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اكميت ؤلاغالل وؤلابذال في الؽ  :ػش الػشبي الحذًث لذي غلماء هيجيًر

 مدمىد ببشاهيم الهجشي ؤهمىرحا ؼػش خامذ

 

 غبذ هللا غبذ الىشيم ؤالظا

ا، ظامٗت باًغو، ٦ىى ،٢ؿم اللٛت الٗغبُت َالب  هُجحًر

 

 اإلالذمت

ت ٦ما ًغي طل٪ ؤخض اإلادضزحن الض٦خىع ٦ما٫ بكغ في  ُت مً ؤَم ٖىانغ الضعاؾت اللٍٛى ٧اهذ الضعاؾت الهٞغ
ت جخهل بال٩لمت ؤو ؤخض ؤظؼائها وجاصي بلى زضمت الٗباعة ٦خابه: صعاؾاث في ٖلم اللٛت ب٣ىله: "ؤن ٧ل صعاؾ

ت  –بٗباعة بًٗهم  –والجملت  ؤو  ٧ل صعاؾت مً َظا ال٣بُل هي  –جاصي بلى ازخالٝ اإلاٗاوي الىدٍى
" ال٫ وؤلابضا٫ مً ب. (1)الهٝغ ن ٖلم الهٝغ ؤم الٗلىم َى ؤعخم مً ؤبحها ٖلم الىدى، و٧اهذ ٢ًُت ؤلٖا

ىن اإلاٗانغون و٧ان الكاٖغ خامض مدمىص ٢ًاًا َظا الٗلم، و٢ض  ْهغ في اؾخسضامهما الكٗغاء الىُجحًر
ببغاَُم الهجغي مجهم، وله ال٣ضح اإلاٗلى في جىاولهما في ٢هاثضٍ التي ٧اهذ ٢هُضة الضٞٗت واخضة مجها، 

 . وؾخ٣ىم الىع٢ت بضعاؾتها

 خياة خامذ مدمىد ببشاهيم الهجشي 

بً ؤخمض الهجغي، مً مىالُض الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، ُوِلَض  ٧ان الكاٖغ خامض بً مدمىص بً ببغاَُم
ْىَعْو"،  1976 في الُىم الخاؾ٘ في قهغ ماًى، ؾىت

َ
ٛ ٌِ

َ
ت "ؤ ا  م 1976-5-9 في (AIGORO)ب٣ٍغ بكما٫ هُجحًر

داصًت
ّ
وج٣٘ َظٍ جغة، واقتهغ بـــــ"الهجغي" بحن ػمالثه وؤ٢غاهه، وؿبت بلى اإلاضعؾت التي جسغط مجها؛ صاع اله .(2)الاج

ْحِري" 
َ
ٛ

ْ
ْىَعْو"  ،والًت ٦ىى (SABONGARI)اإلاضعؾت بــــــــ"َؾَبىو

َ
ٛ ٌْ ت "ؤَ ا. ؾ٨ً ؤظضاصٍ ٢ٍغ ، (AIGORO)هُجحًر

ْىَعْو( َظٍ قما٫ مضًىت بلىعن
َ
ٛ ٌْ َىاعا الخالُت،  جبٗض ٖجها خىالي زمؿحن ٦ُلىمترا، وججاوػ )ؤَ

ُ
، ٖانمت والًت ٧

 
ُ
ت ؤزغي خلُٟت لخّي حؿّمی )ؤ ْى(، ٢ٍغ

َ
ْى٧

َ
خحن مً ؤؾغة واخضة، وفي قغ٢ها ج٣٘ و٧ل (ONIKOKO)ْوِه٩ُ خا ال٣ٍغ

َباَصْوا(
َ
ت )ؤ ْىَعْو  ، (APADO) ٢ٍغ

َ
ٛ ٌْ ت ؤَ ٌ٪ لهم، بما ٞحها ٢ٍغ

ْ
ّضعي ؤَلها ؤن ٧ل ألاعاضخي جدذ ظبالهم ُمل  .(3)ٍو

ىالحي.  مفهىم ؤلاغالل وؤلابذال اإلاعجمي والـا

ال٫ وؤلابضا٫ ٢ًِخان مً ال٣ًاً ُت التي جبدض ًٖ خ٣ُ٣ت ال٩لماث الٗغبُت وج٨ك٠ الُٛاء ؤلٖا ا الهٞغ
ت الخُٛحراث الُاعثت ٖلحها. حن ٧اهىا مً  ًٖ ؤنى٫ ؤبيُتها، إلاٗٞغ ٍغ ؤزبذ الٗلماء الباخشىن ؤن الٗلماء ألاَػ

، جهٍغ٠ ألاؾماء، جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ الظًً ابخ٨غوا في ج٣ؿُم مؿاثل ٖلم الهٝغ بلى زالزت ؤ٢ؿام، وهي:
ال ـ َظٍ ألا٢ؿام في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت صعاؾت  ٫ وؤلابضا٫.ؤلٖا ٢ؿمىا َظا الٗلم ل٣هض جضَع

 م٣ىٗت. 

                                                           

 (.ٚـ: )ص/ٜٗٛٔعدد الطبعة غَت مذكور، دار النهضة العربية، حقوؽ الطبع زلفوفة للمؤلف،   التطبيق الصرُبعبده الراجحي )الدكتور(  - ٔ
 ـ: بَتكت، )ص/ (ٜٗٛٔاحلسُت، الطبعة األكىل: بتحقيق الدكتور صاّب  احلصن الرصُتعبد اهلل بن فودم )الشيخ(  – ٕ
 مػػ، صفحة ادلؤلف ُب السطور. ٕٓٔٓنيجَتيا،  -، الطبعة األكىل، كيودميلوال كواكا  ديواف احلديقة الغناءاذلجرم حامد زلمود إبراىيم،  - ٕ
 (.ٜ-ٛ /ص)، ادلرجع نفسو -ٖ
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ّٗل بٖالال، ٣ًا٫: ؤٖل الكحئ: ظٗله طا ٖلل، وؤٖل هللا ٞالها ؤمغيه، ٞهى  ٌُ ال٫ اإلاعجمي َى: مهضع ؤّٖل  ؤلٖا
لُل ث ٖلى ٚحر ٢ُاؽ ولِـ ٦ظل٪ ٞةهه مً . وؤٖله هللا ٞهى مٗلى٫، ٢ُل مً الىىاصع التي ظاء(1)مٗل، ٖو

ه ٩ُٞىن ٖلى ال٣ُاؽ وظاء مّٗل ٖلى ال٣ُاؽ 
ّ
جضازل اللٛخحن، ألانل ؤٖله هللا ّٞٗل ٞهى مٗلى٫ ؤو مً ٖل

. وؤما مٟهىم الانُالحي ٣ٞا٫ ٖباؽ خؿً: َى "حُٛحر ًُغؤ ٖلى ؤخض ؤخٝغ الٗلت (2)ل٨ىه ٢لُل الاؾخٗما٫
، ؤو الشالزت وهي؛ الىاو وألال٠ والُاء و  ما ًلخ٤ بها وهي الهمؼة بدُض ًاصي َظا الخُٛحر بلى خظٝ الخٝغ

جب مغاٖاتها اهه في ٧ل ماؾب٤ ٖلى ٢ىاٖض زابخت، ٍو ا آزغ مً ألاعبٗت، م٘ ظٍغ . (3)حؿ٨ُىه، ؤو ٢لبه خٞغ
ال٫ زالزت: ألال٠ والىاو والُاء وبًٗهم ٌٗض الهمؼة مً ؤخٝغ الٗلت ؤو ًلخ٣ها بها، ألن الهمؼة  وخغوٝ ؤلٖا

ًىا٤ٞ الباخض عؤي مً ٖض الهمؼة مً ؤخٝغ الٗلت، وطل٪ ؤهه حٗمل  .(4)ج٣اعب خغوٝ الٗلت ب٨ثرة الخُٛحر
ال٫ في ٖلم الخهٍغ٠ بلى زالزت وهي: مشل ما حٗمله ؤخٝغ الٗلت الشالزت. ال٫ بال٣لب ًدىٕى ؤلٖا ال٫ ، وؤلٖا ؤلٖا

ال٫ بالخظٝ، وبالدؿ٨حن  (5)ؤلٖا

ىالح  ي:مفهىم ؤلابذال اإلاعجمي والـا

، ومىه: اجسظٍ ٖىيا ٖىه،وزلٟا له ى مهضع (6)ؤلابضا٫ في اإلاعجم الىؾُِ مً ؤبضله ٚحٍر والكحئ بٛحٍر ، َو
وفي اإلاعجم الهغفي: ؤن ؤلابضا٫ في اللٛت: "وي٘ خٝغ  .(7)مً ٢ىل٪ ؤبضلذ ٦ظا مً ٦ظا، بطا ؤ٢مخه م٣امه

ىَ 
َ
ان خغفي ٖلت، هدى: "زاٝ" )ؤنلها: ز ٝ(، و٢ض ٩ًىهان صخُدحن، هدى: مدل خٝغ آزغ، و٢ض ٩ًىن الخٞغ

وفي انُالح ٖلم الهٝغ  .(8)"انُبر" )ؤنلها:انخبر(، و٢ض ٩ًىهان مسخلٟحن، هدى: اجهل )انلها: اوجهل(
ال٫ بال٣لب، الزخهانه بدغوٝ  ال١ ؤلٖا ٣ًى٫ الخمالوي: "َى ظٗل مُل٤ خٝغ م٩ان آزغ، ٞسغط باإَل

ىٟغص ؤلابضا٫ في هدى: انُبر الٗلت، ٩ٞل بٖال٫ ٣ًا٫ له ببضا٫ وال ٨ٖـ بط ًجخمٗ ان في هدى: ٢ا٫ وعمى، ٍو
 .(9)واّص٦غ

وخغوٝ ؤلابضا٫ وبن لم جخ٤ٟ آلاعاء خى٫ ٖضص مٗحن ٖىض الٗلماء، ٢ُل خغوٝ ؤلابضا٫ زالزت  خشوف ؤلابذال:
اصة التي ًجمٗها ٢ىل٪: "الُىم جيؿاٍ" حؿ٣ِ الؿحن والالم مً الخغوٝ الٗكغة،  ٖكغ زماهُت مً خغوٝ الٍؼ

ً وهي الُاء والظا٫ والجُم والهاص والؼؤي...، بن خغوٝ الٗلت ؤخ٤ باإلبضا٫ مً ٧ل ما وزمؿ ت مً ٚحَر
  (10)اإلاىاؾبت بحن بًٗها وبٌٗ، ال٨ثرة، َلب السٟت ٖضاَا مً الخغوٝ الظخمإ زالزت ؤؾباب:

َىٝ" )ؤنلها: زاٝ(( 1) ولئلبضا٫ ع٦ىان:
َ
(اإلابض٫، هدى: "زاٝ" )( 2، )اإلابض٫ مىه، هدى: "ز   (11)ؤنلها: زٝى

                                                           

 (. ٗٓٙ، غَت مؤرخ، )ص/ٔلى الطبع حسن علي عطيو كزلمد شرقيأمُت، جأنيس إبراىيم )الدكتور( كشركاؤه، ادلعجم الوسيط، أشرؼ ع – ٕ
 (.ٜٓ٘عدد الطبعة كمكاف الطبع غَت مذكورين، كغَت مؤرخ، )ص/ ادلصباح ادلنَت،الفيومي أمحد بن زلمد بن علي ادلقرم،  –ٖ
 
 (.ٙٓٚ، الطبعة الرابعة، دار ادلعارؼ مبصر، غَت مؤرخ، )ص/ٗج النحو الواُب،حسن عباس،    –ٗ 
 (.ٜٔ: )ص/ٖٕٔٓ، ٕ، جامعة كالية نصراكا ، اجمللد الثاين، العدد فلسفة اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب اجملاؿ اللغوم، رللة الضادمحد أبو بكر )الدكتور(، أ - ٗ
 (.ٕٜـ )ص/ٕٔٔٓنيجَتيا،  -كنو–الطبعة األكىل، دار األمة  صور من اإلعالؿ باحلذؼ ُب القرآف الكرمي،ثيط، ػلِت فاركؽ )الدكتور(  -  ٘
 (.ٗٙ)ص/ادلعجم الوسيط،  -  ٙ
كنو،   –ْتث مقدـ إىل قسم اللغة العربية ّتامعة بايرك  دراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف احلديقة الغناء،أالسا عبد اهلل عبد الكرمي،  -  ٚ

 (.ٓٙـ، )ص/ٕ٘ٔٓللحصوؿ على شهادة الليسانس ُب اللغة العربية، 
 (.ٜـ، )ص/ٜٜٚٔمبراجعة الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بَتكت،  ادلعجم ادلفصل ُب علم الصرؼر راجي )األستاذ( األمس -  ٛ
 (.ٓٙٔبَتكت، )ص/ –بضبط كشرح الدكتور زلمد قاسم، ادلكتبة العصرية  شذا العرؼ ُب فن الصرؼاحلمالكم أمحد )الشيخ(،  -  ٜ
 (.ٕٖٔ، )ص/ٔ-ٔرللة كلية اآلداب، العدد  قتو بعلم األصواتاإلبداؿ كعالمثٌت جاسم  -  ٓٔ
 (.ٜادلعجم ادلفصل ُب علم الصرؼ )ص/ -  ٔٔ
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٨ظا هغي الىداة ٢ض زلُىا بحن ْاَغجحن مسخلٟخحن... وبهظا ٩ًىن ؤلابضا٫ ٢ؿمحن:  ٣ًى٫ الض٦خىع ؤهِـ: َو
تهما يغوعة في َظٍ الجؼثُت ا مٗٞغ ُا وآزغ لٍٛى  .(1)ببضالا نٞغ

خىلها ٖىض : َى ؤلابضا٫ الالػم الًغوعي ال٣ُاسخي اإلاُغص، وخغوٞه ٚحر مخ٤ٟ اللعم ألاول: ؤلابذال الفشفي
ىا٥ مً ظٗلها ؤعبٗت  اظمٗها في: "اؾخسضٍ ًىم نا٫ هِ"، َو حن ٞمً ٢اثل ؤجها زمؿت ٖكغ خٞغ اللٍٛى

ا ظمٗها ٢ىلهم: "َا٫ ًىم ؤهجضجه،..." ا: "ؤههذ ًىم ظض ػ٫"، وآزغون ٌٗضوجها ازجی ٖكغ خٞغ  .(2)هجاَئ
ى يغوعي في الخهٍغ٠. ٗٝغ َظا ال٣ؿم ٖىض ال٣ضماء باإلبضا٫ الكاج٘ َو  َو

ىُب٤  اللعم الثاوي: ؤلابذال اللغىي: ٣٘ في ؤٚلب خغوٝ الهجاء ٍو ؤما ؤلابضا٫ اللٛىي ٞهى ٚحر يغوعي، ٍو
٠ ؤثمت اللٛت 

ّ
ٖلُه اؾم ؤلابضا٫ ٚحر الكاج٘، ؤي ٚحر الًغوعي، ٞٛحر الكاج٘ و٢٘ في ٧ل خٝغ بال ألال٠، وؤل

بن ؤلابضا٫ اللٛىي  .(3)َغ هٕى مىه خاٞل٦خبا مجهم ٣ٌٗىب ابً الؿ٨ُذ، وؤبى الُُب اللٛىي، وفي ٦خاب اإلاؼ 
ٌٗم ٧ل الخغوٝ وال خضوص له، ِٞكمل ختی ألال٠، ٦ما في: "آمً" ٞةجها مً : ؤؤمً، ٞإبضلذ الهمؼة الشاهُت 
ى ؤوؾ٘ مً ؤلابضا٫ الهغفي الكاج٘ الظي َى  ؤلٟا الظخماٖها في ؤو٫ ال٩لمتـ، زم ؾ٩ىن الشاهُت، َو

ٟي وما ًخٗل٤ بظل٪ مما ال ٌؿمذ مشل َظا، باليؿبت بلى ال .(4)الًغوعي  ضعؽ اللٛىي والانُالحي الخهٍغ
 َظا اإلاى٠٢ لؿغصٍ مً ال٣ًاًا التي جسو َاجحن ال٣ًِخحن.

 كميت ؤلاغالل وؤلابذال في ؼػش خامذ مدمىد ببشاهيم الهجشي.

ان"، وفي َظا الهضص ًخٗغى الباخض ل ال٫ وؤلابضا٫ زال٫ ٢هُضة الضٞٗت "صًىان البَر خُب٤ُ ٢ًُت ؤلٖا
َاجحن ال٣ًِخحن، وطل٪ بسِ جدذ ٧ل ٧لمت جىظض ٞحها ٧لخا ال٣ًِخحن، وجبلٜ ؤبُاث ال٣هُضة زمؿت وماثتي 
حها اإلا٣ضمت واإلاضزل بٗىىان ؾُٟىت الٗلم، و٧لُت الٗلماء والىصإ وصٞٗت البراًَ ٞسخام صٞٗت  بِذ، ٞو

 ٣ًى٫ الهجغي: الضٞٗاث.

١الٗلم عوح لظي ٣ٖل وطي ؤصب ** مً لم 
ُ
ظ  مىـــــه قِئا لِـ بوؿاها ًَ

 الٟٗل مً ماصة ) ط و ١(

ْو١ْ مً ماى زالسي ؤظٝى مً باب ههغ ًىهغ، 
ُ
ظ ًَ )ًظ١(: ٞٗل مًإع مجؼوم ب"لم" مً طا١ وألانل لم 

ى الىاو الؿا٦ىت التي هي ٖحن ال٩لمت والظا٫ الؿا٦ىت للجؼم وهي الم ال٩لمت ٞدظٝ  ٞالخ٣ى ُٞه ؾا٦ىان َو
ى ٖحن  لؤو٫ الؿا٦ىحن َو ُٟ ًَ ١ ٖلى وػن 

ُ
ظ ًَ  ٣ًى٫ الهجغي: .(5)الٟٗل ٞهاع 

 الكمـ لؤلخُاء نىعتهم ** وبهما الٗلم لؤللباب مٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاها ٧اهذبن 

 الٟٗل مً ماصة ) ٥ و ن(.

َىن( مً باب ههغ، ٣ٞل
َ
بذ الىاو ؤلٟا )٧اهذ(: ٞٗل ؤظىٝ واوي جدغ٦ذ الىاو واهٟخذ ما ٢بلها ٞاألنل: )٧

ل. َٗ َ
 ٣ًى٫ الهجغي: ٞهاع ٧ان ٖلى وػن ٞ

 ** لىالٍ لم هدخٟل ق٨غا إلاىالها ٢اثضهاالًٟل ؤظؼ٫ للمالح 

                                                           

ْتث مقدـ لنيل درجة الدكتوراه ُب علم اللغة، جامعة أـ درماف اإلسالمية، كلية  اإلعالؿ كاإلبداؿ عند اللغويُت دراسة صوتية صرفية آدـ عثماف زلمد، -  ٔ
 (.ٓٔـ: )ص/ٕ٘ٓٓية اللغة العربية، قسم الدراسات النحوية كاللغوية، كلية الدراسات العليا، كل

 (.ٔٔ-ٓٔ، )نفسوادلرجع  -  ٕ
 (.ٕٔ-ٔٔ، )ص/نفسوادلرجع  -  ٖ
 (.ٓٚدراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف احلديقة الغناء، )ص/انظر:  -  ٗ
 (ٖٗٔـ )ص/ٕٜٜٔ، ية الدعوة اإلسالميةبد اهلل زلمد األشطي، كلانظر: الطريف ُب علم التصريف دراسة صرفية تطبيقية، ع -  ٘
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 اؾم ٞاٖل مً ماصة ) ١ و ص(

ها ُٖىا في اؾم ٞاٖل لٗلتها في الٟٗل اإلااضخي، ألانل: ٢اوص مً ٢اص ٣ًىص مً  )٢اثض(: ٢لبذ الىاو َمؼة لى٢ٖى
 ٣ًى٫ الهجغي: ٖلى وػن ٞاٖل.باب ههغ ًىهغ ٞهاع ٢اثض 

 وبًماهال٨ىه مجهى٫ الخا٫ ال ؤخض ** ٌُُٗه مإمىه خــــــــــبا 

 اإلاهضع مً ماصة )ؤ م ن(

)بًماها( ٢لبذ الهمؼة ًاء َىا لخىالي َمؼجحن، و٧اهذ الشاهُت ؾا٦ىت، ٣ٞلبذ ًاء مً ظيـ خغ٦ت ألاولى 
 ٣ًى٫ الهجغي: ًاء إلاىاؾبت ال٨ؿغة ٞهاع "بًماها".للمىاؾبت وألانل بثمان ٣ٞلبذ الهمؼة الشاهُت الؿا٦ىت 

ٗحنًا ناخبي ال حؿل ًٖ قاَض الؿًٟ ** َى 
ُ
 ولــــــــــــــــــــــــ٨ً لم ًجض قإها اإلا

 )اإلاٗحن( خضر في َظا اللٟٔ ؤمغان:. اؾم ٞاٖل مً ماصة )ٕ و ن(

ال٫ بالى٣ل مً ٞٗل زالسي ؤظٝى واوي مً باب ههغ ًىه ُىن، ه٣لذ يمت ألامغ ألاو٫: ؤلٖا ْٗ ٌَ غ ألانل ٖان 
حن، بٗض ٢لب الىاو ًاء إلاىاؾبت  ِٗ

ٌُ ضث ُٞه الهمؼة مً ؤٖان   ىن زم ٍػ ُٗ ٌَ الىاو بلى الؿا٦ً الصخُذ ٢بلها ٞهاع 
ت مُما مًمىمت  ال٨ؿغة ٞهاع ٌٗحن. ألامغ الشاوي: ؤلابضا٫ الكاج٘ لٛحر ؤلاصٚام خُض ؤبض٫ خٝغ اإلاًاٖع

حن. ٣ًى٫ الهجغي: ِٗ  ٞهاعث ُم

 الىاؽ لالاة ** ظىصا ٣ًــــــــــــــضم ًا٢ىجا ومغظاهاٌُٗي  دغ اإلاٗاٝعب

 الٟٗل مً ماصة )ٕ ٍ و(

ى ٢لب الىاو ًاء وألانل ُٖى مً باب ههغ، وػٍضث الهمؼة  ال٫ بال٣لب، َو )ٌُٗي(: خضر في َظٍ ال٩لمت ؤلٖا
 ٌُ ُى وخظٞذ الهمؼة في اإلاًإع لالؾدش٣ا٫ ٞهاعث  ْٖ ى زم ٢لبذ الىاو ًاء، ٞهاع في ؤولها ٞهاعث ؤُٖى ًا ُِ

ْٗ

 ٣ًى٫ الهجغي:  ٌُٗي لخدغ٥ الىاو واه٨ؿاع ما ٢بلها ٣ٞلبذ ًاء.

م ا
ّ
ل  ظىا وبوؿاها إلاهُٟى٧ل الغؾى٫ بلى ٢ىم ٌٗلمهم ** ٖو

 اؾم مٟٗى٫ مً ماصة ) م ٝ و(

ؤ )اإلاهُٟى(: اؾم مٟٗى٫ مً اؾم م٣هىع مً ٞٗل زالسي ها٢و واوي وؤنله نٟى مً باب ههغ، و٢ض َغ 
 ٖلُه ؾذ حُٛحراث:

ال٫ بال٣لب: ٢لبذ الىاو ؤلٟا مً اإلااضخي وؤنله نٟى ٞهاع نٟا لخدغ٥ الىاو واهٟخاح ما ٢بلها.  ألاو٫: ؤلٖا

ضث ُٞه ألال٠ في ؤوله والخاء بحن ٖحن الٟٗل والمه ٖلى وػن اٞخٗل ٞهاع انخٟى  اصة: ٍػ  الشاوي: الٍؼ

 ها بٗض الهاص ٞهاع انُٟى.الشالض: ؤلابضا٫: ؤبضلذ ُٞه جاء اٞخٗل َاء لى٢ٖى

ها بٗض ٦ؿغة. ال٫ بال٣لب: ٢لبذ ألال٠ التي هي الم الٟٗل ًاء في اإلاًإع مىه لى٢ٖى  الغاب٘: ؤلٖا

ت مُما  السامـ: ؤلابضا٫: ؤبضلذ الُاء مً َظا الٟٗل ؤلٟا في اؾم اإلاٟٗى٫ وطل٪ بةبضا٫ خٝغ اإلاًاٖع
خذ ما ٢بل آلازغ ٞهاع مهٌُٟي، وجدغ٦ذ الُا  ٞإبضلذ ؤلٟا. ء و٧ان ما ٢بلها مٟخىخامًمىمت ٞو

ضث ُٞه )ؤ٫( للخٍٗغ٠ ٞهاع اإلاهُٟى اصة: ٍػ   (1)الؿاصؽ: الٍؼ

 ٣ًى٫ الهجغي:

                                                           

 (.ٕٚٗانظر: صور من اإلعالؿ باحلذؼ ُب القرآف الكرمي، )ص/ -   ٔ
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 بًمــــــــــــــــــــــــاها وبخؿاها العجاثببن ماث ظاخٓهم ٢ض ظاء ظاخٓىا ** ؤبى 

 ظم٘ ألا٢صخی مً ماصة )ٕ ط ب(

ها بٗض )العجاثب(: و٢ٗذ الُاء زالشت في الجم٘ ٖلى و  ػن "ٞٗاثل" ٣ٞلبذ الُاء َمؼة، وألانل عجاًب ولى٢ٖى
 ٣ًى٫ الهجغي: .(1)ؤل٠ الجم٘ و٧اهذ في اإلاٟغص خٝغ مض ػاثضا، "عجُب" ٣ٞلبذ الُاء َمؼة ٞهاع عجاثب

 ** مُٗاء مخالٝ زحراث بمغآها  ؾُضهاخهً مىُ٘ وصٕع الضًً 

 نٟت اإلاكبهت باؾم ٞاٖل مً ماصة )ؽ و ص(

ِىُص مً ؾاص ٌؿىص  )ؾُض(: اظخم٘ ُٞه ُْ الىاو والُاء وؾب٣ذ بخضاَما بالؿ٩ىن و٧ان ؾ٩ىجها ؤنلُا وألانل َؾ
 ٣ًى٫ الهجغي: .(2)مً باب ههغ ًىهغ ٣ٞلبذ الىاو ًاء زم ؤصٚم اإلاشلحن

هٟذَل محزة 
ّ
ُاء مجاها اج  ٧لُت حٗبذ ** مً ٦ثرة الُٛض وؤلٖا

 ؤنله ون٠ خضر ُٞه زالزت حُٛحراث:)اجهٟذ(: ٞٗل ماى زالسي مشالي . الٟٗل مً ماصة )و م ٝ(

ضث ُٞه ألال٠ في ؤوله والخاء بحن ٞاثه والمه ٖلى وػن اٞخٗل ٞهاع اْوجه٠. اصة: ٍػ  ألاو٫: الٍؼ

َخَه٠.
ْ
 الشاوي: ؤلابضا٫: ؤبضلذ الىاو جاء ٞهاع ِاج

ه٠.
ّ
 الشالض: ألاصٚام: ؤصٚمذ الخاء ألاولى الؿا٦ىت في الشاهُت اإلاخدغ٦ت ٞهاع اج

 :٣ًى٫ الهجغي 

اها صهُابن اإلاِٗكت في  ٞغ  ؾُٟىدىا ** ؾُٗضة ٧لها خـــ٣ا ٖو

 نٟت مً ماصة )ص ن و(

َىي مً الٟٗل صها ًضهى مً 
ْ
لى" و٢ٗذ الىاو الما و٢لبذ ًاء، ؤنلها: ُصه ْٗ ُ

)صهُا(: َظٍ ال٩لمت نٟت ٖلى وػن "ٞ
ى" ٣ٞل

َ
ل ْٗ ُ

ُاباب ههغ ًىهغ،  وإلاا و٢ٗذ الىاو مجها الما في َظٍ الهٟت ٖلى وػن "ٞ
ْ
ا ًاء ٞهاع ُصه  .(3)بذ واَو

 ٣ًى٫ الهجغي:

 ما ًغو٢٪ مجها ؤهذ ٢اثلها ** ٦ىذ الخبِب َىا٫ الضَغ مدُاها زظ

 الٟٗل مً ماصة )ؤ ر ط(

ت ٦ما في ٢اٖضة بىاء ألامغ   ٞدظٝ خٝغ اإلاًاٖع
ُ
ظ

ُ
ز

ْ
إ
َ
)زظ(: ٞٗل ؤمغ مً ؤزظ اإلاهمىػ مً باب ههغ وؤنله  ج

 بؿ٩ىن الهمؼة التي هي ٞ
ْ
ظ

ُ
ز

ْ
 ٞدظٞذ الهمؼة الشاهُت ٞهاع ؤ

ْ
ظ

ُ
ز

ْ
ؤ
ُ
اء ٞاظخلب بلُه َمؼة الىنل ٞهاع ؤ

 ٞاؾخٛجی ًٖ َمؼة الىنل لؼوا٫ الؿا٦ً وجدغ٥ ما ًبضؤ به ٞدظٞذ 
ْ
ظ

ُ
ز

ُ
جسُٟٟا الظخمإ الهمؼجحن ٞهاع ؤ

ْل  ُٖ  ٖلى وػن 
ْ
ظ

ُ
 . (4)ٞهاع ز

ا مً السغوط مً خض البدض. بُٗت البدض جى٠٢ الباخض في َظا الجهض الجهُض زٞى  َو

 

                                                           

 (.ٖٚانظر: اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب الكلمة العربية لصالح شعباف )الدكتور( غَت مؤرخ )ص/ -  ٔ
 (.ٕٛحلديقة الغناء، )ص/دراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف ا -  ٕ
 (.ٕٛدراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف اجلديقة الغناء، )ص/ انظر: -  ٖ
 (.ٕٖ٘انظر: صور من اإلعالؿ باجلذؼ ُب القرآف الكرمي )ص/ -  ٗ
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 الخاجمت

، والخضًض َظا البدضفي  ال٫ وؤلابضا٫ في الٗٝغ اللٛىي وانُالح ٖلماء الهٝغ ، جُغ٢ذ بلى ٢ًُت ؤلٖا
ال٫ وؤهىاٖه الشالزت )بال٣لب وبالدؿ٨حن وبالخظٝ(، ٦ما جىاولذ الخضًض ًٖ ؤلابضا٫، وطل٪  ًٖ ؤخٝغ ؤلٖا

ضم اجٟا١ آعائهم خى٫ ٖضص مٗحن لخغوٝ ، ٖو ٠ ٖلماء الهٝغ ؤلابضا٫، و٢ؿمي ؤلابضا٫ اللٛىي  بظ٦غ حٗاٍع
والهغفي، وؤن ؤلابضا٫ الهغفي يغوعي ؾىاء ٧ان قاجٗا ؤم ٚحر قاج٘، زم جُب٤ُ َاجحن ال٣ًِخحن في ٢هُضة 
ً، وطل٪ الكاٖغ خامض مدمىص الهجغي، لُبضو ظلُا لل٣اعت ما للٗلماء  حن اإلاٗانٍغ ؤخض الكٗغاء الىُدحًر

حن مً بخغاػ ٢هب الؿب٤ في اؾخ م.  الىُجحًر  سضام مشل َاجحن الُاَغجحن مً ْىاَغ ٖلم الهٝغ في ؤقٗاَع

 اإلافادس واإلاشاحؼ

ال٫ وؤلابضا٫ في اإلاجا٫ اللٛىي، مجلت الًاص ،خمض ؤبى ب٨غؤ .1 ، ظامٗت والًت ههغاوا ٦ُٟي، ٞلؿٟت ؤلٖا

 م.2013اإلاجلض الشاوي، الٗضص الشاوي، 

حن صعاؾت ن آصم ٖشمان مدمض، .2 ال٫ وؤلابضا٫ ٖىض اللٍٛى ُتؤلٖا بدض م٣ضم لىُل صعظت  ىجُت نٞغ

الض٦خىعاٍ في ٖلم اللٛت، ظامٗت ؤم صعمان ؤلاؾالمُت، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، ٧لُت اللٛت الٗغبُت، ٢ؿم 

ت،  ت واللٍٛى  . م2005الضعاؾاث الىدٍى

بمغاظٗت الض٦خىع بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب، صاع ال٨خب  اإلاعجم اإلاٟهل في ٖلم الهٝغألاؾمغ عاجي )ألاؾخاط(  .3

 .م، بضون ط٦غ ٖضص الُبٗت1997لمُت بحروث، الٗ

م،  .4 ال٫ وؤلابضا٫ في صًىان الخض٣ًت الٛىاء،ؤالؾا ٖبض هللا ٖبض ال٨ٍغ ُت لهىع مً ؤلٖا بدض  صعاؾت نٞغ

 .م٦2015ىى، للخهى٫ ٖلى قهاصة اللِؿاوـ في الٗغبُت،  –م٣ضم بلى ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗت باًغو 

، اإلاعجم ال .5  .1، طى الُب٘ خؿً ٖلي ُُٖى ومدمض قغقيىؾُِ، ؤقٝغ ٖلؤهِـ ببغاَُم وقغ٧اٍئ

ٌ والخ٣اء الؿا٦ىحن وؤلاصٚام،البؿُىوي، ببغاَُم ٖبض الغػا١،  .6 ال٫ والخٍٗى  اإلاىهج الهغفي في ؤلابضا٫ وؤلٖا

 م.1985الُبٗت ألاولى، صاع الُباٖت اإلادمضًت، 

مدمض ٢اؾم، اإلا٨خبت  بًبِ وقغح الض٦خىع  قظا الٗٝغ في ًٞ الهٝغالخمالوي ؤخمض )الكُش(،  .7

ت   .بحروث، بضون ط٦غ ٖضص الُبٗت –الٗهٍغ

 .م: بضون ط٦غ ٖضص الُبٗت1984صاع الجهًت الٗغبُت بحروث،  الخُب٤ُ الهغفي،الغاظخي ٖبضٍ )الض٦خىع(  .8

ت للمال٠،   الخُب٤ُ الهغفيٖبضٍ الغاظخي )الض٦خىع(  .9  م.1984صاع الجهًت الٗغبُت، خ٣ى١ الُب٘ مدْٟى

 م.1984بخد٤ُ٣ الض٦خىع نالر الخؿحن، الُبٗت ألاولى:  الخهً الغنحنٞىصي )الكُش( ٖبض هللا بً   .10

ت خامض مدمىص الهجغي ٖبض اإلاامً مدمىص  .11 ، بدض م٣ضم بلى ٢ؿم اللٛت نىع مً الدكبُه في َمٍؼ

ـــ.2014 ٦ىى ،-ؤلاؾالمُت بجامٗت باًغو  الٗغبُت، ٧لُت آلاصاب والضعاؾاث  مـ

ُت جُب٣ُُت،الٍُغ ٖبض هللا مدمض ألاقُي .12  .م1992، ٧لُت الضٖىة ٠ في ٖلم الخهٍغ٠ صعاؾت نٞغ

ت " جدٟت الل٠ُُ السبحر في هٓم ٖبض الٛجي ؤبمبىال ٖبض الؿالم و٢اؾم ببغاَُم )الض٦خىعان(،   .13 مسَُى

ُت ُت مىيٖى اعي بلى: صعاؾت نٞغ  ,Jspring Board journal No. 1، زاجمت اإلاهباح اإلاىحر" ألخمض الٞغ

volume 7, 2015, Al-hikmah university, Ilorin, kwara state Nigeria 

ا،  -، الُبٗت ألاولى، ٦ُىصمُلىال ٧ىاوا  صًىان الخض٣ًت الٛىاءالهجغي خامض مدمىص ببغاَُم،  .14  2010هُجحًر

 




