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  المقدمة 
وعلى الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد والنبي االمي االمين      

     ...آله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين 
يروم هذا البحث الوقوف على االلفاظ والمصطلحات الخاصة بالعيوب النطقي䐀ة والكالمي䐀ة   

لت عليه مباحث علماء العربية من الكوفيين عل䐀ى نح䐀و رئ䐀يس او مم䐀ا نق䐀ل ع䐀نهم       مما اشتم
وهذا يعني ان كت䐀ب الك䐀وفيين   . في غير مباحثهم من اجل ان تكون الصورة اكثر اكتماالً  

خل䐀䐀ق ( س䐀䐀تكون ه䐀䐀ي المص䐀䐀ادر االساس䐀䐀ية لم䐀䐀ادة ه䐀䐀ذا البح䐀䐀ث ، ويق䐀䐀ف كت䐀䐀اب                    
لمقدمة منها ، اذ تستوفي المادة الت䐀ي يش䐀تمل عليه䐀ا ه䐀ذا     لثابت بن ابي ثابت في ا) االنسان 

الكثير مما انطوت عليه صفحات هذا البحث من االلفاظ والمصطلحات ، ثم تㄛتي من بعده 
( الب䐀䐀ن الس䐀䐀كيت ، وكت䐀䐀اب  ) اص䐀䐀الح المنط䐀䐀ق  ( كت䐀䐀ب الك䐀䐀وفيين االخ䐀䐀رى م䐀䐀ن نح䐀䐀و كت䐀䐀اب    

واش䐀䐀ي ه䐀䐀ذا البح䐀䐀ث  الب䐀䐀ن ف䐀䐀ارس ونحوه䐀䐀ا مم䐀䐀ا سيش䐀䐀ار اليه䐀䐀ا بمواض䐀䐀عها م䐀䐀ن ح    ) المجم䐀䐀ل 
وق䐀د اف䐀اد البح䐀ث م䐀ن الكت䐀ب االخ䐀رى ، أي م䐀ن كت䐀ب غي䐀ر الك䐀وفيين ، ايض䐀اً             . ومصادره 

البن سيده ، وسواه مما سيشار ) المخصص ( ولعل ابرز ما جاءنا من هذه ماضمه كتاب 
  . اليه في مواضعه ايضاً  

 س䐀䐀يما فيم䐀䐀ا م䐀ادة ه䐀䐀ذا البح䐀ث اللغوي䐀䐀ة ، ت䐀دخل ف䐀䐀ي ض䐀䐀من اط䐀ار العم䐀䐀ل المعجم䐀ي ، وال          
معج䐀䐀م االلف䐀䐀اظ والمص䐀䐀طلحات ( يع䐀䐀رف بالمعجم䐀䐀ات الخاص䐀䐀ة ، اذ يمك䐀䐀ن ان يوص䐀䐀ف بㄛن䐀䐀ه  

وهو يمس المادة الصوتية بسبب غي䐀ر  ) الخاصة بالعيوب النطقية والكالمية عند الكوفيين 
ث䐀م ه䐀و بع䐀د ذل䐀ك ، يمث䐀ل خط䐀وة ف䐀ي اب䐀رز ط䐀رف م䐀ن           . الختصاصه بعيوب النطق خفي ، 

علم䐀䐀اء العربي䐀䐀ة م䐀䐀ن الك䐀䐀وفيين ، عل䐀䐀ى ال䐀䐀رغم م䐀䐀ن ان م䐀䐀ادة ه䐀䐀ذا مالم䐀䐀ح البح䐀䐀ث اللغ䐀䐀وي عن䐀䐀د 
البحث ال تدخل تحت طائلة المسائل الخالفية بين علماء الكوفة والبصرة ألنها تمث䐀ل م䐀واد   
لغوية تعتمد اساساً  على الوصف وليس الوصف مما يختلف في䐀ه اختالف䐀اً  حقيقي䐀اً  ، فه䐀ي     

ية على نح䐀و ع䐀ام ، ك䐀ان لعلم䐀اء الكوف䐀ة فيه䐀ا       من الجهود اللغوية المعجمية والصوتية العرب
اث䐀䐀ر وجه䐀䐀د ، ولع䐀䐀ل ه䐀䐀ذه م䐀䐀ن اه䐀䐀م نت䐀䐀ائج ه䐀䐀ذا البح䐀䐀ث ، ق䐀䐀د يس䐀䐀وغ لن䐀䐀ا ان ن䐀䐀ذكرها االن ،           

وق䐀䐀د يك䐀䐀ون م䐀䐀ن المناس䐀䐀ب الق䐀䐀ول ان االوص䐀䐀اف   . الرتباطه䐀䐀ا بالح䐀䐀ديث ف䐀䐀ي ه䐀䐀ذا الموض䐀䐀وع  
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موض䐀وعه  السالفة كلها تنهض سبباً  وجيهاً  للخوض في مضمار هذا البحث والكتاب䐀ة ف䐀ي   
  . ومادته 

جرى ترتيب المادة ف䐀ي البح䐀ث عل䐀ى حس䐀ب التسلس䐀ل الهج䐀ائي للح䐀روف ، لاللف䐀اظ او              
ويشار الى الكلمات والمصطلحات فيها بㄛش䐀هر الفاظه䐀ا   . المصطلحات التي اشتملت عليها 

وعباراته䐀䐀ا ، وق䐀䐀د يش䐀䐀ار اليه䐀䐀ا بحس䐀䐀ب م䐀䐀ا ورد ف䐀䐀ي النص䐀䐀وص وان ل䐀䐀م يك䐀䐀ن االش䐀䐀هر فيه䐀䐀ا ،   
لمصدر في تلك الكلمات هي االصل في االس䐀تعمال ، وال س䐀يما ان ك䐀ان ق䐀د     وتبقى صيغة ا

  . اشير اليها في النصوص التي تضمنت مادة هذا البحث 
ان يجعل اعمالنا خالص䐀ة لوجه䐀ه الك䐀ريم ،     –وال يسعنا اخيراً  اال ان نسㄛل اهللا تعالى      

   䐀ة الش䐀ا العربي䐀ولى    وان يجعلنا ممن يخلصون في العمل على خدمة لغتن䐀م الم䐀ه نع䐀ريفة ، ان
  . ونعم النصير 

  
  : َمُتوطяْسا ·

  ١)) اذا لم يقدر على الكالم : على فالن  َموطяُتاْس(( قال ابن السكيت  
  

  :رتاج واالستعجام اإل ·
(      المجل䐀د االول م䐀ن كت䐀اب    / من السفر الثاني ) ثقل اللسان وقلة البيان ( جاء في باب 

اذا اراد ان ي䐀تكلم فل䐀م يق䐀در عل䐀ى ذل䐀ك م䐀ن       : علي䐀ه  َجت䐀я ْرُأ: ويق䐀ال  ((  البن سيده) المخصص
ت䐀اج ،  لرِّاج䐀ًا ، واص䐀له مㄛ䐀خوذ م䐀ن     تََّر في منطق䐀ه  َجتяَر:  ابو عبيده .يٍّ او نسيانوعяأ ٍرَصَح

  ٢))اغلقته   -:اَبالب الباُب ، وقد ارتجُت َجتяوُر
النط䐀ق ف䐀ي    وه䐀و ع䐀دم المق䐀درة عل䐀ى     المصطلحان للداللة على معنى واحد،واستعمل هذان 

ارتج عليه ارتاج䐀ا ، واس䐀تعجم علي䐀ه اس䐀تعجاما اذا اراد     : ويقال (( قول ثابت بن ابي ثابت 
ولوص䐀ف حال䐀ة انغ䐀الق الك䐀الم ، فيق䐀ول      .٣))ان يتكلم فال يقدر على ذلك من عيٍّ او نس䐀يان  

وما ينبغي لن䐀ا  . ٤))ارتج على فالن في منطقه اذا انغلق عليه الكالم (( ابن فارس ؛ فيقال 
هو ان المسㄛلة هنا نفسيًة اساسًا ، وليست عيبًا نطقيًا ، وال䐀ذي   ،ان نالحظه في هذا المجال

  .دعا الى تسجيلها هنا هو ان ثابتًا ادرجها في ضمن عيوب اللسان والفصاحة 
  

 :االعتقال  ·
قد اعتقل لسان ف䐀الن فم䐀ا  يب䐀ين كلم䐀ة، واعتق䐀ل لس䐀انه فم䐀ا        : قال وي(( قال ابن السكيت 

  . ٥)) يفيض كلمة
العتقال او العقلة في اللس䐀ان انحب䐀اس الك䐀الم ف䐀ال يب䐀ين وال يف䐀يض كلم䐀ة ، وال䐀ى ه䐀ذا          .ف

،وه䐀و انغ䐀الق الك䐀الم    ٦))واعتقل لسان فالن اذا ارتج عليه(( ذهب ابن فارس اذ يقول 

                                                 
  ٢/١٢٣المخصص   ١
  ٢/١٢٢المخصص ٢
   ١٨٤ -١٨٣: خلق االنسان  ٣
  )رتج : (مجمل اللغة  ٤
  ٤٣٢: اصالح المنطق  ٥
  )عقل : ( مجمل اللغة  ٦
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 .١))التواءاللسان عند ارادة الكالم (( والعقلة عند المبرد البصري . كما مربنا االرتاج
ن يفض䐀䐀ي ال䐀䐀ى ع䐀䐀دم االبان䐀䐀ة واالفاض䐀䐀ة ، فكㄛ䐀䐀ن ص䐀䐀احبه ارت䐀䐀ج علي䐀䐀ه كم䐀䐀ا    والت䐀䐀واء اللس䐀䐀ا

  .وصفها ابن فارس
  

 -:خّناألغّن واأل ·
ن يص䐀احب  أ: األول䐀ى منه䐀ا   : ، وم䐀ؤداه حالت䐀ان  ٢))خ䐀روج الك䐀الم ب䐀االنف    (( الغنة هي 

ه䐀䐀و الح䐀䐀ال ف䐀ي ص䐀䐀وتي الن䐀䐀ون   ن䐀䐀ٌة تك䐀ون ص䐀䐀فة له䐀䐀ا ، كم䐀ا  جمل䐀䐀ة م䐀ن االص䐀䐀وات غ  نط䐀قَ 
مصاحبة الغنة نط䐀ق جمي䐀ع االص䐀وات    هي  –هي التي تعنينا هنا و –والثانية  .والميم 

في عملية الكالم، ويسمى المتصف بالحالة هذه اغن، واالغن كما يقول ثابت ب䐀ن اب䐀ي   
كم䐀ا يق䐀ول اب䐀ن     –والخنة . ٣))يقال فيه غنة ،هو الذي يخرج كالمه  من لهاته(( ثابت 

ومنهم االخن ، وهو  (( .... لخنة هو االخن ، قال ثابت، والمتصف با٤كالغنة -فارس 
كم䐀䐀ا ن䐀䐀ص اب䐀䐀ن  )) مس䐀䐀دود الخياش䐀䐀يمه䐀䐀و ال(( والس䐀䐀اقط الخياش䐀䐀يم  .٥))الس䐀䐀اقط الخياش䐀䐀يم 

  .٧))والخنخنة ان ال يبين الكالم (( قال ابن فارس .  ٦هسيد
  
 : أقطع اللسان ·

 .٨))ُمَتَقطُِّعُه: ابن السكيت رجٌل أقطُع اللسان((  عن     
  
 
 :ليغ األ ·

نث䐀ى  مه ،ويرجع كالمه الى الياء ، واألالذي ال يبين كال(( ليغ َأن األ يرى ابن السكيت
  .٩))ليغاء : 

وق䐀د تب䐀ع ثعلب䐀ًا     .١٠))الذي ال يبين كالم䐀ه  : االليغ  (( وقال ابو العباس احمد بن يحيى 
  في هذا احمد بن فارس مرددًا كالمه نفسه اذ يقول 

  .١١))الكالمالذي ال يبين : االليغ  (( 
  

 :البكم  ·

                                                 
   ١٧:، وينظر الدرس الصوتي عند المبرد ٢/٢٢١الكامل   ١
  )غن: ( مجمل اللغة  ٢
   ١٨٤:خلق االنسان   ٣
  )خن : ( مجمل اللغة  ٤
  ١٨٤:خلق االنسان   ٥
  ٢/١١٩:  المخصص   ٦
  )خن( مجمل اللغة   ٧
  ٢/١١٩: المخصص  ٨
   ٢/١١٩: المخصص  ٩

  ٢/٤٢٩:مجالس  ثعلب  ١٠
  )ليغ: ( مجمل اللغة  ١١
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بكم䐀اء        نث䐀ى اللسان، وهو الع䐀ّي ب䐀الجواب ، واأل  قطع األ(( ف ابن السكيت األبكم بـ عر
لس䐀ان الع䐀ّي ب䐀الجواب ، يق䐀ال     قط䐀ع ال وم䐀نهم االبك䐀م ، وه䐀و األ   (( م䐀ا ق䐀ال   وتبعه ثابٌت في .١))
  :ة بكماء، وقال الراج├ رجل َأبكم وامرأ:
 

  ُملََّكا َتَملليل я َأا يا سائَق
  

  َكُمْبَأ َتْنأليلя كل  هذا الَأ
  

والخ䐀䐀رس ي䐀䐀ؤدي . ٣))الخ䐀䐀رس ، وه䐀䐀و األبك䐀䐀م : ال䐀䐀بكم (( وق䐀䐀ال اب䐀䐀ن ف䐀䐀ارس . ٢))أي س䐀䐀اكت 
  .معنى انقطاع اللسان والعي بالجواب والسكوت 

  
 :التمتمة  ·

ذا تردد في الت䐀اء، قي䐀ل   وإ: قال (( عن ابن سيده ان ابن السكيت في إشارة منه إلى المتكلم 
وذهب ثابت بن . ٤))هو الذي يعجل في الكالم وال يكاد يفهمك وقيل . تمتٌم، وقيل تمتاٌم : 

فال䐀ذي ف䐀ي   : م䐀ا التمت䐀ام   وأ(( ق䐀ال  .لسان م䐀ع تردي䐀د ف䐀ي الت䐀اء    ن التمتمة ثقل الأبي ثابت إلى أ
  :نشد مة، وهو ثقل وترديد في التاء ، وألسانه تمت

  
  المكارمя هَلولكنني فضلُت أ            وال يحسب التمتام أني هجوُته

  
متم䐀ة ثق䐀ل   فه䐀و ي䐀رى ان الت  . ٥))الذي يعجل ف䐀ي الك䐀الم وال يفهم䐀ك   : التمتام : قال ابو زيد و

جلة في الك䐀الم ال ت䐀ؤدي ال䐀ى اإلفه䐀ام ، وس䐀بقت      عيراها با زيد أن وترديد في التاء، وذكَر أ
  .بي زيد في ذلك االشارة في النص األول إلى رأي أ

  
 :تغتغ  ·
  .٦))ُهكالُم ْمَهْفسنانه؛ فلم ُيسقطت أ :الشيُخ َغَتْغَت: ابن األعرابي(( قال 

  
 :الجلجال  ·

وم䐀䐀نهم الجلج䐀䐀ال ، وه䐀䐀و ال䐀䐀ذي ي䐀䐀ردد الكلم䐀䐀ة ف䐀䐀ي في䐀䐀ه، ف䐀䐀ال يخرجه䐀䐀ا م䐀䐀ن ثق䐀䐀ل     (( ق䐀䐀ال ثاب䐀䐀ت 
  .فال يخرج من ثقل اللسان  .فالجلجلة ترديد الكالم في الفم. ٧))لسانه

  

                                                 
   ٢/١١٩خصص الم  ١
  ١٨٣: خلق االنسان   ٢
  )بكم : ( مجمل اللغة   ٣
   ٩٨:، وينظر في البحث الصوتي عند العرب  ٢/١١٨: المخصص  ٤
   ١٨٥ – ١٨٤:خلق االنسان   ٥
   ٢/١١٨المخصص   ٦
  ١٨٤:خلق االنسان   ٧
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 :ة َسْبالُح ·
  .١))سبَُّحَت: أي : ٌة َسْبفي لسانه ُح(( قال ابن السكيت 

  
 :الحصر  ·

فالحصر . ٢))حصر لسانه ، اذا لم يبين الكالم : ويقال (( قال ابو العباس  احمد بن يحيى 
، ق䐀ال اب䐀و بك䐀ر ب䐀ن     )ق䐀د حص䐀ر الرج䐀ل   ( وع䐀ن ق䐀ول الع䐀رب    . عند ثعلب عدم تبي䐀ين الك䐀الم   

 :واصل الحصر عند العرب . ق مخرجه قد احتبس عليه الكالم وضا: معناه (( االنباري 
ض䐀اقت   أي ق䐀د . ٣))َأْو َجاُءوُكْم َحصяَرْت ُص䐀ُدوُرُهمْ  ((قال اهللا ع├ وجل  .ضيق والالحبس 

ام䐀ا اب䐀ن    ٤))ص䐀دورهم   ًةض䐀ّيق : ص䐀دورهم ، عل䐀ى معن䐀ى    حصرًة: وقرأ الحسن . صدورهم
  .٥))والحصر العي ((         فارس فقد جعل الحصر ، والعي بمعنى ، وذلك في قوله

  
 :ة ميََّرْضالَح ·

لحن وخ䐀الف  : َم في كالمه َرْضَح: اللكنة ، ابو عبيد: والحضرمية ( (جاء في المخصص 
  .٦))االعراب 

  
 :الحكلة  ·

ة، وف䐀ي اللس䐀ان الحكل䐀   (( الحكلة في اللسان كالعجمة، تعوق االبان䐀ة ف䐀ي الك䐀الم ، ق䐀ال ثاب䐀ت      
  :قال رؤبة بن العجاج. ن صاحبه الكالم وهي كالعجمة تكون فيه، ال يبي

  
яْكالُح َمْللو أنني أوتيُت عяل  

яعلَم سليماَن كالَم النمل  
  ٍم أو قتلяَركنُت رهيَن َه

  
وق䐀د تبع䐀ه   . ٧))واالغتم واالبهم واالعج䐀م واح䐀د   . ٌةَمْتٌة ، وُغَمْجٌة ، وُعَلْكويقال في لسانه ُح

وف䐀ي   ٠٠٠٠الحكل ما ال ينط䐀ق ل䐀ه كالنم䐀ل  وغي䐀ره     (( فقال  ،ابن فارس واورد قول رؤبة
  .٨))لسانه حكلة أي عجمة 

  
 :لخرس ا ·

                                                 
   ١٢٢/ ٢المخصص   ١
   ١/٢٠مجالس ثعلب   ٢

  ٩٠: النساء ٣ 
  ٢/١٢٤مخصص ، وينظر ال ٥٢٥/  ١ال├اهر   ٤
  )حصر : ( مجمل اللغة   ٥
  ٢/١١٩المخصص   ٦
   ١٨٣ – ١٨٢: خلق االنسان   ٧
  )حكل: ( مجمل اللغة  ٨
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وداللته انقطاع الكالم، وف䐀ي ه䐀ذا المعن䐀ى ك䐀ان     . ١))والخرس في اللسان (( قال ابن فارس 
  .٢)) واما الخرس فهو ان ال يتكلم البتة(( ثابت بن ابي ثابت يقول 

  
 : دلع  ·

 لس䐀اُنه  َعَل䐀 َد(( ، وقال اب䐀ن الس䐀كيت   ٣))لعتهْدأ: ته ، ويقال ْعَلَدوع لساني ،َلَد((  قال ابو عبيد
  .٤))ه مرة فاعًال ومرة مفعوًال به صيِّره، فيفالٌن لساَن َعَل، وَد عَلْدَي

  
 :ة الرُّتَّ ·

ك䐀яه ،  َنالذي ال تكاد كلمته تخرج من فيه، وانم䐀ا ي䐀ردد كالم䐀ه ال䐀ى حَ    : ّت َرواَأل(( قال ثابت 
: ة ت䐀َّ الرُّ((  ،وقال ابن ف䐀ارس ٥*))تَِّركاأل َنيِّحتى ترى الَب: ة، قال العجاجوالرُّتَّ تяَتالرَّ ُنيَِّب

فالرتة عدم البيان في الكالم ف䐀ي  . ٦))بل هي الحكلة فيه : العجلة العجلة في الكالم، ويقال 
رتَّ ضدًا للبينя، وه䐀و معن䐀ى   اج الذ ي استشهد به هو اذ جعل األقول ثابت بدليل قول العج

لعجلة في الحكلة نفسه في احد قولي ابن فارس ، اما قول ابن فارس االخر في عده الرتة ا
  .٧معنى الرتةعلى هل اللغة ى آخر للرتة ، ولم يتفق كثير من أالكالم ، فهو معن

  
 :الرطانة  ·

بالعجمي䐀䐀ة وق䐀䐀د تراطن䐀䐀ا ،   الك䐀䐀الم: طان䐀䐀ة ، والمراطن䐀䐀ة طان䐀䐀ة والرِّق䐀䐀ال اب䐀䐀ن الس䐀䐀كيت ه䐀䐀ي الرَّ 
  .٨هشار اليه ابن سيدبحسب ما أ

  
  

 :وم ُمْعال├ُّ ·
  ٩))اللسان يُّيяالع: وال├عموم: ابن السكيت (( ال ق

  
 : الض├ز ·

ذا تكل䐀م الرج䐀ل   عل䐀ى بالحن䐀ك األس䐀فل إ   هو ل├وق الحنك األي الفم الض├ز، ووف(( قال ثابت 
  :تكاد اضراسه العليا تمس السفلى ، قال رؤبة 

  

                                                 
  )خرس: ( مجمل اللغة   ١
  ١٨٦: خلق االنسان   ٢
   ٢/١١٩: المخصص  ٣
   ٢/١١٩: المخصص   ٤
  ١٨٤: خلق االنسان   ٥
  )رت : ( مجمل اللغة   ٦
  ٩٨:العربفي البحث الصوتي عند : ينظر   ٧
   ٢/١٢٢ينظر المخصص   ٨
  ٢/١٢٣المخصص   ٩



 ١١٤

  لَألَض├ِّ ُعَرْقدعني فقد ُي
  

  .١))├يْهسяه وَبْي رأجاَجي حяكَِّص
  

  ٢))ّ├َض، ورجل َأ لصوق الحنك األعلى باألسفل(( و عند ابن فارس وه
  

 :الطمطمانية و اللخلخانية  ·
((      وقال اب䐀ن الس䐀كيت  . ٣))، وفيه لخلخانيةالذي فيه عجمة: اللخلخاني (( قال ابو عبيد 
  : نشد انيٌّ ، وأَماُطْمٌم وَططяْم، طяورجٌل أعجُم

  
  .٤)) َجَم طяْمطمяعح├ٌق َيَمانяَيٌة َأل     ْتَوكما َأ عامяُص النَُّلتㄛوي له ُق

  
وجعل ثابت داللة الطمطماني واللخلخاني واحدة ه䐀ي ع䐀دم االفص䐀اح واالبان䐀ة ف䐀ي الك䐀الم،       

وق䐀ال اب䐀ن   . ٥))ال䐀ذي ال يفص䐀ح وال يب䐀ين كالم䐀ه، وك䐀ذلك اللخلخ䐀اني      : والطمطم䐀اني (( فقال 
المنط䐀ق        العجمة في: اللخلخانية (( وقال .  ٦))الرجل ال يفصح : والطمطم (( فارس 

منطق تدل على عدم االفصاح واالبانة، والى هذا المعنى ذهب  المبرد والعجمة في ال. ٧))
  .٨))ان يكون الكالم مشبها لكالم العجم : الطمطمة (( البصري اذ قال ان 

  
  
  

 :العجمة  ·
عج䐀䐀م ، أ: ل䐀䐀م ي䐀䐀بن الك䐀الم م䐀䐀ن الع䐀䐀رب والعج䐀䐀م ب䐀䐀و زي䐀䐀د ، ويق䐀ال لك䐀䐀ل م䐀䐀ن  ق䐀䐀ال أ(( ق䐀ال ثاب䐀䐀ت  

ويق䐀ال ف䐀ي   (( يات اخرى ذكر ثابت ايضًا بقول䐀ه  واصطلح عليها بمسم. ٩))واالسم العجمة 
  .١٠))واالغتم واالبهم واالعجم واحد . لسانه حكلة وعجمة وغتمة 

  
 :الَعَقد ·

                                                 
   ١٦١: خلق االنسان   ١
  )ض├(مجمل اللغة    ٢
  ١٢٣/ ٢المخصص   ٣
  ٢/١٢٢المخصص   ٤
  ١٨٣: خلق االنسان   ٥
  )طم ( مجمل اللغة    ٦
  )لخ( مجمل اللغة   ٧
   ١٧: الدرس الصوتي عند المبرد : وينظر .  ٢/١٢٢: الكامل   ٨
  ١٨٦: ن خلق االنسا  ٩

   ١٨٣: خلق االنسان   ١٠



 ١١٥

ة رج䐀ل أعق䐀د وام䐀رأ   : في䐀ه، يق䐀ال    د ، وهو انعق䐀اد َقوفي اللسان الَع(( بي ثابت قال ثابت بن أ
 }          (  َيْفَقُهوا َقْولяي  لяَسانяي َواْحُلْل ُعْقَدًة مяْن {: عقداء اللسان ، وفي كتاب اهللا تعالى 

  .١)  )) ٢٧سورة طه 
  

 :العّي ·
اذا ل䐀م يتج䐀ه   :  يٌّي䐀я ًا ؛ فㄛن䐀ا عَ ي䐀َّ ي䐀ُت ف䐀ي المنط䐀ق عя   يяَع(( عن ابن السكيت قول䐀ه   نقل ابن سيده

  ٢.))له
  

 :الفㄛفㄛة  ·
: وقي䐀ل  .  ،َوَفㄛَْفㄛ䐀ٌ .ٌءف䐀ا ㄛْوه䐀و فَ .  ㄛََفㄛْ 䐀َف: اذا تردد المتكلم في الغاء ؛ قي䐀ل  : ابن السكيت (( قال 

ان : الفㄛف䐀䐀اء (( ل䐀䐀ى ان ون䐀䐀ص اب䐀䐀ن ثاب䐀䐀ت ع. ٣))علي䐀䐀ه خ䐀䐀روُج الك䐀䐀الم  ُرس䐀䐀яْعال䐀䐀ذي َي: الفㄛف䐀䐀اء 
 –رج䐀ل فㄛف䐀اء   : ها بشفتيه مرارا ال يفصح بها ، يق䐀ال  دَُّرَيه الى  شفتيه َفل كلمَتتسبق الرَج

* ْهُم䐀 َرْذجَّ َهَل䐀 الفㄛف䐀اءㄛ   яَةㄛفяَف :نشد لرؤبة وأ. امرأة فㄛفاءة ، وقوم فㄛفاءون  –ممدود الصرف 
: والفㄛف䐀اء  ((   وقال ابن فارس . ٤))الذي يخلط كالمه: مرяْذَهب والُمرяهْذالُم: بو مالك قال أ

  .٥))الذي يتردد في كالمه في الفاء فㄛفاة 
  

 :م ْدالَف ·
،  ةقيُل䐀 الع䐀يُّ اللس䐀ان الث  : ُم ْدالَف䐀 ف(( بي ثابت في قول䐀ه   َأورد هذا المصطلح ايضًا  ثابت بن أ

  . ٦))رجل فدم،وامرأة فدمة ، وقوم فدمون : يقال 
  
  

 :هُّالَف ·
عنها ، حت䐀ى   نيهََّفجئت لحاجة َفㄛَ: اللسان ، يقال منه الكليل  يُّالَع: هُّ الَف:  ابو عبيد(( قال 

ه䐀ًا  فَه َيَف䐀هّ  هُّهَّ ، وق䐀د َف䐀  ٌة عل䐀ى بن䐀اء َف䐀   ه䐀َّ نثى َفيُه واألهُه والَفَفْهوهو الَف. انيها سََّن: أي :  تْههяَف
  .٧)) ......ّهًةّهًا وَفوَف ًةاَهَهوَف
  

 :اللثغة  ·
م䐀ا المفض䐀ل ب䐀ن    أ. ٨))لثغ، وهو الذي ال يتم رف䐀ع لس䐀انه ف䐀ي الك䐀الم     ومنهم األ(( قال ثابت  

كيفية حدوثها وطريقة عالجها  وصفها ووصفد تكلم عليها بكالم خبير واعب ، فسلمة فق

                                                 
  ١٨٦:خلق االنسان  ١
  ٢/١٣٢المخصص   ٢
   ١١٨/ ٢المخصص   ٣
   ١٨٥: خلق االنسان  ٤
  )في( مجمل اللغة   ٥
  ١٨٤:خلق االنسان  ٦
   ١٢٢/ ٢المخصص  ٧
   ١٨٣: خلق االنسان  ٨



 ١١٦

 ّنإ(( ع䐀دم إقام䐀ة ال䐀راء وجعله䐀ا غين䐀اً     ع䐀ن   –لتن䐀وخي  فيما نقل䐀ه عن䐀ه القاض䐀ي ا    –، فقد قال 
عادة سوء تسبق الى الصبي أول م䐀ا ي䐀تكلم    نما هيثغة ال تصح مع سالمة الجارحة ، وإالل

 َنَررك عل䐀ى م䐀ا يستص䐀حبه م䐀ن ذل䐀ك َم䐀      ن ُت䐀 لجهله بتحقيق األلفاظ وسماعه شيئا يحتذيه، ف䐀إ 
ول نشوئه استقام لسانه ، تركه في أه طبعًا ال يمكنه التحول عنه ، وإن ُأخذ بعليه فصار ل

ن أ: لثغة في اللس䐀ان  ال(( وقد حدد ابن فارس الحروف الملثوغ فيها بقوله .  ١))وزال عنه
  .٢))يقلب الراء غينا والسين ثاء ، وهي معروفة 

  
 :اللجالج  ·

ه بعضه ْجرяْخ، ولم ُي َغ الكالَمَضوَم َعَتْعَتذا َتإ(( لسكيت في اشارته الى المتكلم وصفه ابن ا
  :نشد جالجًا ، وأقيل لجلج، ومنه سمي الرجل ل: ثر بعض في إ

  
  جяَلْجَليٍم ُمرяْت عن َجرَّب َتى الَقْسَوَن    ها نَّكㄛ وامي عن نسوٍرالَح جُّفяُم

  
لس䐀انه ثق䐀ل الك䐀الم ونقص䐀ه      ُةجّيال䐀ذي َس䐀  : اللج䐀الج : االص䐀معي  . ف䐀ي الف䐀م    ُجَلْجَليعني تمرًا ُي

(...............٣.  
 ُةّيجяومنهم اللجالج ، وهو الذي َس(( في وصفها ثابت بن ابي ثابت بقوله  صمعيَّاأل وتبع
я٤))ونقصه قُل الكالمه ُثلسان .  

  .٥))الذي يلجج في كالمه ال يعرب: واللجالج (( ووصفها ابن فارس قائًال 
  
  

 :اللفف  ·
  .٦))الثقيل اللسان هو: فًا ، وقيل َف، وقد لففت َليُّالَع:  فَُّلاَأل: ابو عبيد (( قال 

والف䐀ف ثق䐀ل ف䐀ي اللس䐀ان؛     (( وق䐀ال ثعل䐀ب   .٧))واللف䐀ف ثق䐀ل ف䐀ي اللس䐀ان     (( وقال ابن السكيت 
ما داللتها ثابت بن أبي ثابت اسم اللفلفة، أ طلق عليهوقد أ. ٨))يقال في لسانه لفف أي ثقل 

اللس䐀ان عن䐀د   فالثقي䐀ل  : فُّ َل䐀 وأم䐀ا األَ (( عند ابن الس䐀كيت وثعل䐀ب ، ق䐀ال    فهي عنده كما كانت 
  .٩))اء ، وهي اللفلفة ّف ، وامرأة لّفَلرجل َأ: الكالم ، يقال 

  
 :اللوث  ·

                                                 
  مقدمة المحقق: والفاخر .  ١١٦-١٥/١١٥:معجم االدباء : ينظر  ١
  )لثغ : (مجمل اللغة  ٢
  ١٢٢/ ٢المخصص     ٣
  ١٨٤: خلق االنسان  ٤
  )لج : ( مجمل اللغة   ٥
  ١١٨/ ٢المخصص   ٦
لفلف ؛ فهو : فاذا ثقل لسانه في فيه ؛ قيل : (( وفيه عن ابن السكيت  ٢/١١٨المخصص : وينظر .  ٦٤:اصالح المنطق  ٧

  ))لفالف
  ٢١٠وينظر ص .  ٣٤٦: شرح ديوان زهير بن ابي سلمى   ٨
  ١٨٥: االنسان خلق  ٩



 ١١٧

وف䐀䐀ي (( ب䐀ي ثاب䐀䐀ت بوص䐀䐀فه، وتعريف䐀ه، فق䐀䐀ال   وه䐀ذا المص䐀䐀طلح أيض䐀ًا مم䐀䐀ا اس䐀䐀تㄛثر ثاب䐀ت ب䐀䐀ن أ   
ل䐀䐀وث ، رج䐀䐀ل أ: يق䐀䐀ال . لكلم䐀䐀ة اال بع䐀䐀د جه䐀䐀د يك䐀䐀اد يخ䐀䐀رج االاللس䐀䐀ان الل䐀䐀وث ، وه䐀䐀و ثق䐀䐀ل في䐀䐀ه 

  .١))وامرأة لوثاء 
 :م َحْفالُم ·
هو من : الفارسي . وجدته مفحمًا: ه توقد افحم. الذي ال ينطق : المفحم : ابو عبيد (( قال 

وجدت䐀ه  : فحمت䐀ه  اجيت䐀ه فㄛ ه: ابن الس䐀كيت .بكى حتى ينقطع صوته  اإذ: الصبّي َمحяَف: قولهم 
ْق ط䐀я ُي ل䐀م : أي : حمته ، حت䐀ى فح䐀م   مته فㄛفلَك:  ابو عبيد. هو الذي ال يقول الشعرو: مًا َحْفُم

  .٢))جوابًا
 :المقمقة  ·

س䐀تعماله  ذكر عبد الوهاب القرطبي في كالمه على عيوب النط䐀ق ه䐀ذا المص䐀طلح، وع䐀├ا ا    
  .٣))ان يتكلم من اقصى حلقه عن الفراء : والمقمقة (( : الى الفراء فقال 

ه قص䐀ى حلق䐀ه ، وفي䐀   المتكلم بㄛ: امяُق َقالُم(( عبيد ، في قوله  والى مثل قول الفراء ذهب ابو
م䐀ن غي䐀ر ان ي䐀رده     –ه䐀ذا بمعن䐀اه نفس䐀ه    ) المقمقة(ورد ابن فارس وصف  وقد أ. ٤))مقمقة 

  . ٥))والمقامق من الرجال الذي يتكلم بㄛقصى حلقه (( الى الفراء، وذلك قوله 
 :المالخي  ·

 :واللخ䐀ا  (( بي ثابت في خلقه، اذ ج䐀اء ف䐀ي قول䐀ه    ثابت بن أ هذا المصطلح مما انفرد بذكره
وقال . ونساء كذلك  ٌوْخى ، وامرأة لخواء، ورجال ُلَخْلرجل ْأ: طن ، يقال رخاء في البتاس

الخ䐀ي ال䐀ذي ال يب䐀ين    والُم. ذا كان䐀ا كثي䐀ري الك䐀الم    رج䐀ل ألخ䐀ى ، وام䐀رأة لخ䐀واء إ    : أبو زي䐀د  
я٦))ه ُقْدكالمه وتستشرف ش  

  
  ومراجعھ مصادر البحث

كر ، عب䐀د  احم䐀د محم䐀د ش䐀ا   : ، تحقي䐀ق  )ه䐀ـ ٢٤٤ت (اصالح المنطق ، ابن الس䐀كيت   -
 .السالم محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة 

عبد الستار : ، تحقيق)من علماء القرن الثالث( خلق االنسان ، ثابت بن ابي ثابت  -
  . ١٩٦٥احمد فرج ، مطبعة الحكومة ، الكويت 

الدرس الصوتي عن䐀د المب䐀رد ، فاطم䐀ة عب䐀د الص䐀احب مه䐀دي ، رس䐀الة ماجس䐀تير ،          -
  . ١٩٩٦ – ١٤١٧ة المستنصرية الجامع –كلية التربية 

ت (           ال├اهر في معاني كلمات الناس، ابو بكر محمد ب䐀ن القاس䐀م االنب䐀اري    -
ال䐀䐀دكتور ح䐀䐀اتم ص䐀䐀䐀الح الض䐀䐀امن ، دار الرش䐀䐀يد للنش䐀䐀ر  بغ䐀䐀䐀داد      : ، تحقي䐀䐀ق )ه䐀䐀ـ ٣٢٨

١٩٧٩– ١٣٣٩٩ . 

                                                 
  ١٨٥: المصدر نفسه  ١
  ١٢٤/ ٢المخصص   ٢
   ٢١٩:  الموضح في التجويد  ٣
   ١١٩/ ٢المخصص   ٤
  )مق : ( مجمل اللغة   ٥
   ٢٧٢-٢٧١خلق االنسان   ٦



 ١١٨

(   شرح ديوان زهير بن ابي سلمى ، االمام ابو العباس احمد بن يحيى الشيباني  -
مصورة عن ( ،  ١٦٤– ١٣٨٤، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة )لب ثع

 ). ١٩٤٤طبعة دار الكتب سنة 
عب䐀䐀د العل䐀䐀يم الطح䐀䐀اوي ، الق䐀䐀اهرة : ، تحقي䐀䐀ق )ه䐀䐀ـ٢٩١(الف䐀䐀اخر، المفض䐀䐀ل ب䐀䐀ن س䐀䐀لمة  -

١٩٦٠ . 
، دار )م١٩٩٨ت(في البحث الصوتي عند العرب ، الدكتور خليل ابراهيم العطيه  -

 . ١٩٨٣بغداد الجاحظ للنشر ، 
، تحقيق محمد اب䐀و الفض䐀ل    )هـ٢٨٥ت(الكامل ، ابو العباس محمد بن ي├يد المبرد -

 .ابراهيم والسيدة شحاته ، دار نهضة مصر 
عب䐀䐀د : ، تحقي䐀䐀ق  )ه䐀䐀ـ٢٩١ت(مج䐀䐀الس ثعل䐀䐀ب ، اب䐀䐀و العب䐀䐀اس احم䐀䐀د ب䐀䐀ن يحي䐀䐀ى ثعل䐀䐀ب   -

 . ١٩٦٠السالم محمد هارون ، دار المعارف  بمصر ، القاهرة 
زهي䐀䐀ر عب䐀䐀د : ، تحقي䐀䐀ق )ه䐀䐀ـ٣٩٥ت(ب䐀䐀و الحس䐀䐀ين احم䐀䐀د ب䐀䐀ن ف䐀䐀ارس  مجم䐀䐀ل اللغ䐀䐀ة ، ا -

 .١٩٨٤ – ١٤٠٤المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 
، ب䐀䐀والق ، )ه䐀䐀ـ٤٥٨ت(اب䐀䐀و الحس䐀䐀ن عل䐀䐀ي ب䐀䐀ن اس䐀䐀ماعيل     هالمخص䐀䐀ص ، اب䐀䐀ن س䐀䐀يد  -

 .هـ  ١٣٢١ – ١٣١٦القاهرة 
، مطبع䐀䐀ة دار المㄛ䐀䐀مون ، الق䐀䐀اهرة     )ه䐀䐀ـ٦٢٦ت(معج䐀䐀م االدب䐀䐀اء ، ي䐀䐀اقوت الحم䐀䐀وي    -

١٩٣٨ . 
: ، تحقي䐀䐀ق )ه䐀䐀ـ٤٦١ت(الموض䐀䐀ح ف䐀䐀ي التجوي䐀䐀د ،عب䐀䐀د الوه䐀䐀اب ب䐀䐀ن محم䐀䐀د القرطب䐀䐀ي    -

  .١٩٩٠الدكتور غانم قدوري الحمد ، معهد المخطوطات العربية ، الكويت 


