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  �ّ حو رس النّ في الدّ  ة�ّ العر� اتغاللّ 

   سالم المازق مصطفى . د    

  مةمقدّ ال

ــ  نــا، نبیّ اداطقین �الّضـالم علــى أفصـح الّنــالة والّسـ، والّصــشـاد� للرّ الحمـد � الموفِّ

  .، وعلى آله وصح�ه أجمعیندمحمّ 

 غـاتاللوأسـرار لطـائف �عـض ا ال�حث هو الوقوف علـى هذاف هدأ  إنّ ف :�عدا أمّ 

ـــ ، ةللعر�ّ�ـــ غـــو� اللّ  صـــیدالرّ جـــزء مـــن ، والوقـــوف علـــى مصـــادرها�عـــض  ومعرفـــة، ةالعر�ّ�

 والنّ �علـوم القـرآن صلتها معرفة و 
ّ
قـوم هـذا ال�حـث علـى �تـب التـراث العر�ـي و�، حـو العر�ـي

ة وأفـدت مـن تـه العلمّ�ـمادّ  ونصوصـهم جمعـتُ  فـاتهممـن مؤلّ ف؛ التي صنفها علمـاء العر��ـة

ین بهـذا المجـال المهتّمـوالمتقـدمین المعاصـر�ن  عـض ال�ـاحثینى وجدت �غیر أنّ ، خبراتهم

 ، وآخـر اعتمـد علـى لغـةستعمال وترك ما دونه في الفصاحةاقتصر على األفصح في اال

  .غیرهاأهمل ة مشهورة و عر��ّ 

ر�ن، و��شـف عـن حـاة والمفّسـف�ـرة النّ جـزء مـن ى ه یجلّ أنّ في هذا ال�حث والجدید 

ج مــا �م�ــن أن ��ـــون در ا أأعطــت مجــاال خصــ�ا وثرّ�ــ تيودراســآرائهــم ومــذاهبهم، �عــض 

الــذ� ی�حــث فــي ظــاهرة ، وهــو وات�عــت المــنهج الوصــفي، العر��ــة اتغــا لدراســة اللّ أساســ�ّ 

وهــو ، العــام وأ�ضــا المــنهج) ظــاهرة اللغــات فــي عصــر االحتجــاج(لغو�ــة فــي فتــرة محــددة 

فــي وســلكت طر�ــ� االختصــار  )1(�حــاول إیجــاد قواعــد تصــدق علــى أكثــر اللغــات، الــذ�

  .قصاء في االستشهاداالستطر�� مثیل و التّ 

أ�ضـــا علـــى  شــتملأو ، مـــة، ذ�ــرت فیهـــا أهــداف ال�حـــثال�حـــث علــى مقدّ  شــتملأو 

ة الجز�ـرة العر�ّ�ـجغراف�ـة  تسـدر  ثـمّ ، والحـرف واللهجـة اللغـةاللسـان و تعر�ف بتمهید موجز 

، دخلـت إلـى صـلب ال�حـث ثـمّ  ،بإیجـاز ق�ائلهـاذ�ـرت أهـم و  من حیـث حـدودها، وأقال�مهـا،
                                                             

   جامعة مصراتة  –�ل�ة التر��ة  –قسم اللغة العر��ة.  
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عملـــت فهرســـا  ، ثــمّ الحـــرف ثـــمّ ، الفعــل ثـــمّ ، تو� االســـمة علـــى مســغـــقـــت إلــى اللّ تطرّ وف�ــه 

  .للمصادر والمراجع

  :تمهید

والحــرف واللهجــة، والفــرق  اللغــةاللســان و فــت عرّ صــلب ال�حــث قبــل الــدخول فــي 

  . حدیث عن جغراف�ة جز�رة العربوال ،تصطالحابین هذه اال

: اللَُّغــُة، وُتَؤنَّــُث حیَنِئــٍذ ال َغْیــر؛ ومنــه َقْوُلــه تعــالى: اللِّســانُ " :قــال الز�یــد� تعر�ــف اللســان

ومــا َأْرَســْلنا مــن َرُســوٍل إالَّ بِلســاِن َقْوِمــه)2(  ٌــِة قْوِمــه؛ والَجْمــُع َأْلِســَنة ــه  ؛َأ� بُلَغ ومنــه قْوُل

ونفهـم مـن هـذا أن لغـة النبـي الكـر�م قرشـ�ة،  )4("أ� ُلغاِتُكم ))3واخِتالُف أْلِسَنِتُكم :تعالى

   .ولكن لسانه هو اللسان العر�ي الواحد لجم�ع العرب

  .)5(مشتقة من لغا یلغو، إذا تكلم )لغة( �لمة في المعجم ةغاللّ 

وقــالوا فــي  )6( "أصــوات �عبــر بهــا �ــل قــوم عــن أغراضــهم" اللغــو�ین اصــطالحفــي حــّدها 

  .)7("اختالف �المهم :و�قال سمعت لغاتهم ،لغى ولغات " :معهاج

اختلــف  :قــال أبــو عبیــدة" لغــات فــي الحــدیث �معنــى )أحــرف(�لمــة وردت " أحــرف"معنــى 

علــى  :قــال �عضــهم ،نــزل القــرآن علــى ســ�عة أحــرف :النــاس فــي معنــى قــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص

: عـن ابـن ع�ـاس قـال"ابـن فـارس وقـال  )8(" علـى سـ�عة أوجـه :وقال �عضـهم ،س�ع لغات

لـ�س معنـاه " تهـذیب اللغـة وجـاء فـي )9("نزل القرآن َعَلى س�عة أحـُرف َأْو قـال �سـ�ِع لغـات

هــذه اللغــاُت الســ�ُع متفرَقــُة فــي  :ولكــن نقــول.. .ن ��ــوَن فــي الحــِرف الواِحــد ســ�َعُة َأْوُجــهٍ أ

ن ف�عضــه ِبُلِغــة قــر�ش و�عضــُه بلغــة هــواِزَن و�عُضــه بلغــة ُهــذْیٍل و�عُضــه بلغــة أِهــل آالقــر 

  .)10(الَ�َمن، و�ذلك ساِئُر اللغات ومعانیها في هذا �له َواِحَدةُ 

إلـى بیئـة خاصـة، و�شـترك  تنتمـيمجموعة من الصـفات اللغو�ـة، "عرفها �عضهم  اللهجة

هـــي نفســـها  قـــد اعتبرهـــا العلمــاء القـــدماءو  )11(" فــي هـــذه الصـــفات جم�ــع أفـــراد هـــذه البیئــة

ــــه التــــي جبــــل علیهــــا فاعتادهــــا ونشــــأ " جــــاء فــــي معجــــم العــــین اللغــــة، اللهجــــة وهــــي لغت

   .)12("علیها
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اللغــــة ر�مــــا واللهجــــة، و والحــــرف �شــــمل اللغــــة  )اللســــان(یتضــــح ممــــا ســــب� أن 

وقـــد أعـــم مـــن اللهجـــة، واللغـــة األصـــل واللهجـــة الفـــرع،  ٕان اللغـــة�معنـــى واحـــد، و والحـــرف 

ـــد المتـــأخر�نتكـــون اللهجـــة �معنـــى اللغـــة،  لـــم  األوائـــل ن العـــربواللغو�ـــو  )13(وخاصـــة عن

لمصـطلح  عنـدهم فال وجود) لغة( �انوا �ستعملون مصطلح بل ،�ستعملوا مصطلح لهجة

لعـرب غیـر واضـحة تمامـا؛ اصطالحات اللغـو�ین اواعتبر رمضان عبد التواب أن ، لهجة

تعبر في �عض األح�ـان عنـدهم عـن لهجـة قبیلـة مـن الق�ائـل، وتعبـر فـي  )لغة(فإن �لمة 

   .واالرتشاف وغیره مملوء بهذا المصطلحوالكتاب  )14(أح�ان أخر� عن عیوب النط�

  : الجز�رة العر�ّ�ة: ثان�ا

، ولمــا �انــت الجز�ــرة البیئــة التــي تنشــأ فیهــاعلــى اللغــات وخصائصــها، فهــو  لمــوطن أثــرل

ـــ  �حــدودها وق�ائلهــا تفــالعر��ــة هــي مــوطن الق�ائــل العر��ــة عرّ  مــوطن  معرفــةلــــــــ بإیجازــــــ

  .موضوع الدراسة اللغات

، وشـــرقًا ألحمــر، و�حـــّدها جنو�ــًا �حـــر العــربال�حـــر اجز�ــرة العــرب �حـــّدها غر�ــًا 

،
ّ
 ومـا علـى ُمحاداِتـِه و�حّدها شـماًال  الخلیج العر�ي

ّ
 الّشـمالي

ّ
سـاحل ال�حـر األحمـر الّشـرقي

  .)15(شرقًا من مشارف الّشام ومنقطع الّسماوة من ر�ف العراق

المدینـة ف�ـه و  قـر�ش، مّ�ـة، وأهـّم ق�ائلهـاف�ـه و  ،الحجـاز العر��ة الجز�رةأقال�م أهّم و 

وهـي �ـالد ثقیـف  والّطـائف جـّدةومـن مـدن الحجـاز الخـزرج، و األوس  ق�ائلها ومن )یثرب(

  . وحمیر

، ومــن ق�ائــل تهامــة هــوازن، ومــن هــوازن أبنــاء ســعد، تهامــةومــن أقــال�م الجز�ــرة 

  . ومن أبناء سعد حل�مة السعد�ة

، ومــن �ــالد ال�مامــة الوشــم والســدیر والمحمــل، ومــن ومــن أقــال�م الجز�ــرة ال�مامــة

   .ق�س بن ثعل�ةال�مامة  ق�ائل

  .تم�مو  ق�ائل نجدمن أهّم و ، نجدمن أقال�م الجز�رة و 
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ومـن ق�ائـل الـ�من حمیـر  حضـرموتو ومن مدنها هجر  ،ال�من ومن أقال�م الجز�رة

   .)16(وجهینة

و�عد أن است�انت �عض المعارف األساسـ�ة عـن الجز�ـرة العر��ـة، أسـتط�ع �عـدها 

  .أن أدخل إلى صلب ال�حث، راج�ا من هللا التوفی� والسداد

   االسمات العر��ة على مستو� غاللّ : أوال

ــــ لغ 1     ات العرب في المثّنى وأقوال الّنحاةــ

   :وهيصور نطق�ة  ةذهب الّلغوّ�ون إلى أّن المثّنى له ثالث

  :المتفـ� علیهـا بـین العـرب المشهورةالصورة األولى 
ّ
، لكنانـةوقـد عزاهـا الّسـیوطي

بـن وائـل، ، و�طـون مـن ر��عـة، و��ـر و�نـي الُهجـْ�م ، و�ني العنبـر،�ني الحارث بن �عبو 

وعزاهـــا محیـــى الــّدین أ�ضـــا إلــى �ـــّل الق�ائـــل  )17(، وُعــْذرةم، وهمــدان، وَفـــَزارة، وَخـــْثعوز�یــد

، و�نصـــ�ه وجـــّره �ال�ـــاء المثّنـــى �ـــاأللف ن�ا�ــة عـــن الّضـــمة وتعـــرب برفـــع االســـم)18(الّســا�قة

  :مالك في إعراب المثنى والملح� �ه، قال ابن والكسرةن�ا�ة عن الفتحة 

  إَذا ِ�ُمْضَمٍر ُمَضاَفًا ُوِصالَ  * * * ارَفع اْلُمَثنَّى َوِ�الَ ِ�اَألِلِف "

  َ�اْبَنْیِن َواْبَنَتْیِن َیْجِرَ�انِ  * * * ِ�ْلَتا َ�َذاَك اْثَناِن َواْثَنَتانِ 

  )19( "َجر�ا َوَنْصَ�ًا َ�ْعَد َفْتٍح َقْد ُأِلفْ  * * * َجِمْ�ِعَها اَألِلفْ  َوَتْخُلُف اْلَ�ا ِفي

ومــا ذ�ـره المصــّنف مــن أّن المثّنــى والملحــ� �ــه ": عقیــل معّلقــا وشــارحاقـال ابــن  

  . )20("��ونان �األلف رفعا وال�اء نص�ا وجرّا هو المشهور في لغة العرب

رجالن فاعـل مرفـوع وعالمـة فــ )21(﴾رجـالنقـال ﴿: شاهد الّرفع قولـه تعـالى: قلت

   :الراجزقول وأ�ضا  -على المشهور  - رفعه األلف ن�ا�ة عن الّضّمة

َة َأْخَبراَنا َرجَالنِ    ِمْن َض�َّ

  )22( إنَّا َرَأْیَنا َرُجال ُعْرَ�اَنا
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، األلــف ن�ا�ــة عــن الّضــّمة  -علــى هــذا  -وعالمــة رفعــه  فـــرجالن مبتــدأ مرفــوع

ــین فوجــد فیهــا﴿: وشــاهد الَنصــب قولــه تعــالى وشــاهد الجــّر قولــه عــّز ) 23(﴾�قتــتالن رجل

لوال نّزل هذا القرآن علـى  وقالوا﴿ :وقوله تعـالى )24(﴾فئتینقد �ان لكم آ�ة في ﴿: وجلّ 

  .)26(﴾یومینفقضاهّن س�ع سماوات في ﴿ :قولهو  )25(﴾عظ�مالقر�تین رجل من 

إلـــزام المثّنـــى األلــــف والّنـــون فـــي جم�ــــع وهـــي : ةالمشــــهور غیـــر الثان�ـــة  الصـــورة 

ـــون، �أّنـــه اســـم مفـــرد، فمثـــال  جـــاء : الّرفـــعاألحـــوال مـــع إعرا�ـــه �حر�ـــات ظـــاهرة علـــى الّن

وقــد خالفــت هــذه ) 27(مــررت �الّز�ــدانِ : الّز�ــداُن، ومثــال الفــتح رأیــت الّز�ــداَن، ومثــال الجــرّ 

  .اللغة المشهور الق�اس

مـن یجعـل من العـرب : إلزام المثنى األلف وٕاعرا�ه �حر�ات مقدرة الّثالثة الصورة 

، ورأیـت �الهمـاالّز�ـدان ِ جـاء : ف�قـول ؛وجـّرا ونص�ا �األلف مطلقا رفعا والملح� �ه لمثّنىا

، حیـث اشـتر�ت مجموعـة مـن ق�ائـل العـرب فـي الهمـا، ومررت �الّز�داِن �الهماالّز�داِن �

لزوم المثّنى األلف رفعـا ونصـ�ا وجـّرا، وهـى �عـض �نانـة، وخـثعم، وز�یـد، ومـراد، وعـذرة، 

ـــــــل، و�طـــــــون مـــــــن ، و�لهجـــــــ�م ر��عـــــــة، و�لحـــــــارث بـــــــن �عـــــــب، و�لعنبـــــــر و��ـــــــر بـــــــن وائ

وخصـــص ابــن جنـــى فقـــرة )29(و�عـــرب عنــدهم �عالمـــات مقــّدرة علـــى الحــرف )28(الّتم�مّیــین

: ، ونسـب فیهـا اللغـة إلـى أهلهـا؛ فقـال�ر فیها اإلعـرابث�ات األلف في المثنى، ذ: �عنوان

من العرب من ال یخاف الل�س و�جر� ال�اب على ق�اسه فیدع األلـف ثابتـة فـي األحـوال "

بــن  ، وضــر�ت الز�ــدان، ومــررت �الز�ــدان، وهــم بنــو الحــارثقــام الز�ــدان: الــثالث، ف�قــول

  . )30("�عب، و�طن من ر��عة

المثنـى ومـا ألحـ� �ـه یرفـع �ـاأللف، ": فقـال ؛وقد أجمل ابن عقیل هـذه اإلعرا�ـات

أن اإلعــراب فــي المثنــى والملحــ� : و�نصــب و�جــر �ال�ــاء، وهــذا هــو المشــهور، والصــح�ح

مـن  )ابـن مالـك(ومـا ذ�ـره المصـنف ، اء نص�ا وجـرا�ه �حر�ة مقدرة على األلف رفعا وال�

أن المثنـــى والملحـــ� �ـــه ��ونـــان �ـــاأللف رفعـــا وال�ـــاء نصـــ�ا وجـــرا هـــو المشـــهور فـــي لغـــة 

 رفعـا، ونصـ�ا، وجــرا؛: العـرب، ومـن العـرب مـن یجعـل المثنـى والملحــ� �ـه �ـاأللف مطلقـا
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: أ� )31("ورأیــت الز�ــدان �الهمــا، ومــررت �الز�ــدان �الهمــا ،جــاء الز�ــدان �الهمــا: ف�قــول

  .�عامل معاملة االسم المقصور

قــراءة القــّراء فــي اآل�ــة الكر�مــة، ، وذ�ــر غــة إلــى ق�ائلهــاونســب ابــن مالــك هــذه الل 

ولغة بلحارث بن �عـب إلـزام المثّنـى ومـا جـر� مجـراه األلـف ": وجاء ببیت �مثل هذه اللغة

إّن ﴿: ، قولـه تعــالىوابـن عــامر والكوفّیـون إّال حفصــا الّلغــة قـرأ نــافعفـي �ـّل حــال، و�هـذه 

ومنـــه قـــول  ،ان بنـــو الهجـــ�م و�نـــو العنبـــرووافـــ� فـــي ذلـــك الحارثّ�ـــ )32(﴾هـــذان لســـاحران

  )33(:الّشاعر

  )34( "الّتراب عق�م يدعنه إلى هاب * * * تزّود مّنا بین أذناه ضر�ة

 فـيالصورة الصوت�ة التي جاءت علیها القـراءة المشـهورة الّنحاة والمفسرون علل  

﴿إّن : فــي قولــه )إنّ ( إنَّ  :منهــا: علــى عــدة أقـوال )32(﴾إّن هــذان لســاحران﴿: قولـه تعــالى

ضـع�فة فـي نفسـها خف�فـة مـن المثقلـة، فلـم تعمـل ف�مـا �عـدها،  )ِإنْ ( هـي هذان لساحران﴾

مـــــا هـــــذان إّال : أ� )إال(وخبرهـــــا �معنـــــى  )35(فـــــارتفع مـــــا �عـــــدها علـــــى االبتـــــداء والخبـــــر

  .)37(مبتدأ وخبر) هذان لساحران(و ،نعم) ِإنْ ( معنى :ومنها )36(ساحران

: علـى حـذف ضـمیر الّشـأن، والتقـدیر :�أ )إنه( على حذف الهاء �معنى: ومنها

 )لسـاحران(والـالم فـي  )هـذان لسـاحران(الجملـة مـن قولـه  )إنّ (إّنه هذان لساحران، وخبر 

واختـار أبـو حّ�ـان فـي ال�حـر المحـ�� أن تكـون لغـة لـ�عض  )38(على المبتدأ والخبرداخلة 

والـذ� نختـاره فـي تخـر�ج هــذه القـراءة أّنهـا جـاءت علـى لغـة �عـض العــرب ": فقـال العـرب؛

، ولبنـــى لغـــة لكنانـــة، ح�ـــى ذلـــك أبـــو الخطـــاب مـــن إجـــراء المثّنـــى �ـــاأللف دائمـــا، وهـــى

، ولبنـــى يح�ـــى ذلـــك عـــن الكســـائ ،لـــك الناح�ـــة�یـــد وأهـــل تالحـــارث بـــن �عـــب، وخـــثعم ورَ 

ســمعت مــن العــرب مــن �قلــب �ــل �ــاء : العنبــر و�نــى الهجــ�م ومــراد وعــذرة، وقــال أبــو ز�ــد

ا علـى المبــّرد الــذ� أن�ــر هــذه الّلغــة، ومبّینــا  )39("ینفـتح مــا قبلهــا ألفــا  وقــال فــي الّتــذییل راد�

إلـى إن�ـار هـذه الّلغـة ال یجیـز وذهـب أبـو الع�ـاس " أفضل تخر�ج لآل�ة �عیدا عـن الّتكلـف

قـــات عـــن هـــؤالء الّطوائـــف مـــن مثلهـــا فـــي �ـــالم وال شـــعر، وهـــو محجـــوج بنقـــل الّنحـــاة الثّ 
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فـــي قـــراءة مـــن قـــرأ  ﴿إّن هـــذان لســـاحران﴾: ، وأحســـن مـــا خـــرج عل�ـــه قولـــه تعـــالىالعــرب

 هـــذه �مـــا رفـــض  )40("�ـــاأللف مـــن قـــراء الســـ�عة حملـــه علـــى هـــذه اللغـــة ) هـــذان(
ّ
المـــالقي

 :فـــي هـــذا الشـــأن و�قـــول فـــي موضـــع آخـــر)41(الت المتكّلفـــة وحملهـــا علـــى أّنهـــا لغـــةالّتعلـــ�

  :قول الراجز اء في حاش�ة الخضر� على ابن عقیلوج )42( "غة فاشٍ وثبوت تلك اللّ "

  أ�اها إن أ�اها وأ�ا

  )43(قد بلغا في المجد غایتاها 

، ومـع ذلـك جـاء بهـا الثالثـة فـي موضـع جـر بإضـافة مـا قبلهـا إلیهـا) أ�اهـا( :قوله

وعل�ـه فـإن )44(علـى لغـة مـن یلـزم المثنـى األلـف  )بلغـا(مفعـول ) غایتاها(: �األلف، وقوله

: إن هـذین، وقـرأ ال�ـاقون : وقـد قرأهـا أبـو عمـرو﴾ قـراءة متـواترة إن هذان لسـاحرانقراءة ﴿

 إن هــذان لســاحران)45(  جــاءت علــى لغــة �ثیــر مــن الق�ائــل العر��ــة، وهــم وهــذه القــراءة

بنو �نانة و�نو العنبـر و�نـو الهجـ�م و�طـون مـن ر��عـة و�نـو الحـارث بـن �عـب، وال حاجـة 

  .للتأو�ل

بینمـــا أنـــا مـــع ")46(ومـــن الشـــواهد التـــي جـــاءت علـــى هـــذه اللغـــة قـــول أم عائشـــة 

فــجالستان حــال، و�ــان حقـه لــو جــاء علـى هــذه اللغــة المشــهورة أن  )47("جالســتانعائشــة 

   .لهجة �عض طوائف من العربتكون �ال�اء لكنه جاء على 

هاتـان الكعبتـان إ�ـاكم و : () عل�ـه الصـالة والسـالم(ومن الشواهد ــــ أ�ضا ــــــ قولـه 

أن ینصـــب الجم�ـــع : ومـــا �عـــدها، والق�ـــاس )هاتـــان: (وتوج�ـــه الحـــدیث )48()الموســـومتان

) وهاتـانإ�ـاكم أنـتم ( على الضمیر فـي وأما الرفع فإما أن ��ون معطوفاً  عطفا على إ�اكم

ـــدیره وٕامـــا وٕامـــا علـــى لهجـــة �عـــض  ،تجتنـــب هاتـــان: أن ��ـــون مرفوعـــا �فعـــل محـــذوف تق

  .العرب في جعل التثن�ة �األلف

وهـذا فـي م�ـان  هـذانإنـي وٕا�ـاك و ): (عل�ـه الصـالة والسـالم( ومن الشواهد قوله

أنه عطـف علـى موضـع : وتوجیهه -�األلف  - )هذان: (الشاهد قوله )واحد یوم الق�امة
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أنـــا وأنـــت وهـــذان، أو أّن : والتقـــدیر ،رفـــع )إنّ ( قبـــل الخبـــر؛ ألّن موضـــع اســـم )إنّ ( اســـم

  . الزمة في �ل حال )هذان(األلف في 

وجـــدت �عـــض المعاصـــر�ن والمتقـــدمین المهتّمـــین بهـــذا  :وقـــد قلـــت فـــي المقدمـــة

سـتعمال وتـرك مـا دونـه فـي الفصـاحة، وآخـر اعتمـد المجال اقتصـر علـى األفصـح فـي اال

ــم �عتمــد علــى غیرهــاة علــى لغــ ــة مشــهورة ول  ذا المعتقــد نســب إلــى عائشــةوعلــى هــ ،عر�ّ�

ـــه )وذ�ـــر( ثالثـــة أحـــرف فـــي �تـــاب ّ� هـــّن خطـــأ مـــن الكاتـــب": قولهـــا ِإن هـــذاِن ﴿: قول

فـي  -وأما مـا تعلقـوا �ـه مـن حـدیث عائشـة ــــــ رضـي ّ� عنهـا " وجاء الرد )49("﴾َلساِحرانِ 

فقــد تكلــم النحو�ــون فــي  )اأر� ف�ــه لحنــ(غلــ� الكاتــب، و حــدیث عثمــان رضــي ّ� عنــه 

﴿إّن هـذاِن : فـي قولـه: فقـالوا استشـهدوا الشـعرهذه الحروف، و اعتلوا لكل حـرف منهـا، و 

مـررت بـرجالن، و ق�ضـت منـه درهمـان، : �قولـون  ،هي لغة بلحرث بن �عبو  َلساِحراِن﴾

ِإن ﴿ :ب�ــان عــن معــاني القــرآنإیجــاز الوجــاء فــي  )50( "عــالهور�بــت  وجلســت بــین یــداه،

والقــرآن  ِإْن هــذانِ : إنــي ألســتحي أن أقــرأ) النحــو� ( ﴾ قــال أبــو عمــروهــذاِن َلســاِحرانِ 

  .)51(أفصح الّلغات

ــــة، وذ�ــــر أح�امغــــةاللّ  هــــذهرد ســــو�عــــد  ، والخــــالف، وأقــــوال العلمــــاء ،هــــا النحو�

ــان فــي االرتشــاف اهتمامــا �الغــا وهــونموذجــا اهــتم �اللغــات والّشــواهد نــذ�ر  ذ�ــر : أبــو حّ�

) إنّ (مـــذهب ســـیبو�ه، واألخفـــش، أّن " :؛ فقـــال، وذ�ـــر اخت�ــاراتهمالّنحـــاة مختصـــرةمــذهب 

فال إعمال لهـا، واختـاره ابـن مالـك، وأن�ـر ذلـك أبـو عبیـدة، وهـو اخت�ـار ابـن ) نعم(ترادف 

  .)52(")نعم(ما ورد مّما ظاهره أّنها �معني  ، وتأّولواعصفور

  .﴿ِإّن هذاِن َلساِحران﴾: لم یتطّرق إلى اآل�ة

تطّرق إلى إعراب المثّنى اإلعراب المشهور عند حدیثه عـن األسـماء التـي یجـوز 

 تثنیتهـا ـــــــــ �قصــد التـي یجــوز  وعالمتهــا": فقـال تثنیتهـا والتــى ال یجـوز والخــالف فـي ذلــك

  .)53("في الّرفع ألف ونون، وفي الجّر والّنصب �اء ونون 
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وأّكـــد أّنــه لغــة طوائــف مـــن  ،مثّنــى إعــراب المقصــوروفــي موضــع ذ�ــر إعـــراب ال

ئـف ، فتلـزم ألفـه رفعـا ونصـ�ا وجـّرا، لغـة منقولـة عـن طواوجعل المثّنـي �المقصـور" العرب

، وخــثعم، وهمـدان، و�نانــة، و�نـو العنبــر، و�نــو ، وز�یـدبنـو الحــارث بـن �عــب: مـن العــرب

  . )54( "عة، و�طون من ر��الهج�م، و��ر بن وائل

وٕان�ـــار ": فقـــال) إلـــزام األلـــف(المبـــّرد الـــذ� أن�ـــر هـــذه الّلغـــة ) أبـــو ح�ـــان(هـــاجم 

  .)55("ء الق�ائل م�ابرة ال تلی� �عالمالمبّرد ما نقله األئّمة عن هؤال

العـرب مـن یجعـل اإلعـراب فـي  وقیـل مـن" ��ـون علـى النـون  الـذ�ذ�ر اإلعراب 

  .)56("النون 

   .تؤّ�د لغة إلزام األلف التيونالح� في هذه المسألة أنه لم یذ�ر شواهد لإلعرا�ات 

ن لغــات الق�ائــل اإلكثــار مــ :�صــفة عامــة أن منهجــه فــي االرتشــافنالحــ� مــا �

؛ فیجـوز غـة قبیلـة مـن الق�ائـل الموثـوق بهـا، فقد یبنى قاعدة نحو�ة علـى لالعر��ة المختلفة

أن صـــاحب االرتشـــاف لـــه الفضـــل فـــي الكشـــف عـــن آراء والحق�قـــة  عنـــده الق�ـــاس علیهـــا،

   .النحاة في هذه المسألة، وله الفضل في تدو�ن �ثیر من لغات العرب

   :وأقوال النحاة ات العرب في األسماء الموصولةغــــ ل 2 

 
ّ
 هــو المقصــود )57(ذهـب النحــاة إلــى أّن الموصــول قســمان حرفــي واســمي

ّ
واالســمي

 فســأذ�ر 
ّ
) أنّ (المصــدر�ة، و) أنْ : (ي، وهــألفاظــه �اختصــارفــي هــذا ال�حــث؛ أّمــا الحرفــي

  .)58()لو(و) ما(و) �ي(و

، واللـذان، الـذ�: الّنحـاةفقـد عـّددها  - التـي �صـددها - أّما الموصـوالت االسـمّ�ة

فـــي هـــذه  بات العـــر غـــلثـــم ذ�ـــروا )59(، والالتـــي، واللتـــان، واألُلـــى، والالئـــيوالتـــيوالـــذین، 

ومــنهم مــن ح�ــم علــى  ،، ومــنهم مــن عزاهــا إلــى ق�ائلهــا، ومــنهم مــن أهمــل عزوهــااأللفــا�

 )اللـذان(�عـض الق�ائـل تشـدد ال�ـاء، و) الـذ�(هذه أو تلـك �الشـذوذ أو �النـذرة؛ فعنـدهم أّن 

 )األولــى( و�جمعــون ) اللــذون (فــ�عض الق�ائــل یجمعونــه علــى ) الــذین(�شــددون نونــه، أمــا 
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للمــذ�ر،  )�الــذ("أهمــل عزوهــا و  شــر� اللغــات،وقــد أورد الزمخ )الالئــین(و) الــالؤن (لــى ع

 )اللــذین(و  لمثنــاه، ومــن العــرب مــن �شــدد نونــه، )اللــذان(ومــن العــرب مــن �شــدد �ــاءه، و

وَشــَرَح ابـن الحاجــب مــا قالـه صــاحب المفصــل  ،)60("لجمعــه )اللـذون ( وفـي �عــض اللغــات

وجمـــع االســــم الموصـــول، وقـــد ح�ــــم علـــى �عضـــها أنهــــا  تثن�ـــة ة الفصـــحى فــــيغـــفـــي الل

 ...اّللـــذان واّللــذین واّللتـــان واّللتـــین فـــي اللغـــة الفصـــحى": الفصــحى، واألخـــر� �أنهـــا قلیلـــة

ــذین فــ�من قــال وابــن هشــام  )61("، وهــي اللغــة القلیلــةاّللــذون والــذین: و�ــذلك الكــالم فــي ال

: ، قـائال فـي هـذا الشـأنن نسـبتها�ر اللغات فق� دو واكتفى بذ )التي(و) الذ�(تحدث عن 

اِإلث�ـاُت، والحـذُف؛ فعلـى اِإلث�ـاِت تكـون إمـا خف�فـة فتكـون سـاكنًة، : ولك في �ائه وجهان"

وٕاما شـدیدة فتكـون إمـا م�سـورة، أو جار�ـة بوجـوِه اِإلعـراب، وعلـى الحـذف ف��ـون الحـرف 

مـــن  )التــي( اءولــك فــي �ــ.. .الــذ� قبلهــا إمــا م�ســورًا �مــا �ــان قبــل الحـــذف وٕامــا ســاكناً 

جـرًا  )اللـَذْینِ (رفعـا وَ  )اللـذان(وعنـد حدیثـه عـن  )62(")الـذ�(اللغات الخمس مـا لـك فـي �ـاء

ــانِ (، وونصــ�اً  ــْینِ (رفعــًا وَ  )الّلَت ولــك فــیهنَّ تشــدیُد النــون وحــذفها، " :، قــالجــرًا ونصــ�اً ) اللَت

: العــرب �قــولو�عــض "عقیــل فنســبها إلــى هــذیل أمــا ابــن  )63("واألصــُل التخفیــف والثبــوتُ 

أمـا جمـع .)64("وهـم بنـو هـذیل -فـي النصـب والجـر  - )الـذین(و  -في الرفع  - )الذون (

      .) 65(یجوز ِإث�ات ال�اء و�جوز حذفها )الّالتي(و )الّالئي( المؤنث

َجـرَّا  )اّللّتْینِ (و) اّللَذْینِ (و رفعاً ) اّللّتانِ (و) اّللَذانِ (ولتثنیتهما "وفي أوضح المسالك 

 اّللـــِذَ�اِن َواّللِتَ�ـــاِن َوَذَ�ـــانِ : أن �قـــال )تـــا(و )ّذا( ونصـــ�ًا، و�ـــان الق�ـــاُس فـــي تثنیتهمـــا وتثن�ـــة

ولكـنهم َفَرُقـوا  -�قلـب األلـف �ـاء  -َوَفَتَ�ـاِن  -بإث�ـات ال�ـاء  -الَقاِضـَ�اِن : َوَت�َاِن،�ما �قـال

اللــذ�َّا َواللَت�َّــا : صـغیر، إذ قــالوابـین تثن�ــة المبنــى والمعـرب فحــذفوا اآلخــر �مـا فرقــوا فــي الت

َل علــى فتحــه وزادوا ألفــًا فــي اآلخــر ِعَوضــًا عــن ضــمة التصــغیر،  ــا َوَت�َّــا؛ فــأْ�َقوا األوَّ َوَذ�َّ

د النــون فیهمــا تعو�ضــًا مــن المحــذوف أو تأكیــدًا للفــرق وال یخــتصُّ ذلــك  وتمــ�م وقــ�س تشــّدِ

  . )66("�حاله
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وعالمـة رفعـه ونصـ�ه وجـره، واللغـات  )الـذ�( وقد ذ�ر في المعجم الوسـ�� جمـع

ومـنهم مـن  ،والـذ� �حـذف النـون  ،الذین في الرفع والنصب والجر": فقال ف�ه، بدون نس�ة

اللــذان واللـــذان : فــي الرفــع، والـــذین فــي النصــب والجــر، و�قـــال فــي مثنــاه اللــذون : �قــول 

  . )67( "واللذا

�ــه �ــالواو والنــون وهــذیل أتــت �صــ�غة الجمــع ف"تفســیر ال�حــر المحــ��  :وجــاء فــي

رفعًا وال�اء والنون نص�ًا وجرًا، و�ل العرب التزمـت جمـع الضـمیر العائـد عل�ـه مـن صـلته 

  .)68("�ما �عود على الجمع المذ�ر العاقل

مســألة : غــات، وأورد شــواهد لكــل لغــة، فــيهــذه الل وقــد جمــع صــاحب اإلنصــاف

الـذ� : أر�ـع لغـات، إحـداها: )الـذ�(و )ذا(الحروف التي وضع االسم علیهـا فـي :وعنوانها

ـــ ب�ــاء مشــددة : وهــي أفصــح اللغــات، والثان�ــة -ب�ــاء ســاكنة  -  - اللــذِ  :والثالثــة -الــذّ� ــــــ

أقـل فـي االسـتعمال مـن وهـي  �سـ�ون الـذال )اللـذْ (: من غیر �اء، والرا�عـة -��سر الذال 

   .)69(وغیرها من اللغات )الذ�(

ــَل بهــا  )الَّـِذ�( )ل ذ �(وجـاء فــي مــادة   مــن اَألْســماِء الَمْوُصـوَلة ِصــ�َغْت لُیَتَوصَّ

بإسـ�انها  - والَّـذْ  -��سـر الـذال  -والَّـِذ  ،الَِّذ�: ِإلى َوْصِف الَمعاِرِف �الُجَمِل، وف�ه ُلغاتٌ 

   .)70( "والَِّذ�ُّ  -

الــذ�، والــدلیل علــى : اللــذ، فــي: یتضــح أن قبیلــة هــذیل �ــانوا �قولــون ممــا ســب�  

  : هذا قول الهذلي

 َ�اللَّْذ َتَز�َّى ُزْ�َ�ًة َفاْصِطْیَدا
)71(  

وجــاء علـى لغــة هــذیل؛ ألن الراجـز هــذلي، وقـد شــاع فیهــا ) الـذ�(أصـل الكــالم و 

   .وأْس�ن الّذال) اّلذ�(، حیث حذف ال�اء من مثل هذا األمر

  : تان قبیلة بلحارث و�عض بني ر��عة، قال، واللالذین، واللذون : وقد حذفت النون من

  اللََّتا َلْو َوَلَدْت َتِم�مُ ُهَما 

  )72(َلِقیَل َفخٌر َلُهُم َصِم�مُ 
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ألنــه  وهــذا جــائز؛ )اللتــان( حــذف النــون مــن: ووجــه االستشــهاد )اللتــا: (الشــاهد

عـة، والمعـروف عـنهم، أنهـم �حـذفون على لغة بلحـارث بـن �عـب جم�عـا، و�عـض بنـي ر��

   .)73(من المثنى المرفوع )النون (

، موصـــوالت، ونســـب الصـــ�غ إلـــى الق�ائـــل�عـــض صـــ�غ الات فـــي غـــاللّ  ردســـو�عـــد 

 ، والّشــواهد، نــذ�ر مــا أورده أبــو حّ�ــانوالخــالف، وأقــوال العلمــاء وذ�ــر أح�امهــا النحو�ــة،

فإنـه ح�ـم علیهـا  على هـذاو�ناء ) 74(" - الذ�: ــــــ �قصد اللغة الفصحى س�ون ال�اء فیها"

فــــإني أر� أن جم�ــــع  )الــــذ�(انــــت الفصــــحى عنــــده ســــ�ون ال�ــــاء فــــي ؛ وٕاذا ��الفصــــحى

ات یـدفعنا إلـى القـول للغـ، وتسـجیل القـرآن �حة بدلیل نزول القرآن بهـذه اللغـاتات فصاللغ

، وقـــر�ش لنحـــاة هـــي المنســـو�ة إلـــى الحجـــاز�ین، والفصـــحى عنـــد ابینهمـــا�عـــدم التفاضـــل 

  .)75(خاصة 

الحجـــاز فیــف نونیهمــا لغــة وتخ ،الّلــذان واللتــان: ن�ــة رفعــاوتقــول فــي التث": وف�ــه 

اللغـــة الحجاز�ـــة عنـــدهم هـــي  والمعلـــوم أن )76("و�نـــى أســـد، وتشـــدیدهما لغـــة تمـــ�م وقـــ�س

، وهـــي ي هـــذه األلفـــا� هـــو لهجـــة تمـــ�م وقـــ�س، ومـــن هـــذا یتبـــین أن التشـــدید فـــالفصـــحى

   .األقل فصاحة من غیرهاعندهم 

ـــذ�ْ : النـــون منهمـــا؛ فتقـــولو�جـــوز حـــذف " أ�ضـــاوفـــي االرتشـــاف  ـــذا والّلتـــا واّل  الّل

 والّ 
ْ
ا أنهـا غیـر منسـو�ة و�مـ )77("، و�عـض بنـى ر��عـة وهي لغة بنى الحـارث بـن �عـب ،تي

  .؛ فهي غیر فص�حةإلى الحجاز�ین

واألصــل فــي الموصــوالت البنــاء غیــر أن منهــا أســماء وردت معر�ــة فــي �عــض  

مشهور في لغة طـيء، قالـه ابـن  )الذین(وٕاعراب " :الرتشافات؛ �قول أبو ح�ان في اغالل

، اللـذون رفعـا: فتقـول... .�عضـهم أنهـا لغـة ُعقیـل، و وذ�ر �عضـهم أنهـا لغـة هـذیلمالك، 

نقلهــا عــن ابـــن  ء؛ فهــي لطــيإذن اختلفــوا فــي نســ�ة هـــذه اللغــة )78("واللــذین نصــ�ا وجــرا 

  .قال �عضهم: قولهات األخر� فاكتفى �غ؛ أما اللمالك
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فـــي : ون هـــذیل �قولـــ... .ة والجمـــع فصــ�حایجـــوز حـــذف النــون مـــن التثن�ـــ": وف�ــه

الــّالءون رفعــا، : اّلالئــین رفعــا ونصــ�ا وجــرا، و�عــض هــذیل �عــرب؛ ف�قــول: معنــى اللــذین

  . )79("والالئین نص�ا وجرا

ة في األسماء الموصولة تتعلـ� ببن�ـة غو�أر� أن الظواهر الل ومن هذه النصوص

، واالكتفـــاء رفعـــا ونصـــ�ا وجـــرا، وهـــو اســـتعمالها كلمـــة ومـــا �مـــس منهـــا الجانـــب النحـــو� ال

نـون مـن الـذین واللـذون واللتـان ، وحذف الرة في آخر الكلمة عن ال�اء في لغة هذیل�الكس

  . بنى الحارث بن �عب و�عض ر��عة عند

   على مستو� الفعل: ثان�ا

  ات في حر�ة حروف المضارعة غالل - 1 

ف�ـــل فعــــل ) نأیــــت(بواحــــد مـــن حـــروف  تـــذ�ر �تـــب النحــــو أن المضـــارع مفتـــتح

ز�ـادة علـى ماضـ�ه ر�اع�ـًا، أو خماسـّ�ًا أو سداسـّ�ًا فالبـّد أن �فتـتح بمضارع ثالث�ًا �ان أو 

الهمـــزة والنـــون والتـــاء : ، وهـــي أر�عـــةبـــ�عض هـــذه الحـــروف، وتســـّمى حـــروف المضـــارعة

ِرُمـك وَأْنَطِلـُ� وَأْسـَتْخِرُج، والنـون أنـا َأْدُخـُل وُأكْ : وال�اء، فالهمزة تكون للمتكلم المنفرد �قولـك

نحــن نــدخل ون�رمــك وننطلــ� ونســتخرج، والتــاء للمَخاَطــب والمخاَط�ــة،  :للمتكلمــین �قولنــا

هــو یـــدخل : نــث، تقــولأنــت تــدخل وتكرمــه وتنطلــ� وال�ـــاء للغائــب المــذ�ر والمؤ : �قولــك

إذا �ــــان حــــرف  ات أن الفعــــل المضــــارعو��رمــــك و�نطلــــ� و�ســــتخرج، وفــــي جم�ــــع اللغــــ

حـروف فتكـون مفتوحـة فـي أغلـب ل، أمـا �ق�ـة ال�اء فتكون حر�ة هذه ال�اء الفتحمضارعه ا

مـا تكسـر "، وجعل سـیبو�ه هـذا تحـت �ـاب فإنها تكون م�سورة؛ ة التم�م�ةإال اللغ ات،اللغ

وذلــك  )فِعــل(ف�ـه أوائــل األفعــال المضــارعة لألســماء �مــا �سـرت ثــاني الحــرف حــین قلــت 

ــمأنــت ِتعلــم ذاك، وأنــا : إال أهــل الحجــاز، وذلــك قــولهم فــي لغــة جم�ــع العــرب، ي ، وهــأعل

ــم، ونحــن ِنعلــم ذاك واعلــم أن جم�ــع العــرب إال ": فقــال وقــد وضــح ذلــك الرضــي؛ )80("ِتعل

أهل الحجـاز ُیجـوِّزون �سـر حـرف المضـارعة سـو� ال�ـاء فـي الثالثـي المبنـي للفاعـل، إذا 
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أنـا إْعَلـم، ونحـن ِنْعَلـم، وأنـت ِتْعَلـم، و�ـذا : �ان الماضـي علـى َفِعـل ��سـر العـین، ف�قولـون 

 )81("إیجــل، وٕاخــال، وٕاشــقى، وٕاعــض: واألجــوف والنــاقص والمضــاعف، نحــوفــي المثــال 

وهـي ": ونسـبتها إلـى تمـ�م وٕالـى غیـرهم، فـذ�رها الب�ضـاو�  ةغـوذ�رت �تـب التـراث هـذه الل

  . )82( "سو� ال�اء إذا لم ینضم ما �عدها لغة بني تم�م فإنهم ��سرون حروف المضارعة

��سـر النــون  )ِنسـتعین( :فقـال ؛ائـلة إلـى عـدة ق�غـأمـا القرطبـي فقـد نسـب هـذه الل

، لیـدل علـى أنـه مـن اسـتعان": ثـم علـل ذلـك؛ فقـال )83("وهي لغة تم�م وأسد وق�س ور��عـة

  . )84("ف�سرت النون �ما تكسر ألف الوصل

المبــدوء بتــاء الخطــاب؛  )تــأمن( مــینالمبــدوء بنــون المتكل )نســتعین( مثــل الفعــلو 

علــى لغــة مــن قــرأ  )85(﴿مــن إن ت�منــه﴾: ؛ فقــالوأجــر� عل�ــه أح�امــه فقــد ذ�ــره القرطبــي

  . )87(وهي لغة ��ر وتم�م )86(﴿نستعین﴾

قــرأ : الجــامع ألح�ــام القــرآنفقــد ذ�ــر فــي ) یهــد�(ومثــل الفعلــین الســا�قین الفعــل 

قیـل هـي لغـة مـن  ...��سـر ال�ـاء والهـاء وتشـدید الـدال )88(﴿ِیِهـّدِ�﴾ أبو ��ر عـن عاصـم

، زمهــافــإن الفــتح یل جم�ــع حـروف المضــارعة ســو� ال�ـاء فــي ولغــة الكسـر ﴿ِنْســَتِعیُن﴾ قـرأ

 :هــــذا مــــا ذ�ــــره القرطبــــي، واســــتدل �قــــول ســــیبو�ه، فقــــال )89(ألن الكســــرة فــــي ال�ــــاء تثقــــل

ألن الكسـرة فـي ال�ـاء : قـال) ِإهد�(و) ِنِهّد�(و) ِتِهّد�(و�جیز ) یِهّد�(وسیبو�ه ال یجیز "

  .)90("تثقل

 حر�ـة حـرف المضـارعة شـارحا وممـثالوأفاض السـمین الحلبـي فـي الحـدیث عـن 

: در المصـون فـي علـم الكتـاب الم�نـون الـ :�ل هذا ورد في تفسـیره ،ا العلة والشرو�وذاكر 

، هـــي لغــٌة مطــردٌة فــي حــروف المضـــارعة، و ســر حــرِف المضــارعةِ �� ﴾ِنْســتعین﴿ وقــر� 

، لِییَجــ: علــى أن �عضــهم قــال، حــرُف المضــارعة �ــاء، لثقــِل ذلــكوذلــك �شــرِ� أالَّ ��ــوَن 

: ى ال�اء َفَ�سر ما قبلها لتنقلَب، وقـد قـر� ، و�أنه قصَد إلى تخفیِف الواو إلَوِجلَ : مضارع

ضـــارُع مـــن مـــاٍض وأن ��ـــوَن الم ...وهـــي هادمـــٌة لهـــذا االســـتثناء )91(﴾فـــإنهم ِیْیلمـــونَ ﴿

، ِنْسـتعین مـن اسـتعان: نحـو، ِتْعلم من َعِلَم، أو في أولـه همـزة وصـل: م�سوِر العیِن نحو
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ــــم: ، نحــــوتــــاء مطاوعــــةأو  ؛ فــــال یجــــوز فــــي َ�ْضــــِرُب وَ�ْقُتــــل �ســــُر حــــرِف ِنــــَتعلَّم مــــن َتَعلَّ

  .)92(رو� المذ�ورةالمضارعة لعدِم الش

��ســـر  )ِنســـتعین(": إذ �قـــول؛ ســـحاق الن�ســـابور� �ح�ـــى قـــول الفـــراءونـــر� أبـــو إ

؛ مــــات المســــتقبل إال ال�ــــاءتمــــ�م وقــــ�س وأســــد ور��عــــة ��ســــرون عال: قــــال الفــــراء ،النــــون 

، وقـر�ش و�نانـة ألنها أخـت الكسـرة؛ و�فتحون ال�اء ، ونحوها،ستعین، ونِ ستعیناِ : ف�قولون 

  .)93("وهي األفصح واألشهر ،�فتحونها �لها

ة غـ؛ فـزعم أن لوالح�ـم علیهـا ،غة إلى أصحابهاأما أبو ح�ان فقد اعتنى بنس�ة الل

قـرأ  ﴿نسـتعین﴾ نـون وفـتح " :هتفسـیر  :حى، وممـا یؤ�ـد ذلـك مـا جـاء فـيالحجاز هي الفصـ

زر بــن ، و وقــرأ عبیـد بــن عمیــر اللیثــي ،وهــي الفصــحى، وهــي لغــة الحجـاز، بهـا الجمهــور

، وأســد وتمــ�م، ،وهــي لغــة قــ�س، األعمــش ��ســرهاو ، والنخعــي، و�حیــى بــن وثــاب، حبــ�ش

 ، وقـــال أبـــو جعفـــرل ومـــا أشـــبهه، و�ـــذلك ح�ـــم حـــرف المضـــارعة فـــي هـــذا الفعـــور��عـــة

  .)94("هي لغة هذیل: الطوسي

﴿ِإالَّ َمـا ُدْمـَت َعَلْ�ـِه : ؛ فقد قر� قولـه تعـالىجاء بهذه اللغة �ثیر من األفعال وقد

، ِخْفـت تخـاف: ِدمـت تَـدام، مثـل: �قولـون  )96(��سر الدال، على لغة أزد السـراة )95(َقاِئمًا﴾

  .)98(، وهو شاذ ِدمت ��سر الدال َتُدوم: �م تقولوتم )97(وهو الق�اس

ة إلـى الق�ائـل العر��ـة، غـالمفسـر�ن والنحـاة نسـبوا هـذه اللو�نـاء علـى مـا سـب� فـإن 

، ضـــاو� لــم ینســـبها إال إلـــى تمـــ�م فقـــ�؛ فالب�نســـبتها إلــى الق�ائـــل العر��ـــة وقــد اختلفـــوا فـــي

، والفــراء عنــده أن قر�شــا تفــتح، وأســـد �عــةو�ــر� القرطبــي أنهــا لغــة تمــ�م وأســد وقــ�س ور�

لحجـاز، والكسـر إلـى قـ�س وتمـ�م وأسـد الفـتح إلـى اؤ )أبـو ح�ـان(وغیرهم ��سرون، و�نسب 

  .ور��عة

؛ فقـــد جـــاءت �عـــض القـــراءات القرآن�ـــة أن القـــرآن الكـــر�م نـــزل �عـــدة لهجـــاتو�مـــا 

إ�ـاك نعبـد وٕا�ـاك ﴿: ولـه تعـالىــــــ �ما سب� ــــ فـي ق) أبو ح�ان (على هذه اللهجة، فیرو� 

علـى لغـة أهـل الحجـاز، و�ـذ�ر  )نسـتعین(و )نعبـد(في الفعلـین فتح النونین  )99(﴾نستعین
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أنها لغة الجمهـور، والكسـر علـى لغـة غیـرهم، وهـي قـراءة عبیـد هللا بـن عمیـر اللیثـي وزر 

  .بن حب�ش، و�حیى بن وثاب، والنخعي، واألعمش

ة في غیـر النـون مـن حـروف غوقد جاءت ــــ �ما سب� ــــ آ�ات أخر� على هذه الل

فـإنهم ییلمـون ﴿: وقولـه )100(﴾منا على یوسـفمالك الت�﴿: المضارعة، مثل قوله تعالى

   .)102(﴾فكیف إ�سى على قوم �افر�ن﴿: وقوله )101(﴾�ما تیلمون 

إن جم�ــع العــرب �انــت تكســرها إال  :وقــد مــرت إشــارة القرطبــي إلــى قــول ســیبو�ه

   .قر�ًشا وأهل الحجاز، و�قصد ذلك أن الفصحى لغة قر�ش لم تكن تعرف الكسر

االخـتالف ِفـي : أحـدها: مـن عـدة وجـوهحر�ـة عالمـة المضـارع وعل�ـه فـإن : قلت

ــــا ــــأمن(�فــــتح النــــون و�ســــرها و) ِنســــتعین(و )َنســــتعین(: الحر�ــــات �قولن ــــدوء بتــــاء  )َت المب

وهـذه شــواهد وأمثلـة علــى  ...)نــتعلم(و )نهـد�(و )تهــد�(الخطـاب المفتوحــة والم�سـورة، و

ــُم وِاْنَطِلــ� وِاْســَتخْ : غــة التــي �صــددهاالل ــُم وِنْنَطِلــ� وِنْســَتْخِرُج أنــا إْعَل ــى، ونحــن ِنْعَل ِرُج وإَِتَز�َّ

 وِنَتَزّ�ى، وأنت ِتْعَلُم وِتْنَطِلُ� وِتْسَتْخِرُج وِتَتَزّ�ى �فتح حرف المضـارعة و�سـره فـي الجم�ـع،

َأَلــْم و﴿ )104(﴾َوال ِتْرَ�ُنـوا ِإَلــى الَّــِذیَن َظَلُمــواو ﴿ )103( ﴾َیـْوَم ِتْبــَ�ضُّ ُوُجــوٌه َوِتْســَودُّ ُوُجــوهٌ ﴿

ن ماضــــي هــــذه ؛ ألحــــرف المضــــارعة فیهــــا علــــى هــــذه اللغــــة��ســــر  )105(﴾ِإْعَهــــْد ِإَلــــْ�ُ�مْ 

، واْســَوّد ممــا تصــّدر ف�ــه همــزة الوصــل، وَرِ�ــَن وَعِهــَد مــن �ــاب واْبــَ�ّض ، اْســَتَعانَ : األفعــال

هـذه الشـواهد �ثیـر مثـل و ، ، ومثلهـا َیَتَزّ�ـىوَ�ْنَطِل� وَ�ْسـَتْخِرُج �ـالفتحهو َ�ْعَلُم : َعِلَم، وتقول

ولــو قصــدت إلــى التوســع فــي  ، ال مجــال لحصــرها فــي هــذه ال�حــث الــوجیز،فــي العر��ــة

التمثیــل واالستقصــاء فــي االستشـــهاد لســقت �ثیــًرا ممــا ال یتســـع لــه حصــر و�ضــی� عنـــه 

  .الوقت، وٕانما أردت التدلیل واإل�انة؛ فاكتفیت �ما أوردت

 فقــد فصــل المســألة ورد شــیئا منــه،فیجــدر أن نــ اهــتم �اللغــات االرتشــافو�مــا أن 

ـــة توضـــح ة إلـــى أغـــفنســـب الل "فصـــل فـــي المضـــارع"تحـــت عنـــوان  صـــحابها، وجـــاء �أمثل

تعلــم، : تفــتح، نحــو فالحجــاز"! ة��ســر النــون قــراءة شــاذ )ِنســتعین(ة ، واعتبــر قــراءالمعنــى

ــــرهم مــــن العــــرب وتنشــــأ، و�تغافــــل، قــــ�س وتمــــ�م ور��عــــة ومــــن : وتنقــــاد، وتســــتخرج، وغی
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ـــم: لعلهـــا(��ســـر إال ال�ـــاء ف�فـــتح، إال فـــي �عـــض �لـــب  جـــاورهم، ، وفـــي هـــاف��ســـر فی )�ل

لمعلـوم ، ومـن اوالخالفـات فـي مـن ��سـر" وجـل"القول في ثم ذ�ر ) 106("غیرها من الثالثة

وأمـــا َوِجـــل َیْوَجـــل ونحـــوه؛ فـــإن أهـــل ": أنـــه مطلـــع علـــى �تـــاب ســـیبو�ه، جـــاء فـــي الكتـــاب

وغیـرهم مـن العـرب سـو� أهـل الحجـاز  )َعِلْمـت( َیْوَجـل، فیجرونـه مجـر� : الحجاز �قولون 

فــ�عض العــرب  )َعـلف(هــي ِتِیَجـل، وأنــا ِإیجـل، ونحــن ِنیَجـل، وٕاذا قلــت : �قولـون فــي َتْوَجـل

�اَجــل؛ : َیْیَجــل �راه�ــة، الــواو مــع ال�ــاء، شـبهوا ذلــك �أ�ــام ونحوهــا، وقــال �عضــهم: �قولـون 

ـــة الـــواو مـــع ال�ـــاء، �مـــا  اد وز  )107("یبـــدلونها مـــن الهمـــزة الســـاكنةفأبـــدلوا م�انهـــا ألفـــًا �راه�

ممــا هــو م�ســور العــین، وفــاؤه واو، فمضــارعه علــى " وِجــل"ن مثــل فــإن �ــا": عل�ــه؛ فقــال

وهـــي لغـــة قـــر�ش و�نانـــة، فأهـــل الكســـر مختلفـــون، فمـــنهم مـــن  -�فـــتح العـــین  - )�فَعـــل(

ال�ـــاء ، ومـــنهم مـــن ��ســـر إال فـــي ��ســـر مطلقـــا، وهـــي لغـــة تمـــ�م، فتنقلـــب تلـــك الـــواو �ـــاء

ومـنهم مـن .. .َ�اَجـل :وقوم من هؤالء �قلبون الواو ألفا؛ ف�قول، وهي لغة بنى عامر �فتحف

، وقــراءة ثــم ح�ــى روا�ــة الكســائي) 108("، وإِْیَجــلِیْیَجــل، وِتْیَجــل، وِنْیَجــل: �قلبهـا �ــاء؛ ف�قــول

، وأشــذ مــن أنــت ِتلِحــن وِتــذِهب: وشــذ مــا ســمعه الكســائي، مــن �عــض بنــى دبیــر":﴿ِنعبـد﴾

   .)109("ا قراءة من قرأ ﴿ِنْعُبد﴾ هذ

واســــع فــــي هــــذا المجــــال؛  طــــالعاشــــاف لــــه یتضـــح ممــــا ســــب� أن صــــاحب االرت

و�ؤ�ـد ذلـك تصـن�فه �تـاب  ،وفصـلها تفصـ�ال شـامال لق�ائل في هـذه الفقـرةا تفاستخرج لغا

    .)110()رسالة غر�ب القرآن على لغات الق�ائل(

  :اللهجات في العالمات التي تلح� الفعلــــــ  2

، علـــى التثن�ـــة والجمـــع تلحـــ� �الفعـــل عالمـــات تـــدل: المقصـــودة، هـــيالملحقـــات 

تجر�ـده  لـك والقاعدة المشهورة في العر��ة أنه إذا أسـند الفعـل إلـى ظـاهر مثنـى أو مجمـوع

قــام : مــن عالمــة تــدل علــى التثن�ــة أو الجمــع؛ ف��ــون �حالــه إذا أســند إلــى مفــرد؛ فتقــول
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إلــى وقـد أشـار ابـن مالــك فـي المنظومـة  .)111(قـام ز�ــد: لالز�ـدان، وقـام الز�ـدون، �مــا تقـو 

    :هذا

  )112()فاز الشهدا(الثنین أو جمع �ـ   ما أسنداوجرد الفعل إذا 

 ؛ فقــد رو� شــنؤة وأزدغــة طــيء أمــا ل ؛غــة المشــهورةأشــار فــي هــذا البیــت إلــى الل

 ،المجمـوععنها أنها �انت تلح� الفعل عالمة تثن�ة للفاعل المثنى، وعالمة جمـع للفاعـل 

ول�س اإلت�ان �عالمة التثن�ـة إذا �ـان " :ذ�ر هذا األمر دمحم محیى الدین وهذا ل�س الزما،

الفاعل مثنى أو �عالمـة الجمـع إذا �ـان الفاعـل مجموعـا واج�ـا عنـد هـؤالء، بـل إنهـم ر�مـا 

وعل�ه فإلحاق عالمة التثن�ة والجمع لغـة لجماعـة مـن  )113("جاءوا �العالمة، ور�ما تر�وها

ووصـفها  ،، وقـاموا الز�ـدون قامـا الز�ـدان: ، �قولـون هـم أزد شـنوءة لء و�قـاالعرب، هـم طـي

وهــذه اللغــة القلیلــة هــي  )أكلــوني البراغیــث( بلغــة، وَعَرفهــا النحــاة ابــن عقیــل �اللغــة القلیلــة

�قصــد ابــن (و�عبــر عنهــا المصــنف  )اغیــثأكلــوني البر : (التــي �عبــر عنهــا النحو�ــون بلغــة

 )أكلــوني(فـــ البراغیــث فاعــل  )114(" َیَتَعــاَقُبوْن ِفــ�ُ�ْم َمَالِئَ�ــٌة ِ�اللَّْیــلِ " فــي �ت�ــه بلغــة )مالــك

  . )115("فاعل یتعاقبون  )مالئ�ة(و

، بلحـارث بـن �عـب: �ذلك �اإلضـافة إلـى السـاب� إلـى قبیلـة ةغهذه الل وقد نسبت

  .)116(أزد شنوءة : وقبیلة

أول  أمــا التــي ُعبــر عنهــا وُعرفــْت عنــدهم �ــأكلوني البراغیــث؛ فــألن ســیبو�ه: قلــت

أحصــیتها فــي وقــد  "أكلــوني البراغیــث: فــي قــول مــن قــال" :فقــال مــن مثــل لهــا فــي �تا�ــه؛

وقــد  209/ 3، 41/ 2، 1/78، 1/20، 1/19: راتخمـس مـ فوجـدتها وردت )الكتـاب(

   :ة �قولهغأشار ابن مالك لهذه الل

   )117(والفعل للظاهر ـــــ �عد ــــــ مسند سعدا، وسعدوا: �قالوقد 

، وهـذا إشـارة منـه إلـى قلـة هـذه مـع المضـارع تفیـد التقلیـل )قـد(والمعروف هنا أن 

  .)118("وهي قلیلة": ؛ فقد قال سیبو�ه�عضهم �القلة والشذوذ أ�ضا ـــــــــ  وقد وصفها، غةالل
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تجیزهـا، بــدلیل وجـود شــواهد شـعر�ة ونثر�ــة ة، بـل غــالعر��ـة ال تمنــع هـذه الل: قلـت

ة غــهــذه ل: ال مجــال إلــى تضــع�فها، أو تقلیلهــا، أو ال�حــث عــن تأو�لهــا؛ فلــو قــالوا�ثیــرة فــ

ـــوا وَصـــمُّوا �ثیـــر: ؛ ففـــي القـــرآن الكـــر�م�اف�ـــارو�ـــت عـــن العـــرب لكـــان جوا�ـــا   ﴿ثـــم َعُم

وا النَّْجَو� الذین ظلموا: وقوله عز وجل)119(م﴾هْ نْ مِ    .)120(﴾﴿وأَسرُّ

؛ فقــد ي تخــر�ج هــاتین اآلیتــین الكــر�متینوقــد أّوَل النحو�ــون، والمفســرون القــول فــ

: بدال مـن الـواو فـي )الذین ظلموا( - 1 :لمغني تأو�الت بلغت أحد عشر وجهاجاء في ا

أو قــول محـــذوف عامـــل فـــي جملـــة  - 3 .)وأســـروا( أو مبتـــدأ وخبـــره إمـــا - 2. )وأســروا(

ـــمحذوف، أ�  - 4هــل هــذا ؟ : �قولــون : االســتفهام، أ� . هــم الــذین: أو أن ��ــون خبــرا لـ

أو  - 7. أو ب�قـول محـذوفا - 6  . -�ما قدمنا  - والواو عالمة، �أسروا أو فاعال - 5

     .أو أن ��ــــون منصــــو�ا علــــى البــــدل مــــن مفعــــول �ــــأتیهم - 8. )اســــتمعوه(بـــدال مــــن واو 

أو أن ��ــون مجـــرورا علــى البــدل مــن النـــاس  - 10 .أو علــى إضــمار أذم أو أعنــي -9

فهــذه أحــد  )اله�ـة قلــو�هم(: أو مـن الهــاء والمــ�م فــي - 11 .)اقتــرب للنــاس حســابهم(فـي 

  .)121("وحملها على غیر هذه اللغة أولى لضعفها": ، وقد قالعشر وجها

ــم ﴿": لآل�ــة األولــى هفــي تفســیر  أمــا القرطبــي ــر مــنهمث : أ�﴾ عمــوا وصــموا �ثی

 �ثیـــر مـــنهم وصـــم �عـــد تبـــین الحـــ� لهـــم �ـــدمحم
َ
 فـــارتفع -عل�ـــه الصـــالة والســـالم  - َعِمـــي

وٕان شـئت �ـان علـى إضـمار  ،رأیـت قومـك ثلثـیهم: على البدل من الواو، �ما تقول)�ثیر(

ـــّم �ثیـــر مـــنهم،: مبتـــدأ، أ�   والصُّ
ُ
أكلـــوني : و�جـــوز أن ��ـــون علـــى لغـــة مـــن قـــال الُعْمـــي

  )122( "البراغیث 

أ� تنــاجوا  ﴾﴿وأســّروا النجــو� الــذین ظلمــوا: نب�ــاء الســا�قة�مــا قــال فــي آ�ــة األ

ــذین : الــذین ظلمــوا، أ�: فقــال ف�مــا بیــنهم �التكــذیب، ثــم بــّین مــن هــم ؟ الــذین أشــر�وا؛ فال

وهـو : وهو عائد على الناس المتقدم ذ�رهم، قال المبّرد )أسّروا( ظلموا، بدل من الواو في

وقیـل  ،انطلقـوا: فبنـوا بـدل مـن الـواو فـيإن الذین في الـدار انطلقـوا بنـو عبـد هللا، : �قولك

�قـــول الـــذین : علـــى حـــذف القـــول، أ�: هـــو رفـــع علـــى الـــذم، أ� هـــم الـــذین ظلمـــوا، وقیـــل
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ن ظلمـوا، وأجـاز الفـراء أن ��ـون أن ��ـون منصـوً�ا �معنـى أعنـي الـذی: ظلمـوا، وقـول را�ـع

وأجــاز األخفــش  اقتــرب للنــاس الــذین ظلمــوا حســابهم؛ فهــذه خمســة أقــوال،: خفًضــا �معنــى

ف�ـــه تقــــد�م : وقـــال الكســــائي أكلـــوني البراغیــــث، وهـــو حســــن،: الرفـــع علـــى لغــــة مـــن قــــال

  .)123(والذین ظلموا أسروا النجو� : وتأخیر، ومجازه

تأو�ـل آیتـین علـى لغـة إلحـاق الفعـل عالمـة هذه �عض آراء المفسر�ن والنحاة في 

  .الجمع

ـــاقبون فـــ��م : "-ملسو هيلع هللا ىلص  -قولـــه  ةغـــعلـــى هـــذه الل جـــاء وفـــي الحـــدیث الشـــر�ف یتع

أن الــواو ف�ــه : تأو�لــهتتعاقــب فــ��م مالئ�ــة، و : والق�ــاس "مالئ�ــة �اللیــل ومالئ�ــة �النهــار

إن � : "أصــل الحــدیث ضــمیر �عــود علــى اســم ظــاهر متقــدم، ولــ�س عالمــة جمــع، وأن

  ".مالئ�ة یتعاقبون ف��م، مالئ�ة �اللیل، ومالئ�ة �النهار

وهـو علـى لغـة مـن قـال أكلـوني البراغیـث  )124("حتى احمرتـا عینـاه": في األثرو  

  . ﴾وأسروا النجو� الذین ظلمواأو على البدل �ما في قوله ت�ارك وتعالى ﴿

�ثیر من شواهد ذلـك قـول  ةغللوفي الشعر المحتج �ه قد وردت ف�ه على هذه ا  

  :عبید هللا بن ق�س الرق�ات، یرثي مصعب بن الز�یر بن العوام رضي هللا عنهما 

  )125(وقد أسلماه م�عد وحم�م  * * *  تولى قتال المارقین بنفسه

 )وقــد أســلماه م�عــد وحمــ�م( قولــه": منحــة الجلیــل :�مــا جــاء فــي - الشــاهد ف�ــه  

حیث وصل �الفعل ألـف التثن�ـة مـع أن الفاعـل اسـم ظـاهر، و�ـان الق�ـاس علـى الفصـحى 

   .وأزد شنوءة و�لحارث ءوهذه لهجة طي: قلت 126 "وقد أسلمه م�عد وحم�م: أن �قول

  )127(ـل أهلي فكلهم �عدل        یلومونني في اشتراء النخیـ

، فألح� الفعل عالمة الجمـع مـع أنـه مسـند إلـى الظـاهر )یلومونني( فـأهلي فاعل

العالمـات التـي تلحــ� : (�ا�ـا عنوانـهعقـد أبـو ح�ـان غـة �عـض العـرب، و وهـذا جـائز علـي ل

ذ�ــر ف�ــه أن اللغــة المشــهورة أن ال تتصــل �الفعــل عالمــة تثن�ــة وال عالمــة جمــع، ) الفعــل

ــــة الفاعــــل أو جمعــــه؛ ــــى تثن� ــــدضــــرب ز : (ف�قــــال مــــثالً  للداللــــة عل ) ضــــرب الز�ــــدان(و) �
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ومـــن : ، ونســبهاثــم ذ�ــر اللغــة غیــر المشــهورة )ضــرب(بــإفراد الفعــل ) ضــرب الز�ــدون (و

وح�ــى اللغو�ــون أن أصــحاب  ؛التثن�ــة وواو الجمــع ونــون اإلنــاث العــرب مــن یلحــ� ألــف

ثــم ، ، وأبهــم ســیبو�هعــض الــرواة أنهــا مــن لغــة أزد شــنوءةوذ�ــر �... ءهــذه اللغــة هــم طــي

د ذلــك یــدل علــى أنهــا ل�ســت ، و�ثــرة ورو عنــد جمهــور النحــو�ین ضــع�فة اللغــة وهــذه: قــال

حــ� وأبـو ح�ـان اختـار �ـون هـذه الملحقـات عالمـات تـدل علـى التثن�ـة والجمـع تلضـع�فة، 

، واالسـم الظـاهر �عـدها مبتـدأ مـؤخر والفعـل المتقـدم ومـا �الفعل ال محل لها مـن اإلعـراب

  .)128(المطردة، في العر��ة المشهورة، تلك هي القاعدة ع رفعاتصل �ه اسما في موض

  على مستو� الحرف اتغالل: ثالثا

  : ات في الوقف على تاء التأنیثغالل -1

اتفــ� النحــاة أنــه إذا ُوقــف علــى تــاء التأنیــث، �غرفــة وقائمــة وعائشــة، َأبــدلت فــي 

فــإن ُوصــلْت، ُرّدْت تــاء مر�وطــة،  ؛وعائشــهْ  ،غرفــْه، وقائمــهْ  :الوقــف هــاًء ســاكنة؛ ف�قولــون 

، غیــر أن هنــاك مــن العــرب مــن ُیجــر� هــذا محــل اتفــاق بیــنهم،ُمجتهدةٌ هــذه عائشــُة : مثــل

 ،رأیــت شــجرْت : الوقــَف َمجــر� الوصــل، ف�قــُف علیهــا تــاء ســاكنة، �أنهــا م�ســوطة، ف�قــول

   .)129(وقامت عائشْت 

 :وصـفها �الفصـحىغـة التـي تقـف علـى تـاء التأنیـث هـاء، و وقد ذ�ر السیوطي الل

فاألفصـح إبــدالها فـي الوقـف هــاء؛ إن  ؛إذا �ـان آخـر الموقـوف عل�ــه تـاء تأنیـث فــي اسـم"

وطلحـه، وغلمـه، أو تقـدیرا، �الح�ـاه، والقنـاه؛ فـإّن  ،تحرك ما قبلها لفظا، �فاطمـه، وقائمـه

  .)130("أصل هذه األلف حرف علة متحرك انقلبت عنه 

وقــّل ": ح�مهمـا النحـو�، وأهمـل عزوهمـاوتعـرض ابـن عقیـل إلـى اللغتـین، وذ�ــر 

   .)131("فاطمت: الوقوف على المفرد �التاء، نحو
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مــن �عــض مـــن قــد ُســمع  ، بیـــد أنــهغــة األخــر� غیــر فصــ�حةومعنــى هــذا أن الل

وهللا مــا أحفــُ� منهــا : �ــا أَهــل ســورة الَ�َقــرْت؛ فقــاَل �عــض مــن ســمعه :�قــول ،�حــتج بلغتــه

  :ومنه قوُل الرَّاجز آیْت،

  اك ��في َمسلمْت هللا نجَّ 

  ِمْن َ�ْعد ما، و�ْعِدما، وَ�عَدمْت 

  صارْت ُنفوس القوم عند الغلصمتْ 

  )132(و�اَدت الُحرَُّة ُتدعى َأَمْت 

هللا قر�ــب مــن  رحمــتإن ﴿: وقــف �عــض الســ�عة فــي قولــه تعــالى" :ه أ�ضــاوف�ــ

   .)135("�التاء )134(﴾وٕان شجرت الزقوم﴿و )133(﴾المحسنین

مـــن بــین الق�ائـــل العر��ــة القد�مـــة، ) قـــول الفــراءعلــى ( وحـــدهاء ولكــن قبیلـــة طــي

 :�انــت تقــف علــى هــذه التــاء �غیــر إبــدال، فت�قیهــا تــاء �حالتهــا فــي الوصــل ســواء �ســواء

فـــِإنهم َ�ِقفـــون علیهـــا  )َطیئـــا( ِإال والعـــرب َتِقـــُف علـــى �ـــل تـــاِء مؤنَّـــث �الهـــاء،: قـــال الفـــراء"

وقـد ذ�ـر سـیبو�ه هـذه الظـاهرة وٕان لـم  )136("هِذ َأَمْت، وجارَ�ْت، وَطْلَحـْت : �التاء؛ ف�قولون 

ـــة التـــي تخصـــها، ورو� ذلـــك عـــن أبـــي الخطـــاب األخفـــش وزعـــم أبـــو ": فقـــال ؛�ســـم القبیل

طلحـت، �مـا قـالوا فـي تـاء الجم�ـع قـوال : الخطـاب أن ناسـا مـن العـرب �قولـون فـي الوقـف

  .)137("واحدا في الوقف والوصل

والهـاء " :�شواهد، ولـم �ح�ـم علیهـا غة، و�عزوها، و�أتي لهاوالخلیل یذ�ر هذه الل 

وضـعته فـي المشـ�اْت، وهـذه : التي تتحول تاء وهي لغة في �عض لغـات العـرب، �قولـون 

ــومو﴿ )138(﴾�اأبــت﴿: جمــرْت، وجنــْت؛ قــال هللا جــل وعــز ومثلــه  )139(﴾وٕان شــجرت الزق

فوقـف علـى الهـاء ...)141(﴾قر�ـب مـن المحسـنینإن رحمـت هللا ﴿و  )140(﴾وجنت نع�م﴿

  .)142("حمیر�ة، و�قال ل�عض بني أسد بن خز�مة اللغة، وهي �التاء على

         .)143(وعل�ه السالم والرحمْت  :وعلى هذه اللغة، جاء قول �عضهم: قلت 
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 أن عز�ت هذه الظاهرة إلى حمیر أ�ضا وقد 
ّ
؛ فتـرو� �تـب اللغـة عـن األصـمعي

اجلـس؛ : �الحمیر�ـة )ثـب(ِثْب، و: فقال له الملك )َظَفارِ ( رجال من العرب دخل على مِلك

ـِر، : وقال ،؛ فضحك الملكهلكف ؛فوثب الرجل ل�سـت عنـدنا َعَرِ�یَّـْت، مـن دخـل َظَفـاِر حمَّ

، العر��ة، فوقف علـى الهـاء �التـاء: عر�یْت، یر�د: قوله: قلت )144(تكلم ��الم حمیر : أ�

لفـراء أن هـذه الظـاهرة ، ال �ما زعم اء في هذه الظاهرة، وهؤالء �شار�ون طيلغتهم وألنها

�ـــاب ( ؛ فال�ـــاب الـــذ� �حتـــو� هـــذا األمـــراســـتعراض االرتشـــاف و�م�ـــنخاصـــة �طـــيء، 

فــإن �ــان فــي مؤنــت "م التــي ضــمها هــذا ال�ــاب هــاء الســ�ت؛ ومــن جملــة األح�ــا) الوقــف

قـف علیهـا �التـاء �عـض ، وترأیـت قائمـه: �الهاء، فاألعرف أنه یبدل من التاء هـاء؛ فتقـول

ـــد �عضـــهم جـــر� فـــي الق�ـــاس مجـــر� ســـائر الحـــروف، وتالعـــرب مطلقـــا ؛ فیجـــر� فیهـــا عن

، رأیـت قائمتَـا: إلشمام والروم والتضعیف واإلبدال؛ فتبدل من التنـو�ن ألفـا؛ فتقـول�شرطه ا

النصــب �ز�ــد تبــدل مــن التنــو�ن ، و�نــت وأخــت فــي كثــر أهــل هــذه اللغــة تســ�نها ال غیــروأ

التأنیـث هـاء الق�ائـل التـي تبـدل تـاء : ففـي الـنص)145("، وهنت یوقف علیها هنـْه شـذوذاألفا

         .�عض العرب: ، وقد اكتفى �قولهفي الوقف غیر معروفة

  ات في إبدال الم التعر�ف م�ًما غالل - 2

ــــدنا أداة التعر�ــــف فیهــــافــــي اللغــــة العر��ــــة الم ة غــــولكــــن هنــــاك ل )ال( شــــهورة عن

ذ�رهـا صـاحب الجنـي  )مأ(أداة التعر�ف فیها فصحى نط� بها أفصح من نط� �الضاد، 

"  ء، وقیـل لغـة حمیر،جـاء فـي الحـدیثيأم التي هـي حـرف تعر�ـف، فـي لغـة طـ": الداني

وذ�ــــروا أن المــــ�م فــــي هــــذا بــــدل مــــن . )146(" َلــــْ�َس مــــن اْمِبــــّر اْم ِصــــ�اُم فــــي اْم َســــَفر

   .ل�س من البر الص�ام في السفر: أ� )147("الالم

فقـد عزاهـا أبـو الع�ـاس ثعلــب  ؛واألزد يءة تنسـب إلـى الـ�من وحمیـر وطـغـهـذه الل

وعزاها ابن �ع�ش وابن منظـور إلـى الـ�من  وعزاها ابن هشام إلى طيء)148(إلى قبیلة األزد
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: والطُّْمُطمان�ــة َتْعــرض فــي لغــة حْمَیــر �قــولهم" :إلــى حمیــر؛ قــائالوعزاهــا الســیوطي  )149(

  . )150("أ� طاب الهواءُ : طاب اْمَهَواء

ذ�ـر الثعـالبي  "الَعـَواِرِض اّلِتـي َتْعـِرض ألْلِسـَنِة الَعـَربِ في ِحَ�اَ�ِة " :وتحت عنوان 

: ُیر�ـــُدونَ  ،َطــاَب اْمَهــَواءُ : تْعــِرُض فــي ُلغــِة ِحْمَیــر َ�َقــوِلِهمْ : الطُّْمُطمان�َّــةُ ": فقــه اللغــة  فــي

   .)151("َطاَب الَهَواءُ 

إن هـــذه اللغـــة مختصــــة �األســـماء التـــي ال تــــدغم الم : وقیــــل": قـــال ابـــن هشـــام 

  .)152("وناس، ول�اس ،رجل: غالم، و�تاب، بخالف: التعر�ف في أولها، نحو

  النتائج 

؛ ف�ـل مفسـر فعلـم النحـو مفتـاح للتفسـیر ؛والتفسـیری� بـین علـم النحـو ثهناك ارت�ا� و  -

   .ال بد أن ��ون ملما �علم النحو

   .ات وث�قة الصلة �القراءات والنحوغالل -

مدونــــة ، ووجــــوه هــــذه االختالفــــات شــــتى تاغــــتحــــت اســــمه ل ع اللســــان العر�ــــيیجمــــ -

   .التفسیرمصادرها من �تب النحو واللغة و  ومفصلة في

 ،فاحتفظــت �ــه واعتبرتــه شــاذا ات العــرب علــى اختالفهــاغــبلاهتمــت المصــادر التراث�ــة  -

وممــا الشـــك ف�ـــه أن هــذه اللغـــات جاءتنــا مـــن عصـــر ، واعتمــدت علـــى الفصــ�ح فقـــ�

   .بین أدلة النحو المناسبضعها في م�انها االحتجاج وعل�ه یجب علینا أن ن

اللغــات علــى اختالفهــا ف ؛ال �م�ــن إغفالــهلمصــادر اللغــة ات تمثــل حقــال خصــ�ا غــالل -

   .حجة، والناط� على ق�اس لغة من لغات العرب مصیب غیر مخطئ

   .ات ل�عض العربغلوالشواذ التي وردت في الكتب النحو�ة  الشعر�ةأكثر الضرورات  -
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�مـــادة وفیـــرة مـــن لغـــات العـــرب، و�انـــت مصـــدًرا مهًمـــا مـــن مصـــادر حفـــل االرتشـــاف  -

  .والنحو� عند علماء العر��ة وغیرهم االحتجاج اللغو� 

خاصـة ممـا ، و �مـا جمعـه مـن العلـوموالنحـو أحدث نقلـة نوع�ـة فـي التفسـیر ح�ان أبو  -

ال�حـر �ـه فـي �تاب والق�ـاس علیهـاات غـالل، الذ� اهتم بـإبراز اللغو� له عالقة �التفسیر 

  .م�ار�تین تینموسوع �ح� ؛ فهماواالرتشاف

ة غـــالتـــأو�الت وأ�ســـرها مـــا ذ�ـــره أبـــو ح�ـــان وهـــو أن ذلـــك لأفضـــل  الـــرأ� عنـــد� أن -

 .ل�عض العرب

ات الق�ائـل العر��ـة غـمن المسائل الخالف�ة بـین النحـاة، إنمـا سـببها اخـتالف ل�ثیرا إن  -

  .أخذت عنها اللغةتي ال
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  هوامش
                                                             

  .28ـــ1/27فقه اللغة : انظر )1(

  .)4(إبراه�م، من اآل�ة  )2(

  .)22(الروم، من اآل�ة  )3(

  .7/45 الصحاح: ؛ وانظر113/  36) ل س ن(تاج العروس، مادة   )4(

   .15/250) ل غ ا(لسان العرب مادة : انظر )5(

، وهــذا التعر�ــف أشــهر 2/831) ل غ ا (والمعجــم الوســ�� مــادة  ؛31؛ واالقتــراح1/33الخصــائص  )6(

  .1/18اللغة   انظر فقه. تعر�ف

  .831/  2 )ل غ ا( المعجم الوس�� مادة )7(

  . 28ص )مسند الر��ع( الجامع الصح�ح )8(

   .9الصاحبي في فقه اللغة، ص )9(

  . 98/  2) ل غ �(تهذیب اللغة مادة   )10(

  . 1/91؛ وانظر فقه اللغة 16في اللهجات العر��ة، ص  )11(

  . 3/391) ل ه ج(معجم العین، مادة   )12(

أنـه �ثیـرا مـا �عـزو : "قـال متحـدثا عـن السـیوطي فـي همـع الهوامـع. منهم أحمد علم الدین الجنـد�  )13(

في هـذا الـنص . 2/224" لغة عن �عض العرب: اللهجات لقبیل مبهم من العرب �قوله

   )..لغة(ولم �ستعمل السیوطي غیر  )اللغة(عند الجند� هي ) اللهجات(

   .72فصول في فقه اللغًة، وف�ه عالقة اللغة �اللهجة ص : انظر )14(

؛ واللهجــات العر��ــة فــي 17: خصــائص جز�ــرة العــرب، ص: انظــر جغراف�ــة �ــالد العــرب وق�ائلهــا )15(

  .1/19التراث 

 جغرافیـواللهجات العر��ة في التراث، وقد اعتمد على التقس�م الخماسي حسب ما ذهب إل�ـه : انظر )16(

   .1/22دماء العرب الق
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  .145/ 1الهمع  )17(

  .1/52؛ ومنحة الجلیل 1/52انظر هذه اللغات في شرح ابن عقیل  )18(

 .55/  1ألف�ة ابن مالك في النحو والصرف مطبوعة مع شرح ابن عقیل  )19(

   .58شرح شذور الذهب ص: ؛ وانظر58/  1شرح ابن عقیل  )20(

  .58ص شرح شذور: وفي إعراب اآل�ة انظر ،23 المائدة من اآل�ة )21(

ففـي خزانـة األدب  ؛البیت من الّرجز، لم أعثر على قائله؛ فقد ورد فـي المصـادر اآلت�ـة بـدون نسـ�ة )22(

ولم یـذ�ر اسـم (    ومثله ما أنشده الّزمخشرّ� في الكّشاف قول الّشاعر :قال 185/  9

 ؛539/  1دّیون؛ ومغنـي الّلبیـب وأنشـده ال�غـدا: وقال 338/  2؛ والخصائص )الّراجز 

    .108/  1والمحتسب البن جّنى 

  .29: فصلت )23(

  .13:آل عمران )24(

   31:الزخرف )25(

 .12:فصلت )26(

؛ وتأو�ـل مشـ�ل 113القرآن لألخفش  ومعاني؛ 2/184القرآن للفراء  معاني :انظر هذه اللغات في )27(

؛ ولغــــات العــــرب 247-1/245؛ والتــــذییل 476صــــناعة اإلعــــراب  وســــرّ  ؛50القــــرآن 

ـــین 97 النحـــو� الّتوج�ـــه  فـــيوأثرهـــا  -170؛ والّنحـــو والّصـــرف بـــین الحجـــازّ�ین والّتم�مّی

  .2/557؛ واالرتشاف 172

- 170والنحـو والصـرف بـین الحجـاز�ین والتم�میـین ؛76 � التوج�ـه النحـو  يلغات العـرب وأثرهـا فـ )28(

172.  

  .1/52ابن عقیل انظر شرح  )29(

  .57 علل التثن�ة )30(

   .1/52منحة الجلیل: وانظر ؛52/ 1 شرح ابن عقیل على ألف�ة ابن مالك )31( 
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  .2/308النشر : وانظر ؛63: طه اآل�ة )32(

 �مــا فـي الّلسـان مــادة )33(
ّ
؛ "أذن�ــه: "بروا�ـة )350/  15) ه�ـا(البیـت مـن الّطو�ـل، وهــو لهـو�ر الحـارثي

ــا هــذه الروا�ــة  فعلــى هــذه الّروا�ــة ال ــاه(شــاهد ف�ــه؛ أّم التــي �ستشــهد بهــا النحوّ�ــون ) أذن

إللزام المثنى األلف مطلقًا؛ فهي لغة بلحارث بن �عب، وخثعم، وز�ید، و�نانة، والشـاهد 

  .حیث جاء �األلف وهو مضاف على لغة من یلزم المثنى األلف) بین أذناه: (قوله

  .1/134وهمع الهوامع  ؛65 - 57شرح شذور الذهب : ؛ وانظر63 - 1/62شرح التسهیل )34(

  .260 والت�صرة لم�ي ؛456؛ وحجة القراءات 419انظر الس�عة البن مجاهد  )35(

 .467/ 2 انظر مش�ل إعراب القرآن )36(

  .363/ 3 ذ�ره الزجاج في معان�ه )37(

: وف�ـــه ،217/  11) القرطبـــيتفســـیر ( ؛ والجـــامع ألح�ـــام القـــرآن362/ 3 معـــاني الزجـــاج: انظــر )38(

  )). من أحسن ما حملت عل�ه اآل�ة ) أنها لغة ( وهذا القول : قال أبو جعفر النحاس((

  .6/255ال�حر المح��  )39(

  .193-192والن�ت الحسان : ؛ وانظر1/248التذییل  )40(

  .117-116رصف الم�انى : انظر )41(

  .113المرجع الساب�  )42(

، �مـا ینسـب إلـى أبـي الـّنجم 168المشطور، ُینسب لُرْؤَ�ة فـي ملحقـات دیوانـه هذا بیت من الّرجز  )43(

 فـي دیوانـه 
ّ
، �مـا ُینسـب إلـى رجـل مـن بنـي الحـارث، أو لرجـل مـن الـ�من، 227العجلي

إن أ�اهــا وأ�ــا " الشــاهد قولــه. 18/  1اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف : و�ــدون نســ�ة فــي

زمــة األلــف، وهــي فــي األولــى منصــو�ة؛ ألنهــا ثــالث مــرات ملت "أ�ــا" بتكــرار �لمــة "أ�اهــا

؛ والثان�ة منصو�ة أ�ضا؛ ألنها معطوفة علیها، والثالثة مجـرورة؛ ألنهـا مضـاف "إن"اسم 

 . إل�ه، وقد التزمت جم�عا األلف، وهذه لغة �عض العرب

 .92/  1حاش�ة الخضر� على ابن عقیل : انظر )44(

   .454: حجة القراءات ص )45(
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زوج الصدی�، وهـي  505: االشتقاق ص: انظر "بنت ُعمیر بن عامر، ِمن بني �نانة  أمُّ ُرومان" )46(

   .عاشت في زمن االحتجاج مما یؤخذ منها اللغة؛ ألنها

 الجـــامع المســـند الصـــح�ح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول هللا صـــلى هللا عل�ـــه و ســـلم وســـننه وأ�امـــه )47(

   .)3388(، الحدیث رقم 4/150

ــــاِن : "والحـــــدیث بتمامـــــه ؛4263: رقـــــم الحـــــدیث )298/  7مســـــند أحمـــــد  )48( ــــاِن اْلَكْعَبتَـ إ�َّـــــاُكْم َوَهاتَـ

  ".اْلَمْوُسوَمتَاِن اللَّتَاِن ُتْزَجَراِن َزْجًرا َفِإنَُّهَما َمْ�ِسُر اْلَعَجمِ 

  .25/  1تأو�ل مش�ل القرآن )49(

  .36/  1تأو�ل مش�ل القرآن : انظر )50(

   .549/  2 إیجاز الب�ان عن معاني القرآن )51(

والهمـع  ؛398 ني؛ والجنـى الـّدا11/213والخزانـة  ؛3/151الكتـاب  :وانظر ؛3/1271االرتشاف  )52(

1/141.  

 .2/549االرتشاف  )53(

   2/558المرجع نفسه  )54(

   .2/557المرجع نفسه  )55(

  .2/557المرجع نفسه  )56(

  .314/  1وهمع الهوامع  ؛123ـــــــ  1/119وشرح ابن عقیل  ؛2/991االرتشاف : انظر )57(

ــه : انظــــر )58( ــن عقیــــل، وف�ــ ــنف "شــــرح ابــ ــماء"فقــــول المصــ ــي" موصــــول األســ ــن الموصــــول الحرفــ " احتــــراز مــ

1/119.  

  .188 - 186: وشرح شذور الذهب ص ؛182:المفصل ص: انظر )59(

 .182 :المفصل ص )60(

 .460/ 1اإل�ضاح في شرح المفصل  )61(

  .187 :شرح شذور الذهب ص )62(
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 .المرجع نفسه )63(

 .1/122شرح ابن عقیل  )64(

   .186: شرح شذور الذهب ص: انظر )65(

  .17/  3شرح الرضي على الكاف�ة : ألفاظها وٕاعرابها ولغاتها ؛ وانظر1/139أوضح المسالك )66(

  .822/  2 )ل ذ �(مادة  المعجم الوس�� )67(

  .210/  1ال�حر المح��  )68(

  .171 - 170/ 1وشرح الجمل البن عصفور  ؛675/ 2اإلنصاف :انظر )69(

  .822/  2 )ل ذ �( والمعجم الوس�� مادة ؛107/  10 المح�م والمح�� األعظم )70(

ــم �ســم - 654: دیــوان الهــذلیین ص: هــذا بیــٌت مــن الّرجــز، لرجــل مــن هــذیل �مــا جــاء فــي )71(  - ول

. "موضـــع عـــالحفـــرة تحفـــر لألســـد، ســـمیت بـــذلك ألنهـــم �ـــانوا �حفرونهـــا فـــي ": والز��ـــة

/ 5فــــي االرتشــــاف  وورد �ـــال نســــ�ة ؛216/  6 )ز ب �(مــــادة  ،الصـــحاح فــــي اللغــــة

   .2/672واإلنصاف  ؛2412

وخزانـة األدب  ؛23، 49/ 1؛ وهمـع الهوامـع 132/ 1: رجز، لألخطل التغلبي، ورد في التصـر�ح )72(

2 /503.  

  .331/  6 )ل ذ �(مادة  ،؛ والصحاح في اللغة320/  1همع الهوامع : انظر )73(

 .2/1002االرتشاف  )74(

 .2/481اللهجات العر��ة في التراث : انظر )75(

  .1003/ 2االرتشاف  )76(

 .1004 - 1003/ 2المرجع نفسه  )77(

 .2/1004المرجع نفسه  )78(

  .2/1005المرجع نفسه  )79(

   .110/  4 الكتاب )80(
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 .141/  1 شرح شاف�ة ابن الحاجب )81(

  .63التنز�ل وأسرار التأو�ل أنوار  )82(

   .146/  1الجامع ألح�ام القرآن  )83(

 .المرجع نفسه  )84(

 .﴿َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِ�ِقْنَطاٍر﴾ :75 :آل عمران من اآل�ة )85(

  .﴿ِإ�َّاَك َنْعُبُد َوإِ�َّاَك َنْسَتِعیُن﴾:5: من اآل�ة: الفاتحة )86(

  .115/  4ألح�ام القرآن الجامع : انظر )87(

  .﴿ِإنَّ �ََّ َال َیْهِد� اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن﴾: 145من اآل�ة : األنعام )88(

  .342/  8 الجامع ألح�ام القرآن: انظر )89(

   .342/  8 الجامع ألح�ام القرآن )90(

  .َ�ْأَلُموَن﴾﴿ِإْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم  )104(من اآل�ة : النساء )91(

 .23/  1 الدر المصون في علم الكتاب الم�نون : انظر )92(

  .118/  1الكشف والب�ان  )93(

   .141/  1 ال�حر المح�� )94(

ِه ِإَلْ�َك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْ�ِه َقاِئًما﴾ ﴿َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِدیَنارٍ )75(من اآل�ة : آل عمران )95(   .َال ُیَؤّدِ

   .4/75وتفسیر القرطبي : انظر )96(

  .1/329إعراب القراءات الشواذ : انظر )97(

 3/267والدر المصون ؛ 3/223ال�حر المح�� : انظر )98(

  .5:الفاتحة )99(

  .َ﴿قاُلوا َ�ا َأَ�اَنا َما َلَك َال َتْأَمنَّا َعَلى ُیوُسَف﴾ 11: یوسف )100(

  .َفِإنَُّهْم َ�ْأَلُموَن َ�َما َتْأَلُموَن﴾﴿ِإْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن  104: النساء )101(
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  .﴿َوَنَصْحُت َلُكْم َفَ�ْیَف آَسى َعَلى َقْوٍم َ�اِفِر�َن﴾ 93: األعراف )102(

ْت ُوُجـوُهُهْم َأَكَفـْرُتْم َ�ْعـَد ِإ�َمـاِنُ�مْ  106: آل عمران )103(  ﴿َیْوَم َتْبَ�ضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَّـِذیَن اْسـَودَّ

 .َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْكُفُروَن﴾

ُ�ُم النَّاُر﴾ 113: هود )104(  .﴿َوَال َتْرَ�ُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

ْ�َطاَن﴾ 60: �س )105(  .﴿َأَلْم أَْعَهْد ِإَلْ�ُ�ْم َ�ا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ

)106( 1/182.  

 .112 - 111/  4الكتاب  )107(

 .183 - 1/182االرتشاف  )108(

  .183/ 1الساب�  )109(

 .1/137اللهجات العر��ة في التراث : نسب هذه الرسالة إل�ه صاحب )110(

  .229 - 227: ص شرح شذور الذهب: انظر )111(

  .61/  2النظم مطبوع مع شرح ابن عقیل  )112(

 .1/206واللهجات العر��ة في لتراث  ؛62/ �2تاب منحة الجلیل بتحقی� شرح ابن عقیل  )113(

 .350/  2االستذ�ار  )114(

  .65/  2شرح ابن عقیل  )115(

  .478 :ومغني اللبیب ص ؛4/413القاموس المح�� : انظر )116(

  .61/  2النظم مطبوع مع شرح ابن عقیل  )117(

  1/236الكتاب  )118(

ُ َ�ِصیٌر ِ�َما َ�ْعَمُلوَن﴾﴿ُثمَّ َعُموا َوَصمُّوا َ�ِثیٌر ِمْنُهْم  71: المائدة )119(  .َو�َّ

وا النَّْجَو� الَِّذیَن َظَلُموا﴾ وانظر3: األنب�اء )120(   .230 :ص شرح الشذور: ﴿َالِهَ�ًة ُقُلوُ�ُهْم َوَأَسرُّ

  .479: ص مغني اللبیب :انظر )121(



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

155 
 

  
  .6/248الجامع ألح�ام القرآن  )122(

  . 198/  2 وشرح التصر�ح على التوض�ح ؛11/268الجامع ألح�ام القرآن  )123(

حتـى احمرتـا " 198/  1 ص�انة صح�ح مسلم من اإلخالل والغلـ� وحمایتـه مـن اإلسـقا� والسـق� )124(

 . حتى احمرت عیناه: والشائع في اللغة أن �قال "عیناه

  .227 :وشرح الشذور ص ؛62/  2من الطو�ل في شرح ابن عقیل  البیت )125(

  .2/62منحة الجلیل  )126(

 ،417/  1وشــرح التصــر�ح علــى التوضــ�ح  ؛63/  2البیــت مــن المتقــارب فــي شــرح ابــن عقیــل  )127(

   .بروا�ة ألوم

)128( 2/734 - 740   

 .219/  4شرح شاف�ة ابن الحاجب : انظر )129(

  .437/  3 همع الهوامع )130(

  .141/ 4شرح ابن عقیل  )131(

شـرح المفصـل البـن  :ولـم ینسـب فـي ؛326/ 1مجـالس ثعلـب : ألبى النجم فـي، النظم من الرجز )132(

  .325 :ص وشرح القطر ؛89/ �5ع�ش 

ِ َقِر�ٌب ِمَن اْلُمْحِسِنیَن﴾: 56: األعراف )133(   .﴿َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت �َّ

  .َطَعاُم اْألَِث�ِم﴾) 43(﴿ِإنَّ َشَجَرَت الزَّقُّوِم :44، 43: الدخان )134(

  )325شرح قطر الند�  )135(

  .364/  15) ها : (لسان العرب مادة )136(

 .167/  4 الكتاب لسیبو�ه )137(

  .﴿ِإْذ َقاَل ُیوُسُف ِألَِب�ِه َ�ا َأَبِت ِإنِّي َرَأْیُت َأَحَد َعَشَر َ�ْوَ�ً�ا﴾ :4: یوسف )138(

  .43: الدخان )139(
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  .﴿َفَرْوٌح َوَرْ�َحاٌن َوَجنَُّت َنِع�ٍم﴾ 89: الواقعة )140(

ِ َقِر�ٌب ِمَن اْلُمْحِسِنیَن﴾ :56: األعراف )141(   .﴿َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت �َّ

  .289 - 288: ص الجمل في النحو )142(

  .199/  4شرح شاف�ة ابن الحاجب  )143(

  .28/  2الخصائص  )144(

 .800/ 2االرتشاف  )145(

  .25/  2غر�ب الحدیث البن الجوز�  )146(

 . 34/  1 المعانيالجنى الداني في حروف  )147(

  .1/73: مجالس ثعلب )148(

 .9/20شرح المفصل البن �ع�ش : انظر )149(

 .177/  1 المزهر في علوم اللغة )150(

  .402/  1في فقه اللغة  )151(

            .308/ 1وهمع الهوامع  ؛4/453: وشرح شاف�ة ابن الحاجب: و�نظر ؛71/  1مغني اللبیب )152(
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكر�م -

 ،دمحم علــي النجــار، عــالم الكتــب: أبــو الفــتح عثمــان، الخصــائص، تحقیــ�: ابــن جنــي -

 .�ال، بیروت

حســن هنــداو�، دار : أبــو الفــتح عثمــان، ســر صــناعة اإلعــراب، تحقیــ�: ابــن جنــي -

 .م1995 ،�1 ،دمش� ،القلم

صــ�ح التم�مــي، م�ت�ــة الثقافــة : تحقیــ� ،أبــو الفــتح عثمــان، علــل التثن�ــة: ابــن جنــي -

 . م1992 ،�1 ،القاهرة ،الدین�ة

علـــي النجــد� ناصـــف، مطـــا�ع : أبــو الفـــتح عثمــان، المحتســـب، تحقیــ�: ابــن جنـــي  -

 .م1999 ،القاهرة ،روز الیوسف

: یــ�النشــر فــي القــراءات العشــر، تحق أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي: ابــن الجــوز�  -

 .�ال ،القاهرة ،دمحم علي

ــل، تحقیــ�: ابــن الحاجــب - : أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر، اإل�ضــاح فــي شــرح المفصَّ

  .م2005 ،�1 ،سعد الدین، دمش�:مط�عة  ،إبراه�م دمحم عبد هللا

�  ،شعیب األرنؤو�، مؤسسـة الرسـالة: أحمد، مسند اإلمام أحمد، تحقی�: ابن حنبل -

 .م1999 ،2

سـعید األفغـاني، مؤسســة : الــرحمن بـن دمحم، حجـة القـراءات، تحقیــ�عبـد : ابـن زنجلـة -

 .م1982 ،الرسالة، بیروت

 .�ال ،القاهرة، دمحم محیى الدین: الكتبي، فوات الوف�ات، تحقی� :ابن شاكر -
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ــالح - الــرَّحمن، صــ�انة صــح�ح ُمْســِلٍم ِمــَن اإلخــالِل والَغَلــِ�  ُعثمــان بــن عبــد: ابــن الصَّ

ــَقِ�، تحقیــ� ِ بــن عبــد عبــدِ  بــنموفــ� : َوِحَمایتُـُه ِمــَن اإلْســَقاِ� والسَّ القــادر،  �َّ

 .م1987 ،2دار الغرب اإلسالمي، بیروت، �

صـاحب : علـى بـن مـؤمن بـن عصـفور، شـرح جمـل الزجـاجي، تحقیـ�: ابن عصفور -

 .م1982 ،أبو جناح

بهــاء الــدین عبــد هللا بــن عبــد الــرحمن، شــرح ابــن عقیــل علــى ألف�ــة ابــن : بــن عقیــلا -

  .م2005 ،؟� ،القاهرة ،دمحم محیى الدین، م�ت�ة دار التراث: تحقی� ،مالك

أحمـــد، الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة، وســـنن العـــرب فـــي �المهـــا، الم�ت�ـــة : ابـــن فـــارس -

  . هـ1328الّسلفّ�ة، القاهرة، 

أحمــد صــقر، : بــن مســلم بــن قتی�ــة، تأو�ــل مشــ�ل القــرآن، تحقیــ� عبــد هللا: ابـن قتی�ــة -

 .م1981 ،�3 ،بیروت ،الم�ت�ة العلم�ة

  .م1956لسان العرب، دار لبنان للط�اعة والنشر،  ابن منظور، جمال الدین، -

ـــدین، شـــرح المفصـــل، عـــالم الكتـــب، بیـــروت، م�ت�ـــة المتنبـــي: ابـــن �عـــ�ش -  ،موفـــ� ال

  .�ال ،القاهرة

   .هـ1418 ،2عبد هللا، خصائص جز�رة العرب، دار ابن الجوزّ�، ���ر : أبو ز�د -

التنز�ــل وأســرار التأو�ــل،  القاضــي ناصــر الــدین عبــد هللا بــن عمــر، أنــوار: الب�ضــاو�  -

 .م1988 ،هـ1408، 1دار الكتب العلم�ة، بیروت، �

 ،عبـــد األمیـــر الـــورد، عـــالم الكتـــب: القـــرآن، تحقیـــ� يأبـــو الحســـن، معـــان: األخفـــش -

  .م1985 ،�1 ،بیروت
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دمحم �اسـل، دار : خالد بـن عبـد هللا، شـرح التصـر�ح علـى التوضـ�ح، تحقیـ�: األزهر�  -

   .م2000 ،ه1421، �1، بیروت ،الكتب العلم�ة

 . عبد الّسالم هارون، مصر، �ال: دمحم بن أحمد، تهذیب اللغة، تحقی�: األزهر�  -

دمحم : تحقیـــ�: فأبـــو البر�ــات عبـــد الـــرحمن، اإلنصــاف فـــي مســائل الخـــال: األن�ــار�  -

محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار الطالئـــع للنشـــر والتوز�ـــع والتصـــدیر، مدینـــة 

  .م2005نصر، 

أبـــو ح�ـــان دمحم بـــن یوســـف، التـــذییل والتكمیـــل فـــي شـــرح �تـــاب التســـهیل، : األندلســـي -

 . رسالة د�توراه من األزهر) م1981(مصطفى أحمد ح�الة : تحقی�

عـــادل عبـــد : تفســـیر ال�حـــر المحـــ��، تحقیـــ�أبـــو ح�ـــان دمحم بـــن یوســـف، : األندلســـي -

 .م2001 ،بیروت ،الموجود، دار الكتب العلم�ة

: أبــو ح�ــان دمحم بــن یوســف، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقیــ�: األندلســي -

  .م1988، �1 ،القاهرة ،رجب عثمان دمحم، م�ت�ة الخانجي

 دمحم إدر�ــــسمســــند الر��ــــع، تحقیــــ� : الر��ــــع بــــن حبیــــب بــــن عمــــر ال�صــــر� : األزد� -

 .ه1415، 1وعاشور بن یوسف، دار الح�مة، بیروت، �

أبو دمحم عبد هللا جمـال الـدین بـن هشـام، أوضـح المسـالك إلـى ألف�ـة ابـن : األنصار�   -

 .م1966 ،5دمحم محیى الدین، � : مالك، تحقی�

أبــو دمحم عبــد هللا جمــال الــدین بــن هشــام، شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة : األنصــار�  -

، دمشــ�، عبــد الغنــي الــدقر، الشــر�ة المتحــدة للتوز�ــع: ب، تحقیــ��ــالم العــر 

  .م1984
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دمحم : أبـو دمحم عبـد هللا بـن هشـام، شـرح قطـر النـد� و�ـل الصـد�، تحقیـ�: األنصار�  -

 .م�11،1963 القاهرة ، ،دار الثقافة محي الدین عبد الحمید

�تـــــب  أبــــو دمحم عبــــد هللا جمــــال الــــدین بـــــن هشــــام، مغنــــي اللبیــــب عــــن: األنصــــار�  -

  .م1985 ،�6 ،بیروت ،مازن الم�ارك، دار الف�ر: األعار�ب، تحقی�

  .م1965إبراه�م، في اللهجات العر��ة، مؤسسة الرسالة، : أن�س -

، �1 ،دمحم زهیــــر: تحقیــــ�، الجــــامع المســــند الصــــح�ح، دمحم بــــن إســــماعیل: البخــــار�  -

 .هـــــ1422

: تحقیـــ� عبــد القــادر بــن عمــر، خزانـــة األدب ولــب ل�ــاب لســان العــرب،: ال�غــداد�  -

 .�ال ،عبد السالم هارون، م�ت�ة الخانجي �مصر

عبــد هللا بــن عبــد العز�ــز، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــ�الد والمواضــع، : ال��ــر�  -

 .هـ1403 ،بیروت ،مصطفى السقا،عالم الكتب: تحقی�

ـــدین، : الجنـــد� - اللهجـــات العر��ـــة فـــي التـــراث، الـــدار العر��ـــة للكتـــاب، أحمـــد علـــم ال

 .م1983

دمحم : إســماعیل بــن حمــاد، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العر��ــة، تحقیــ�: الجــوهر�  -

 .م1990، �4 ،بیروت ،ز�ر�اء یوسف، دار العلم للمالیین

شــــر�ف عبــــد هللا، النحـــو والصــــرف بــــین التم�میـــین والحجــــاز�ین، الم�ت�ــــة : الحســـیني -

 .م1984 ،م�ة ،الف�صل�ة

  .م1987 ،دمش� ،أحمد الخرا�: السمین، الدر المصون، تحقی�: الحلبي -

  .دمحم بن إبراه�م، فقه اللغة، دار ابن خز�مة، الر�اض، �ال: الحمد -
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 ،عبـد السـالم هـارون، دار المعـارف: أحمد بن �حیى، مجـالس ثعلـب، تحقیـ�: ثعلب -

 .م1987 ،مصر

 . هـ1305حاش�ة الخضر� على ابن عقیل، القاهرة  دمحم،: الخضر�  -

 ،الكو�ــت، فتحــي، لغــات العــرب وأثرهــا فــي التوج�ــه النحــو�، م�ت�ــة الفــالح: الــدجني -

   .م1981 ،�1

یوســف : شــرح الرضــي علــى الكاف�ــة، تحقیــ� دمحم بــن الحســن،: الرضــي االســترا�اذ� -

  . م1978حسن عمر، جامعة بنغاز�، 

ن عبـــد الـــرّزاق الحســــیني، تـــاج العـــروس مـــن جــــواهر محّمـــد بـــن محّمــــد بـــ: الزَّ�یـــد� -

  .القاموس، تحقی� مجموعة من المحققین، دار الهدا�ة، �ال

علــي : الفـائ� فــي غر�ــب الحـدیث، تحقیــ� أبــو القاســم محمـود بــن عمــر،: الزمخشـر�  -

   .�ال ،لبنان، دار المعرفة، �2 ،دمحم البیجاو� 

ــل : الزمخشــر�  - قــدم لــه  :فــي صــنعة اإلعــرابأبــو القاســم محمــود بــن عمــر، المفصَّ

 .م1993 ،�1 ،بیروت ،دار وم�ت�ة الهالل ،علي بوملحم :و�و�ه

 .�ال ،أحمد، المعجم الوس��، دار الدعوة : الز�ات -

 ،عــــزة حســــن، الشــــرق العر�ــــي: أبــــو حــــاتم، المــــذ�ر والمؤنــــث، تحقیــــ�: السجســــتاني -

 .�ال ،بیروت

عبد السـالم دمحم هــارون، : �شر بن عمرو بن عثمان، �تاب سیبو�ه، تحقی�: سیبو�ه -

 .م1966 ،5عالم الكتب للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت، �

، دمحم أبـو الفضـل إبـراه�م: عبد الرحمن بن أبـي ��ـر، �غ�ـة الوعـاة، تحقیـ�: السیوطي -

  .�ال ،بیروت 
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: عبد الرحمن بن أبي ��ر، �تاب االقتراح في علم أصـول النحـو، تحقیـ�: السیوطي -

 .م1976 السعادة، أحمد قاسم، مط�عة

فـؤاد : عبد الرحمن بن أبي ��ر، المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، تحقیـ�: السیوطي -

 .م1998، �1 ،بیروت ،علي منصور، دار الكتب العلم�ة

عبـد الحمیــد هنــداو�، : عبــد الــرحمن بـن أبــي ��ــر، همـع الهوامــع، تحقیــ�: السـیوطي -

 .�ال ،القاهرة، الم�ت�ة التوف�ق�ة

 ،1رمضــــان، فصـــــول فــــي فقـــــه اللغــــة، م�ت�ـــــة الخــــانجي �القـــــاهرة، �: عبــــد التـــــواب -

  .م1999

م�ت�ـة دار  )مطبوع مع شـرح ابـن عقیـل( منحة الجلیل ،دمحم محي الدین: عبد الحمید -

  .م2005 ،القاهرة ،التراث

 ،دمحم عـــزوز، عـــالم الكتـــب: ال�قـــاء، إعـــراب القـــراءات الشـــواذ، تحقیـــ� أبـــو: الع�بـــر�  -

 .م1996 ،�1، بیروت

حنیــف بــن : إیجــاز الب�ــان عــن معــاني القــرآن، تحقیــ� ب�ــان الحــ� محمــود،: الغزنــو�  -

 .ه1415 ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمي حسن القاسمي،

 ،أبو ز�ر�ا �حي بن ز�اد، معاني القرآن، أحمد نجـاتي، الهیئـة العامـة للكتـاب: الفراء  -

 .م1980

ق�ــاوة، مؤسســة  فخــر الــدین: الخلیــل بــن أحمــد، الجمــل فــي النحـو، تحقیــ�: الفراهیـد� -

 .م1985 ،1الرسالة �

مهــد� المخزومــي، دار وم�ت�ــة : الخلیــل بــن أحمــد، �تــاب العــین، تحقیــ�: الفراهیــد� -

 .الهالل، �ال
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 .�ال ،بیروت ،دار الجیل ،القاموس المح��: الفیروز أ�اذ�  -

 هشــام ســمیر: القرطبــي، أبــو عبــد هللا دمحم بــن أحمــد، الجــامع ألح�ــام القــرآن، تحقیــ� -

 .م2003البخار�، دار عالم الكتب، الر�اض، 

مـن مجلـة الجامعـة اإلسـالم�ة،  ،أحمد بن سعید، األزد وم�ـانتهم فـي العر��ـة: قشاش -

 .هـ1422، 116: العدد

فخــر الــدین ق�ــاوة، : ابــن قاســم، الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، تحقیــ�: المــراد� -

 .�ال ،بیروت ،دار اآلفاق الجدیدة

 ،سـالم دمحم عطـا، دار الكتـب العلم�ـة: تحقیـ� ،یوسـف، االسـتذ�ارأبـو عمـر : النمر�  -

 .م2000 ،�1 ،بیروت
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