، أمحد، 

اآلجرومية )نظم اآلجرومية ملحمد بن أبَّ القلوي 

 مكتبة األسدي. :، مكة املكرمةالشنقيطي(

رة الغواص يف أوهام د: (9112) ،احلريري، أبو حممد

مؤسسة الكتب  :عرفات مطرجي، بريوت :، تـاخلواص

 .الثقافية

دار  ، مرص:95،، ط النحو الوايف: (د ت)حسن، عباس، 

 املعارف.

شمس العلوم ودواء كلم : (9111)احلمريى، نشوان، 

مطهر  -بن عبد اهلل العمري اد حسني  :، تـالعرب من الكلوم

: لبنان( -د يوسف حممد عبد اهلل، )بريوت  - بن عيل اإلرياين

 دار الفكر. :سورية( -)دمشق  -دار الفكر املعارص

، اللباب يف علوم الكتاب: (9112)، احلنبيل، أبو حفص

تـ: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد 

 دار الكتب العلمية. :معوض، بريوت

: (9111)ي، صنعة الّسكر الدؤيل، أبو األسود: ديوانه،

 دار الكتاب اجلديد. :تـ: حمّمد حسن آل ياسني، بريوت

: (9111)، درويش، حميي الدين بن أمحد مصطفى

دار اإلرشاد للشئون  :سورية ،1، طإعراب القرآن وبيانه

 :بريوت –دار الياممة ، دمشق  :بريوت –اجلامعية ، دمشق 

 .دار ابن كثري

الفرائد عىل تسهيل تعليق : (9123)، الدماميني، حممد

بن حممد املفدى، أصل هذا احممد بن عبد الرمحن  :، تـالفوائد

 الكتاب: رسالة دكتوراه، د م ن.

أدب الكاتب )أو( أدب : (د ت)الدينوري، أبو حممد، 

 مؤسسة الرسالة. :، تـ: حممد الدايل، بريوتالكتّاب

، تـ: د. غريب احلديث: (9111)، الدينوري، أبو حممد

 مطبعة العاين. :اجلبوري، بغداد عبد اهلل

مفاتيح الغيب أو التفسري : (9111)، الرازي، أبو عبد اهلل

 دار إحياء الرتاث العريب. :بريوت، 3، ط الكبري

االنتخاب لكشف األبيات : (9125)الربعي، عيل، 

 :بريوت، 2، تـ: د حاتم صالح الضامن، ط املشكلة اإلعراب

 مؤسسة الرسالة.

: تـ: الّدكتور (د ت) عبيد بن األبرص، ديوانه، الّرقّيات،

 دار صادر. :حمّمد يوسف نجم، بريوت

تاج العروس من جواهر : (د ت)الزبيدي، أبو الفيض، 

 جمموعة من املحققني، دار اهلداية. :، تـالقاموس

، تـ: أساس البلغة (:9112)الزخمرشي، أبو القاسم، 

 دار الكتب العلمية. :حممد باسل عيون السود، بريوت

الكشاف عن حقائق : (9121)، الزخمرشي، أبو القاسم

 دار الكتاب العريب. :، بريوت3، ط غوامض التنزيل

http://takhatub.ahlamontada.com/t7675-topic#ixzz5vbRRsglt
http://takhatub.ahlamontada.com/t7675-topic#ixzz5vbRRsglt
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املفصل يف صنعة : (9113)، الزخمرشي، أبو القاسم

 مكتبة اهللل.  :، تـ: د. عيل بو ملحم، بريوتاإلعراب

فريدة الدهر يف تأصيل ومجع  :(2003)، سامل، حممد

 دار البيان العريب. :، القاهرةالقراءات

دار  :، األردنمعاين النحو: (2000)، السامرائي، فاضل

 الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

الدر املصون يف : (د ت، )السمني احللبي، أبو العباس

الدكتور أمحد حممد اخلراط،  :، تـعلوم الكتاب املكنون

 دار القلم. :دمشق

َهييل، أبو القا ، نتائج الفكر يف النَّحو: (9112)، سمالسُّ

 دار الكتب العلمية. :بريوت

، تـ: عبد السلم الكتاب :(9122)، سيبويه، أبو برش

 .مكتبة اخلانجي :القاهرة ،3حممد هارون، ط 

، تـ: رشح كتاب سيبويه: (2002)، السريايف، أبو سعيد

دار الكتب  :بريوت عيل سيد عيل، -أمحد حسن مهديل

 العلمية

، تـ: رشح أبيات سيبويه: (9111)، السريايف، أبو حممد

الدكتور حممد عيل الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرؤوف 

مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر للطباعة  :سعد، القاهرة

  والنرش والتوزيع.

املزهر يف علوم اللغة : (9112)السيوطي، عبد الرمحن، 

 دار الكتب العلمية. :بريوت، تـ: فؤاد عيل منصور، وأنواعها

مهع اهلوامع يف رشح  :(د ت)، السيوطي، عبد الرمحن 

املكتبة  :، تـ: عبد احلميد هنداوي، مرصمجع اجلوامع

 التوفيقية.

املقاصد الشافية يف : (2001)، الشاطبي: أبو إسحق 

تـ: جمموعة  :،رشح اخللصة الكافية )رشح ألفية ابن مالك(

معهد البحوث العلمية وإحياء  :من املحققني، مكة املكرمة

 الرتاث اإلسلمي بجامعة أم القرى.

اب، حممد رشح الشواهد الشعرية يف : (2001)، رُشَّ

 :، بريوت«ألربعة آالف شاهد شعري»أمات الكتب النحوية 

 مؤسسة الرسالة.

نة عىل الرساج املنري يف اإلعا: (9262)، الرشبيني، حممد

مطبعة  :، القاهرةمعرفة بعض معاين كلم ربنا احلكيم اخلبري

 .(بوالق )األمريية

 :، دمشق، بريوتفتح القدير: (9113)، الشوكاين، حممد

 دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 

اجلاسوس عىل : (9222، )صاحب اجلوائب، أمحد

 مطبعة اجلوائب. :، قسطنطينيةالقاموس

حاشية الصبان عىل : (9111)، الصبان، أبو العرفان

دار الكتب  :، بريوترشح األشمونى أللفية ابن مالك

 العلمية.

، تـ: اإلبانة يف اللغة العربية: (9111)الُصحاري، َسَلمة، 

 وزارة الرتاث القومي والثقافة. :جمموعة من املحققني، مسقط

التكملة والذيل والصلة : (د ت)الصغاين، احلسن، 

، تـ: جمموعة من املحققني، وصحاح العربيةلكتاب تاج اللغة 

 مطبعة دار الكتب. :القاهرة

جامع البيان عن تأويل : (2009)الطربي، أبو جعفر، 

، تـ: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، آي القرآن

 دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعلن. :السعودية

: (9115)برشح األصمعي،  ، عبداهلل، ديوانه ،العّجاج

 دار الرشق العريب. :عّزة حسن، بريوت وحلب د.تـ: 

رشح ابن عقيل عىل ألفية : (9120)، العقييل، هباء الدين

 :القاهرة، 20حممد حميي الدين عبد احلميد، ط :، تـابن مالك

 دار مرص للطباعة. -دار الرتاث 

املساعد عىل : (9121-9112)، العقييل، هباء الدين

جامعة السعودية: تـ: د. حممد كامل بركات، ، هيل الفوائدتس

 دار املدين، جدة(. -أم القرى )دار الفكر، دمشق 

، التبيان يف إعراب القرآن: (د ت)العكربي، أبو البقاء، 

عيسى البايب احللبي  :عيل حممد البجاوي، القاهرة :تـ

 ورشكاه.

التبيني عن مذاهب  :(9126)، العكربي، أبو البقاء

عبد الرمحن العثيمني،  :، تـالنحويني البرصيني والكوفيني

 .دار الغرب اإلسلمي :بريوت

اللباب يف علل البناء : (9115)، العكربي، أبو البقاء

 دار الفكر.  :، تـ: غازي خمتار طليامت، دمشقواإلعراب

، جامع الدروس العربية: (9113، )الغلييني، مصطفى

 .ةاملكتبة العرصي، بريوت: 22ط 

، اجلمل يف النحو: (9115) الفراهيدي، أبو عبد الرمحن،

 .د م، 5 تـ: فخر الدين قباوة، ، ط
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، تـ: د كتاب العني (:د ت)الفراهيدي، أبو عبد الرمحن، 

راهيم السامرائي، دار ومكتبة اهيم إبد إب و مهدي املخزومي،

 اهللل.

: تـ: (9110)، امرؤ القيس، جندح بن حجر، ديوانه

 دار املعارف. ،القاهرة، 5أبو الفضل إبراهيم، ، ط حمّمد 

: (9119)، عزة، عبد الرمحن بن األسود ، ديوانه كّثري

دار - :حسان عّباس، بريوتحسان مجعه ورشحه: الّدكتور 

 الثقافة.

رشح طيبة النرش يف القراءات  (:9111، )حميسن، حممد

 .دار اجليل :، بريوتالعرش

حممد عبد اخلالق  :، تـاملقتضب: (د ت)املربد، حممد، 

 عامل الكتب. :عظيمة، بريوت

اجلنى الداين يف حروف  :(9112)، املرادي، أبو حممد

األستاذ حممد نديم فاضل، -فخر الدين قباوة  .، تـ: داملعاين

 .دار الكتب العلمية :بريوت

غيث النفع يف القراءات : (2001)، أبو احلسن ،املقرئ

أمحد حممود عبد السميع الشافعي : الصفاقيس، تـ: السبع

 دار الكتب العلمية. :احلفيان، بريوت

ضياء السالك إل أوضح : (2009)النجار، حممد، 

 .، مؤسسة الرسالةاملسالك

دستور العلامء أو جامع  (:2000)، نكري، القايض

 -عرب عباراته الفارسية- :، تـالعلوم يف اصطلحات الفنون

 الكتب العلمية.دار بريوت، حسن هاين فحص، 



 

 

 


