
 اهلَمزة باب

  .( النداء =) سيبويه يذْكُره ومل مسموع، وهو النداء أحكام عليه وتسِري البِعيد به ينادى النداِء حروِف من :آ •

  ."باًقَري البِعيد آض" تقول هلا مصدر وال صار، مبعىن تأِتي قد ألنها "وأَخواا كَانَ" عملَ أحياناً تعمل :آض •

  .أَتوجع مبعىن مضارع ِفعٍل اسم وهي .عظيم وجعي :أي توجع، كلمةُ :آه •

 :اَألبد :الراغب وقال .مولَّد آباد :وقيل وأُبود، آباد، ومجعه مبحدوٍد، ليس الذي الطويلُ الدهر :وقيل مطلقاً، الدهر :اَألبد •

  .كذا أبد :يقال وال كذا، زمانَ :يقَالُ أنه وذِلك الزمان، يتجزأُ كما يتجزأ ال الذي تداملُم الزماِن مد عن ِعبارةٌ

  .جمِعه إىل املفرد يضاف وقد "اآلِبدين أَبد" :ويقال

 مع ويستعمل ومضافاً، منوناً ويستعمل ائماً،د منصوب وهو .اَألمر دواِم لتأكيد التعابري هذه وكلُّ "اَألبيد أَبيد" و "الدهر أَبد" :ويقال

  .( "5"املائدة  من "24"اآلية ) .{فيها داموا ما أَبداً ندخلها لَن إنا} :تعاىل قوله فنحو النفي أما اِإلثْبات، ومع النفي

  .("72"اجلن  سورة من "23"اآلية ) .{داًأب فيها خاِلدين جهنم نار له فإنَّ} :تعاىل قوله فنحو اإلثبات وأما

 تؤمنوا حىت أَبداً والبغضاُء العداوةُ وبينكُم بيننا وبدا} :تعاىل قوله حنو املستقبل إىل ممتداً املَاِضي كان إذا إال املاضي على يدخلُ وال

  .("60"املمتحنة  سورة من "4"اآلية ) .{باهللا

 (أحرفها يف =) ."أَجمعني" قبلَ تأْيت وال ."أبتعون أبصعون أكْتعون أجمعونَ القوم جاء" :يقال هبا، يؤكَّد كلمةٌ :أبتع •

 صلهأ :وقيل "أبناء" القلِة وجمع فيه، تغِيري ال السالمِة ومجع سالمٍة، مجع وهو "بِنني" على يجمع ألنه بفتحتني، "بنو" أصله :ابن

  .البنوِة بين ابن وهو باَألصالَِة، تشهد التغيري وِقلَّةُ التغيري، فيه يقل القولُ وهذا ."ِبنت" :قوهلم بدليل الباء بكسِر "ِبنو"

 "نعٍش ابِن" ويف "عرٍس بنات" :"عرٍس ابِن" يف تقُول وتاٍء، بألٍف فيجمع "لَبوٍن ابن" و "مخاٍض ابن" حنو يعِقل الَ ما وأَما

"اتنٍش بعوكذا "ن "اٍض ابنخو "م "ون ابنوقد ."لَب ضافي "ه ما إىل "ابنِّصخٍة يسالَبما ِلمهِن" حنو بينأي "السبيل بن يف املار 
  .ثَروة صاحب أي "الدنيا ابن" و ِبِحمايِتها، وقائم كاِفيها أي "احلَرب اتن" وهو مسافراً، الطريق

تان "ابن" يف وإليكقَاِعد:  

-1 جوزلَم يى بالعادوف املُنصٍن" بـ املَواب" مالض والفَتح يا" حنو الفتح واملختار خالد نليد بالو".  

 له صفةٌ "ابن" بعده علَم جاء إذا :وذلك وخطّاً، لَفْظاً تحذَف وقد اخلَط، يف وتبقى الوصل يف تحذَف وصٍل مهزةُ "ابن" مهزةُ 2-
ضافلٍَم ومهو لع حممد " حنو له، أب إذَا إالّ "املطلب عبد بِن اهللا عبد بن قَعالسطر أو يف و تثْبطّاً اهلمزةُ فتلفظاً ال خ.  

  :بتثا بن حسان يقُول للمبالَغة، زائدةٌ امليم و االبن، هي :االبُنُم •

"ا فأكِْرماالً ِبنخ ا وأكِرما ِبنمناب".  

عبتونُ وتركَةَ النهو :الكوفيون قال ذلك وعلى اِمليِم، ح برعني، من مكَانه و مل، مهزتصللو قَدى وثنالكُميت قوِل حنو ي:  

 وخمد وطُِفئت سكَنت :خبواً ختبو احلرب، و النار خبِت من :املُخيب) املُخِبي ال املكاِرم ِنرياِن مؤرثُ * وحاِجب واتنماه لَِقطٌ وِمنا

  .(هليبها

 :الِكسائَي وسأَلت :األعرايب ابن قال سامل، مؤنٍا مجع وهو "بنات" اجلمع و "ِبنت" لعٍة ويف لَفِْظه على االبن مؤنثةُ - وبنت ابنة

فكي ِقفىن فيها ألنَّ باهلاء، األصلُ و للكتاب، اتباعاً بالتاء :لفقا بنت؟ على تعأنيث ملَطَ وإذا .التاخت ذكور اِسيغُلِّب بإناِثهم اَألن 

ذِكريو " :وقيل التناِت من يقولوا ومل "متيم بين من امرأةٌ" :قالوا حىت "فالن بنِميم بت.  

  .وصل مهزة "ابن" كهمزة "ابنة" ومهزة

"االسم = االسم ِنيةأَب".  

  ." 3و  2وإعماله  وأَبِنيته املَصدر = املَصادرِِ أَبِنية "

  ."4و  3و  2الفاعل  اسم = الفاعل اسم أَبِنيةَ"

 اسـِتعمالُه  كَثُـر  فلما وا،اتخذُ :فقالوا وأدغَموا اهلمزة، لَينوا مث إئْتِخذُوا، :األصلُ و اَألخِذ من افِْتعال االتخاِذ، من :اتَّخذَ •

  .تخذاً واملصدر تِعب، باب من "صِديقاً زيداً تِخذْت" :وقالوا ِمنه فَبنوا التاء أصالَةَ توهموا

  ."وِكيالً اَهللا اتخذْت" حتو اخلَبر و املبتدأ أصلُهما مفْعولني ينِصب للتحويل اليت جعلَ مبعىن :واتخذَ

  .( "4"النساء  سورة من 125اآلية ) {خِليالً إبراهيم اللَّه واتخذَ }

  .(مفعولني إىل املتعدي =)



 :فقيل وصٍل مهزةَ عوض مث ببب ِوزان ثَنى، :الواِحد وتقِْدير - ياء وهي - المه حِذفَت للتثِْنيِة اسم - العدد أمساء من :االثْنان

 إعراب ويعرب "واحد" لفظة غري ومن لَفِْظه، من له واحد وال .وصل مهزة بغري "ِثنتان" متيم لغة ويف .اثنتان :نثةوللمؤ اثْنان،

  .باملُثَىن املُلْحق

  .غَري ال مضافاً ويكون أَحدهما، أي اثْنين، ثَاِني هو :ويقال

  .االثنان = االثْنتان

 مجعـه  أردت فإن يجمع، وال يثَنى ال باملعنيتني واالثْنين الواِحِد، ِضعف هي اليت املتقدمة باالثنني نياالثْن يوم سمي :االثْنين •

رته قَدفَرد، انه متعمني مجع يف :وقالوا :الفارسي على أبو قال "أثاِنني" على وجاء" االثْنوكأنه "أثْن مثـل  تقديراً، املفرد مجع 

  .املُثنى صِفة على ألنه اجلَمعان يثْبت مل أنه واحلَق بابوأس سبب

 اِإلفراد وأصحهما أوضحهما وجهان ِفيه جاز ضمري عليه عاد وإذا ."اِإلثْنني يوما" و "االثنني أيام" :قلنا تثْنيته أو مجعه أردنا فإذا

  ."فيهما مبا االثنني يوم مضى" :فيقال اللفظ اعتبار والتاين "فيه مبا االثْنين يوم مضى" :يقال اليوم، معىن على

 مصدر وهو منك أِجداً :معناه "تفْعل ال أِجدك" :تقول عليه، اقْتِصر ولذلك أفْصح والكَسر وفتِحها، اجليم ِبكَسر :أِجدَّك •

 :قال كأنه ؛"وكذَا كذا تفْعلْ ال أِجدك" :االستفهام يف - املؤكِّدة اِدراملَص أي - ذلك ومثلُ :سيبويِه وقال .مضمر فعٍل من

 النفي مع إالّ يستعمل وال اِإلضافة، يفارقُه وال يتصرف، ال ولكنه أِجداً، :قال كأنه اِجلد، من وأصلُه وكذا، كذا تفْعلْ ال أحقّاً

  :قُس حديث ويف "أِجدكُما" :ومثله النهي، أو

  .كَراكُما تقِْضيان ال ماأِجدكُ

 "ِجد" إليه املضاف االسم وهي نكتة، وههنا :حيان أبو وقال الباِء ِبطَرِح ونصبها منك، هذا أَجبد :معناه أِجدك، :األصمعي وقال

  .والغيبة واِخلطاِب التكلُّم يف بعده الذي الِفعل فاِعلَ يناِسب أَنْ حقُّه

 - البيت شكر يف مر كما - "تقْضيان ال أِجدكُما" و "يزورنا ال أِجده" و "تفْعل ال أِجدك" و "ُألكِْرمنك ِجديأَ " :تقول

  .التوكيد اختلَّ فاِعله ِلغيِر أَضفْته فَلَو بعده، اليت اجلُملَةَ يؤكِّد مصدر أنه ذلك وِعلَّة

  للمخِبِر، تصديقاً فَيكونُ ."نعم" مثلُ جواٍب، حرف :أجلْ •

 كـ "جمع" جمع فإنه الساكنه، اجليم بعد امليم بضم ."بأجمِعِهم القوم جاء" :قولُهم منه وليس اجلَار، عليه يدخلُ وال يضاف، وال

 ومفْعوٍل، وفاِعٍل مبتدأ من وغَريه توِكيداً تأْيت فإنها "العِنيو والنفِس كُلِّ" كـ التوكيد أَلْفاِظ من غريِه ِبِخالَِف عبد، مجع "أعبد"

 "جمعاُء" أجمع ومؤنث ،"أجمعين الفَِريقَين رأيت" :فَتقُول يثَنى وقد ."أجمعون" الرفع وحبالِة "أَجمِعني" على "أَجمع" ويجمع

اَء" ومجععمع" "جمةٌمعرف وهو "ج روٍف غريصفَِة مِن بالصزول" وفُع" رمكع روأُخ.  

  :تعريفُه 1-

  ."باع" و "قام" كـ علٍَّة حرف عينه كَانت ما هو

  :حكْمه 2-

ذَفحت نيوِف عإذا اَألج كِّنس ِم آِخرهزاِء أو للجِر ِلبنملْ" حنو اَألم قُمملْ" و "ي ِبعمل" و "ي فخا "يلُهقُوم، :وأصي ،ِبيعوي 

،افخو وي "و "قم "و "بع "خف".  

وكذِلك حذَفإذا ت كِّنصاِله سِمري التفٍْع بضك رحرتكـ م "تا" و "قُمم" و "خفْنتو "بع "نو "يقُم "نك "خفْن" و "يِبعرحوت 

 حتركت خِوف :خاِف وأصلُ العين، مكسور واوي كل من) "خاف" حنو يف إالَّ ."بعت" و "لْتقُ" حنو العين تخاِنس حبركٍة فاؤه

ح الواوفتقبلَخت ما وان ىن وهذا أِلفاً فقُلبتعالِل مِذكره اآليت بالقلب اإلع).  

كحرر فَتبالكَس ِس ِمنكِة ِجنرن حيحنو الع "و "ِخفْت "ِد،ا يف هذا "منْترملُج ذِْف يف ِمثْلُه واملَِزيدينه حإنْ ع تكنه سالم وأُِعلَّت 

  .(وانقَاد اختار، استقَام، أطَالَ، :أصلَهن أن ظاهر) "انقَدت" و "اخترِت" و "استقَمت" و "أطلْت" كـ :بالقَلب عينه

  .(تقدم كما لذلك سبٍب وجوِد لعدِم أِلفاً تقْلب مل وفيهما) "قومت" و "قَومت" كـ تحذَف مل العني تعلَّ مل وإن

  .عشر وأَحد واثْناِن، أحد :تقول العدد أول وهو الواِحد مبعىن :األحد •

اآلية ) .{النساِء من كأحٍد تناَس} :تعاىل قال واملؤنث واجلَمع الواحد فيه يستوي يعِقل ملن اسم هو "أحد الدار يف ما" :وقوهلم
  .( "33"األحزاب  سورة من "32"



دواألح لٍَم اسموٍم على عي اِم ِمنوع أيبه األسللِقلِة ومجع "ادانُ" و "آحدد، :وأصلُه آحاٍد ثالثةُ تقول "أُححثْقَلوا ولُوا الواو، فاستدفأب 

  .مجع له ليس :وقيل ."ودأُح" ِللكَثْرة ومجعه اهلَمزة، منها

 "يجـز  مل فُالٍن آِل من أحد كان" :قلت لو واجٍب، موضٍع يف تضعه أنْ "أحد" لـ يجوز وال :سيبويه يقولُ :وأحد •

 اُهللا هو قُلْ} :تعاىل قوِله حنو ِفي،واملَن الواِجِب موِضِع يف استعِملَ العدد يف واِحٍد موِضع وضعته إذا إالَّ شيئاً، يِفيد ال ِألنه :أقول

دوحنو {أَح: "رون أَحدد غِري ويف ."وِعشدجوز ال؟؟ العأن ي عوضِضع يواِجِب، مكن الومع أنْ ويوضِضع يوفي مقوله حنو الن 

  .عاماً نفياً صار" أحد أَتاك ما" :قلت إذا وكذلك .{أحد كُفُواً لَه يكُن ومل} :تعاىل

فراب أَحالَ، :هي اجلَو ،معلكى، نلْ، إي، بلَلْ، أَجر، جيإنَّ ج.  

  .(أحرفها يف وانظرها)

 ذاِهب، أَنك واحلَق ذَاِهب، أَنك حقّاً :فقلت أخبرت إنْ وكذِلك ذَاِهب؟ أَنك والْحق ذاهب، أنك أَحقّاً :قولك وذلك :أحقَّا •

  .ذَاِهب أَنك رأِيك وأجهد ذاِهب، أنك ظَنك أَأَكْبر كذلكو

  ذَاِهب أنك حق أَِفي :والتقدير الظرفية، على تنصب وكُلُّها

 إنك :قلت كأنك - إن مهزة بكسر أي - القلب على ذاهب ِإنك أَحقّاً :يقولوا أن منعهم ما :فقلت اخلليلَ وسألت :سيبويه وقال

قّاً، ذاهبح كوإن ذَاِهب ،احلق كوأإن قّاَ؟ ذَاِهبأَ ال "إن" ألن إنَّ مواِضِع ِمن هذا ليس :فقالَ حدتبوضٍع، كلِّ يف ِبها يولو م جاز 

 فلما ذاهب، محالَةَ ال إنك تريد ذاهب، كإن محالَةَ ال :أيضاً ولقلت اجلُمعة، يوم ذاهب إنك تريد ذاهب إنك اجلمعة يوم :جلاز هذا

 كما البيت هذا العرب إنشاد ذلك على والدليل عليه مبِنيةً أَنَّ وصارت ذَاهب، أنك ظنك أكرب أِفي :على خملُوه ذلك جيز مل

  .أخربتك

  :يعفُر بن األسود بيت يف يقولون العرب مسع أنه يونس زعم

 املَجاِلِس وسطَ إياي تهددكُم * جندٍل بِن لْمىس أبناِء بني أحقّاً
 


