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 فاتحة العدد
 

ِِ والسالةِ    َنْبَدُأ، ومِنُْه َنْسَتِمدُّ الَعْوَن والتوفيَق، وُنَثنِّي بالصالة
ِ
باسِم اهلل

اِد، وُنثلُِّث بُشكِر الَمْوَلى  علالى  –جلَّ جةُلاله  –على أفصِح َمن َنَطَق بالضَّ

دمالالَك ُلَ الالِك الكتالالاِ  الع  الالِ ،  َِ الالَر َلنالالا  َ  فضالاللِه، ومنِّالاله، وَلْولاِلالهي سَّْ َ سَّ وحالالرَّ

عوِر بالتقصاليِر،   ذال ا المِساليِري فهنَّاله َ   ضمائَرنا وأنفَسنا اللَّوامَك على الشُّ

َأَضرَّ على المرِء مِْن أْن َ ْشُعَر بالكماِل، وبأنَّه   أحسِن حاٍل،  وأنَّه قد َبَلَغ 

َِ اإلحساِن،   حقِّ الخالِق الدَّ َّان، و  ُحقوِق اإلنساِن.  َُّرو

َعالَل مالا َوَذَبنالا ماِلن المعرفالِك والِعْلالِم   وَنْسَأُل اهللَ  َْ  أْن َ ْعفَو عنَّا، وأْن َ 

ِِ ما آتاُه اهلُل مِن ِعْلٍم. زِ ، وأْن ُ وقَِظ َمن َغَفَل عن زكا  َمْوِضِعه الةَّ

الالِك   ورحمُتالاله مالالا ُذالالِد نا سلالالى سعالالداِد أسالالفاِر ذالال ه المَلَّ
ِ
ولالالو  فضالالُل اهلل

ْؤِوي ُبحالالوَ  البالالاحثِين، ومقالالا تِ م، الَامعالالِك، وذالال ه الفصالالليَِّك التالالي ُتالال

ُ  ِذَمَم م للبحِث والنَّشِر.  وُتناِد  م   كلِّ ِحيٍن، وتحرِّ

الا  سنَّ   نفع 
ِِ
، التالي َتِساليُر علالى الَالادَّ

ِِ
ِت الَالادَّ ل  ه األنواِع من المَةَّ

كامِن الالا   ُ دِرُكالاله كثيالالرل مالالن النَّالالاِو، سإالالا ُتالالوِحي سلالالي م ماِلالن مكالالاٍن بعيالالٍد أنَّ 

مْيداَن فسيحل لمن أراَد أْن ُ شاِرَ ، وأنَّ وسائَل النشِر ُمتاحكل لمالن أراَد أْن ال

َل مِن أمانٍك. ََحٍد فيما ُحمِّ
ِ
 ُ ِفيَد، وأنَّه َ  ُعْ َر أل

ُظ الَوْسالالناُن، وَ نَْشالالُ   وبالاله َ َتنَبَّالالُه ال افالالُل، وَتْحَتالالِدُ  الخالالوالُر، وَ َتالالَيقَّ

 الَكسةُن.
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الالَتكم  قائمالالكل علالالى أهالالولِ ا،  –البالالاحثِين وأذالالِل الِعْلالالِم  َمعشالالرَ  -سنَّ مَلَّ

  –ماضالاليكل   َمِسالاليَرتِ ا، وتحقيالالِق أذالالدافِ ا،   َتَتَخلَّالالُ  
ِ
عالالن  –بَعالالْوِن اهلل

 َمْوِعِدذا.

، لكاللِّ باحالٍث، وقالارٍو، وكاتالٍ ،  ِل ، شالاكر ِل    الوقِت نفِسه َّاكر
َ
وذي

ُد الناهالحون الصالادقون ، وداعمٍ وراغٍ ، ومح    َِ ا َرْحب الا، ي وَسالَي َهالْدر 

ا، وُدعاء  هادق ا. ا، وَثناء  عالر  ا وافر   وَقُبو   َحَسن ا، وُشْكر 

الَق األََمالَل، وأْن  واهلُل وحَده المسالؤوُل أْن ُ ْصاللَِح لنالا الَعَمالَل، وأْن ُ َحقِّ

ا.  َ ِ  َدنا سحسان ا وَتْوفيق 

 عبدالعزيز بن علي احلربيأ.د.  

 



 :األولالقسم 

 

القرارات 
 التنبيهاتو
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 :(1)للمجمع القرار الثالث عشر

اعتماد العربية في ة بالجهات المعنيمخاطبة 

 لطب والعلوماتعليم 

 

من َمجَمع اللغة العربيِة َعلى الّشَبكِة العاَلمّيِة بمّكَة الُمكّرمِة إلى 

 أصحاِب الَمعالي والسعاَدِة الُوَزراِء وُرؤساِء الجامعاِت وُعَمداِء كلياِت 

 .الّطّب والّرياضّياِت والعلومِ 

لى جميِع الَمسؤوليَن الَمعنّييَن بشأن تدريس العلوم والطّب إ

 والّرياضّياِت يف المؤسساِت الّتعليمّية العربّية الخاّصِة والُحكومّيِة.

الُم عليُكم ورحمُة اهلل وبَركاُته... وبعُد:  السَّ

م َة الُمكرَّ ُم َمجمُع اللغِة العربيِّة على الّشَبَكة العاَلمّيِة من مكَّ ِة يتقدَّ

بنداٍء َيدعوُكم فيه إلى َجعِل اللغِة العربّيِة اللغَة الّرسمّيَة يف التَّدريِس؛ فإّن 

العربّيَة أثبَتت عرب الّتاريِخ ُقدرَتها على َحمل الَمفاهيم العلمّيِة الّدقيَقِة 

ُبُل للقياِم هبذه الُخطوِة الُكْبرى،  َرت اليوَم السُّ وَنْقلها والّتدريِس هبا، وتيسَّ

َد على ذلَِك َتعريُب المصطلحاِت وإصداُر الّتوصياِت يف وساع

المؤَتَمراِت والنَّدواِت التي أثَبتَت أّن َتعليَم العلوم الّصحّية والّرياضّيِة 

 َحضاريٌّ راٍق، َيضمُن ُحسَن 
ٌّ

باللغة العربّيِة يف البالِد العربّيِة َعمٌل علمي

                                 
 لمطالعة حيثّيات القرار، يرجى مراجعة الرابط: ( 1)

http://www.m-a-arabia.com/site/21001.html 
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ذه الموادِّ بالّلغِة العربية بأن االستيعاب وُيْسَر الّتبليِغ، ويمتاُز َتدريُس ه

ا غيَر َمعوٍق بَوسائَط من رأهنا أن َسلًس  ا  مباررً أفكاَر العلِم ُتنَقُل َنْقاًل 

ُتلقي على الَفهِم بظاللِها، وأّن لغَة الّطالِب األمَّ َتجعُله أردَّ ثقًة بما يقول 

 عن مشكالته وأكثَر رغبًة يف المناقشة والحوار. اوأْبَيَن تعبيرً 

فأصبَح من الاّلزِم اسرتداُد َحقِّ العربّيِة يف الّتعبيِر عن الُعلوم 

وَتدريِسها هبا. واّتخاذ الّتدبيِر األنَسِب كتصميِم السياساِت التعليمّية 

المناِسَبة لَتنزيِل تعريِب التّعليِم، وإنفاِذ َتوصياِت المؤَتَمراِت الّدولّيِة 

عربّيِة، ويأمُل الَمجَمُع أن ُينَظَر إلى هذه الُمنَعقَدِة َحول الّتدريس باللغِة ال

أ المكاَنَة الاّلئقَة. اميِة بَعْين العناَيِة واالهتماِم وأن ُتَبوَّ  الغاَيِة السَّ

 واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم...
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 للمجمع عشر التاسعالتنبيه 

 «اِسلالر  »، ال «ِسلر  الم  »

 

، ولىالر  لاِلب و الح ِب 
ِ
ُُ لىالر ولال ِا اهلل ، والصالُة والسالال

ِ
الحمُد هلل

 وَمن وااله، وبعُد:

فُينَ ُِّب المجَمُع لىر خطإٍ شائٍع َيجري لىر ألسنِة كثيالٍر مالن النالايِف   

ِلالالالل(، والصالالالال اُ : ر  ل( مكالالالاَ)  المُ زمانِنالالالا، واالالال  الالالاللعماُا  الراِلالالال

 المييالِد زماليٍة    "أوَلالل" علِ ن الفِ ألنب الُم فالٍل مِ ِلل(؛ ر   المُ 
ِّ
الثالثالِّ

لب  َق ُمقلضر ق الد الىغالة-أوَّ  ، واال  الجالاوي   االلاللعما-َوف 
ِّ
ِا العربالِّ

ُِ الُعص وِ   .منُذ أقد

ُِ بقال انيِن  وإ)َّ المجَمَع إذ ُينَ ُِّب لىر ذلك َلَيدُل  الجميالع إلالر االللاليا

 العربيِة، ومرالاتِها   النُّطِق والكلابِة.

ال يِل، و الالىَّر اهلُل لىالالر محمالالٍد  الُق والهالالاإي إلالالر َلالال اي السَّ واهلُل الم فِّ

 ولىر  لِب و ح ِب ولىََّم.
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(1) 

 أثر يونس بن حبيب

 في كتاب سيبويه
 

 بن عبدالرمحن اخلثالن عبدالعزيز د.

 

   أستاذ النحو والصرف المشارك يف قسم  الغةم

 جامع  المغك فيصل.-العربي  بكغي  اآلداب 

   عضو يف العديد من الجمعيات واألندي  األدبي

 والثقافي ، يف الجامع  وخارجها.

 ويات.له أبحاث وكتب منشورة يف الغة 

  شارك يف مؤتمرات وندوات عغمي  يف المداخل

 والخارج.
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 نحيف خص

بن حبيب يف كتاب  يتناول هذا البحث األثر الذي تركه يونس

واإلفادة ، بذكرهما ين امتأل الكتابم  عال   سيبويه؛ إذ كان يونس أحد  

فتتبع هذا ، وقضاياه، والرجوع إليهما يف كثير من مباحث الكتاب، منهما

 ااألثر بالوقوف على ما أفاده سيبويه من يونس يف رواية كالم العرب نثر  

، ومنهج االستدالل بالسماع، ومعرفة آراء من سبقه من العلماء، اوشعر  

وموقفه من ، وجيههاوتعليل األحكام وت، واالستصحاب، والقياس

 الضرورة الشعرية.

العناية : يف، من يونس أفادوقد تبين من خالل البحث أن سيبويه 

والدقة يف نسبتها إليهم. أهمية السماع وتقديمه ، بآراء العلماء السابقين

على القياس. الحرص على توجيه النصوص الفصيحة من آيات الذكر 

العتداد بالقراءات القرآنية . ااونثر   اوأقوال العرب شعر  ، الحكيم

يف تقعيد المسائل  اهبا. اعتماد الشعر مصدر   واالستداللواحرتامها 

وتوجيهها وتعليلها. االستشهاد بشعراء عصره. االعتناء بالقياس الذي 

يتوافق مع طبيعة اللغة. األخذ باإلجماع واالستصحاب يف االستدالل 

 م النحوية.النحوي. أهمية التعليل والتوجيه يف األحكا

المتخذ من ، وسار هذا البحث وفق المنهج االستقرائي الوصفي

 التحليل وسيلة للوصول إلى األهداف المبتغاة.

 الكتاب.، سيبويه، النحو، بن حبيب يونس: نحك يف ت نحيففذ ح  
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 :نحيفقدم 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء ، الحمد هلل رّب العالمين

ا بعد، صحابه أجمعينآله وأوعلى ، والمرسلين  :أ مَّ

 ﴾ڻ ۀ ۀ﴿ شرف اللغة العربية بأن جعل كتابهفإن اهلل 

يَّأ  لهذه اللغة علماء وضعوا لها قوانينها 195: ]الشعراء [. ثّم إنه ه 

، وذلك من خالل استقرائهم لها، وبينوا أحكامها وسننها، ونظمها

ء العلماء وقد كان طالئع هؤال، ومخالطتهم أرباهبا، ومشافهتهم أهلها

ولم ، ا لتالميذهم يف حلقهمهنويبينو، يرصدون الظواهر اللغوية المختلفة

يَّأ  اهلل علم  ، يعنوا بتدوينها من أعالمهم قام بجمع ما أنتجته عقول  احّتى ه 

فوضع أول كتاب يف اللغة العربية ، هوما استنبطه بفكر، شيوخه وأساتذته

، وأبنيتها، وشواهدها، قوانينها جمع فيه، وعللها، ونظامها، يبين أحوالها

ذلك هو أبو بشر ، كما أنه حوى آراء من سبقه من العلماء، وأوزاهنا

(؛ فكان هـ180المشهور بـ)سيبويه( المتوىف سنة )، بن عثمان عمرو

 وهو أشهر من أن يعرف به.، أول كتاب يف النحو العربي« الكتاب» كتابه

من خالل ذكر  ااضح  والناظر يف كتاب سيبويه يرى أثر شيوخه و

، واالستنباط، والتعليل، والتوجيه، واإلفادة منهم يف الرواية، أسمائهم

 وغيرها.، وبناء األحكام، ومناقشة اآلراء

( أبرز من نقل عنه هـ170)تبن أحمد الفراهيدي  وإذا كان الخليل

والنقل ، ( يأيت بعده يف الذكرهـ182)تبن حبيب  فإن يونس، وأفاد منه

يف الكتاب. فأردت  اجلي   افادة منه. وقد ترك هذان العالمان أثر  واإل، عنه
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بن حبيب؛ وذلك  وكان االقتصار على أثر يونس، أن أتتبع هذا األثر

 لألسباب اآلتية.

 :أسب ب نخذ  ة نحيفلضلع

بن حبيب بدراسة أثره يف الكتاب دراسة متأنية  يونس صَّ خ  لم ي   .1

 ا اطلعت عليه.فيم، كما سيتناولها هذا البحث، معّمقة

بن حبيب يراجعه يف كثير من المسائل  كون سيبويه تلميذ يونس .2

 واآلراء.

 يف الكتاب. احبيب كان ظاهر   نب بروز أثر يونس .3

بن حبيب؛ ألنه اطلع عليه بعد وفاة  سب إلى يونسصحة ما ن   .4

 وأقره.، سيبويه

لي يف البحث عن أثر يونس يف الكتاب؛  افكانت هذه األسباب دافع  

 لتحقيق األهداف اآلتية. وذلك

 :أهدنا نحب ث

بن  الوقوف على األوجه التي أفادها سيبويه من شيخه يونس .1

 حبيب.

 بن حبيب كما عرب عنها أبرز تالميذه. معرفة آراء يونس .2

 الوقوف على معالم الدرس اللغوّي يف بدايات التقعيد النحوّي. .3

، قشةومنا، امعرفة أساليب العلماء يف دراسة المسائل تقعيد   .4

 .اوتوجيه  
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ولتحقيق هذه األهداف رأيت أن أتبع المنهج االستقرائي الوصفي 

؛ وذلك المتخذ من التحليل وسيلة للوصول إلى األهداف المنشودة

فاالستقراء يمهد الطريق إلى ، مناسبة هذا المنهج لمثل هذه البحوثل

دُّ أول مراحل التقعيد اللغوي يعمق ثّم التحليل الذي ، الوصف الذي ي ع 

فقد تتبعت المواضع التي أفاد فيها سيبويه ، ويتيح الحكم عليها، الظاهرة

فوصفتها بتصنيفها يف مباحث هذا ، كتابه يف بن حبيب من شيخه يونس

 مع تحليل لها.، البحث

 :هي، وتسعة مباحث، ورأيت أن أجعلها يف تمهيد

 .ارواية كالم العرب نثر  : المبحث األول

 ه الشعر.روايت: المبحث الثاين

 ذكره آلراء من سبقه من العلماء.: المبحث الثالث

 معرفة آراء يونس.: المبحث الرابع

 االستدالل بالسماع والقياس.: المبحث الخامس

 االستدالل باالستصحاب.: المبحث السادس

 التعليل.: المبحث السابع

 التوجيه.: المبحث الثامن

 الضرورة الشعرية.: المبحث التاسع

 وفيها نتائج البحث وتوصياته. ثم الخاتمة

وهو الكتاب المخدوم خدمة ، ولما كان هذا البحث يف كتاب سيبويه

 :انتهجت ما يأيت، صل إليها غيره من الكتبيلم 



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
22 

وغيرها إلى ، أو ما ذكرته من آرائه، أحلت ما نقلته عن يونس -

، طبعة عالم الكتب، كتاب سيبويه بتحقيق عبدالسالم محمد هارون

 م.1983هـ=1403، لطبعة الثالثةا، القاهرة

 عرفت باألعالم. -

-األبيات؛ اكتفاء بما قام به الشيخ عبدالسالم هارون  ج  لم أخر   -

 .-رحمه اهلل

لم أفسر ما يرد من كلمات غريبة؛ اكتفاء بما قام به الشيخ  -

 .-رحمه اهلل-عبدالسالم هارون 

 لم أناقش المسائل النحوية والصرفية واللغوية؛ ألن هذا ليس -

لمن يرغب يف معرفة ، وأحلت إلى بعض المراجع، من أهداف البحث

 أصل المسألة واألقوال فيها.

 والعون والرشاد.، واهلل أسأل التوفيق والسداد

 والحمد هلل رب العالمين.
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 :تيفه د

(هـ182)ت الضبي بن حبيب عد يونسي  
(1)

أبرز أساتذة سيبويه  

                                                           

 بن حبيب: ينظر لرتجمة يونس ( 1)

بـن المرزبـان السـيرايف، أبـو سـعيد  بـن عبـداهلل أخبار النحوّيين البصريين، الحسـن -

مصــطفى وطــه محمــد ال،ينــي، ومحمــد عبــدالمنعم خفــاجي، : هـــ(، تحقيــق368)ت

 .28م. ص1966هـ= 1373البابي الحلبي، 

بـن محمـد األنصـاري، أبـو الربكـات،  اء يف طبقات األدباء، عبـدالرحمنن،هة األلب -

هــ(، تحقيــق: إبـراهيم السـامرائي، مكتبــة المنـار، ال،رقــاء، األردن، 577األنبـاري )ت

 .47م. ص1985هـ= 1405الطبعة الثالثة، 

بـن يوسـف القفطـي  إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمـال الـدين، أبـو الحسـن علـي -

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، الطبعـة هـ(، 646)ت

 .4/74م. 1982هـ=1406األولى، 

ــدالباقي - ــراجم النحــاة واللغــويين، عب ــين يف ت ــد اليمــاين  إشــارة التعي ــن عبدالمجي ب

ــاب، مركــ، الملــك فيصــل للبحــوث 743)ت ــد دي ــدكتور عبدالمجي ــق: ال هـــ(، تحقي

 .396م. ص1986هـ=1406األولى،  والدراسات اإلسالمية، الطبعة

هــ(، 817بن يعقوب الفيروزآبـادي )ت البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، محمد -

ــاء الــرتاث اإلســالمي، الكويــت،  ــة إحي ــق: محمــد المصــري، جمعي هـــ، 1407تحقي

 .323الطبعة: األولى. ص

ــــرحمن  - ــــد ال ــــدين عب ــــة الوعــــاة يف طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة، جــــالل ال بغي

هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة العصـرية، لبنـان. 911)تالسيوطي

2/356. 

بــن حبيــب، الــدكتور حســن نصــار، دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر،  يــونس -

 م.1968
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(180)ت
(1)

(هـ170)تبن أحمد الفراهيدي  بعد الخليل 
(2)

فقد احتل ، 

ئتي حيث ذكر يونس يف الكتاب م، لكتابالمرتبة الثانية يف النقل عنه يف ا

( مرة200)
(3)

بن  وما كان هذا إال لدوام اتصال سيبويه بشيخه يونس، 

، من خالل ذكر آراء يونس، وقد ظهر أثر هذا االتصال يف الكتاب، حبيب

 وغيرها.، ومروياته، وتوجيهاته، وتعليالته

كان ليونس درس علمي
(4)

ى فيه التالميذ علمه من رواية لكالم   ت ل قَّ ي 

وتوجيه ، وتعليل سننه، وشرح غريبه، وتفسيره، العرب نثرهم وشعرهم

كما أنه يروي عن من سبقه من علماء العربية. فدرسه مليء ، غامضه

                                                           

ن ب ر، أبو بشر. ينظر لرتجم بن عثمان (  عمرو1) . 38ه: أخبار النحوّيين البصريين، صتبن ق 

. إشـارة 2/346. إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة.54باء. صن،هة األلباء يف طبقات األد

. البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو واللغـة. 242التعيين يف تـراجم النحـاة واللغـويين. ص

 .2/229. بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.221ص

ت . ن،هــة األلبــاء يف طبقــا31ينظــر لرتجمــة الخليــل: أخبــار النحــوّيين البصــريين، ص ( 2)

. إشارة التعيين يف تراجم النحاة 1/376النحاة.. إنباه الرواة على أنباه 45األدباء. ص

. بغيـة الوعـاة يف 133. البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو واللغـة. ص114واللغويين. ص

 .1/557طبقات اللغويين والنحاة.

لطبعة الثانية، (  سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ناصف، مطبعة عالم الكتب بالقاهرة، ا3)

 .93م. ص1979-ـه1399

بن  بن محمد انظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء ال،مان، أبو العباس شمس الدين أحمد ( 4)

هـــ(، تحقيــق: إحســان 681بــن خلكــان الربمكــي اإلربلــي )ت بــن أبــي بكــر إبــراهيم

 . بغية الوعاة يف طبقـات7/244م. 1994عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، 

 .2/365اللغويين والنحاة. 
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، المتحصل من كالم أساتذته ومما استنبطه هو بفهمه، بالفائدة والعلم

اكه لكالم العرب الذين خالطهم ممن كان يرتدد على البصرة؛ ويف وإدر

(هـ209)تبن المثنى  عبيدة معمر ذلك يقول تلميذه أبو
(1)

اختلفت »: 

«من حفظه إلى يونس أربعين سنة أمأل ألواحي
(2)

. وقال أبوزيد 

(هـ225ت) األنصاري
(3)

، بن حبيب عشر سنين جلست إلى يونس»: 

«مر عشرين سنةوجلس إليه قبلي خلف األح
(4)

. 

لقد كانت هذه الحلقة محّط أنظار طلبة العلم الراغبين يف تعلم 

حتى قال عنه أبوزيد األنصاري ، للعلم فقد كان باذال  ، العربية

«ما رأيت أبذل لعلم من يونس»: (هـ225)ت
(5)

. 

وينهـل ، يستقي من معينـه، وكان ممن يرتادها سيبويه يتلّقى منه العلم

وذلك يتضح من قول سيبويه عـن ، يد من آرائه وتوجيهاتهويف، من روايته

                                                           

. إنباه الرواة على أنبـاه 84ينظر لرتجمة أبي عبيدة: ن،هة األلباء يف طبقات األدباء. ص ( 1)

. بغية الوعاة يف طبقـات 295. البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة. ص3/276النحاة.

 .2/294اللغويين والنحاة.

 .4/76النحاة.إنباه الرواة على أنباه (  2)

بـن ثابـت: ن،هـة األلبـاء يف طبقـات  بـن أوس ينظر لرتجمة أبي زيد األنصاري، سـعيد ( 3)

. البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو 2/30. إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة.101األدباء. ص

 .1/582. بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.143واللغة. ص

 .7/245وفيات األعيان وأنباء أبناء ال،مان.  ( 4)

 .4/74 النحاةإنباه الرواة على أنباه (  5)
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«حــــدثنا»: يــــونس
(1)

«حــــدثني»و، 
(2)

«أخربنــــا»و، 
(3)

«أخــــربين»و، 
(4)

 ،

«أنشدنا»و
(5)

«سمعناه من يونس»و، 
(6)

«سمعت يونس يقول»و، 
(7)

. 

وذلك يتضـح ، ما يسأله ويناقشه يف بعض المسائل اوكان سيبويه كثير  

ـــه ـــونس»: مـــن قول «ســـألت ي
(8)

«ســـألته»و، 
(9)

ـــونس»و،  ـــت لي «فقل
(10)

 ،

«فأخربت يونس بذلك»و
(11)

. 

وكان لهذا االتصال أثر يف تعدد صـور إفـادة سـيبويه مـن يـونس علـى 

ومـا رواه ، معرفة آراء مـن سـبقه مـن العلمـاء: فقد أفاد منه يف، وجوه عدة

كمـا نقـل ، وتوجيههـا، وتعليـل بعـض األحكـام، اوشعر  ، اعن العرب نثر  

                                                           

، 311، 213، 113، 96، 2/83، 409، 405، 346، 271، 1/155انظر: الكتاب  ( 1)

315 ،319 ،337 ،355 ،361 ،410 ،415 ،3/101 ،119 ،140 ،242 ،324 ،

337 ،347 ،361 ،457 ،4/93 ،159 ،183. 

 .3/357، 2/311انظر: الكتاب  ( 2)

 .4/397، 450، 3/267، 276، 2/161، 1/226الكتاب انظر:  ( 3)

 .3/450الكتاب  ( 4)

 .314، 71، 3/39، 378، 1/120انظر: الكتاب  ( 5)

 .3/343الكتاب  ( 6)

 .3/41الكتاب  ( 7)

 .461، 442، 355، 352، 3/142، 414، 308، 237، 2/63انظر: الكتاب  ( 8)

 .3/40الكتاب  ( 9)

 .3/297الكتاب  ( 10)

 .3/16كتاب ال ( 11)
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، كالسـماع، وكما أفاد منه يف أصول النحـو، المسائل رأي يونس يف بعض

 واالستصحاب.، واإلجماع، والقياس
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 نةرني   الم نحعشب نثش  : نحيفب ث نألرل

، يعـد االسـتدالل بكـالم العـرب الركيـ،ة األولـى يف التقعيـد النحــوّي 

يف الطبقات األولـى مـن طبقـات النحـويين؛ وذلـك  اوكان أثر ذلك ظاهر  

وســماعهم المباشــر مــنهم. فقــد دأب العلمــاء علــى ، لمشــافهتهم العــرب

وكانوا ، وهم يصرحون هبذا، االستدالل لألحكام النحوّية بأقوال العرب

كمـا أن ، وتـدوين اللغـة، يرحلون إلى اإلعراب يف بواديهم للسماع مـنهم

كالبصــرة ، والقبائــل العربيــة إلــى الحواضــر اإلســالمية، قــدوم األعــراب

ذهـب  ن التاريخ لـم يسـجل لنـا أن سـيبويهوإن كاوالكوفة أثرى السماع. 

ــا ســيبويه، يف الباديــةيف طلــب اللغــة  يف كتابــه ســماعه مــن  فقــد ســّجل لن

األعراب والفصحاء
(1)

، كما أنه سجل لنا طرق تلقيه هذا الكـالم بالنقـل، 

: كمـا قـال، ومن يوثق به، ونّص على أنه أفاد ذلك من سماعه من العلماء

ت  » ع 
م  ٌج س  ج  ها مـن ، من العرب ومّمن يوثـق بـه وهذه ح  ع 

ـم  م  أنـه س  ع  ي ـ، 

                                                           

ــق  اهلل ال،رافـة يــديها »مـن ذلــك قولــه:  ( 1) ل  ــق بعربّيتـه يقــول: خ  ن ا مــن ي وث  ع 
ـم  مــن  طــول  أس 

ي ها ل  ج  ـه مـن العـرب، وممـن سـمعه »، ومنها قوله: 1/155الكتاب «ر  ف ع  بعض  ن ا ر  ع 
م  س 

ن ا العـرب  ت ـتكلَّم بـ»، وقوله: 1/268الكتاب « من العرب ع 
م  ه رفعـا كلُّ هذا على ما س 

ــاب « ونصــب ا ــه: 1/327الكت ــن العــرب عــربيين»، وقول ــين م ع ت  رجل
ــم  ، 2/27« س 

ع ت  مــن يوثــق بعربيتــه مــن العــرب يقــول: هــذه أمــة اهلل. فيســكن»وقولــه: 
ــم  كتــاب « س 

ا: الكتاب 4/198 ، 3/95، 412، 2/84، 423، 407، 405، 1/326، وانظر أيض 

229 ،233 ،238 ،268 ،292 ،343 ،352 ،505 ،506 ،548 ،549 ،583 ،

 ، وغيرها.197، 177، 143، 127، 4/38، 644، 604
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«العــرب
(1)

ــ»: قبــل «ومــررت بحــذام»: وقــال،  ذلــك ممــن يوثــق  معت  س 

«بعلمه
(2)

وطريـق ، هذا النقل عن العلماء لكالم العـرب ولهجااـا . وكان

ـ، أدائهــا ينـ  ع  وضــبط القواعــد ، لســيبويه يف تقعيــد المســائل وتعليلهــا ام 

 وتوجيهها.

فقد ذكر سيبويه ، بن حبيب أبرز ما ينقل عنهم شيخه يونسوكان من 

بن حبيب يف اثنين وسـتين  أقوال العرب من طريق شيخه يونس، يف كتابه

اموضع  
(3)

 وبعضها يطلقه دون نسبة.، وهو ينسب بعضها إلى قائله، 

ما جاء يف رفع )حاجتك( على أهنا اسم )جاء( ، فيفيف  نسبه إحى ق ئ ه

                                                           

 .1/255الكتاب  ( 1)

 .3/279الكتاب  ( 2)

 انظر: الكتاب: ( 3)

 .416، 389، 347، 271الصفحات: ، الج،ء األول

، 199، 185، 143، 119، 112، 83، 65، 48، 29، 27الصـفحات: ، الج،ء الثاين

205 ،209 ،213 ،214 ،276 ،315 ،319 ،337 ،355 ،361 ،410 ،411 ،

415. 

ـــث ـــ،ء الثال ، 344، 337، 304، 267، 260، 249، 140، 119الصـــفحات: ، الج

363 ،450 ،425 ،432 ،456 ،493 ،518 ،565 ،584 ،597 ،599 ،600 ،

602 ،622. 

 .397، 183، 159، 149، 107، 93الصفحات: ، الج،ء الرابع
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فقد روى عن رؤبة، العرب تنصبها وغالب، وخربها محذوف
(1)

أنه  

قال، يرفعها
(2)

ما جاءت حاجتك؛ : وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول»: 

 .«فيرفع

ما ، بل يوسبه إحى نحعشب، إحى شخص مع ن  رَأمَّ  م  يشريه درن نسب

، «ذو صباح» يف قولهم، إذا أضيف إلى صباح اذكره يف مجيء )ذو( ظرف  

حيث قال
(3)

، سير عليه ذا صباٍح : بمن،لة ذات مرٍة. تقولوذو صباٍح »: 

 .«أخربنا بذلك يونس عن العرب

                                                           

بن رؤبة البصري، التميمي، السـعدي، هـو  جاج عبد اهللبن الع (  رؤبة: أبو محمد، رؤبة1)

 هـ(.145وأبوه راج،ان مشهوران. )ت

هــ(، 276بـن قتيبـة الـدينوري )ت بن مسلم انظر: الشعر والشعراء، أبو محمد عبداهلل

. المؤتلف والمختلـف يف أسـماء الشـعراء 399. ص ـه1423دار الحديث، القاهرة، 

بــن بشــر اآلمــدي  شــعرهم، أبــو القاســم الحســنوكنــاهم وألقــاهبم وأنســاهبم وبعــض 

ــة 370)ت ــروت، الطبع ــل، بي ــو، دار الجي ــتاذ الــدكتور ف. كرنك ــق: األس ـــ(، تحقي ه

. وفيات األعيان وأنباء أبناء ال،مان، أبو العباس 154م. ص1991هـ=1411األولى، 

بـن خلكـان الربمكـي اإلربلـي  بـن أبـي بكـر بن إبراهيم بن محمد شمس الدين أحمد

م. 1994ـ(، تحقيق: إحسان عبـاس، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة األولـى، ه681)ت

2/303. 

 .1/51الكتاب  ( 2)

 .1/226الكتاب  ( 3)



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 31

 

حيث ، ومنه ما ذكره يف إضمار الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف

قال
(1)

: على، إن ال صالٍح فطالٍح : وزعم يونس أن من العرب من يقول»: 

 .«إن ال أكن مررت بصالٍح فبطالٍح 

وذلك ألهنا  ؛األماكن والوقتومنه ما ذكره يف باب ما ينتصب من 

حيث قال، ظروف تقع فيها األشياء
(2)

حدثنا يونس أن العرب تقول يف »: 

 .«هل قربك أحد: كقولهم، منك أحد اهل قريب  : كالمها

فقد ذكر ، إلى ياء  المتكلم   ا ذكره يف لغات المنادى المضافومنه م

الخليل ثم أخرب أنه أفادها من ، سيبويه هذه اللغات الجائ،ة فيه

ويونس
(3)

-وجميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الخليل »: 

 .«ويونس عن العرب -رحمه اهلل

                                                           

 .1/262الكتاب ( 1)

 .1/409الكتاب  ( 2)

 .214الكتاب  ( 3)

ا  الكتاب:: وانظر أيض 

، 27الصفحات: ، الج،ء الثاينو .416، 389، 347، 271الصفحات: ، الج،ء األول

29 ،48 ،65 ،83 ،112 ،119 ،143 ،185 ،199 ،205 ،209 ،213 ،214 ،

والجـــــــــ،ء الثالـــــــــث،  .415، 411، 410، 361، 355، 337، 319، 315، 276

، 450، 363، 344، 337، 304، 267، 260، 249، 140، 119: الصـــــــــــفحات

425 ،432 ،456 ،493 ،518 ،565 ،584 ،597 ،599 ،600 ،602 ،622. 

 .397، 183، 159، 149، 107، 93ت: الصفحا، الج،ء الرابعو
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ولعل أسباب ، وهكذا نرى أن ما لم ينسبه إلى قائل أكثر مما نسبه

 :هذا هي

 توافر الفصحاء بينهم. -

 طبيعة الرواية يف ذلك الوقت التي لم تعتد على النسبة. -

 ا يضعف الحاجة إلى نسبتها لقائل.اشتهار هذه األقوال مم -

، بل هي لغة عامة العرب، أن هذه األقوال ليست لشخص بعينه -

 فال يمكن أن تنسب لشخص بعينه.، أو طائفة منهم

 الثقة يف الراوي. -
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 ةرنيذه نح عش: نحيفب ث نحث ين

ا كان الشعر سجل كالم العرب ومادة اللغة كانت العناية به ، لـمَّ

ومن هنا كانت رواية الشعر ، رص عليه العلماءونقله من أبرز ما ح

وكان لهذه الرواية رجالها من ، ظاهرة بارزة يف عصر التقعيد النحوّي 

 العلماء والرواة.

، والرواة، بن حبيب حلقة علمية يتوافد إليها الشعراء وكان ليونس

ل له قدٌر كبيٌر من شعر ، ويحفظ عنهم، فيسمع منهم، واألعراب صَّ فت ح 

وبيان ، يف تفسيره اوهذه المعرفة بشعر العرب جعلته مرجع  ، العرب

فقد كان الخلفاء والوزراء والعلماء يهرعون إليه عند اختالفهم ، معناه

 .فيه

بن سليمان العباسي  قدم جعفر»: فمن ذلك ما ذكره أبو عبيدة بقوله

أنا وأمير : بن حبيب فقال له فبعث إلى يونس، من عند المهدي الخليفة

 : ين اختلفنا يف هذا البيتالمؤمن

 كأّنـه  
 والّشيب  ي نهض  يف الّسـواد 

 

ـــــار    ـــــه هن  بي
ـــــٌل يصـــــيح  ب جان   لي

والنهار ، الليل الليل الذي تعرف: فما الليل والنهار فقال يونس 

زعم المهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار : فقال، النهار الذي تعرف

والذي قاله ، لبيت ما قاله يونسالقول يف ا: فقال أبو عبيدة، فرخ الحبارى



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
34 

«ولكن ليس هذا موضعه، المهدي معروف يف الغريب
(1)

. 

، أفاد منها يف استنباط القواعد، ومعانيها، وهذا العلم بأشعار العرب

مما يّسر لطالبه اإلفادة منه يف هذا  ؛وترجيح اآلراء، وتعليل األحكام

ا يدّل على أن يونس كان ينشد الشعر ، الجانب أن سيبويه ، يف حلقتهوممَّ

 ابن أحمد عن بيت سمعه من يونس طالب   ربما سأل شيخه الخليل

ه  : وسألناه عن بيت أنشدناه يونس»: قال سيبويه، توجيه 

ج   ـــقـــد ع  ي ـــا يمن ـــ ت  ب 
ي ل  ـــن ي ع 

 وم 

 

ـــي  ن ا رأت  ــــمَّ ـــ ل ل ق  ـــا اخ  ي 
ل  ل و  ق  «م 

(2)
 

عر من طريق وإن كان نقله للش، فأفاد منه سيبويه يف رواية الشعر 

ت التي رواها عنه يونس أقل من رواية النثر عنه؛ حيث بلغت األبيا

ابيت   رسيبويه ستة عش
(3)

. ولعل قلة ورود الشواهد الشعرية عن يونس يف 

 :الكتاب يعود إلى األسباب اآلتية

، كاألصمعي، أن يونس لم يكن ممن تخصص يف رواية الشعر .1

 وغيرهما.، وحماد

                                                           

ل ي وسـي  بن محمد االقتضاب يف شرح أدب الكتاب، أبو محمد عبداهلل  (1) ـيد الب ط  بـن الس 

هـ(، تحقيق: مصطفى السقا، والدكتور حامد عبدالمجيد، مطبعة دار الكتـب 521)ت

 .2/84م. 1996المصرية، القاهرة، 

 .315-3/314(  الكتاب 2)

ــر:   (3) ، 319، 279-278، 259، 156-155ب: الجــ،ء األول الصــفحات: الكتــاانظ

الجـ،ء الثالـث الصـفحات: و .153، 72، 65الج،ء الثاين الصفحات: و .416، 364

37 ،39 ،71 ،135 ،260 ،314-315 ،533. 
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 حتج بكالمهم.ي  توافر الشعراء الذين  .2

 وجود األعراب الذين يروون أشعار قبائلهم. .3

عدم نّص سيبويه على مصدره يف الشعر؛ لقلة العناية بذلك األمر  .4

 يف ذلك العصر.

اعتناء سيبويه بنقل األحكام والتعليالت والتوجيهات لشيوخه  .5

وقّلة ، أكثر من اإلسناد إليهم يف الرواية؛ لظهور الرواية يف ذلك العصر

 ن لألحكام وتقعيد المسائل.يماء المستنبطالعل

، وهذه األسباب جعلت إفادة سيبويه من يونس يف هذا الجانب قليلة

أو ، سواء ما رواه يونس من الشاعر نفسه، ومع ذلك فقد روى عنه الشعر

 من األعراب الذين يروون الشعر.

 :فيفيف  ةرنه عن شعشنء عاشه نحذين نحذقى بهم رنقل عوهم

فشزدقةرنيذه عن نح
(1)

حديثه عن مسألة قطع النعت  يف أثناءوذلك ، 

وزعم يونس »: بالنصب أو الرفع على المدح أو الذم حيث قال سيبويه

 : أنه سمع الفرزدق ينشد

                                                           

بـن  بـن سـفيان بـن محمـد بن عقـال بن ناجية بن صعصعة بن غالب (  الفرزدق: همام1)

مويـة. قيـل فيـه: لـوال شـعر الفـرزدق لـذهب ثلـث لغـة مجاشع. من شـعراء الدولـة األ

 هـ(.110العرب، من شعراء الطبقة األولى اإلسالميين. تويف سنة )

هــ(، 276بـن قتيبـة الـدينوري )ت بن مسلم انظر: الشعر والشعراء، أبو محمد عبداهلل

بـــن الحســـين  ، األغــاين، أبـــو الفـــرج علــي315. ـهـــ1423دار الحــديث، القـــاهرة، 

هـــ(، تحقيــق: ســمير جــابر، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة الثانيــة. 356)ت األصــفهاين

= 
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ــةٍ  ــر  وخال ري ــا ج  ــك  ي ــٍة ل ّم  كــم ع 

 

عاء  قد حل بـت  علـ   ف د 
َّ
ى ي  ع شـار 

لهـــا  ج  صـــيل  بر  ـــذ  الف  ارة  ت ق  ـــغَّ  ش 

 

ـــــواد م   ـــــارٌة لق  ّط ـــــار  ف  «األبك
(1)

 

ما ذكره يف إلغاء  يف، بن ةب ع  مو زل، ةرنيذه عن نح ع ن نحيفوقشي 

وقال اللعين»: حيث قال سيبويه، أفعال القلوب
(2)

يهجو العجاج 
(3)

 : 

                                                           
= 

بـن  ، وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء ال،مـان، أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد21/278

هــ(، تحقيـق: 681بـن خلكـان الربمكـي اإلربلـي )ت بـن أبـي بكـر بن إبراهيم محمد

، ســير أعــالم 6/86م. 1994إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، الطبعــة األولــى، 

 .4/590النبالء. 

 .2/72الكتاب  ( 1)

منقـر، شـاعر إسـالمي يف الدولـة األمويـة،  يبـن ربيعـة مـن بنـ (  اللعين المنقرّي: منـازل2)

ويكنى أبا أكيدر. وعّمته ظمياء التي ذكرها الفرزدق فاستعدت عليه بنـو منقـر، فهـرب 

 من زياد إلى المدينة. وكان هّجاء لألضياف.

بـن  ، خ،انة األدب ولب لبـاب لسـان العـرب، عبـدالقادر490: شعر والشعراءانظر: ال

هـ(، تحقيـق: عبدالسـالم محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، 1093عمر البغدادي )ت

 .3/207م. 1997هـ=1418القاهرة، الطبعة الرابعة، 

مـيم بـن ت بـن زيـد منـاة بـن سـعد بن لبيد مـن بنـي مالـك بن رؤبة (  أبو الشعثاء، عبداهلل3)

التميمي السعدي، ويعرف بالعجاج الراج، المشهور. وكان يقـال لـه عبـداهلل الطويـل، 

ا. ج  ع  ج  ن  ع  ها م  ن د 
جَّ ع   ولقب بالعجاج لقوله: حتَّى ي ع 

بـن  وهو أول من رفع الرج،، وجعل له أوائـل، وشـبهه بالقصـيد. مـات يف أيـام الوليـد

 عبدالملك.

. خ،انـة األدب ولـب 5/87يف تمييـ، الصـحابة . اإلصـابة 575انظر: الشعر والشعراء 

 .1/170لباب لسان العرب. 
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ين  ـد  م  توع  ي،  ي ا اب ن  اللُّـؤ 
اج   أ ب األ ر 

 

ل ت  -ويف األ راجي،    ر   -خ  ـو  الخ  م  و  ؤ   اللُّ

«عنهم اأنشدناه يونس مرفوع   
(1)

. 

ةرنيذه عن جشيش
(2)

، يف مسألة جواز العطف على الضمير المنصوب 

حيث قال
(3)

 : أنشدنا يونس لجرير»: 

ـــــــ ي س  الم  ب د  ع  ـــــــت  و  ن  ـــــــاك  أ   ـإيَّ

 

د  ح    ـــــج  س  ـــــة  الم  ب ل 
ـــــا ق  ب  ر   أ ن  ت ق 

 .«وزعم أن العرب كذا تنشده، اأنشدناه منصوب   

 :أم  م  ةرنه من طشيق نألعشنب

ما ذكره يف حديثه عن البدل يف باب هذا باب من الفعل  ،فيفن احك

يستعمل يف االسم ثم يبدل مكان ذلك االسم اسم آخر فيعمل فيه كما 

وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا »: حيث قال سيبويه، عمل يف األول

بن الطبيب وهو لعبدة، البيت
(4)

 : 

                                                           

 .1/120الكتاب  ( 1)

بن بدر الكلبي، اليربوعي، من تميم. من أشهر  بن الخطفى بن عطية (  أبو ح،رة، جرير2)

 هـ(.110الشعراء اإلسالميين، اشتهر بمنافرته للفرزدق واألخطل. )ت

، ســير أعــالم 1/321، وفيــات األعيــان 8/5 ، األغــاين456انظــر: الشــعر والشــعراء 

 .4/590النبالء 

 .279-1/278الكتاب  ( 3)

بـن  بـن عبـد شـمس بن جشم بن عبد تيم بن عبداهلل بن أنس بن وعلة بن عمرو (  ي،يد4)

بن تميم، شاعر مجيـد لـيس بـالمكثر، وهـو مخضـرم أدرك اإلسـالم  بن زيد مناة سعد

 قرن الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن.بن الم فأسلم، وكان يف جيش النعمان

= 
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ـدٍ  ل ك  واح  ه  ه  ل ك   فما كان  قيٌس ه 

 

اولكنّـــه ب نيــــا  م  ــــدَّ «ن  قــــوٍم ت ه 
(1)

 

حيث ، ومنه ما ذكره يف إضمار الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 

: كأنه قال، إن وقع خير: ويجوز أن تجعل إن كان خير على»: قال سيبويه

إن كان خير فالذي يج،ون به خير. وزعم يونس أن العرب تنشد هذا 

ب ة د  م البيت له  ر  ش  بن خ 
(2)

 : 

ـق ب هـافإ ن ت ـك  يف أ موال    نـا ال ن ض 

 

ــــــ  راع 
ن صـــــــب ر   اذ  ــــــربٌ ف  وإ ن ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  لصَّ
«ل 

(3)
 

 

 :إف دة س بليه من ةرني  يلنس   نالسذدالل ح قلنعد

إن هذه الروايات الشعرية استطاع هبا سيبويه أن يستدل على جملة 

بن حبيب  وهي من استدالالت يونس، من القواعد النحوية والصرفية

 :ومن ذلك، التي تابعه سيبويه فيها

                                                           
= 

 .10/30. األغاين. 2/717انظر: الشعر والشعراء. 

 .156-1/155الكتاب  ( 1)

ب ة2) د  م (  ه  ر  ش  ز بن خ  ر  يَّة بن ك  بن الكاهن وهو سلمة، ابن قضاعة، شاعر فصيح  بن أبي ح 

ا راويـة، وكـان يـروي للحطيئـة وال حطيئـة يـروي متقدم من بادية الحجاز، وكان شـاعر 

بن زهير. وكان جميل راوية هدبة وكثير راوية جميل. وكان لهدبة ثالثـة أخـوة  لكعب

 ا.كلهم شاعر وأمه كانت شاعرة أيض  

. خ،انة األدب ولب لباب لسـان 10/257. األغاين. 2/680انظر: الشعر والشعراء. 

 .9/334العرب. 

 .260-1/259الكتاب  ( 3)
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لب  : نحو، رفع أسماء المكان القياسية -1 ر  الك  ج   ، وأنت  ، هو منّي م 

د  القابلة   قع  يَّا، منّي م  ناط  الثُّر  على الخربية؛ ألهنا بمعنى ، وهو منك م 

يٌب : كما يقولون، المبتدأ ر  و  م ن ي ق  يب(، ه  فيرفعون )ق ر 
(1)

. واستدل 

 : يف هذا البيتاس من العرب الرفع يونس برواية أن

ـــــــة  تعـــــــرتيهم ـــــــٌب للمنّي  أ ن ص 

 

ــيول    ج  السُّ ر  ــم  د  رجــالي أ م ه 
(2)

 

وليست حاال  ، نصب )أ يَّما( على أهنا مفعول مطلق -2 
(3)

وذلك يف ، 

 : يت رؤبة  ب

                                                           

هــ(، 381بـن العبـاس، أبـو الحسـن )ت بن عبداهلل ، محمدانظر: علل النحو، الوراق(  1)

د.محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبـة الرشـد، الريـاا، الطبعـة األولـى، : تحقيق

. أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام، 369، صم1999هـــ=1420

هـ(، دار إحياء العلوم، بيـروت، 761بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، )ت عبداهلل

ـــة،  ـــك، 186م. 1987هــــ=1407الطبعـــة الثالث ـــن مال ـــة اب . شـــرح األشـــموين أللفي

هـــ(، تحقيــق: د.عبدالحميــد الســيد 900بــن عيســى )ت بــن محمــد األشــموين، علــي

. همع الهوامـع يف شـرح جمـع 2/221محمد عبدالحميد، المكتبة األزهرية للرتاث. 

هــ(، تحقيـق: 911بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين )ت الجوامع، السيوطي، عبـدالرحمن

 .3/154م. 1922 هـ=1413د.عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، 

 .1/416الكتاب  ( 2)

هـــ(، 385بــن أبـي ســعيد الحسـن )ت انظـر: شـرح أبيــات سـيبويه، الســيرايف، يوسـف(  3)

ــة، دار الفكــر  ــة الكليــات األزهري تحقيــق: الــدكتور محمــد علــي الــريح هاشــم، مكتب

. الصــحاح 1/191م. 1974هـــ=1394، القــاهرة، مصــر، للطباعـة والنشــر والتوزيــع

هـــ(، تحقيــق: 393بــن حّمــاد الجــوهري )ت تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، إســماعيل

ـــــة،  ـــــروت، الطبعـــــة الثاني أحمـــــد عبـــــدالغفور عطـــــار، دار العلـــــم للماليـــــين، بي

= 
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اال   ـــو  ـــك أ ق  ل  و  الف   ق  ـــتَّح  ـــع  ال  م 

 

د هـــاف    د هـــاٌف أ يَّمـــا از   از 
ف يـــه 

(1)
 

المدح أو الذّم إلى الرفع بتقدير مبتدأ جواز قطع النعت إلرادة  -3 

وهذا ال خالف فيه ، أو النصب بتقدير فعل محذوف ناصب له، محذوف

بين العلماء
(2)

واستدل يونس برواية بعض العرب لمجموعة من ، 

 :منها، على وجه مخالف للمشهور، األبيات الشعرية

قول الخرنق
(3)

 : 

ــــم  ب  ي   ال   ــــدن  قــــومي الــــذين ه   ع 

 

ـــــ  ـــــمُّ الع  ر  س  ـــــ،  ـــــة  الج   وآف
 داة 

                                                            
= 

ـــ=1399 ــة، محمــد4/1370م. 1979ه ــى الكافي ــرح الرضــي عل ــن  . ش ــن الحس ب

هـ(، تصـحيح وتعليـق يوسـف حسـن عمـر، جامعـة قـار 686الرضي اإلسرتاباذي )ت

بــن  . لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد1/322م. 1975هـــ=1395يــونس، ليبيــا، 

 .9/142. ـه1414هـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 711بن علي )ت مكرم

 .1/364الكتاب  ( 1)

هـــ(، تحقيــق: 672بــن عبــداهلل )ت انظــر: شــرح تســهيل الفوائــد، ابــن مالــك، محمــد(  2)

د.عبــدالرحمن الســيد، د. محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

. همع الهوامـع يف شـرح جمـع 3/319م. 1990هـ=410واإلعالن، الطبعة األولى، 

هــ(، تحقيـق: 911بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين )ت الجوامع، السيوطي، عبـدالرحمن

 .3/154م. 1922هـ=1413د.عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، 

بـن  بـن علـي بـن صـعب بـن عكابـة بن ثعلبـة خرنق بنت هفان القيسية، من بني قيس(  3)

 بن وائل. بكر

ــاب لســان العــرب.  ــب لب ــة األدب ول ــدين5/55انظــر: خ،ان ــر ال ــن  . األعــالم، خي ب

 2002هـ(، دار العلم للماليين، الطبعـة الخامسـة عشـر، 1396محمود، ال،ركلي )ت

 .2/303م. 
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كٍ  ــــــــر  ت  ع  لين  بكــــــــّل م  ــــــــاز   النّ

 

ــــــــــد  األ    اق  ع  ــــــــــون م  ي ب ر  والطَّ  ز 

ي ب ين(  بنصب )الطَّ
(1)

. 

 
ّ
كلي وقول ابن خياط الع 

(2)
 : 

مم وكلُّ قو ه 
ـد  ش  ر  ـر  م   أ طاعوا أ م 

 

ــر   إالَّ   ي  ــا ان م  يه ــر  غاو  ــت  أ م   أ طاع

ـــ  ـــد  الّظـــاعنين  ولمَّ  اا ي ظ عنـــوا أ ح 

 

ــــا  ل يه ــــن  داٌر ن خ  م 
ــــائلون  ل   والق

 ) (، برفع )الّظاعن ون  ين 
ونصب )القائل 

(3)
. 

 : وقول الفرزدق

ــةٍ  ــر  وخال ري ــا ج  ــك  ي ــٍة ل ّم  كــم ع 

 

عاء  قد حل بـت  علـ   ف د 
َّ
ي ي  ع شـار 

لهـــا  ج  صـــيل  بر  ـــذ  الف  ارة  ت ق  ـــغَّ  ش 

 

ـــــــار    ـــــــواد م األبك ـــــــارٌة لق  ّط  ف 

 ) ارة  غَّ بنصب )ش 
(4)

. 

 : ةوقول رؤب

......................... 

 

ــ  م  السَّ ــر  د أك  ــع  ــا ابــن  س  د  أن  يناع 
(5)

 

 

                                                           
 .72، 2/65الكتاب  ( 1)

بـن أقـيش العكلـي جـاهلي. هـو الـذي عقـد حلـف الربـاب  بن مالك بن خياط (  مالك2)

بــن عمــران المرزبــاين  وكــان يهجــو بنــي نميــر. معجــم الشــعراء، أبــو عبيــداهلل محمــد

األســتاذ الــدكتور ف. كرنكــو، مكتبــة القدســي، دار : هـــ(، تصــحيح وتعليــق384)ت

 .359م. ص1982هـ=1402نان، الطبعة الثانية، الكتب العلمية، بيروت، لب

 .72، 2/65الكتاب  ( 3)

 .2/72الكتاب  ( 4)

 .2/153الكتاب  ( 5)
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بقول ، بعد فاء االستئناف امرفوع  ، مجيء الفعل المضارع -4

 : الشاعر

ــق   ــواء  في ن ط  ــع  الق  ب   الرَّ
ــأ ل  ــم  ت س   أ ل 

 

ل ق    ـم  ن ك  اليوم  ب ي ـداء  س  ب ر  ل  ت خ  ه  و 
(1)

 

، ضرورة الشعر إذا لم تسبق بنفي أو طلب بعد الفاء يف اومنصوب   

بقول األعشى
(2)

 : 

اكـــم   ن ـــد  ذ 
،ون نـــي ع  ــت  ال ت ج   ث مَّ

 

ب ـا 
ـه  في عق  ل 

،ين ي اإل  ـي ج  ن  س 
ل ك  و 

(3)
 

 

                                                           

 .3/37الكتاب  ( 1)

بـن  بـن سـعد بـن عـوف بـن شـراحيل بن جنـدل بن قيس (  األعشى: أبو بصير، ميمون2)

 .هـ(7بن ثعلبة، صناجة العرب، أحد أصحاب المعلقات. تويف سنة ) بن قيس ضبيعة

هــ(، 232بـن عبيـد اهلل الجمحـي )ت بـن سـاّلم انظر: طبقات فحول الشعراء، محمد

، 250، الشـعر والشـعراء ص52ص، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدين، جـدة

 .13المؤتلف والمختلف ص

 .3/39الكتاب  ( 3)
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على نية التقديم ، رفع الفعل المضارع الواقع يف جواب الشرط -5

والتأخير
(1)

بقول الهذلي، 
(2)

 : 

 اهلل  
سنات  ل  الح  ع  ن  ي ف  ها م  ر  ك   ي ش 

 

ــرُّ   ــر  ب والشَّ ــثالن   الشَّ  م 
 
عنــد  اهلل

(3)
 

 

                                                           

مـد هـ(، تحقيق: مح285بن عبد األكرب )ت بن ي،يد انظر: المقتضب، المربد، محمد(  1)

. األصول يف النحو، ابن السراج، أبو 2/72عبدالخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت. 

هــ(، تحقيـق: عبدالحسـين الفتلـي، مؤسسـة الرسـالة، 316بن السري )ت بكر محمد

ــان، بيــروت.  ــك، محمــد3/462لبن ــة الشــافية، ابــن مال بــن عبــداهلل  . شــرح الكافي

معــة أم القــرى مركــ، البحــث هـــ(، تحقيــق: عبــد المــنعم أحمــد هريــدي، جا672)ت

العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، 

، شـرح األشـموين 2/402، التصـريح بمضـمون التوضـيح 3/1618الطبعة األولى. 

 .4/51أللفية ابن مالك

ث بن خالد (  أبو ذؤيب الهذلي: خويلد2) ـر  ح  ن، ممـن بـن مضـر، أحـد المخضـرمي بـن م 

رضـي بـن عفـان  أدرك الجاهلية واإلسالم، أسلم فحسن إسالمه. تويف يف زمن عثمان

 اهلل عنه.

ــعراء  ــعر والش ــر: الش ــذليين، الســكري، الحســن2/639انظ ــرح أشــعار اله ــن  ، ش ب

ي ن س  هـ(، تحقيق: عبدالسـتار أحمـد فـراج، مكتبـة 275اهلل، أبو سعيد )ت بن عبيد الح 

 .6/279، األغاين 1/3دار العروبة، القاهرة. 

 .71-3/70الكتاب  ( 3)
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ق   -6 ( على الظرفيةانصب )ح 
(1)

بن يعفر ببيت األسود، 
(2)

 : 

ق   لٍ  بني اأ ح  د  نـ  ى بـن  ج  ل م   س 
 أبناء 

 

ال س    ط  المج  س  د كم إيَّاي  و  ادُّ
(3)

 

وتأنيثها، جواز تذكير حروف الهجاء -7 
(4)

 : بقول الراج،، 

......................... 

 

ــ  اف  م  ك  ــيا و  س  ــي ن  و  ــمان  يم  ا ط اس 
(5)

 

 : بن الطبيب كما يف بيت عبدة، أف د موه   تعدد نحشرني  ح ب ت نحلنحد 

                                                           
مي )ت انظر: شرح جمل ال،جاجي، ابن عصفور، علي(  1) ـر  ض  هــ(، 669بـن مـؤمن، الح 

. مغنــي 2/23. شــرح التســهيل البــن مالــك 1/460تحقيــق: د.صــاحب أبــو جنــاح 

هـــ(، تحقيــق: 761بــن يوسـف )ت اللبيـب عــن كتـب األعاريــب، ابــن هشـام، عبــداهلل

يف الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب، الكويـت، الدكتور عبداللط

. التصـــريح بمضـــمون التوضـــيح، 1/347. م2000هــــ=1421الطبعـــة األولـــى، 

هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار 905بــن عبــداهلل )ت األزهــري، خالــد

 .1/518م. 2000هـ=1421الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

، من بنـ األسود(  2)
ّ
بـن  بـن هنشـل بـن جنـدل بـن سـلمى حارثـة يبن يعفر، شاعر جاهلي

 دارم، ويكنّى أبا الجّراح، وكان أعمى.

 .18. المؤتلف والمختلف. ص13/17. األغاين. 1/248انظر: الشعر والشعراء. 

 .3/135الكتاب  ( 3)

هـــ(، تحقيــق: 207بــن زيــاد الفــراء )ت انظــر: المــذكر والمؤنــث، أبــو زكريــا، يحيــى(  4)

. 100م. ص1989د.رمضـــان عبـــدالتواب، دار الـــرتاث، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة، 

هــ(، تحقيــق: 255بـن محمـد السجسـتاين )ت المـذكر والمؤنـث، أبـو حـاتم، سـهلو

. 209م. ص1997-هــ1418د.حاتم الضامن، دار الفكر، سـورية، الطبعـة األولـى، 

ـــن التســـرتي، ســـعيدو ـــث، اب ـــر المـــذكر والمؤن ـــن إب ـــب ب ـــو الحســـين الكات اهيم، أب

ي، مكتبة الخانجي، القـاهرة، الطبعـة دهـ(، تحقيق: د.أحمد عبدالمجيد هري361)ت

بن زكريـاء  بن فارس المذكر والمؤنث، أحمدو. 55م. ص1983-هـ1403األولى، 

 .62م. ص1969هـ(، تحقيق: رمضان عبدالتواب، القاهرة، الطبعة األولى، 395)ت

 .261-3/260الكتاب  ( 5)
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ـدٍ  ل ك  واح  ه  ه  ل ك   فما كان  قيٌس ه 

 

ا  م  ـــــدَّ ـــــوٍم ت ه  ـــــان  ق ـــــه ب ني  ولكنّ

(حيث رواه يونس عن العرب أهنا تنصب )  ل ك  ه 
(1)

. 

ب ة همنو د  م بيت ه  ر  ش   : بن خ 

ــق هبــا ــك  يف أموال نــا ال ن ض   فــإ ن  ت 

 

ـب ر، اذراع    ـب ر  للص  ن ص  ب ٌر ف   وإن ص 

ب ر  (حيث رواه يونس عن العرب أهنا ترفع )ص 
(2)

. 

 : وبيت جرير

ـــــاك   ـــــت   إّي ـــــد   أن ـــــ وعب  ـالمسي

 

ـــــا ق  ح    ب  ر  ـــــة  أ ن  ت ق  ـــــجد   بل  المس

(وعبدالمسيححيث رواه يونس عن العرب أهنا تنصب ) 
(3)

. 

بن أ حمر  الك ناينّ وبيت هني
(4)

 : 

ـــّية  وإقـــامتي ـــك  ق ض  ـــٌب ل تل  ج   ع 

 

ـب    ج  ّية أ ع 
 فيكم  على تلك القض 

ه بالرفع حيث زعم يونس  أّن رؤبة  د  ن ش  بن الّعجاج  كان ي 
(5)

. 

  

                                                           
 .156-1/155الكتاب  ( 1)

 .260-1/259الكتاب  ( 2)

 .1/278الكتاب  ( 3)

 بن كنانة، شاعر جاهلي. بن عبد مناة بن مرة بن أحمر من بني الحارث (  هنيء4)

 .2/38. خ،انة األدب ولب لباب لسان العرب. 45انظر: المؤتلف والمختلف. ص

 .1/319الكتاب  ( 5)
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 ا شه آلةنء من سبقه من نحع يف ء: نحيفب ث نحث حث

إال من ، التقعيد النحوّي مجهولة لقد كانت آراء العلماء يف بدايات

ومن أبرزها صحيفة ، وردت يف كتب تاريخ النحو، إشارات قليلة

 ( التي قدمها إلى أبي األسود الدؤليهـ40)ت --بن أبي طالب  علي

يف كتابه إنباه الرواة على أنباه ، (هـ646)تفقد ذكر القفطي ، (هـ69ت)

فيه  ادي الوّراقين ج،ء  ورأيت بمصر يف زمن الطلب بأي»: النحاة قوله

 ، أبواب من النحو
ّ
بن أبى طالب التي  يجمعون على أهنا مقّدمة علي

 
ّ
«أخذها عنه أبو األسود الّدؤلي

(1)
. 

، (هـ577)توجاء يف هذه الصحيفة ما حكاه أبو الربكات األنباري 

: فيما رواه عن أبي األسود قوله، «ن،هة األلباء يف طبقات األدباء»يف كتابه 

فوجدت يف يده ، --بن أبي طالب  على أمير المؤمنين عليدخلت »

إين تأملت كالم الناس : ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: فقلت، رقعة

فأردت أن ، -يعني األعاجم-فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء 

 الرقعة، يرجعون إليه اأضع لهم شيئ  
ّ
وفيها ، ويعتمدون عليه؛ ثم ألقى إلي

، فاالسم ما أنبأ عن المسمى، وحرف، وفعل، م كله اسمالكال: مكتوب

، انح  هذا النحو: والحرف ما جاء لمعنى. وقال لي، نبئ بهوالفعل ما أ  

: أن األسماء ثالثة، األسود ايا أب، وأضف إليه ما وقع إليك. واعلم

يا أبا ، واسٌم ال ظاهر وال مضمر؛ وإنما يتفاضل الناس، ومضمر، ظاهر

                                                           

 .1/40حاة.(  إنباه الرواة على أنباه الن1)
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يس بظاهٍر وال مضمر. وأراد بذلك االسم المبهم. قال أبو فيما ل، األسود

 : األسود
ّ
(. فلما عرضتها : فكان ما وقع إلي نَّ

ك  ( وأخوااا ما خال )ل  )إ نَّ

 
ّ
؟ فقال: قال لي، --على علي نَّ

هي : ما حسبتها منها؛ فقال: وأين ل ك 

ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي : ثم قال، منها فألحقها

«انحو نحو  ال
(1)

. 

ثّم إن تسجيل آراء العلماء يف األحكام النحوّية من علماء الطبقة 

كما سماهم بذلك الشيخ ، وهم تالميذ أبي األسود الدؤلي، األولى

يف كتابه نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، محمد الطنطاوي
(2)

لم يصل ، 

ا النحو العربي اللتان أظهرت، إلينا؛ حتى جاءت الطبقتان الثانية والثالثة

بن أبي إسحاق  وتمثل الطبقة الثانية يف عبداهلل، الظهور الحقيقي

بن عمر وعيسى، (هـ117)ت
(3)

بن العالء  وأبي عمرو، (هـ149)ت 

                                                           

 .19-1/18(  ن،هة األلباء يف طبقات األدباء 1)

(  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ محمـد الطنطـاوي، تحقيـق: أبـي محمـد عبـد 2)

بـن إسـماعيل، مكتبـة إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، الطبعـة األولـى،  بـن محمـد الرحمن

 وما بعدها. 21م. ص2005هـ=1426

ــو 3) ــن عمــر عمــر، عيســى(  أب ، الثقفــي، البصــري. اإلمــام العالمــة، أخــذ عــن الحســن ب

بن أبي إسحاق الحضرمي، وعاصـم الجحـدري، وغيـرهم، وأخـذ  البصري، وعبداهلل

بـن أحمـد،  بـن نصـر الجهضـمي، وهـارون األعـور، والخليـل عنه األصمعي، وعلـي

وغيرهم. ووالؤه لبنـي مخـ،وم، نـ،ل يف ثقيـف، فاشـتهر هبـم. وكـان صـاحب فصـاحة 

ـا وتقعر وت : م  ال  ق  ي ه  النَّاس، ف  تمع إ ل  ار، ف اج  ن حم  نه  أ نه سقط ع  شدق يف خطابه، حكي ع 

م تكأكـأتم علـ اك   لي أ ر 
َّ
ة، افرنقعـوا عنـي. وكـان صـديق   ي ا ألبـي كتـأكئكم علـى ذ ي جنَـّ

= 
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بن أحمد الفراهيدي  الطبقة الثالثة يف الخليل وتتمثل، (هـ145)ت

بن عبدالمجيد األخفش األكرب وعبدالحميد، (هـ170)ت
(1)

، (177)ت 

                                                           
= 

بــن العـالء. وصــنف يف النحــو كتـابي: )اإلكمــال( و)الجـامع(، وكــان صــاحب  عمـرو

 سع وأربعين ومئة.افتخار بنفسه. تويف سنة ت

انظــر: تــاريخ العلمــاء النحــوّيين مــن البصــريين والكــوفيين وغيــرهم، أبــو المحاســن 

هـــ(، تحقيــق: عبــدالفتاح 442بــن مســعر التنــوخي المعــري )ت بــن محمــد المفضــل

محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واإلعــالن، القــاهرة، الطبعــة الثانيــة، 

الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين، أبو الحسن . إنباه 135م. ص 1992هـ=1412

هـ(، تحقيق: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر 646بن يوسف القفطي )ت علي

 .2/374م.1982هـ=1406العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 

اي مـاز  بـن عثمـان بـن أحمـد سير أعالم النبالء، شمس الـدين أبـو عبـداهلل محمـد بـن ق 

ــيخ شــعيب 748الــذهبي )ت ــين بإشــراف الش ــة مــن المحقق ـــ(، تحقيــق: مجموع ه

. بغيــة 13/230م. 1985هـــ=1405األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 

هــ(، 911الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي)ت

 .2/237تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان. 

بــن ثعلبــة. أحــد  بــن عبدالمجيــد، البصــري، مــولى قــيس الخطــاب، عبدالحميــدأبــو   (1)

األخافشة الثالثة المشهورين، وهو من أئمة اللغة والنحو، وكان دينـا ورعـا ثقـة، وهـو 

أول من فسر الشعر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبلـه؛ وإنمـا كـانوا إذا 

ظ لغوّية انفرد بنقلها عـن العـرب. لقـي األعـراب فرغوا من القصيدة فسروها. وله ألفا

ــي عمــرو ــه عيســى وأخــذ عــنهم، وعــن أب ــه. وأخــذ عن ــن العــالء وطبقت ــن عمــر،  ب ب

بن المثنى، وغيـرهم. تـويف  بن حبيب، وسيبويه، والكسائي، وأبو عبيدة معمر ويونس

 سنة سبع وسبعين ومئة.

= 
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جاءت هاتان الطبقتان التي على  (.هـ182)تبن حبيب الضبي  ويونس

إال ما روي  اأيديها اتضح الدرس النحوّي؛ لكنها لم تؤلف يف ذلك شيئ  

 
 
اللذان لم يصل منهما شيء ، بن عمر الجامع واإلكمال عيسى من كتابي

 : بن أحمد حيث قال هما يف بيتين للخليلاإال اسم

ـــــ لُّ يعـــــا ك  ـــــو  جم  ـــــب  النَّح  ه   ه  ذ 

 

مـر    ـدث عيسـى بـن  ع   غير مـا أح 

 

 

 

ــــــاٌل  م ــــــذا جــــــام عٌ  ذاك  إك   وه

 

ٌس وقمــر    ـاس  شــم  وهمــا لل نَـّ
(1)

 

وال يعرف عنهما شيء؛ لذا فإن آراء هاتين الطبقتين لم تصل إال من  

ورغم أن سيبويه عاصر ، وعلى رأسهم سيبويه، خالل مؤلفات تالميذهم

ب اللذين مأل كتابه بن حبي ويونس، بن أحمد كالخليل، بعضهم

إال أنه لم يأخذ عن غيرهما كما أخذ منهما، بذكرهما
(2)

؛ لذا كان السبيل 

                                                           
= 

. البلغـة يف 13/365النـبالء. . سير أعـالم 2/157انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة.

 .2/74. بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة. 178تراجم أئمة النحو واللغة. ص

 .134(  تاريخ العلماء النحوّيين من البصريين والكوفيين وغيرهم. ص1)

ذكــر علــي النجــدي ناصــف أن ســيبويه ذكــر الخليــل يف خمــس مئــة واثنــين وعشــرين (  2)

ا، ويو522) ( موضـع، وأبـا الخطـاب األخفـش 200تـي )ئبن حبيب يف م نس( موضع 

ا، وعيســى47األكــرب يف ســبعة وأربعــين ) ( 22بــن عمــر يف اثنــين وعشــرين ) ( موضــع 

ا، وأبا زيد النحوّي اللغوي يف تسعة ) بن موسـى البصـري  ( مواضع، وهارون9موضع 

 ( مواضع.5يف خمسة )

طبعة عالم الكتـب بالقـاهرة، الطبعـة انظر: سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ناصف، م

 ، وما بعدها.93م. ص 1979-ـه1399الثانية، 
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إلى آراء بعض العلماء ممن لم يلتق هبم سيبويه من خالل شيخه 

فقد ، بن حبيب يف كتاب سيبويه وهذا من أثر يونس، بن حبيب يونس

وذلك ، لعالءبن ا وأبي عمر، بن أبي إسحاق أفاد منه بعض آراء عبداهلل

 :على النحو اآليت

بن أبي إس  ق عبدنهلل -أ
(1)

: 

بن حبيب يف كتاب سيبويه معرفة آراء  لقد كان من أثر يونس

وهو منعه صرف االسم ، بن أبي إسحاق وذلك يف موضع واحد عبداهلل

، بـ)زيد( أو )عمرو(: وذلك إذا سميت امرأة، المذكر إذا سمي به مؤنث

هذا ، المؤنث بعمرو أو زيد لم يج، الصرففإن سميت »: قال سيبويه

قول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس؛ ألن 

واألصل عندهم أن يسمى المؤنث ، المؤنث أشد مالءمة للمؤنث

«بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر
(2)

. 

                                                           

. 20ينظـر لرتجمتـه: أخبـار النحـوّيين البصـريين، ص، بن أبي إسحاق بن زيد (  عبداهلل1)

. بغيـة 2/104. إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة. 26ن،هة األلباء يف طبقات األدباء. ص

 .2/42والنحاة.الوعاة يف طبقات اللغويين 

 .3/242الكتاب  ( 2)
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بن نحعالء أبل عيفشر -ب
(1)

: 

اب سيبويه معرفة آراء أبي بن حبيب يف كت كما كان من أثر يونس

وقد بلغ عدد المواضع التي أفاد منها يف معرفة آراء أبي ، بن العالء عمرو

، وقد تنوعت بين مسائل إعرابية، ابن العالء ثمانية عشر موضع   عمرو

ومنها، ولغوية، ونحوية، وصرفية
(2)

: 

وذلك من ، عدم صحة مجيء المفعول ألجله من غير المصدر

فيقدر  اأما العبيد  فذو عبيٍد؛ ألنه ليس مصدر  : فع يف نحوخالل إيجابه الر

وال ينصب على ، فوجب أن يرفع على االبتداء، له فعل من لفظه ينصبه

هذا باب ما يختار فيه الرفع  ويكون فيه »: قال سيبويه، أنه مفعول ألجله

مرو، الوجه  يف جميع اللغات : وذلك قولك  ، وزعم يونس  أنه قول أبي ع 

بيدٍ  أ ّما ب يد  فذو ع  ...، وأّما العبد  فذو عبدٍ ، الع  «وأ ّما عبدان  فذو عبدين 
(3)

. 

ومثله خروج بعض الظروف من النصب على الظرفية إلى جواز 

 تهوذلك عند حديثه عن )خلف( ومعامل، كما تجّر األسماء، الجّر بـ)من(

                                                           

. ن،هة األلباء يف 23بن العالء: أخبار النحوّيين البصريين، ص ينظر لرتجمة أبي عمرو ( 1)

. إشــارة التعيــين يف 4/131. إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة.30طبقــات األدبــاء. ص

. بغية 139ص. البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة. 121تراجم النحاة واللغويين. ص

 .2/231الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.

، 242، 3/101، 396، 311، 185، 161، 2/113، 1/405(  ينظـــــــر: الكتـــــــاب 2)

293 ،303 ،324 ،347 ،361 ،457 ،584. 

 .1/387(  الكتاب 3)
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عم وز»: قال، فنقل رأي أبي عمرو من رواية يونس له، معاملة األسماء

ار  : يونس  أّن أبا عمرو كان يقول ان   يد  خ  س  ر  ك  ف  ار   د 
ل ف  ن  خ 

فشبَّهه ، م 

ك م ن  : بقولك ار  ( فيها  يد  ن 
ل )م  ع  ؛ ألنَّ خلف  ههنا اسٌم وج  ان  خ  س  ر  ف 

«ي  وهذا مذهٌب قو، بمن،لتها يف االسم
(1)

. 

ـامَّ  ب ـي ٍن( و)س  ٍس( و)أ مَّ ح  ـر 
( و)اب ـن  كما نقل رأيه يف أن )اب ن  ع  ص  أ ب ـر 

ط ٍر( معارف بدليل عدم جواز إضـافتها إلـى مـا فيـه األلـف والـالم قـال ، م 

وب،يـٍد ، كما أريد بأبي الحارث، واحدٌ  ىوابن  عرٍس يراد به معن  »: سيبويه

 غنمعني واحد واست  
 
ه مثـل  رجـٍل كانـت كنيت ـه هـي  ي به. ومثـل  هـذا يف بابـ 

الحـارث كرجـٍل كانـت لـه كنيـٌة  وهي الكنية. ومثل األسـد وأبـي، االسم

سٍ  ر 
ب ـي نٍ ، واسٌم. ويدلك على أن ابن ع  ص  ، وأ مَّ ح  ـامَّ أ ب ـر  ـٍر ، وس  ط  واب ـن  م 

فصار بمن،لة زيد ، إليه األلف والالم فن  ض  دخل يف الذي أ  معرفة أنك ال ت  

وهــو قــول أبــي عمــرو ، أبــو الجخــادب: أال تــرى أنــك ال تقــول، وعمــرو

«ي عمروحدثنا به يونس عن أب
(2)

. 

  

                                                           

 .1/417الكتاب (  1)

 .2/96الكتاب  ( 2)
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 معشف  آةنء يلنس: نحيفب ث نحشنبع

يعد كتاب سيبويه أوثق مصدر لمعرفة آراء يونس؛ وذلـك أل نَّ يـونس 

األمــر الــذي جعــل ، أحــد عــالمين كانــا المرجــع إليهمــا يف ذلــك الوقــت

 ويسجل آراءه.، سيبويه يالزمه

ّر بما نسب إليه فيه. فقد  كما أن يونس اطلع على كتاب سيبويه وأ ق 

إن سيبويه : بن حبيب لما مات سيبويه قيل ليونس»: روى ذلك ال،بيدي

ومتى سمع : ق ل يلنسيف ألف ورقة من علم الخليل.  اقد ألف كتاب  

فلما نظر فيه رأى كل ما ، سيبويه هذا كله من الخليل؟ جيئوين بكتابه

يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل يف جميع : حكى فقال

«دق ف يف  حك ه عويصما حكاه كما 
(1)

. فصار الكتاب أوثق مصدر 

 لمعرفة آراء يونس.

يف الكتاب؛ حيث حرص سيبويه على  اوآراء يونس حاضرة كثير  

بن  بل كان يقارن بينه وبين الخليل، معرفة رأيه يف كثير من المسائل

 ائة  وسبع  س يف الكتاب مأحمد يف مواضع متعددة؛ لذا بلغت آراء يون

بن حبيب  آراء يونس» . وقد جمعتها يف بحث بعنوانوأربعين مسألة

، طبع يف مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة« النحوّية والصرفية يف الكتاب

وخشية ، م2014/2015، يف عددها الثالث والثالثين، جامعة القاهرة

                                                           

بــن الحســن األندلســي )ت  حمــد(  طبقــات النحــوّيين واللغــويين، أبــو بكــر ال،بيــدي، م1)

 .52هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية.ص379
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عن مدى أثر  ااإلطالة فإين أكتفي بعنوانات المسائل كي تعطي تصور  

وأنه كان يشارك يف غالب ، ائل الكتاب وقضاياهبن حبيب يف مس يونس

 :وهي، وغيرها، اوإعراب  ، اوتوجيه  ، وتعليال  ، اأبواب الكتاب تقعيد  

معاملة األسماء المبنية معاملة األسماء المعربة إذا سمي هبا - 1
(1)

. 

ضمير هبا وصل إذا المتصل الجمع ضمير ميم إسكان – 2
(2)

. 

األفعال إذا دخلت عليها ياء اتصال نون الوقاية بأسماء  - 3

المتكلم
(3)

. 

إضافة االسم إلى اللقب عند اجتماعهما إذا كانا مفردين - 4
(4)

. 

)ابن( إذا وقع بين بـسبب حذف التنوين من العلم الموصوف  - 5

علمين
(5)

. 

ترك تنوين العلم الموصوف بـ)ابن( إذا لم تقع بين علمين - 6
(6)

. 

إعراب )أّي( الموصولة - 7
(1)

. 

                                                           

 .281-3/280الكتاب  ( 1)

 .2/377الكتاب  ( 2)

(3 ) 2/360-361. 

 .3/294الكتاب  ( 4)

 .4/506الكتاب  ( 5)

 .508-3/507الكتاب  ( 6)



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 55

 

8 - ) ن  حكم عود الضمير على )م 
(2)

. 

و)من( نكرتين، مجيء )ما( - 9
(3)

. 

هل أداة التعرف الالم أم )أل( - 10
(4)

. 

االبتداء بالنكرة إذا دلت على التعجب - 11
(5)

. 

رفع الظرف على الخربية -12
(6)

. 

( على الخربية - 13 ل ب  ر  الك  ج   ، رفع )م 
(7)

. 

إعراب )عائذ باهلل( - 14
(8)

. 

تعدد الخرب - 15
(9)

. 

جاء بمعنى صار - 16
(10)

. 

                                                           
= 

 .400-2/399الكتاب  ( 1)

 .416-2/415الكتاب  ( 2)

 .315-2/314الكتاب  ( 3)

 .325-3/324الكتاب  ( 4)

 .1/319الكتاب  ( 5)

 .1/417الكتاب  ( 6)

 .416-1/415الكتاب  ( 7)

 .1/347الكتاب  ( 8)

 .2/83الكتاب  ( 9)

 .51-1/50الكتاب  ( 10)
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ل ك( من قول الشاعر -17  : نصب )ه 

ـدٍ  ل ك  واح  ه  ه  ل ك   فما كان  قيٌس ه 

 

ا  م  ــــدَّ ــــوٍم ت ه  ــــان  ق ــــه ب ني ولكنّ
(1)

 

حكم تنوين اسم )ال( النافية للجنس يف الضرورة - 18 
(2)

. 

تعليق أفعال القلوب عن العمل بعد االستفهام - 19
(3)

. 

م االبتداء ال تعلق غير أفعال القلوبال - 20
(4)

. 

استعمال القول بمعنى الظن - 21
(5)

. 

تثنية الفعل وجمعه )لغة أكلوين الرباغيث( - 22
(6)

. 

«؟امن أنت زيد  »: ( يف قول العرباعامل النصب يف )زيد   - 23
(7)

. 

مجيء المفعول ألجله من غير المصدر - 24
(8)

. 

بمعنى مكان اهل كلمة )بدل( تأيت ظرف   - 25
(9)

. 

                                                           

 .156-1/155الكتاب  ( 1)

 .309-2/308الكتاب  ( 2)

 .1/238الكتاب  ( 3)

 .3/149الكتاب  ( 4)

 .143-3/142الكتاب  ( 5)

 .2/41الكتاب  ( 6)

 .1/292الكتاب  ( 7)

 .1/389الكتاب  ( 8)

 .2/143الكتاب  ( 9)
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ق   -26 ق  : ( على الظرفية يف نحوانصب )ح  ٌب  اأ ح  اه  أ نَّك  ذ 
(1)

. 

وبيت بيت ونحوها إذا ، وبين بين، وصباح مساء، بناء يوم يوم - 27

أو حاال   اوقعا ظرف  
(2)

. 

حكم المستثنى التام المنفي - 28
(3)

. 

حكم المستثنى المنفي المقدم على المستثنى منه - 29
(4)

. 

حكم المعطوف على المستثنى - 30
(5)

. 

حكم المعطوف على غير يف االستثناء - 31
(6)

. 

( يف نحو - 32 ه  د  ح  ه  : نصب )و  د  ح  ت ه  و  أ ي  ر 
(7)

. 

ب ة (، انصب )ط ر   - 33
وق اط 

(8)
. 

                                                           

 .3/135الكتاب  ( 1)

 .304-3/302الكتاب  ( 2)

 .319، 2/311الكتاب  ( 3)

 .2/337الكتاب  ( 4)

 .2/338الكتاب  ( 5)

 .2/344الكتاب  ( 6)

 .378-1/377الكتاب  ( 7)

 .1/377الكتاب  ( 8)
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م - 34 ت ه  س  م  م، نصب )خ  ه  (، وق ضَّ ير 
ف  اء  الغ  م  والج 

(1)
. 

مجيء صاحب الحال نكرة من غير مسوغ - 35
(2)

. 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: إعراب )قادرين( من قوله تعالى - 36

[4: ]القيامة
(3)

. 

ر( من قوله تعالى - 37 ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: نصب )أ ط ه 

[78: ]هود ﴾ۓ ڭ
(4)

. 

حذف عامل الحال - 38
(5)

. 

د هاٌف أ يَّما ا»: ناصب )أّي( يف قول رؤبة - 39  از 
د هاف  ف يه  «ز 

(6)
. 

أو فاء ، حذف حرف الجر وإبقاء عمله بعد المقرون بـ)إن( - 40

الج،اء بعد ما يتضمن مثل المحذوف
(7)

. 

ةزيادة )من( الجار - 41
(8)

. 

                                                           

 .1/377الكتاب  ( 1)

 .119، 2/112الكتاب  ( 2)

 .1/346الكتاب  ( 3)

 .397-2/396الكتاب  ( 4)

 .1/271الكتاب  ( 5)

 .1/364الكتاب  ( 6)

 .263-1/262الكتاب  ( 7)

 .2/276الكتاب  ( 8)
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)لبيك( بين اإلفراد والتثنية - 42
(1)

. 

وغير( إذا أضيفتا إلى معرفة، هل تتعرف )مثل - 43
(2)

 ؟
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 نالسذدالل ب حسيف ع رنحق  س: خ مسنحيفب ث نح

وعليهما ب ن ى العلماء ، هما أساسا التقعيد النحوّي ، السماع والقياس

لسماع مقدم عند العلماء على القياس؛ . واةوالتصريفيالقواعد النحوّية 

 وأل نَّه ال يصح القياس على المسموع.، أل نَّه األصل

فمنهم من ، وهم مختلفون يف مقدار المسموع الذي يقاس عليه

ع دائرته س  ت ّد بكل ما ورد عن العرب مهما كان مقداره، ي و  ومنهم ، وي ع 

ّل وندر يف كال ا ق  ت ّد يف القياس ب م  بل يقيس على ما كثر ، م العربمن ال ي ع 

 .واطَّرد

وال  ابل يقبله سماع  ، افال يجعل قياس  ، وأما القليل أو النادر أو الشاذّ 

يقيس عليه؛ لذا جاء الخالف يف بعض المسائل بسبب أن المسموع هل 

فيروى دون أن يقاس ، بلغ حّد الكثرة فيقاس عليه؟ أم لم يبلغ حّد الكثرة

 عليه؟

ّد م   ن يعنى بالسماعويونس ي ع  مه على القياس، مَّ ويظهر ذلك ، ويقد 

وحرصه على ، واستدالله بأقوالهم، يف كثرة روايته عن العرب اجلي  

 والتأكد من روايتهم.، مشافهتهم

 اولذلك فإ نَّ المسائل التي اعتمد فيها على السماع بلغت ثماني  

ياس بلغت اثنتين د فيها على القبينما المسائل التي اعتم، وأربعين مسألة

 عشرين مسألة.و
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 :رح سيف ع عوده سيف ت

من غير أن يتأثر بمن ، أن يكون المتكلم تكلم بذلك على سليقته -1

فيغير كالمه ألجلهم؛ لذا ، أو رغبة يف نوالهم، باالحتكاك هبم اتأثر  ، حوله

لى عليه أو  نجده أنه نّص على أن المتحدث قال ذلك من غير أن ي ـم 

ن : وذلك، هذا باب اإلضمار فيما جرى مجرى الفعل»: سيبويه قال، ي ل قَّ

لَّ ، إ نَّ  ع  ي ت  ، ول  ويد، وأخوااا، ول  ك، ور  ويد  ي ك  ، ور  ل  ل مَّ ، وع  وما ، وه 

 حالهن هاهنا كحالهن يف الفعل... أشبه ذلك. فعالمات اإلضمار

ن ي: وحدثنا يونس أنه سمع من العرب من يقول ي ك  ل  «من غير تلقين، ع 
(1)

. 

وهذا ما ، وإن كان من العرب، أن يكون الراوي ممن يوثق به -2

 : وذلك قولك»: ينص عليه سيبويه بعد نقله عن يونس
 
اهلل ب د  ا ع  ذ  ه 

ن ط ل ٌق  «حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب، م 
(2)

. 

ت هو صحة نسبته إلى العرب وإن تعددأن المعتمد يف المسموع  -3

وإن خالفت لهجته لهجة قبيلة ، ألن العربي يتكلم وفق سليقته الروايات؛

لذلك نجده ، فيتكلم بكالم القبيلة األخرى وفق سليقته ولهجته، أخرى

كما يف بيت ، ينص على أن هذا البيت تنشده العرب على هذه الطريقة

وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا »: قال سيبويه، بن الطبيب عبدة

 : بن الطبيب وهو لعبدة، البيت

                                                           

 .361-2/360الكتاب (  1)

 .2/83الكتاب  ( 2)
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ـدٍ  ل ك  واح  ه  ه  ل ك   فما كان  قيٌس ه 

 

ا  م  ــــدَّ «ولكنّـــه ب نيــــان  قــــوٍم ت ه 
(1)

 

ب ة  د  م وبيت ه  ر  ش  ويجوز أن تجعل إن كان خير »: قال سيبويه، بن خ 

إن كان خير فالذي يج،ون به خير. وزعم : كأنه قال، إن وقع خير: على

ب ة د  مبن  يونس أن العرب تنشد هذا البيت له  ر  ش   : خ 

ـق ب هـا  فإ ن ت ـك  يف أ موال نـا ال ن ض 

 

راع   
رب  اذ  لصَّ

ن صب ر  ل  ربٌ ف  «وإ ن ص 
(2)

 

فالمسموع ، بيان مكانة هذا المسموع من جملة كالم العرب -4 

ما يقوله بعض : واآلخر، ما تقوله العرب قاطبة: أحدهما: عنده قسمان

أو من ، من قول العربالعرب؛ لذا نجده أنه ينص على أن هذا المسموع 

 قول بعضهم.

ونصبها على الظرفية ، مجيء كلمة )بدل( بمعنى مكان: فمن األول

يد  : وزعم يون س أن العرب تقول»: قال سيبويه، المكانية ل ك  ز  ، اإ نَّ ب د 

ي د  : أي ان ك  ز  ك  ا: . والدليل على هذا قول العرباإ نَّ م  ذ  ل  ه  ذا ل ك  ب د  ، ه 

ا ل ك  : أي ذ  اه  ذ  ان  ه  ك  «م 
(3)

. 

: قال سيبويه، ومن اآلخر مجيء المفعول ألجله من غير المصدر

ب يدٍ : من العرب يقولون اوزعم يونس أن قوم  » و ع  ب يد  ف ذ  ا الع  وأما ، أ مَّ

«يجرونه مجرى المصدر سواء، العبد  فذو عبدٍ 
(4)

. ومنه مجيء صاحب 

                                                           

 .156-1/155الكتاب  ( 1)

 .260-1/259لكتاب ا ( 2)

 .2/143الكتاب  ( 3)

 .1/389الكتاب  ( 4)
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من  اأن ناس   وزعم يونس»: قال سيبويه، الحال نكرة من غير مسوغ

عدة  رجٍل؛ والجّر الوجه  : العرب يقولون
«مررت  بماٍء ق 

(1)
. 

كأن ينص على أنه ، إن وجدت، بيان تعدد الروايات يف األشعار -5

بن  جاج  بيت هنيبن الع كما يف إنشاد رؤبة، الوجههذا مما ينشد هبذا 

 : أ حمر  الك ناين

ــّية  وإقــامتي»  ــك  ق ض  ــٌب ل تل  ج   ع 

 

ـب  فيكم  ع  ج  ـّية أ ع 
«لى تلك القض 

(2)
 

لم  افإن لم يكن كثير  ، أن يكثر المسموع ليصلح القياس عليه -6 

يعتد به؛ ألجل ذلك منع معاملة )من( االستفهامية معاملة األسماء يف 

قال ، فال يقبله كل العرب، باب الحكاية؛ ألنه لم يكثر عن العرب

ن   :يقول اوزعم يونس أنه سمع أعرابي  »: سيبويه ٌن م  ب  م  ر  ؟ وهذا بعيد اض 

وكان يونس إذا ذكرها ، وال يستعمله منهم ناس كثير، ال تكلم به العرب

ت ى على ذا: فإنما يجوز، ال يقبل هذا كل أحد: يقول ن ون  ي ا ف  «م 
(3)

. 

وهو مصطلح يدل على ، بل نجده ينّص على أن هذا المسموع قليل

يل ة( دون تغيير كما يف حديثه عن النسب إلى، عدم القياس ع  بأنه ، )ف 

التغيير وقد تركوا »: قال سيبويه، وهو ما عرب عنه سيبويه بالشذوذ، قليل

                                                           

 .2/112الكتاب  ( 1)

 .1/319الكتاب  ( 2)

 .2/411الكتاب (  3)
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ل يمة، لقلي ولكنه شاذ  ، يف مثل حنيفة  : قد قالوا يف س 
 
ل يمي يرة ، س  م  ويف ع 

يري  : كلٍب 
م  «هذا قليٌل خبيث: وقال يونس، ع 

(1)
. 

على  دالل يعتمد أوال  يف االستربهذن يب ن حو  أن موهج يلنس 

المسموع عن العرب
(2)

وغير ، وأنه هذا المسموع ينقسم إلى مطرد، 

وهو بذلك يتفق مع ، وأن ما يقاس عليه هو المطرد دون القليل، مطرد

؛ وذلك وتقديمه على غيره، علماء عصره يف تركي، االحتجاج بالمسموع

م التأكد من فيسهل عليه، ووجود الفصحاء بينهم، فر السماع عندهماتول

والتثبت من صحته؛ ألن األعراب الذين يحتّج بكالمهم وروايتهم ، ذلك

 ن يسمع منهم وينقل عنهم.ون وحاضرومتوافر

د  السماع؛ لذا  فإن نحق  س حه مك نذه عوده، رمع نعذو ئه ب حسيف ع ق  إذا ف 

ومن ذلك ما ذكره يف قياس ، فقد صرح سيبويه أن يونس كان يقيس

وأما »: حيث قال سيبويه، )من( على الحكاية بـ)أّي(يونس الحكاية بـ

                                                           

 .3/339الكتاب  ( 1)

 لالست،ادة من اعتماد يونس على السماع يف تقرير األحكام النحوّية انظر: الكتاب: ( 2)

 .428، 417، 416، 415، 364، 347، 319، 271، 50الج،ء األول: 

 ،415، 337، 319، 263، 262، 247، 213، 199، 185، 63، 27الج،ء الثاين: 

، 432، 337، 315، 304، 267، 261، 260، 249، 140، 119الجـــ،ء الثالـــث: 

344 ،493 ،518 ،565 ،597 ،599 ،600 ،602 ،622. 
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ن ة( على )أ يَّة( فيقول ن ةٌ : يونس فإنه كان يقيس )م  ن ة  ، م  ن ةٍ ، وم  : إذا قال، وم 

«يا فتى
(1)

. 

كما يف ، ويف موضع آخر ينّص سيبويه على أن قول يونس هو القياس

ى( حيث قال سيبويه و   هذا أ  : وأما يونس فقوله»: تصغير )أ ح 
ُّ
ي كما ، ح 

«وهو القياس والصواب، ترى
(2)

. 

 :رحه  طشق مذعددة موه ، ق  س ت يلنس   نحكذ ب  ث شة

 :نحذاشيح ب حق  س .1

ي د  : نحو، بمعطوف ام إذا كان متبوع  كما يف حكاية العل   أ ي ت  ز   ار 

ر   م  ي د  ، اوع  أ ي ت  ز  ٍرو. تقول فيه اور  م  ا ع  ي د  : وأ خ  ن  ز  ر   ام  م  م  ، اوع  ي د  و   ان  ز 

ٍرو م  ا ع  وقال يونس إذا »: . قال سيبويهافإنه أجاز فيه الحكاية قياس  ، وأ خ 

ي د  : قال رجل أ ي ت  ز  ر   ار  م  ع  ي د  ، او  اه اأ و  ز  أ خ  ي د  ، و  ٍرو اأو ز  م  ا ع  فالرفع ، أ خ 

ٌد إ الَّ : كما ترد، يرده إلى القياس واألصل إذا جاوز الواحد ي  ا ز  ن ط ل ٌق  م  م 

«لى األصلإ
(3)

. 

ي ينة تصغير )عين( اسم  وكما يف قياسه دخول تاء التأنيث على ع 

ينة( اقياس  ، لرجل على )أ ذ 
(4)

. 

                                                           

 .2/410الكتاب ( 1)

 .3/472الكتاب  ( 2)

 .414-2/413الكتاب  ( 3)

 .3/484ظر: الكتاب ان ( 4)
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ومثله ما ذكره يف علة منع صرف المركب الم،جي؛ ألهنم استثقلوه؛ 

ألنه لم يأت على بناء األسماء
(1)

. 

 :ا ش نحيفق س رنحيفق س ع  ه .2

كما يف إجازته إسكان ميم  ،قد يذكر المقيس عليه عقب ذكر الحكم

على مجيء االسم  اضمير الجمع المتصل إذا وصل هبا ضمير؛ قياس  

ه  : وزعم يونس أنه يقول»: قال سيبويه، الظاهر بعدها م  أعطيت ك 

ا ه  م  «كما يقول يف المظهر، أعطيت ك 
(2)

. 

حيث إنه يرى أن ، ومنه قياسه )لبيك( على )عليك( بقلب ألفها ياء  

ولكنه ، وزعم يونس أن لبيك اسم واحد»: قال سيبويه ،)لبيك( مفردة

«عليك: كقولك، جاء على هذا اللفظ يف اإلضافة
(3)

. 

 :ح ق  س  توا ص س بليه ع ى أن هذن نحشأي يجشي رفق   .3

يف مواضع من الكتاب نجد أن سيبويه ينص على أن هذا الرأي مبني 

ن ذكر أنه بعد أ، كما يف منع )غدوة( و)بكرة( من الصرف، على القياس

فهو إشارة ، ذكر أنه يأيت على القياس، بن العالء ويونس رأي أبي عمرو

وزعم يونس »: قال سيبويه، منه أهنما بنيا هذا القول على وفق القياس

لقيته العام : إذا قلت أنك، وهو القياس، اوهو قوله أيض  ، عن أبي عمرو

نت تريد المعرفة لم غدوة أو بكرة وأ: ثم قلت، من األيام اأو يوم  ، األّول

                                                           

 .297-3/296الكتاب  ( 1)

 .2/377الكتاب  ( 2)

 .1/351الكتاب  ( 3)
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ولم تقل ، المعرفة ولم تذكر إالَّ ، وكذلك إذا لم تذكر العام األول، تنون

هذا الحين يف جميع هذه األشياء. فإذا : كأنك قلت، من األّيام ايوم  

«وكذلك تقول العرب، لهذا المعنى لم تنون اجعلتها اسم  
(1)

. 

واإللحاق ، على شيء آخر اأو ينص سيبويه على أن يونس يلحق شيئ  

الصفة  ؛ ألنكما يف جواز أن تلحق ألف الندبة الصفة، يعني به القياس

، على المضاف والمضاف إليه اقياس  ، والموصوف كالشيء الواحد

اه: نحو ي د  ب د  ز  اع  راه. قال سيبويه، و  م  الم  ع  اغ  و 
(2)

وأما يونس فيلحق »: 

 ا، الظريفاهوازيد  : فيقول، الصفة األلف
ّ
مجمتي  «.ناهلّشامّيتيواج 

أو ، كما قال يف كل ما كان آخره ياء زائدة، أو أنه يقيسه على نظيره

يف صرفه ومنعه من الصرف على نظيره من ، أو منقلبة من واو، أصلية

وأما يونس فكان ينظر إلى كل »: قال سيبويه، إذا كان معرفة، الصحيح

فإذا ، معرفة  شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيره من غير المعتل 

ومررت ، هذا جواري قد جاء: يقول، كان ال ينصرف لم ينصرف

«بجواري قبل
(3)

. 

                                                           

 .3/293الكتاب  ( 1)

 .2/226الكتاب  ( 2)

 .3/312الكتاب  ( 3)
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ن ة( على )أ يَّة( يف الوصل عند الحكاية هبا : قال سيبويه، ومنه قياسه )م 

ن ة( على )أ يَّة( فيقول» ن ةٌ : وأما يونس فإنه كان يقيس )م  ن ة  ، م  ن ةٍ ، وم  إذا ، وم 

«يا فتى: قال
(1)

. 

 :ص س بليه ع ى نحيفق س ع  هتوا  .4

كما يف قياسه حذف الهم،ة من )قبائل( و)رسائل( مسمى به عند 

: وأما يونس فيقول»: قال سيبويه، وياء عفاريةٍ ، على ياء قراسيةٍ ، تصغيره

ب ّيل يحذف الهم،ة إذ كانت زائدة كما حذفوا ياء قراسيٍة وياء ، ق 

«عفاريةٍ 
(2)

. 

ي ث ون: لىر )ثالثون( عيومثل يف قياسه تصغ ل  لها  اتشبيه  ، ث 

ل والء(  .بـ)ج 

ومثله قياسه حذف ألف )ثالثون( عند تصغيره على واو )جلوالء( 

زيادة ال تفارقهاوألن يف آخرها ، هنا ساكنة مثلهاأل
(3)

. 

رجه نحق  س   أر مب و  ، ب حق  س أن يذ ش س بليه نح كم مسذداًل  .5

 .ُثمَّ َيوُّص ع ى َأنَّ هذن قلل يلنس، ف ه

د(؛ ك ي و  الء( بإبقائها عند التصغير على واو )أ س  و  ما يف قياسه واو )ف ع 

ألهنا لإللحاق فهي بمن،لة الحرف األصلي
(4)

. 

                                                           

 .2/410الكتاب (  1)

 .3/439الكتاب  ( 2)

 .3/442انظر: الكتاب  ( 3)

 .442-3/441انظر: الكتاب  ( 4)
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ومثله ما جاء يف حديثه عن معاملة األسماء المبنية إذا سمي هبا. فقد 

لها على  اذكر سيبويه أهنا تعامل معاملة نظيرها من المعرب وذلك قياس  

ة ثم ذكر أن هذا قول يونسالحروف المبني
(1)

. 

يف منع ، ألفاظ العقود ومنه قياس تميي، )كم( االستفهامية على تميي،

قال سيبويه، امجيئه جمع  
(2)

لمان  : والخليل ولم ي ج، يونس»:  ؛ لك اكم غ 

 «.لك اعشرون  ثياب  : ك ال تقولألن

على حذفها يف  اومثله قياسه حذف األلف الخامسة يف التصغير قياس  

مع التكسيرج
(3)

. 

وكذلك ما ، ومثله قياسه تصغير المختوم بألف التأنيث الممدودة

كان على وزن فعالن )بألف ونون زائدتين( سواء كان مؤنثه )فعلى( أم 

على تصغير الثالثي المختوم ، ولم يجمع على صيغة منتهى الجموع، ال

اء: نحو، بألف التأنيث المقصورة ير  م  يراء، ح  ف  يفا، وص  يبان، ءوط ر  ض  ، وغ 

يران ك  ان، وس  ث يم  ان، وع  ل يم  ان، وس  ير  م  ان، وع  يف  وق ط 
(4)

. 

                                                           

 .281-3/280انظر: الكتاب  ( 1)

 .2/159الكتاب  ( 2)

 .3/419انظر: الكتاب  ( 3)

 .423، 3/419انظر: الكتاب  ( 4)
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عن  اومثله قياسه تعويض ياء يف تصغير الثالثي الم،يد بحرفين عوض  

المحذوف على زياداا يف جمع التكسير
(1)

. 

ومثله ما ذكره يف علة قياس تصغير )ف ع الن( مما ليس مؤنثه على 

حيث قاسه على ، ياء التصغير وقلب األلف ياء بكسر ما بعد، )فعلى(

تصغير )ف ع الن( الذي مؤنثه )فعلى(؛ بأنه يشاهبه يف أن آخره نون بعد 

ولم يكسر على صيغة منتهى الجمع، ألف زائدتان
(2)

. 

ومثله قياس تصغير الثالثي المختوم باأللف الممدودة لغير التأنيث 

وقلب ، ما بعد ياء التصغيرعلى المختوم بألف التأنيث الممدودة بكسر 

؛ ألن هم،ته بدٌل من ياء بمن،لة الياء التي من نفس الحرف األلف ياء 
(3)

. 

، ومثله قياس تصغير الرباعي المختوم بألف التأنيث الممدودة

على تاء ، بعدم حذف األلف، والمختوم باأللف والنون ال،ائدتين

ا قوي آخر االسم كم، التأنيث يف الثالثي؛ ألن آخر االسم قوي بتحركه

الثالثي بتحركه مع تاء التأنيث
(4)

. 

                                                           

 .3/426انظر: الكتاب  ( 1)

 .423، 3/421انظر: الكتاب  ( 2)

 .423، 3/420انظر: الكتاب (  3)

 .424-3/423انظر: الكتاب (  4)
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أنلنع نحق  س عود يلنس
(1)

. 

 :ومن ذلك، حيفل فشع ع ى أصل .1

قياسه جواز إسكان ميم ضمير الجمع المتصل إذا وصل هبا  -

واالسم الظاهر أصل والضمير فرع ، على االسم الظاهر اضمير؛ قياس  

له
(2)

. 

ي د  : نحو، معطوفب اقياسه حكاية العلم إذا كان متبوع   - أ ي ت  ز   ار 

ر   م  ي د  ، اوع  أ ي ت  ز  ٍرو. تقول فيه اور  م  ا ع  ي د  : وأ خ  ن  ز  ر   ام  م  ي د  ، اوع  ن  ز  م   او 

ٍرو م  ا ع  وقال يونس إذا »: . قال سيبويهافإنه أجاز فيه الحكاية قياس  ، وأ خ 

ي د  : قال رجل أ ي ت  ز  ر   ار  م  ع  ي د  ، او  اه اأ و  ز  أ خ  ي د   أو، و  ٍرو از  م  ا ع  فالرفع ، أ خ 

ٌد إ الَّ : كما ترد، يرده إلى القياس واألصل إذا جاوز الواحد ي  ا ز  ن ط ل ٌق  م  م 

«إلى األصل
(3)

. 

                                                           

صـل. حمـل القياس يف العربيـة علـى أربعـة أقسـام: حمـل فـرع علـى أ»قال السيوطي: (  1)

أصل على فرع. حمل نظير على نظير. حمل ضد على ضـد. وينبغـي أن يسـمى األول 

 «.والثالث: قياس المساوي والثاين: قياس األولى والرابع: قياس األدون

هــ(، 911بـن أبـي بكـر )ت االقرتاح يف أصول النحو وجدله، السيوطي، عبد الرحمن

م. 1989هـــ=1409ة األولــى، تحقيــق: د.محمــود فجــال، دار القلــم، دمشــق، الطبعــ

 .192ص

 .2/377انظر: الكتاب (  2)

 .414-2/413الكتاب  ( 3)
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الء( ، قياسه ألف اإللحاق على األلف األصلية - و  كما يف واو )ف ع 

د(؛ ألهنا لإللحاق فهي بمن،لة  ي و  بإبقائها عند التصغير على واو )أ س 

األصلي الحرف
(1)

. 

 :رمن احك، حيفل نظ ش ع ى نظ ش .2

يف ، أو منقلبة من واو، أو أصلية، قياسه كل ما كان آخره ياء زائدة -

إذا كان معرفة، صرفه ومنعه من الصرف على نظيره من الصحيح
(2)

. 

قياسه )لبيك( على نظيره يف اللفظ وهو )عليك( بقلب ألفها  -

ياء  
(3)

. 

ن ة( على نظيره )أ يَّة - ( يف الوصل عند الحكاية هباقياسه )م 
(4)

. 

، قياسه حذف ألف )ثالثون( عند تصغيره على نظيرها يف اللفظ -

واو )جلوالء(
(5)

. 

ي ينة تصغير )عين( اسم لرجل - ، قياسه دخول تاء التأنيث على ع 

ينة( على نظيراا يف اللفظ )أ ذ 
(6)

. 

  

                                                           

 .442-3/441انظر: الكتاب  ( 1)

 .3/312انظر: الكتاب  ( 2)

 .1/351انظر: الكتاب (  3)

 .2/410الكتاب (  4)

 .3/442انظر: الكتاب  ( 5)

 .3/484انظر: الكتاب  ( 6)
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 نالسذدالل ب السذا  ب: نحيفب ث نحس دس

وذلك لقلَّة المواضع  ؛المختلف فيها االستصحاب من أدلة النحو

إبقاء حال اللفظ » وقد عرف ابن األنباري بأنه، التي يمكن أن يستدل به

«على ما تستحقه يف األصل عند عدم النقل عن األصل
(1)

. 

وهو ما ، فاعتمد عليه يف بعض أحكامه، ولقد أدرك يونس هذا الدليل

حاب يف مواضع حيث استدل يونس باالستص، نجده يف كتاب سيبويه

 :ذكرها سيبويه

( بل يجب  -1 أن األصل يف أفعال القلوب أ الَّ تكسر بعدها )إ نَّ

وهذا هو ، الفتح؛ لتأويلها بالمصدر الواقع موقع مفعولي أفعال القلوب

األصل وال يصح الخروج عنه ما لم يأت ما يعلق هذه األفعال عن 

تلحق هذه الالم مع وزعم الخليل ويونس أنه ال »: قال سيبويه، العمل

ٌج : كل فعل أال ترى أنك ال تقول ار  ت ك  إ نَّك  ل خ  د  ع  إنما يجوز هذا يف ، و 

: فإن لم تذكر الالم قلت، العلم والظن ونحوه كما يبتدأ بعدهن )أ ّيهم(

ن ط لٌق  ت  أ نَّه م  م 
ل  د  ع  ال تبتدئه وتحمله على الفعل؛ ألنه لم يجئ ما ، ق 

إنما ابتدأت )إ ن( حين كان غير جائ، أن تحمله و، يضطرك إلى االبتداء

ّط الفعل إلى ، على الفعل فإذ حسن أن تحمله على الفعل لم ت خ 

«غيره
(2)

ل ق أل نَّه لم » إذا لم يأت معلق؛، . فهو يستدل بأ نَّ األصل أ الَّ ت ع 

فهذا صريح يف استصحاب األصل. وهو  «.يجئ ما يضطرك إلى االبتداء

                                                           

 .46(  اإلغراب يف جدل اإلعراب 1)

 .3/149الكتاب  ( 2)
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وسبق أن يونس أقّر بنسبة ، ثه أنه رأي يونس والخليلذكر يف مطلع حدي

 ما يف هذا الكتاب له.

ن د( -2 : إذا وصفت بـ)بنت( نحو، فهارعند من ص، األصل تنوين )ه 

ه  ه   ذ  ي ٍد؛ ألن التنوين هو األصله  ، وال يوجد ناقل عن األصل، ن ٌد ب ن ت  ز 

ه  ه  : قال، امن صرف هند  : قال يونس»: قال سيبويه ذ  ي دٍ ه  فنون ، ن ٌد ب ن ت  ز 

وهكذا ، ولم تدركه علة، ؛ ألن هذا موضع ال يتغير فيه الساكناهند  

«سمعنا من العرب
(1)

. 

مختوم بتاء التأنيث أن يجمع باأللف والتاء  األصل يف كل اسم -3

سواء كان لمذكر أو مؤنث؛ لذا فقد استصحب يونس هذا األصل يف 

ن لمذكر؛ ألن هذا وإن كا، أنيثتاء الت ه)طلحة( ونحوه مما في عجم

زعم يونس أنك إذا سميت »: قال سيبويه، تاء التأنيث األصل فيما فيه

رجال طلحة أو امرأة أو سلمة أو جبلة ثم أردت أن تجمع جمعته بالتاء 

لرجل أو امرأة على األصل أال  اكما كنت جامعه قبل أن يكون اسم  

، وجمعوها بالتاء، ربعةٌ رجٌل : قالوا، تراهم وصفوا المذكر بالمؤنث

ولم ، طلحة الطلحات: وقالوا، ربعون: ولم يقولوا، ربعاٌت : فقالوا

فهذا يجمع على األصل ال يتغير عن ذلك كما ، طلحة الطلحين: يقولوا

«أنه إذا صار وصفا للمذكر لم تذهب الهاء
(2)

. 

  

                                                           

 .205-2/204 الكتاب، وانظر: 3/503الكتاب  ( 1)

 .3/394الكتاب  ( 2)
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 نحذع  ل: نحيفب ث نحس بع

من  اد تجد حكم  فال تكا، يعد التعليل أحد سمات النحو العربي

وقد بدأ التعليل مع بدايات ، أحكام النحو العربي إال وتجده معلال  

وذلك أن العلماء حين بدؤوا يستقرؤون الكالم ، يالتقعيد النحو

 اكان تعليل هذه األحكام حاضر  ، ويضعون القواعد الضابطة له، العربي

دوا أن هنم اعتقإحتى ، باألحكام التي قرروها اومرتبط  ، يف أذهاهنم

فالعرب عندهم يسيرون يف ، العرب ال يتكلمون إال وفق قواعد معللة

وال يخرجون عنها إال إلى أصول أخرى ، كالمهم على أصول واضحة

وليس شيء يضط ّرون إليه إال وهم »: مناسبة لها؛ لذا قال سيبويه

«يحاولون به وجها
(1)

. وهل هذه العلل مما نطقت به العرب؟ أم هي من 

العلماء؟ لعل بتتبع كالم العلماء يف هذا األمر نجدهم ينصون استنباط 

وقد أفصح عن ، وسننهم فيه، على أهنم استنبطوها من فهم لكالم العرب

سئل عن العلل التي يعتل هبا يف » بن أحمد حين هذا شيخ العربية الخليل

إن : أعن العرب أخذاا أم اخرتعتها من نفسك؟ فقال: فقيل له، النحو

وقام يف ، طقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كالمهاالعرب ن

واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما ، ولم ينقل ذلك عنها، عقولها علله

وإن تكن هناك علة ، عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست

عجيبة النظم ، له فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء

قد صّحت عنده حكمة بانيها بالخرب الصادق أو الرباهين و، واألقسام

                                                           

 .1/32الكتاب  ( 1)
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الواضحة والحجج الالئحة. فكلما وقف هذا الرجل يف الدار على شيء 

ولسبب كذا وكذا. سنحت ، إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا: منها قال

فجائ، أن يكون الحكيم الباين للدار ، له وخطرت بباله محتملة لذلك

وجائ، أن يكون فعله ، ذكرها هذا الذي دخل الدار فعل ذلك للعلة التي

إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة ، لغير تلك العلة

لذلك. فإذا سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته 

«بالمعلول فليأت هبا
(1)

. 

حوي والتعليل قديم يف الدرس النحوي فقد بدأ منذ بواكير التقعيد الن

 فهو، (هـ117)تبن أبي إسحاق  ولعل أول من عرف به عبداهلل، األولى

قي اس والعلل» مد ال  و و  «أول من بعج النَّح 
(2)

. 

وبناء ، بن حبيب يف إخراج العلل وعلى هذا السنن سار يونس

فها هو يقرر أن العّلة يف ، فالعلة عنده مؤثرة يف الحكم، األحكام عليها

ن د( فيمن صر ي ٍد؛ ألن ما بعدها : يف نحو، فهاتنوين )ه  ن ٌد ب ن ت  ز  ه  ه  ذ  ه 

ي ٍد؛: يف نحو، كما يف )ابنة(، ليس بساكن ن د  اب ن ة  ز 
ه  ه  ذ  ألن هذا موضع » ه 

«ولم تدركه عّلة، ال يتغيَّر فيه الساكن
(3)

. 

                                                           

هــ(، 337بن إسحاق أبو القاسم )ت اإليضاح يف علل النحو، ال،جاجي، عبدالرحمن ( 1)

تحقيـــــق: الـــــدكتور مـــــازن المبـــــارك، دار النفـــــائس، بيـــــروت، الطبعـــــة الثالثـــــة، 

 .66-65ص م.1979هـ=1399

 .1/14طبقات فحول الشعراء  ( 2)

 .4/506الكتاب  ( 3)
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فقد سأله عن عدم صرف ، وقد كان سيبويه يسأل يونس عن العلل

معديكرٍب : منهم من يقول: ب ففيه لغاتوأّما معد يكر»: )معديكرب(

يجعل ، فيضيف وال يصرف، معديكرب  : ومنهم من يقول، فيضيف

، اواحد   امعديكرب فيجعله اسم  : ومنهم من يقول، امؤنث   ا)كرب( اسم  

؟ فقال اواحد   اصرفوه إذ جعلوه اسم   هاّل : فقلت ليونس
ّ
: وهو عربي

  م  س   اليس شيٌء يجتمع من شيئين فيجعل اسم  
 لم يصرف. به واحٌد إاّل  ي

ألنَّه ليس أصل بناء األسماء. يدّلك على هذا  ؛ا استثقلوا صرف هذاوإنم

فلّما لم ، ه ما ل،مهتيء الذي يل،م كلَّ من كان من أمَّ قّلته يف كالمهم يف الش

كرهوا أن يجعلوه بمن،لة المتمّكن  اوال متمكن   يكن هذا البناء أصال  

 فرتكو، الجاري على األصل
ّ
«ا صرفه كما تركوا صرف األعجمي

(1)
. 

، وجاءت العلل عن يونس يف مجملها سهلة متوافقة مع طبيعة اللغة

وتنوعت يف مضموهنا، وبساطة ذلك العصر
(2)

 :فمنها، 

                                                           

 .3/297الكتاب  ( 1)

أن اعــتالالت النحــويين علــى : »بــن موســى الــدينوري نقــل الســيوطي عــن الحســين ( 2)

قسمين: علة تطرد على كالم العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلـة تظهـر حكمـتهم 

ــر وتكشــف عــن صــحة أغراضــهم ومقاصــدهم يف موضــ ــى أكث ــة األول وعاام، والعل

، والمشهورة منها علـى أربعـة وعشـرين نوعـا هـي علـة سـماع،  استعماال وأشد تداوال 

وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فـرق، وعلـة توكيـد، وعلـة تعـويض، 

وعلة نظير، وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة معادلة، وعلـة 

ورة، وعلــة وجــوب، وعلــة جــواز، وعلــة تغليــب، وعلــة اختصــار، وعلــة قــرب ومجــا

= 
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ن  أ ن ت  : كما يف تعليله حذف ناصب يف قول العرب، عّ   نسذغو ء م 

ن  أ ن ت  : ومن ذلك قول العرب»: قال سيبويه، ؟ازيد   ي د  م  ف،عم يونس ، از 

ي د  : أنه على قوله ر  ز  ك  ن  أ ن ت  ت ذ  ، ولكنه كثر يف كالمهم واستعمل، ام 

«واستغنوا عن إظهاره
(1)

. 

كما يف تعليله جواز القطع بالرفع يف ، عّ   حيفل ع ى نحيفعوى

هذا باب »: قال سيبويه، المعطوف على المستثنى؛ ألن المعنى ال ينتقض

 اما لي إال زيد  : ثنى الثاين بالخيار وذلك قولكما تكون فيه يف المست

ن لي إال أباك صديٌق وزيد  ، وعمٌرو اصديٌق وعمر   وزيٌد. أما النصب  اوم 

هذا المعنى  ؛ ألنوعمرو لي: وأما الرفع فكأنه قال، فعلى الكالم األول

«رحمه اهلل -ال ينقض  ما تريد يف النصب. وهذا قول يونس والخليل
(2)

. 

ا : العطف على المستثنى المضاف إلى )غير( يف نحوومثله جواز  م 

ٌرو م  ع  ٍد و  ي  ي ر  ز  ي غ 
ي ٌد( )إ الَّ : بأن المعنى واألصل، أ ت ان  قال ، فحمل عليه، ز 

باب ما أ جري على موضع غير ال على ما بعد غير. زعم »: سيبويه

ي ر  ز  : أنه يجوز اويونس جميع   -رحمه اهلل -الخليل  ي غ 
ا أ ت ان  ٌرو. م  م  ع  ٍد و  ي 

                                                           
= 

تخفيف، وعلة داللة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلـة 

 .227االقرتاح يف أصول النحو وجدله. ص« أولى

 .1/292الكتاب  ( 1)

 .2/338الكتاب  ( 2)
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ي ٍد( يف موضع )إ الَّ  ي ر  ز  ي ٌد( ويف معناه فالوجه الجّر. وذلك أن )غ  ، ز 

«فحملوه على الموضع
(1)

. 

تعليله نصب كلمة )بدلك( على معنى ، ومما حمله على المعنى

يد  »: )مكانك( يف قولهم ل ك  ز  ، ونصبها على الظرفية المكانية، «اإ نَّ ب د 

يد  : يون س أن العرب تقولوزعم »: قال سيبويه ل ك  ز  إ نَّ : أي، اإ نَّ ب د 

ي د   ان ك  ز  ك  ا: . والدليل على هذا قول العربام  ذ  ل  ه  ذا ل ك  ب د  ا : أي، ه  ذ  ه 

ا ذ  ان  ه  ك  «ل ك  م 
(2)

. 

كما يف تعليله جواز الفصل بين المضاف ، عّ   عدم نسذغو ء

ٍل : لجّر يفوا»: قال سيبويه، والمضاف إليه يف غير الضرورة ج  م  ب ها ر  ك 

اٍب  ص  واحتج بأن الكالم ، قول يونس، ال ي دي  هبا ل ك  : وترك النون يف، م 

ا رجلٍ : ال يستغني إذا قلت م  ب ه  «ك 
(3)

. 

ون، عّ   ت ب ه ة على حرُّ بأرا وأرضون؛  اتشبيه  ، كما يف تعليله حرَّ

ألهنا مؤنثة مثلها
(4)

. 

رف )معديكرب(؛ ألنه اسم كون كما يف تعليله عدم ص، عّ   نسذثق ل

معديكرب : ومنهم من يقول»: قال سيبويه، فاستثقل صرفه، من ج،أين

 اواحد   اصرفوه إذ جعلوه اسم   هاّل : فقلت ليونس اواحد   افيجعله اسم  

                                                           

 .2/344الكتاب  ( 1)

 .2/143الكتاب  ( 2)

 .281-2/280تاب الك ( 3)

 .3/599انظر: الكتاب  ( 4)
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؟ فقال
ّ
 به  اليس شيٌء يجتمع من شيئين فيجعل اسم  : وهو عربي

َّ
سمي

ألنَّه ليس أصل بناء  ؛استثقلوا صرف هذا إنمالم يصرف. و واحٌد إاّل 

«األسماء
(1)

. 

، كما يف تعليله حذف األلف من الخماسي عند تصغيره، عّ   تخف ف

واعلم أن هذه األلف إذا كانت خامسة  عندهم فكانت »: قال سيبويه

: ويف حربكي، قريقرٌ : وذلك قولك يف قرقري، للتأنيث أو لغيره حذفت

مسة  عندهم بمن،لة ألف وإنما صارت هذه األلف إذا كانت خا، حبيركٌ 

مبارٍك وجوالٍق؛ ألهنا ميتة مثلها؛ وألهنا لو كسرت األسماء للجمع لم 

وهذا قول ، تثبت فلما اجتمع فيها ذلك صارت عند العرب بتلك المن،لة

«يونس والخليل
(2)

. 

كما يف تعليله حذف الهم،ة من )قبائل( و)رسائل( مسمى ، عّ   زي دة

ةبأهنا زائد، به عند تصغيره
(3)

. 

  

                                                           

 .3/297الكتاب  ( 1)

 .3/419الكتاب  ( 2)

 .3/439الكتاب  ( 3)
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 نحذلج ه: نحيفب ث نحث من

ويؤدي ، تخرج بعض النصوص عن معناها الظاهر إلى معاٍن أخرى

أو فهم خاطئ يف اإلعراب؛ لذا ، هذا الخروج إلى غرابة يف الرتكيب

وبيان جهة ، حرص العلماء على توجيه ما جاء من هذه النصوص

توجيهات وقد ذكر سيبويه ، وكان يونس يعنى هبذا األمر، الصواب فيها

بما يظهر علم يونس بلغة العرب نظامها ، يونس للنصوص العربية

كما يربز قدرة يونس على جعل النصوص ، ومعانيها وكيفية أدائها

الستقرائهم لغة  االلغوية تدعم القواعد النحوية التي قعدها العلماء وفق  

 العرب وفهمهم لها.

وتسعة أبيات  ،هات يونس آليتين من القرآن الكريميوقد شملت توج

 :وهي على النحو اآليت، وثمانية أقوال نثرية، شعرية

 تلج ه ته   نآلي ت نحقشآن  : أرال  

ـــ الـــذي ، [3: ]األنبيـــاء ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: تعـــالى اهلل قـــوله وجَّ

ظاهره إلحاق الفعل عالمة الجمع؛ حيـث إن ظـاهر هـذه اآليـة أن الفعـل 

ــواو ــى ال ــى )النجــوى(، )أســّر( أســند إل ــ، وإل ى أن الفاعــل هــو فوجــه إل

، ليتوافق مع اللغة األكثر يف كالم العرب ؛و)النجوى( بدل، الضمير الواو

: وأمــا قولــه جــل ثنــاؤه»: وهــي عــدم تثنيــة الفعــل أو جمعــه. قــال ســيبويه

وكأنـه ، فإنما يجـيء علـى البـدل، [3: ]األنبياء ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿
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 ٹ﴿: بنـو فـالن. فقولـه جـل وعـ،: مـن؟ فقـال: انطلقوا فقيل لـه: قال

«على هذا فيما زعم يونس ﴾ٹ ڤ ڤ
(1)

. 

( من قوله تعالى .1 ين  ر 
اد   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: وجه نصب )ق 

قال ، بلى نجمعها قادرين: والمعنى، [ على حذف العامل4: ]القيامة

، فهو على الفعل الذي أظهر، ﴾ڱ ڱ﴿: وأما قوله جل وع،»: سيبويه

«بلى نجمعها قادرين. حدثنا بذلك يونس: كأنه قال
(2)

. 

 تلج ه ته   نألب  ت نح عشي :   ن   ث

( يف قول الّصل تان العبدّي اوجه نصب )شاعر   (1
(3)

 : 

ر  
ــاع  ــا ش  ــه   اي  ث ل 

م  م  ــو  ر  الي 
ــاع   ال ش 

 

ــع    ــٍب ت واض  ي  ل  ــٌر ولكــن  يف ك  ري  ج 

: قال سيبويه، على أنه مفعول به لفعل محذوف وليس منادى 

 : الّصل تان العبدّي  ويونس عن نصب قول -رحمه اهلل-وسألت الخليل »

ر  
ــاع  ــا ش  ــه   اي  ث ل 

م  م  ــو  ر  الي 
ــاع   ال ش 

 

ــع    ــٍب ت واض  ي  ل  ــٌر ولكــن  يف ك  ري  ج 

 

                                                           

 .2/41الكتاب  ( 1)

 .1/346الكتاب  ( 2)

بـن  بـن لكيـ، بـن وديعـة بن خبيئة، أحد بني محارب ابن عمـرو (  الصلتان العبدي، قثم3)

 بن عبدالقيس. شاعر مشهور. أفصى

خ،انـة األدب. و. 186المؤتلـف والمختلـف. صو. 1/491لشعراء. انظر: الشعر وا

2/181. 
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ائ ل  : كأنه قال، وإنما انتصب على إضمار، ف،عما أنه غير منادى ي ا ق 

ر  
اع  ر  ش  ع  : كأنه حيث نادى قال، اوفيه معنى حسبك به شاعر  ، االش 

«ولكنه أضمر، حسبك به
(1)

. 

 : وجه رفع )تن،لون( يف قول األعشى (2

ا  نـ  ت  اد  ي ل  ع  وب  الخ  ك  ر  ب وا ف  ك   إ ن  ت ر 

 

ل    ــــ،  ــــٌر ن  ش  ع  ــــا م  إ نَّ ــــون  ف  ل  ن ،   أ و  ت 

قال ، يف حين أن الخليل وجهه على أنه على التوهم، على االبتداء 

 : وسألت الخليل عن قول األعشى»: سيبويه

ي   وب  الخ  ك  ر  ب وا ف  ك  ا إ ن  ت ر  نـ  ت  اد   ل  ع 

 

ل    ــــ،  ــــٌر ن  ش  ع  ــــا م  إ نَّ ــــون  ف  ل  ن ،   أ و  ت 

يكون كذا أو يكون كذا؛ لما كان : الكالم هاهنا على قولك: فقال 

وال : صار بمن،لة قولك، لم ينقض المعنى، أتركبون: موضعها لو قال فيه

أو أنتم : كأنه قال، أرفعه على االبتداء: . وأما يونس فقالاسابق شيئ  

«ون... وقول يونس أسهلنازل
(2)

. 

 : وجه نصب )أ يَّما( يف قول رؤبة (3

اال   ـــو  ـــك أ ق  ل  و  الف   ق  ـــتَّح  ـــع  ال  م 

 

د هــــاف    د هــــاٌف أ يَّمــــا از   از 
 ف يــــه 

على أنه مفعول مطلق 
(3)

. 

                                                           

 .2/237الكتاب  ( 1)

 .3/51الكتاب  ( 2)

 .1/364الكتاب  ( 3)
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وجه الرفع والنصب يف مجموعة من الكلمات يف أبيات متفرقة  (4

على قطع النعت بالنصب أو الرفع على المدح أو الذم
(1)

: واألبيات هي، 

 : قول الخرنق

ــــدن  قــــوميب ال   ــــم   يع   الــــذين ه 

 

ر    ـــــ،  ـــــة  الج   وآف
ـــــداة  ـــــمُّ الع   س 

كٍ   ــــــــر  ت  ع  لين  بكــــــــّل م  ــــــــاز   النّ

 

ــــــــــد  األ    اق  ع  ــــــــــون م  ي ب ر  والطَّ  ز 

  
ّ
كلي  : وقول ابن خياط الع 

ـر  وكلُّ قو ه  م أ طاعوا أ م  ـد  ش  ر   مم 

 

ــر   إاّل   ي  ي ان م  ــر  غاو  ــت  أ م  ــأ طاع  اه 

ــد     االّظــاعنين  ولـــّما ي ظ عنــوا أ ح 

 

ــــ  يه  ل  ــــن  داٌر ن خ  م 
ــــائلون  ل   اوالق

وقول عروة الصعاليك العبسي 
(2)

 : 

ــــر  ثــــمَّ ت كنَّفــــوين م  ين الخ  و  ــــق   س 

 

ور    ٍب وز 
ـــــذ  ـــــن ك  ـــــداة  اهلل م  ع 

وقول النابغة 
(3)

 : 

ــري ومــا ع   ي علــل عم  ــر   م 
َّ
ــي   ي  نٍ هب 

 

ــال    ــت  ب ط   علــ لقــد ن طق 
َّ
ع   ي  األقــار 

 

 

                                                           

 .73-70، 2/63انظر: الكتاب  ( 1)

بن عبداهلل، من بني عبس. شاعر من شعراء الجاهليـة وفـارس  بن زيد بن الورد (  عروة2)

لمعدودين المقدمين األجواد، وكان يلقب عروة من فرساهنا وصعلوك من صعاليكها ا

 الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم.

 .3/72. األغاين. 2/665انظر: الشعر والشعراء. 

بـن  بن عوف بن مرة بن غيظ بن يربوع بن جابر بن ضباب بن معاوية (  أبو أمامة، زياد3)

 بن ذبيان، من أصحاب المعلقات. سعد

 .11/5، األغاين 51، طبقات فحول الشعراء 1/156 انظر: الشعر والشعراء.
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ــا ه ل  غير 
ٍف ال أ حــاو  ــو  ع  ع  ــار   أق

 

ع   
ــن  ت جــاد  ــروٍد ت بتغــي م  جــوه  ق   و 

 : وقول الفرزدق 

ــةٍ  ــر  وخال ري ــا ج  ــك  ي ــٍة ل ّم  كــم ع 

 

عاء  قد حل بـت     ف د 
َّ
ى علـي  ع شـار 

لهـــا  ج  صـــيل  بر  ـــذ  الف  ارة  ت ق  ـــغَّ  ش 

 

ـــــــار    ـــــــواد م األبك ـــــــارٌة لق  ّط  ف 

( ألن (5 
ّ
ي وليس ، ه مؤنث ثالثي ساكن الوسطوجه صرف )م 

ا قول ذي الرمة»: قال سيبويه، ؛ ألنه اسم لمحبوبةامرخم   وأمَّ
(1)

 : 

نا ف   ت ســـــاع 
 
ـــــي ـــــة  إذ  م  يَّ  ديـــــار  م 

 

ـرب    ـٌم وال ع  ج  ث ل ها ع 
 وال ي رى م 

ويجعل كل واحد ، امي  : ومرة، ميَّة: ف،عم يونس أنه كان يسميها مرة 

«لنداء ويف غيرهمن االسمين اسما لها يف ا
(2)

. 

 تلج ه ته   نألقلنل نحوثشي :  ث حث  

ي د   .1 ي د  : ( من قول العرباوجه نصب )ز  ؟ ز  ن  أ ن ت  على أنه ، ام 

ومن »: قال سيبويه، مفعول به لفعل محذوف لكثرة استعماله يف الكالم

ي د  : ذلك قول العرب ن  أ ن ت  ز  ن  أ ن ت  : ف،عم يونس أنه على قوله، ام  م 

ي د  ت ذ   ر  ز  «واستغنوا عن إظهاره، ولكنه كثر يف كالمهم واستعمل، اك 
(3)

. 

                                                           

بـن  بـن ملكـان صـعب يبـن مسـعود، مـن بنـ بـن هبـيش بن عقبة (  أبو الحارث، غيالن1)

 .بن عبد مناة. أحد فحول الشعراء ّي عد

 .4/11. وفيات األعيان. 18/5. األغاين. 1/515انظر: الشعر والشعراء

 .2/247الكتاب  ( 2)

 .1/292الكتاب  ( 3)
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: قال سيبويه، و)بل(، وجه إلغاء )إذن( بحملها على )هل( .2

يف ، إذن أفعل  ذاك: من العرب يقولون ابن عمر أن ناس   وزعم عيسى»

نَّ ذا ولم يكن ليروي إال ما : الجواب. فأخربت يونس بذلك فقال ب ع د  ال ت 

«و)بل(، جعلوها بمن،لة )هل( ،سمع
(1)

. 

ه  : يف نحو، وجه نصب )وحده( .3 د  ح  ت ه  و  أ ي  على الظرفية؛ كأن ، ر 

يال ه: أصله كما حذف حرف ، فحذفت )عل ى(، مررت  برجل على ح 

ه( ومعناه مقدر وزعم يونس أّن »: قال سيبويه، الجر من الظرف )عند 

ب   ه..... وجعل يونس  ن ص  ن د  ه بمن،لة ع  حد  ه كأ ّنك قلت و  د  ح  مررت  : و 

يال ه ّم قال، فطرحت  )عل ى(، برجل على ح  ه: فمن ث  «هو مثل  عند 
(2)

. 

م: وكذلك فعل بما جاء عن العرب من نصب .4 ت ه  س  م  اء  ، خ  مَّ والج 

في م، ر  الغ  ه  ب ة  ، اوط ر  ، وق ضَّ
ظرفيةحيث جعلها منصوبة على ال، وق اط 

(3)
. 

إ نَّ »: وجه نصب كلمة )بدلك( على معنى )مكانك( يف قولهم .5

يد   ل ك  ز  وزعم يون س »: قال سيبويه، ونصبها على الظرفية المكانية، «اب د 

يد  : أن العرب تقول ل ك  ز  ي د  : أي، اإ نَّ ب د  ان ك  ز  ك  . والدليل على هذا اإ نَّ م 

ا: قول العرب ذ  ل  ه  ذا ل ك  ب د  ا :أي، ه  ذ  ان  ه  ك  ا ل ك  م  ذ  «ه 
(4)

. 

                                                           

 .3/16الكتاب  ( 1)

 .378-1/377الكتاب  ( 2)

 .1/377الكتاب  ( 3)

 .2/143الكتاب  ( 4)
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( من قول العرب .6 ب يد  و »: وجه روايته نصب )الع  ب يد  ف ذ  ا الع  أ مَّ

ب يدٍ  وزعم »: قال سيبويه، على المفعول ألجله؛ وذلك بتأول بالمصدر« ع 

ذ  : من العرب يقولون ايونس أن قوم   ب يد  ف  ا الع  ب يدٍ أ مَّ وأما العبد  فذو ، و ع 

«رى المصدر سواءيجرونه مج، عبدٍ 
(1)

. 

ب  »و، «امأجور   امربور  »و، «امهدي   اراشد  » وجه نصب .7  امصاح 

عان   ب  راشد  : وتقديره، على إضمار فعل، «ام  ه  ورجعت  ، امهدي   ااذ 

ب  ، امربور   اواذهب  مصاح 
(2)

. 

ال ٍح ف ط ال  : وجه الجر يف قول العرب .8 على حذف ، ٍح إ ن  ال ص 

ب ط الٍح ن  ال أ ك  إ: والتقدير، الجار ال ٍح ف  ت  ب ص  ر  ر  ن  م 
(3)

. 

  

                                                           

 .1/389الكتاب  ( 1)

 .1/271الكتاب  ( 2)

 .263-1/262الكتاب  ( 3)
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 نحضشرةة نح عشي : نحيفب ث نحذ سع

وإن ، أجاز العلماء للشاعر أن يخرج عن األصل إذا اضطر إلى ذلك

، «كل ما وقع يف الشعر» اختلفوا يف تعريف الضرورة بين من يجعلها

«ما لم يكن للشاعر عنه مندوحة» ومنهم من يجعلها
(1)

. وسيبويه أول من 

هذا باب ما يحتمل الشعر »: قال، يف كتابه اوجعل لها باب  ، ذكر الضرورة

«اعلم أنه يجوز يف الشعر ما ال يجوز يف الكالم.....
(2)

من  ا. وخرج كثير  

 األبيات الشعرية على الضرورة.

                                                           

 (  لتعريف الضرورة وأقوال العلماء فيها، انظر:1)

 بـن جعفـر القـ،از القيـرواين ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر يف الضـرورة، محمـد -

هـ(، تحقيق: د.محمد زغلول سـالم ود.محمـد مصـطفى 412عبداهلل التميمي )تأبو 

 هدارة، منشأة المعارف، اإلسكندرية.

بـن حمـد القـوزي،  ما يحتمل الشـعر مـن الضـرورة، للسـيرايف، تحقيـق: د.عـوا -

 م.1989هـ=1409الطبعة األولى، 

مي بــن محمــد، ال بــن مــؤمن الضــرائر ومــا يســوغ للشــاعر دون النــاثر علــي - ــر  ض  ح 

هــ(، تحقيـق: السـيد إبـراهيم، 669اإلشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور )ت

 م.1980دار األندلس، الطبعة األولى، 

بـن مالـك، الـدكتور االضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحوّيين دراسة على ألفيـة  -

ــراهيم ــورة، الســنة ا إب ــة المن ــدود، الجامعــة اإلســالمية بالمدين ــن صــالح الحن ــة ب لثالث

 م.2001هـ=1421، والثالثون، العدد الحادي عشر بعد المئة

 .1/26الكتاب  ( 2)
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وأما يونس فلم أجد له يف الكتاب ما حمله على الضرورة سوى 

قال ، ة للجنس على أنه ضرورةكالهما يف نصب اسم )ال( النافي، بيتين

 : عن قوله - رحمه اهلل -وسألت الخليل »: سيبويه

ــــــال   ج  ــــــر   أ ال ر  اه اهلل  خي  اجــــــ، 

 

بيــــت    ــــلٍة ت  ص  ح  ــــدلُّ علــــى م   ي 

من  اخير   فهاّل : ولكنه بمن،لة قول الرجل، ف،عم أنه ليس على التمني 

ونس ف،عم أنه نّون . وأما ياج،اه اهلل خير   أال ت روين رجال  : كأنه قال، ذلك

 : وزعم أن قوله، امضطر  

ــــــة   لَّ ــــــب  اليــــــوم  وال خ   ال ن س 

 

 ...............................

..... 

 

«على االضطرار
(1)

. 

  

                                                           

 .309-2/308الكتاب  ( 1)
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 نحخ تيف 

فنا يف كتاب سيبويه بحث   بن حبيب يف  عن أثر يونس اوبعد أن ط وَّ

ّط بنا الرحال لنسجل جملة من النتائج تم رصده، الكتاب ا من خالل ت ح 

 :وكانت على النحو اآليت، تتبع أثر إفادة سيبويه من يونس

 والدقة يف نسبتها إليهم.، العناية بآراء العلماء السابقين .1

 العناية بالسماع وتقديمه على القياس. .2

الحرص على توجيه النصوص الفصيحة من آيات الذكر  .3

 .اونثر   اوأقوال العرب شعر  ، الحكيم

 ستدالل هبا.الوا، واحرتامها، نيةتميي، القراءات القرآ .4

 وتعليلها.، وتوجيهها، يف تقعيد المسائل ااعتماد الشعر مصدر   .5

 االستشهاد بشعراء عصره. .6

 االعتناء بالقياس الذي يتوافق مع طبيعة اللغة. .7

 االستدالل باإلجماع واالستصحاب. .8

 أهمية التعليل والتوجيه يف األحكام النحوية. .9

والصالة والسالم على أشرف األنبياء ، والحمد هلل رب العالمين

ومن تبعهم ، وأصحابه الغّر الميامين، وعلى آله الطيبين، والمرسلين

 وسار على هنجهم إلى يوم الدين.
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 ثبت نحيفا دة رنحيفشنجع

 ــان  بــن عبــداهلل الحســن، أخبــار النحــوّيين البصــريين بــن المرزب

 ،طــه محمــد ال،ينــي: تحقيــق، (هـــ368)تأبــو ســعيد ، الســيرايف

ــــاجي ــــدالمنعم خف ــــي، ومحمــــد عب ــــابي الحلب ، مصــــطفى الب

 م.1966 هـ=1373

 بـــن  عبـــدالباقي، إشـــارة التعيـــين يف تـــراجم النحـــاة واللغـــويين

الـدكتور عبدالمجيـد : تحقيـق، (هــ743)تعبدالمجيد اليمـاين 

، مركــ، الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، ديــاب

 م.1986هـ=1406، الطبعة األولى

  ــن الســراج، النحــواألصــول يف ــو بكــر محمــد، اب ــن الســري  أب ب

ــق، (هـــ316)ت ، مؤسســة الرســالة، عبدالحســين الفتلــي: تحقي

 بيروت.، لبنان

 دار ، (هــ1396)تال،ركلـي ، بـن محمـود خيـر الـدين، األعالم

 م. 2002، الطبعة الخامسة عشر، العلم للماليين

 (هــ356)تبـن الحسـين األصـفهاين  أبو الفـرج علـي، األغاين ،

 الطبعة الثانية.، بيروت، دار الفكر، سمير جابر: قيقتح

 بـن  عبـد الـرحمن، السـيوطي، االقرتاح يف أصول النحـو وجدلـه

ــي بكــر  ــق، (هـــ911)تأب ــم، د.محمــود فجــال: تحقي ، دار القل

 م.1989هـ=1409، الطبعة األولى، دمشق

 ـــاب ـــداهلل، االقتضـــاب يف شـــرح أدب الكت ـــو محمـــد عب ـــن  أب ب

ــيد الب   محمــد ي وســي بــن الس  ل  مصــطفى : تحقيــق، (هـــ521)تط 
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، مطبعة دار الكتب المصـرية، والدكتور حامد عبدالمجيد، السقا

 م.1996، القاهرة

 بـن  أبوالحسـن علـي، جمـال الـدين، إنباه الرواة على أنباه النحاة

محمـــد أبـــو الفضـــل : تحقيـــق، (هــــ646)تيوســـف القفطـــي 

 ـهـ1406، لـىالطبعـة األو، القـاهرة، دار الفكـر العربـي، إبراهيم

 م.1982=

 بـن  عبـداهلل، ابـن هشـام، أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك

، الطبعـة الثالثـة، بيـروت، دار إحياء العلـوم، (هـ761)تيوسف 

 م.1987= ـه1407

 بن إسـحاق أبـو  عبدالرحمن، ال،جاجي، اإليضاح يف علل النحو

ـــق، (هــــ337)تالقاســـم  ـــارك: تحقي دار ، الـــدكتور مـــازن المب

 م.1979هـ=1399، الطبعة الثالثة، بيروت ،النفائس

 ــويين والنحــاة ــات اللغ ــاة يف طبق ــة الوع ــد ، بغي ــدين عب جــالل ال

محمــد أبوالفضــل : تحقيــق، (هـــ911ت) الــرحمن الســيوطي

 لبنان.، المكتبة العصرية، إبراهيم

 ـــة ـــة النحـــو واللغ ـــراجم أئم ـــة يف ت ـــد، البلغ ـــوب  محم ـــن يعق ب

جمعيــة ، لمصــريمحمــد ا: تحقيــق، (هـــ817)ت الفيروزآبــادي

 األولى.: الطبعة، هـ1407، الكويت، إحياء الرتاث اإلسالمي

 أبـو ، تاريخ العلماء النحوّيين من البصـريين والكـوفيين وغيـرهم

ــد المحاســن المفضــل ــن محم ــري  ب ــوخي المع ــن مســعر التن ب

هجـر للطباعـة ، عبـدالفتاح محمـد الحلـو: تحقيـق، (هـ442)ت
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، الطبعـــــة الثانيـــــة، القـــــاهرة، والنشـــــر والتوزيـــــع واإلعـــــالن

 م.1992هـ=1412

 ــد، األزهــري، التصــريح بمضــمون التوضــيح يف النحــو ــن  خال ب

دار ، محمــد باســل عيــون الســود: تحقيــق، (هـــ905)تعبــداهلل 

ــــــة ــــــب العلمي ــــــروت، الكت ــــــان، بي ــــــى، لبن ــــــة األول ، الطبع

 م.2000هـ=1421

 ــاب لســان العــرب ــب لب ــة األدب ول ــدالقادر، خ،ان ــر  عب ــن عم ب

، عبدالســالم محمــد هــارون: تحقيــق، (هـــ1093)تالبغــدادي 

 م.1997هـ=1418، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الخانجي

 مطبعـة عـالم الكتـب ، سيبويه إمام النحاة لعلـي النجـدي ناصـف

 م.1979-هـ1399، الطبعة الثانية، بالقاهرة

 بـن  بن أحمـد شمس الدين أبو عبداهلل محمد، سير أعالم النبالء

اي مـاز عثمان مجموعـة مـن : تحقيـق، (هــ748)تالـذهبي  بـن ق 

، مؤسسـة الرسـالة، المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

 م.1985هـ=1405، الطبعة الثالثة

 بـن أبـي سـعيد الحســن  يوســف، السـيرايف، شـرح أبيـات سـيبويه

مكتبـة ، الدكتور محمد علي الـريح هاشـم: تحقيق، (هـ385)ت

، القاهرة، والنشر والتوزيع دار الفكر للطباعة، الكليات األزهرية

 م1974هـ=1394، مصر
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 ــرح أشــعار الهــذليين ــن، الســكري، ش ــي ن الحس س  بــن  بــن الح 

، عبدالستار أحمد فراج: تحقيق، (هـ275)تأ ب و سعيد ، عبيداهلل

 القاهرة.، مكتبة دار العروبة

 بـن  بن محمد علي، األشموين، شرح األشموين أللفية ابن مالك

ــــ900)تعيســـى  ـــ، (ه ـــد : قتحقي ـــد الســـيد محم د.عبدالحمي

 المكتبة األزهرية للرتاث.، عبدالحميد

 ـــة ـــى الكافي ـــد، شـــرح الرضـــي عل ـــن الحســـن الرضـــي  محم ب

، يوسف حسن عمر: تصحيح وتعليق، (هـ686)تاإلسرتاباذي 

 م.1975هـ=1395، ليبيا، جامعة قار يونس

 (هـ672)تبن عبداهلل  محمد، ابن مالك، شرح الكافية الشافية ،

ــق ــدي: تحقي ــد هري ــنعم أحم ــد الم ــ، ، عب ــرى مرك ــة أم الق جامع

ـــرتاث اإلســـالمي ـــاء ال ـــة الشـــريعة ، البحـــث العلمـــي وإحي كلي

 الطبعة األولى.، مكة المكرمة، والدراسات اإلسالمية

 (هـ672)تبن عبداهلل  محمد، ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد ،

هجر ، د. محمد بدوي المختونو، د.عبدالرحمن السيد: تحقيق

، الطبعــــة األولــــى، ة والنشــــر والتوزيــــع واإلعــــالنللطباعــــ

 م.1990هـ=410

 بن قتيبة الـدينوري  بن مسلم أبو محمد عبداهلل، الشعر والشعراء

 .هـ1423، القاهرة، دار الحديث، (هـ276)ت
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 بــن حّمــاد  إســماعيل، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة

دار ، أحمــد عبــدالغفور عطــار: تحقيــق، (ـهــ393)تالجــوهري 

 م.1979هـ=1399، الطبعة الثانية، بيروت، لم للماليينالع

 بـن جعفـر  محمد، ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر يف الضرورة

ـــداهلل التميمـــي  ـــرواين أبوعب ـــق، (هــــ412)تالقـــ،از القي : تحقي

منشــأة ، ود.محمــد مصــطفى هــدارة، د.محمــد زغلــول ســالم

 اإلسكندرية.، المعارف

 ــ ــا يســوغ للشــاعر دون الن ــي، اثرالضــرائر وم ــؤمن عل ــن م ــن  ب ب

مي اإلشـــبيلي، محمـــد ـــر  ض  أبـــو الحســـن المعـــروف بـــابن ، الح 

ــراهيم: تحقيــق، (هـــ669)تعصــفور  ــدلس، الســيد إب ، دار األن

 م.1980، الطبعة األولى

  بن االضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحوّيين دراسة على ألفية

ية الجامعـة اإلسـالم، بن صالح الحندود الدكتور إبراهيم، مالك

العـدد الحـادي عشـر ، السـنة الثالثـة والثالثـون، بالمدينة المنورة

 م.2001هـ=1421، مئةبعد ال

 ــويين ــات النحــوّيين واللغ ــدي، طبق ــر ال،بي ــو بك ــد، أب ــن  محم ب

ــق، (هـــ379 )تالحســن األندلســي  ــو: تحقي الفضــل  محمــد أب

 الطبعة الثانية.، دار المعارف، إبراهيم

 بـن عبيـد اهلل الجمحـي  مبن سـاّل  محمد، طبقات فحول الشعراء

 جدة.، دار المدين، محمود محمد شاكر: تحقيق، (هـ232)ت
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 أبـو الحسـن ، بن العبـاس بن عبداهلل محمد، الوراق، علل النحو

مكتبـة ، د.محمود جاسم محمد الدرويش: تحقيق، (هـ381)ت

 م.1999هـ=1420، الطبعة األولى، الرياا، الرشد

 ــن عثمــان عمــرو، كتــاب ســيبويه ــو بشــر، نــرببــن ق ب ســيبويه ، أب

، عــالم الكتــب، عبدالســالم محمــد هــارون: تحقيــق، (هـــ180)

 م.1983هـ=1403، الثالثة، القاهرة

 ـــرب ـــان الع ـــور، لس ـــن منظ ـــد، اب ـــرم محم ـــن مك ـــي  ب ـــن عل ب

 .ــهـ1414، الطبعة الثالثة، بيروت، ادردار ص، (هـ711)ت

 بـن  د.عـوا: تحقيـق، للسيرايف، ما يحتمل الشعر من الضرورة

 م.1989هـ=1409، الطبعة األولى، القوزيحمد 

 أبـو الحسـين ، بن إبراهيم سعيد، ابن التسرتي، المذكر والمؤنث

ــب  ــق، (هـــ361)تالكات ــري: تحقي ــد هري ، د.أحمــد عبدالمجي

 م.1983-ـهـ1403، الطبعة األولى، القاهرة، مكتبة الخانجي

 ــث ــذكر والمؤن ــاتم، الم ــو ح ــتاين  ســهل، أب ــد السجس ــن محم ب

ـــ255)ت ــقتح، (ه ــاتم الضــامن: قي ــر، د.ح ــورية، دار الفك ، س

 م.1997-ـهـ1418، الطبعة األولى

 (هــ207)تبن زياد الفراء  يحيى، أبو زكريا، المذكر والمؤنث ،

ــق ــدالتواب: تحقي ــرتاث، د.رمضــان عب ــاهرة، دار ال ــة ، الق الطبع

 م.1989، الثانية

 (هـــ395)تبــن زكريــاء  بــن فــارس أحمــد، المــذكر والمؤنــث ،

 م.1969، الطبعة األولى، القاهرة، عبدالتواب رمضان: تحقيق
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 ـــد، معجـــم الشـــعراء ـــداهلل محم ـــاين  أبوعبي ـــران المرزب ـــن عم ب

ــدكتور ف. كرنكــو، (هـــ384)ت ــق األســتاذ ال ، تصــحيح وتعلي

ــي ــة القدس ــة، مكتب ــب العلمي ــروت، دار الكت ــان، بي الطبعــة ، لبن

 م.1982هـ=1402، الثانية

 (هــ285)تاألكـرب بن عبد  بن ي،يد محمد، المربد، المقتضب ،

 بيروت.، عالم الكتب، محمد عبدالخالق عظيمة: تحقيق

  ـــاهبم ـــاهم وألق ـــف يف أســـماء الشـــعراء وكن ـــف والمختل المؤتل

بـن بشـر اآلمـدي  أبو القاسم الحسـن، وأنساهبم وبعض شعرهم

، دار الجيـل، األستاذ الـدكتور ف. كرنكـو: تحقيق، (هـ370)ت

 م.1991هـ=1411، الطبعة األولى، بيروت

 بـــن محمـــد  عبـــدالرحمن، ن،هـــة األلبـــاء يف طبقـــات األدبـــاء

إبراهيم : تحقيق، (هـ577)تاألنباري ، أبو الربكات، األنصاري

ـــار، الســـامرائي ـــة المن ـــة، األردن، ال،رقـــاء، مكتب ، الطبعـــة الثالث

 .47م. ص1985=  ـه1405

 الشــيخ محمــد الطنطــاوي، نشــأة النحــو وتــاريخ أشــهر النحــاة ،

مكتبـة ، بن إسماعيل بن محمد د الرحمنأبي محمد عب: تحقيق

 م.2005هـ=1426، الطبعة األولى، إحياء الرتاث اإلسالمي

 الســـــيوطي، همـــــع الهوامـــــع يف شـــــرح جمـــــع الجوامـــــع ،

: تحقيـق، (هــ911)تجـالل الـدين ، بـن أبـي بكـر عبدالرحمن

 م.1922هـ=1413، مؤسسة الرسالة، د.عبدالعال سالم مكرم
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  أبــو العبــاس شــمس الــدين ، ال،مــانوفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء

الربمكـي  بـن خلكـان بكـربـن أبـي  بن إبـراهيم بن محمد أحمد

، دار صـــادر، إحســـان عبـــاس: تحقيـــق، (هــــ681)تاإلربلـــي 

 م.1994، الطبعة األولى، بيروت

 دار الكتــاب العربــي ، الــدكتور حســن نصــار، بــن حبيــب يــونس

 م.1968، للطباعة والنشر

 

  



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
112 
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(2) 

ظ األلفا» كتاب

إلمام الفاضلية « المشتركة

 وليس البن ُدَرْيٍد
 

 حممد علي عطا د.

 

   ج معتتت  نحيف تتتك ستتتعلد، نحستتتو  نحذ ضتتت شي ،

 ب حشي ض.

     عضتتتل نحيفج تتتس نحعتتت حيفي ح غتتت  نحعشب تتت

رعضل جيفع   أعض ء ه ئت  نحذتدةيس ، ب شرت

 نحيفاشي ن ب حشي ض.

  رب تتل  ، حتته م تت ة  ت   متت تيفشنت ع يف تت

 مو لةة.
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  ثم خص نحب

« األلفاظ المشرتكة بين العرب العرباء ومعانيها» نسب هذا الكتاب

ي دٍ  ر  ن شوتبعها رمضان ش، ـ( على طرة مخطوطتههـ321ت) إلى ابن د 

ولكن ، «تعليق من أمالي ابن دريد» والسنوسي يف مقدمة تحقيق كتاب

وتؤكد أنه ليس ، النظرة األولى للكتاب من الداخل تكذب هذه النسبة

وكان مهما البحث عن المؤلف ، د بناء على أدلة يقينيةالبن دري

وقد توصل إليه الباحث وأكد بعدة أدلة يقينية أن المؤلف هو ، الحقيقي

بن حازم  بن سلمان إمام الفاضلية جالل الدين أبو محمد عبد اهلل

 ـ(.هـ803) المتوىف بعد عام

 
Abstract: 

proportions of this book ،«Al-alfath al moshtarakh» 
to Ibn Duraid (d. 321 AH) on his manuscript ،and was 
followed by Ramadan Shannon and Sanusi at the 
forefront of achieving the book «talik men amali ibn 
Duraid,» but at first glance the book inside this ratio 
lie ،and confirms that it is not for Ibn Duraid based on 
uncertain evidence ،and it was an important search for 
the true author ،he has reached a researcher and 
confirmed by several uncertain evidence that the author 
is the imam of Fadiliyah Jalal al-Din Abu Muhammad 
Abdullah bin Salman bin Hazim deceased after a year 
(803 AH). 

  



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 115

 

 نحيفقدم 

، مشكلة اختالف النسبة مشكلة كبيرة يف تراثنا العربي واإلسالمي

وتستطيل علمي ا لتشمل كل ، لتغطي كل العصور اإلسالمية ؛تمتد زمنيا

فروع اللغة العربية وآداهبا وثقافتها وعلومها والشريعة اإلسالمية 

األلفاظ المشرتكة بين » ب الذي بين أيدينا؛والكتا، والمؤلفات العلمية

ي دٍ « العرب العرباء ومعانيها ر   يعاين هذه المشكلة؛ حيث ن سب البن د 

 ولكن هناك مؤشرات كثيرة تكذب هذه النسبة.، ـ(هـ321ت)

ويحاول هذا البحث تحقيق نسبته ومعرفة مؤلفه الحقيقي؛ مستخدما 

نه الباحث يف أطروحته للد، امنهج   وقد توصل البحث إلى ، كتوراهقد كوَّ

 ا.وتثبت صحة منهجه المقرتح ثاني  ، ال  تثبت نسبة الكتاب أوَّ ، نتائج مهمة

 :نحذعشيف ب حكذ ب-1

ان  » هو كتاب ع   وم 
ب ـاء  ر  ب  الع  ـر  ـاياأللفاظ المشرتكة الواقعة بـين  الع  ، «ه 

راغـب  محفـوظ برتكيـا يف مكتبـة، وهـو الكتـاب الثـاين يف مجمـوع خطـي

(2-1162) رقمباشا ب
(1)

الآللـئ » والكتاب األول يف هذا المجموع هو، 

ة المخطوطـة، «المنثورة يف شرح المقصورة الجـ،ء »: وقد جـاء علـى ط ـرَّ

ــي بكــر محمــد ــورة يف شــرح المقصــورة ألب ــن  األول مــن الآللــئ المنث ب

تأليف الشيخ الصالح الفاضل ، الحسن األزدي اللغوي الشهير بابن دريد

                                                           

، دار الكتـاب الجديـد، 1/88ن، شـنوادر المخطوطات يف مكتبات تركيـا، رمضـان ش(  1)

 م.1975بيروت، 
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ف بإمـام الفاضـلية تغمـده  جالل الدين أبي ر  محمد عبد اهلل عابر الرؤيا ع 

وفيـه الجـ،ء الثـاين والثالـث وبـه تـم ، اهلل تعالى برحمته وإيانـا آمـين آمـين

وتحت ذلـك ، «الكتاب

وفيه أيضا كتـاب » كتب

لفـــاظ األيشـــتمل علـــى 

ــين الم شــرتكة الواقعــة ب

العرب العرباء ومعانيها 

البـــن دريـــد رضـــي اهلل 

هــذه  وقــد كتبــت، «عنــه

هـ كما ذكر رمضان ششن995المخطوطة سنة 
(1)

. 

تبـدأ حسـب الرتقـيم ، وتقع مخطوطـة الكتـاب يف اثنتـي عشـرة لوحـة

وتحتوي كل لوحة على واحد وثالثين ، (353-342) عليها من اللوحة

وخطهـا ، كلمـة يف المتوسـط ةيحتوي كـل سـطر علـى سـت عشـر، سطرا

ــر مشــكول ــو، نســخي واضــح غي ــت الفصــول بخــط ول ــارزينوكتب ، ن ب

بـل يتبـع ، وجاءت الفصول مرتاكبـة؛ اليبـدأ الفصـل منهـا يف سـطر جديـد

 والذي يمي،ها هو لوهنا وخطها.، بعضها بعضا يف السطور

ق   ولم ينتبه له من ، بةيوبالنسخة خطأ يف الرتتيب كشف عنه نظام التَّع 

وعلى حواشيها توجد تصحيحات لبعض الكلمات التي كتبت ، يرق مها

                                                           

 .1/88ن، شنوادر المخطوطات يف مكتبات تركيا، رمضان ش(  1)
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والوجه األيمن من ، برتقيم األصل 343كما يف اللوحة ، المتنخطأ يف 

والوجه الثاين من اللوحة ، 345والوجه األول من اللوحة ، 344اللوحة 

. وعلى النسخة وقف قراءة يف عدة 353والوجه الثاين من اللوحة ، 349

وثالثة يف الوجه الثاين. ويف آخرها يف ، 349أماكن هي الوجه األول من 

ويف ، «حسبي اهلل وحده»: فصلة ختم بيضاوي كتب يف أعالهورقة من

من الكتب التي وقفها الفقير إلى آالء ربه » وبينهما، «وكفى عبده»: أسفله

 .«ذي المواهب محمد المدعو بين الصدور بالراغب

، أما منهج الكتاب الذي اتضح لي بعد ترتيب ورقات المخطوطة

وال ، سطرين من حيث الحجما ال تتعدى فقد بدأ بمقدمة قصيرة جد  

 والصالة على رسوله.، تتعدى من حيث المعنى حمد اهلل تعالى

أ المؤل ف الكتاب إلى بابين الباب األول يشتمل : وبعد المقدمة ج،َّ

ثم ساق الفصول ، المشرتك الواقع يف كالم العرب على طرف من اللفظ

لكتاب ويضم ا، التي يحوي كل فصل منها تفصيل معاين كلمة واحدة

، يف المشرتك اللفظي -حسب االستطالع المبدئي -أربعة وتسعين فصال

ويفصل يف المعاين التي تستخدم  كل فصل يتناول كلمة من الكلمات

الم: وقد تناول الكلمات اآلتية، فيها م  ، السَّ و  ، ميالح  ، النَّام وس، ديالتَّه 

ف ض   ف  ، الخ  ص  ب، روال،ُّ ، الع  ار  ح، الضَّ ار  و  م  ا، الج  ج  ب ر، له  و، الشَّ ه  ، ال،َّ

ل ح  دُّ ، السَّ ر  ، اله  رُّ ، الب ه  د  ، الك  مُّ ، النَّج  ال، الع  بَّار، الخ  م، الج  ش  دُّ ، اله  ، الرَّ

ع م  ب، األ ص  ه  ور، الرَّ ح  س  ة، الم  م  ر  ر، الع  ع  ج، الشَّ ر  د، اله  ه  ر  ج  م، الم  ، األ م 

ّص ، بوالّدع  ، النَّ،ُّ  ا، العلق، األ ح  ي، الب غ  ي اص  ل ف، الصَّ ار، الصَّ ، الغ 
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ب ة ذ  اق، الع  ي د  ف، الغ  و  م، الع  ام، األ ي ه  ر  غ 
س، اإل  لَّة، النَّاخ  ا، الخ  ر 

، الع 

د ه  ة، الف  ير، النَّغ ض، الب ّث ، النَّاط ق  ر  ي ف، الضَّ ثر، ال،َّ و  اع، الك  ت ق  ، االه 

ر   ر، ضيالغ  ض  اليل، الفرغة، الخ  م  م  ، ديالس  ، الشَّ ت ح، رالضَّ اط ن، الف  ، الشَّ

ب ع ب س  ، الع  ر، حيالم  بة، الحف ش، ن ع  ب د  ال، الدَّ م  ي الء، أ س  اف ن، الم  ، الصَّ

ة طُّر، الل مَّ د، التَّم  اه  ول، الشَّ اد، النُّ،  صل، الصَّ و  ع، الح   ، ف  ، األ ي ر، الم 

ة ر 
اق  ات، الو  ف  ة، أ ك  ع  ج  ّش ، ش  ن اج، الخ  ر، الع  ر  ز، السَّ ب ،األ ر  ث ر  ر  ، ي  ، جوالع 

ة فَّ ان، الغ  و  ي ر  ل، الق  ث ل، اله ال  ل، قوالم  ، الم  ه  .، الم  لُّ  اإل 

وذكر تحته أربعة عشر ، «باب يف األضداد» وجاء الباب الثاين بعنوان

ل: وهي، شمل كل فصل كلمة، فصال فقط ف ة، النَّاه  د  ت  ، السُّ ع ث، ب ع  ، ش 

ت ر  ، أ ف د  ه  ، ظ نَّ ، م  يالصَّ ةالرَّ ع  ، و  ر  ل  ، أ ف  ب ت  ، فوالخ  اد  ، أ ط ل  م  ه 
، اإل 

ن اذ   .، ذيالخ  يَّب ت   ت ه 

فقد جاءت ، ومن المالحظ أن هذه الفصول لم ينتظمها ترتيب معين

وكتب ، «واهلل تعالى أعلم»: ولم يشمل الكتاب خاتمة غير، حسبما اتفق

 «.وهذا آخره واهلل أعلم»: الناسخ على يسار هذا

 :ب البن ُدَةْيدنسب  نحكذ -2

ي د ر  ب  هذا الكتاب البن د 
ة المخطوطة هـ321ت) ون س  ـ( على ط رَّ

وتبعها رمضان ششن يف كتابه نوادر المخطوطات يف ، كما ذكرت

(. 2-1162) وذكر أنه موجود يف مكتبة راغب باشا برقم، مكتبات تركيا
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تعليق من أمالي ابن » وقد تبعه السنوسي يف مقدمة تحقيق كتاب

«ددري
(1)

. 

 :موهجي   ت ق ق نحوسب -3

بعد استقصاء لكل ما كتب يف تحقيق نسبة أثر من اآلثار 

يقوم على أنواع ، منهجا متكامال لتحقيق النسبة -بفضل اهلل-استخلصت

وأدلة ، وأدلة مقارنة، وأدلة أسلوبية، أدلة تاريخية: هي، سبعة من األدلة

وأدلة ، وأدلة سلبية، وأدلة المحال عقال على المؤلف، استنباطية

يَّت ه، إحصائية ج  كما أن ، وكل منها له نواقض إذا وجدت أسقطت ح 

يَّة هذه األدلة تتفاوت يف االستخدام يف إثبات النسبة أو نفيها ج  ، درجة ح 

يَّة ج  أي قوته يف اإلثبات تتساوى مع قوته يف ، فمنها ما هو مطلق الح 

يَّت ه يف النفي ومن، مثل بعض األدلة التاريخية، النفي ج  ها ما تكون درجة ح 

، واألدلة األسلوبية، مثل بعض األدلة التاريخية، أقوى من اإلثبات

ال يستخدم إال يف النفي  ومنها ما، واألدلة االستنباطية، واألدلة المقارنة

يَّت ه ، مثل أدلة المحال عقال على المؤلف ج  ومنها ما تكون درجة ح 

اإلثبات وضعيفا يف النفي إال أنه يؤدي دورا  صفرا؛ أي يكون ضعيفا يف

مثل األدلة السلبية، إرشاديا
(2)

. 

                                                           

، المجلــس الــوطني 33صن أمــالي ابــن دريــد، الســيد مصــطفى السنوســي، (  تعليــق مــ1)

 م.1984، 1للثقافة واآلداب والفنون بالكويت، ط

للباحـث، رسـالة « تحقيق نسبة النص الرتاثي النثري مختلف النسبة إلى مؤلفـه»(  انظر: 2)

 م.2011دكتوراه بجامعة عين شمس، 
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 :ت ق ق نسبذه البن ُدَةْيد-4

، وقد وفَّقني اهلل تعالى ألحصل على صورة لهذا الج،ء من النسخة

ٍد لعدة أدلة ي  ر  ، وباالطالع عليها وجدت أهنا ال يمكن أن تنسب البن د 

 :هي

 :أدح  ت ةيخ  

ـ: ل التاريخي األول أن مؤل ف هذا الكتاب نقـل عـنالدلي -أ ايفيالس   ر 

ـ( يف موضــع واحــدهـــ368ت)
(1)

ـ( يف هـــ370ت) ونقــل عــن األزهــري، 

أربعة مواضع
(2)

ي ه،  و  ال  ـ( يف تسـعة مواضـعهـ370ت) ونقل عن ابن خ 
(3)

 ،

ي دٍ  ر  ـ( ومـن يف طبقـة تالميـذه فكيـف هــ321ت) وهؤالء هم تالميذ ابن د 

 ينقل عنهم؟

د ّي  ر  ـاو  ـ( يف موضـع واحـد يف هــ450ت) إلى جانب أنه نقـل عـن الم 

ــاين للوحــة ــة؛ ، 342الوجــه الث ف ر  ــن ع  ــن اب ــل ع ــه نق ــك أن ــن ذل ــد م وأبع

                                                           

 .352يف الوجه األول يف اللوحة(  1)

، ويف الوجـه الثـاين 345، ومرتين يف الوجـه الثـاين للوحـة 344الوجه األول للوحة (  يف 2)

 .352للوحة 

، والوجـه الثـاين للوحـة 344، والوجـه األول للوحـة 342مرتين الوجه الثـاين للوحـة (  3)

ــاين للوحــة 344 ــة 345، والث ، ومــرتين يف الوجــه األول 350، والوجــه األول للوح

 .351للوحة 



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 121

 

ــد ّمي محم غ  ر  ــو  ــد ال ــن محم ــه ، ب ــالكي التونســي الفقي ــد اهلل الم ــي عب أب

ـ(هـ716-803)
(1)

 .352يف موضع واحد يف الوجه الثاين للوحة  

النسخة الخطية وليست مضافة يف حواٍش أو  وهذه النقول يف متن

فال يمكن أن ، ومنسجمة مع الخط العام للكتاب، ملحقة أو ما شابه ذلك

تكون مقحمة؛ لذلك فإن هذا الكتاب لمؤل ف تويف يف القرن التاسع 

 ـ.ـهـ803بعد عام ، الهجري

ومن الحاالت المشاهبة التي نفيت فيها النسبة بناء على دليل تاريخي 

عن أبي أحمد « الحكم واألمثال»الذي أوردته دفع نسبة كتاب  مثل

ـ( ألدلة منها وجود أعالم هـ382بن عبد اهلل العسكري )ت الحسن

، ـ(هـ750ل ي )ح  صفي الدين ال: مثل، نه يف الكتابتأخرت وفاام ع

                                                           

، 2/192يف: إنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــر يف التــاريخ، البــن حجــر العســقالين،  ترجمتــه(  1)

م، 1986، 2تحقيق: محمد عبد المعيد خـان، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط

، تحقيـق: محمـد أبـو 1/229وبغية الوعاة يف طبقـات اللغـويين والنحـاة، للسـيوطي، 

ات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية، لبنــان، وشــذر

، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، ومحمود األرناؤوط، دار ابن كثيـر، 7/38للعكربي، 

، مكتبة العلوم والحكـم، المدينـة 2/236هـ، وطبقات المفسرين، لألدنروي، 1406

 هـ.1997، 1المنورة، ط
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انس )، ـ(هـ571وابن عساكر ) ك  وابن سينا ، ـ(هـ794وابن م 

ـ(هـ428)
(1)

. 

عن « تنبيه الملوك والمكائد»م هارون نسبة كتاب ودفع عبد السال

ـ( لوجود باب من أبواب الكتاب بعنوان نكت من هـ255ت) الجاحظ

وكافور كان حي ا ، ن بالمتقي باهللوز  ود كافور اإلخشيدي ومكيدة ت  يمكا

هـ وهذا كله 357-297والمتقي باهلل كان حي ا بين ، هـ357-292بين 

عامابعد وفاة الجاحظ بعشرين 
(2)

. 

ومن ذلك أيضا ما الحظه األستاذ إبراهيم األبياري عند تحقيقه 

اج « إعراب القرآن»لكتاب  جَّ على مخطوطة وحيدة نسبته إلى ال،َّ

ـ( إذ وجد يف الكتاب نقوال عن أعالم توفوا بعد هذا التاريخ هـ311)ت

ي د )ت مثل أبي بكر ر  والجرجاين ، ـ(هـ345وثعلب )ت ، ـ(هـ321بن د 

ايف، ـ(هـ366بن عبد الع،ي، )ت الحسن عليأبي  ير  ، وأبي سعيد الس 

بن أحمد  الحسن، وأبي علي الفارسي، ـ(هـ368بن عبد اهلل )ت الحسن

                                                           

، لعبـد الـرازق «كتاب الحكم واألمثال بـين الـوهم يف النسـبة وكمـال اإلخـالل»(  بحث 1)

، مجلة آفاق الثقافة والرتاث، مرك، جمعة الماجد، اإلمارات، السنة 111حوي،ي، ص

هـــ/ 1429، ربيـع الثـاين، 132ــ 108السادسة عشرة، العـدد الحـادي والسـتون، ص

 م.2008مارس، 

ــد الســالم هــارون، ص2) ــق النصــوص ونشــرها، عب ــة الخــانجي، ط43(  تحقي ، 7. مكتب

 م.1998



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 123

 

اين )ت، ـ(هـ377)ت مَّ ن ي أبي الفتح عثمان ، ـ(هـ384والرُّ وابن ج 

اج )ت، ـ(هـ392)ت ـ(هـ311ما يدفع بقوة نسبة الكتاب عن ال،جَّ
(1)

. 

وهــو يعتمــد علــى تــاريخ التــأليف يف : تــاريخي ثــانٍ  هنــاك دليــل -ب

اط، الفــن وتفصــيل ذلــك يف قــول الــدكتور أحمــد محمــد الخــرَّ
(2)

لكــل »: 

ــثال أن يكــون  ــوم فهــل يعقــل م ــن العل ــم م عصــر أســلوب يف مناقشــة عل

دراســات  -وهــو الــذي عـاش يف مرحلــة نشـأة النحــو  -بــن عمـر لعيسـى

م يف المغنـي؟ حيـث اسـتقر تفصيلية مبوبة منظمة مثل مـا كـان البـن هشـا

ــذا كــان علــى المحقــق أن يتعــرف علــى أســلوب  ــم ونضــج؟ ل هــذا العل

 «.الكتاب ويسأل نفسه هل هذا الكتاب بمضمونه يوافق عصر مؤلفه؟

نا بالكتب التي تناولت المشرتك اللفظي يف الفرتة ال،منية من د  ه   وع 

 :ـ( أهنا أخذت أشكاال أربعةهـ150-650)

                                                           

 .1096كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى ال،جاج، ص  (  انظر:1)

ــد الخــراط، ص 2) ــق النصــوص، أحم ــة 67، 66(  محاضــرات يف تحقي ــارة للطباع . المن

 م.1984هـ/1404، 1والنشر، ط
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ت ي اأن تك: نح كل نألرل ، أو ف  غ  اي اة أو ل  ع  ون على شكل حوار أو م 
(1)

 ،

ي د ر  ع ، «المالحن» ـ( يف كتابهـ321ت) كما فعل كل  من ابن د  جَّ ف  والم 

ّي  ر  «المنقذ من األيمان» ـ( يف كتابهـ327ت) الب ص 
(2)

وأبو العالء ، 

ي ر  احج» ـ( يف بعض نصوصهـ449ت) المع  اهل والشَّ «الصَّ
(3)

وابن ، 

ت ي ا فقيه العرب» ـ( يف كتابهـ495ت) فارس «ف 
(4)

والحريري ، 

بن  والكالعي محمد، ـ( يف مقامته الثانية والثالثين؛ الطيبيةهـ516)ت

، «إحكام صنعة الكالم» كتابه ـ( يف فصل منهـ550ت) عبد الغفور

ى اه المورَّ وسمَّ
(5)

ي يف رسالة « الصاهل والشاحج» وعارا،  ر  ع  للم 

                                                           

، للباحث، موقع حماسـة، «القيمة األخالقية لكتاب المالحن البن دريد» (  انظر: بحث1)

 :على الرابط

07./19./%D8.%A7.%D9.%84.%D9.%82.%D9.http: //www.hamassa.com/2016./t  

خ،انة األدب ولب لباب لسان العـرب، عبـد القـادر البغـدادي، تحقيـق: محمـد (  انظر: 2)

 نبيل طريفي، وإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت.

  م.1984، 2(، دار المعارف، ط222) تحقيق بنت الشاطئ، ص(  3)

قه الدكتور حسـين(  4) علـي محفـوظ، ونشـره يف مجلـة المجمـع العلمـي العربـي  وقد حقَّ

، وما بعدها، والجـ،ء الثـاين نشـره فيهـا 443م، ص1958، يوليو 33بدمشق، المجلد 

 .633م، ص1958ديسمرب  4يف العدد 

(  إحكــام صــنعة الكــالم يف فنــون النثــر ومذاهبــه يف المشــرق واألنــدلس، ألبــي القاســم 5)

شبيلي األندلسـي، تحقيـق: دكتـور محمـد رضـوان بن عبد الغفور الكالعي اإل محمد

 .م1985، 2، عالم الكتب، ط192-185الداية، ص

http://www.hamassa.com/2016/07/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%90%D9%86-%D9%84/
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اجعة وا» سماها ريبالسَّ «لغ 
(1)

. 

ـ( أنه تخيل شخصا يف قضية ويريد هـ321ت) وكان منهج ابن دريد

أن يخرج منها فيقسم بأيمان مستخدما ألفاظا لها معان مشرتكة وهو 

وسار ، يقصد المعنى البعيد غير الشائع بينما يفهم السامع المعنى الشائع

ع البصري يف ـ( يف كتابه على منهج ابن دريد نفسه هـ327ت) المفجَّ

الحلف على شيء يجهله المستمع ويقصده الحالف ونص البغدادي يف 

 خ،انة األدب على هذا الشبه.

الصاهل » فقد أدار األمر يف، ـ(هـ449ت) وأما أبو العالء المعري

( على حكاية تاريخية عن سمات أهل 224-222)ص « والشاحج

ويرب ، وكان علي عليه السالم يرحم األرملة»: مثل، البيت وأفعالهم

بيين، اليتيم ق..، ويضرب بحد سيفه أم الصَّ ر   ويقطع يد الفيل على السَّ

 .«إلخ

                                                           

بــن العربــي  أبــا بكــر، أن 188(  هــذه الرســالة مفقــودة حتــى اآلن، وذكــر الكالعــي ص 1)

لمحـة البـارق يف تقـريظ »هــ( مـدح رسـالته هـذه برسـالة سـماها 543الوزير الفقيه)ت

لـى أهنـا معارضـة لرسـالة الكالعـي، وذكـر أن ممـن ، وذهـب باحـث إ«لواحظ السـابق

ــا أيــوب بــن أبــي أميــة كمــا يف اإلحكــام  عارضــها أيضــا مــن أهــل األنــدلس الــوزير أب

. انظــر: الــدرس البالغــي عنــد أبــي القاســم الكالعــي يف كتابــه إحكــام صــنعة 138ص

، جامعـة أبـي بكـر 29-28الكالم، رسالة ماجستير للطالـب لطفـي عبـد الكـريم، ص 

 م.2005د، تلمسان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا، بلقاي
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ا سماههـ495ت) وأما كتاب ابن فارس ا يسأل فقيه   ـ( فقد تخيل لغوي 

بألغاز لغوية فيجيب بال تردد مالحظا المعنى البعيد المراد « فقيه العرب»

، يد الذي فهمه الفقيهثم يشرح ابن فارس المعنى البع، ال المعنى القريب

هل يجب على الرجل إذا أسهد الوضوء؟ : قيل لفقيه العرب»: مثال ذلك

 .«نعم. واإلسهاد أن يمذي الرجل: فقال

ـ( يف هـ495)ت ـ( فقد قلَّد ابن فارسهـ516)ت وأما الحريري

 مسألة المستفتي والفقيه األريب.

ى ـ( فقد بدأ فصله بتعريف معنى الم  هـ550ت) وأما الكالعي ورَّ

والذي ذكره تورية يف ، ومن اآلثار، وذكر أمثلة له من السنة النبوية

، وليست تورية يف اللفظة، فهي مرادفة للكناية، الجملة كلها ويف المعنى

ثم ذكر ، ثم ذكر من اهتم هبذا الفن وذكر ابن دريد وابن فارس والمعري

بي العالء أل «للصاهل والشاحج»قطعة مما أنشأه يف هذا الفن معارضة  

وهي حوار بين حمامة ، «الساجعة والغريب» يف رسالة سماها، المعري

ة كما عند ابن دريد وابن فارس ظوجاءت التورية فيها يف اللف، وغراب

ي ر  ع  وبدال من أن تكون سؤاال وجوابا من فقيه أدارها على وصف ، والم 

ثم ، -رهاكما يتضح من القطعة التي ذك -حال فقيه واختياراته الفقهية

ى ، ، بعد سوق قطعته ذكر نوعا آخر من المورَّ وهو ما يجري مجرى اللُّغ 

ٍ، يف الشعر.، يف النثر غ   ثم ذكر ما كان منه من ل 

، وكان يدور حول المشرتك اللفظي يف القرآن والسنة: نح كل نحث ين

، ـ(هـ150ت) بن سليمان الب ل خي لمقاتل« الوجوه والنظائر»: مثل
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كتاب »و، ـ(هـ170ت) بن موسى األزدي لهارون« نظائرالوجوه وال»و

، ـ(هـ285ت) للمربد« ما اتفق لفظه واختلف معناه يف القرآن المجيد

األشباه والنظائر يف األلفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها » وكتاب

 ـ(.هـ429ت) للثعالبي« وتنوعت معانيها

دون تخصيص  وهو ما يعنى بالمشرتك اللفظي بعامة: نح كل نحث حث

األجناس من كالم العرب وما اشتبه يف » كتاب: ومنه، بقرآن أو سنة

، ـ(هـ224ت) بن سالم ألبي عبيد القاسم« اللفظ واختلف يف المعنى

بن الحسن الهنائي  لعلي« المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه»و

اع النَّمل ر  المشرتك وضعا والمختلف »و، ـ(هـ310ت) األزدي؛ ك 

اة » ومنظومة، ـ(هـ626ت) لياقوت الحموي ،«صقعا ه  ل ل وم  ذات الح 

 بن محمد السخاوي لإلمام علم الدين أبي الحسن علي، «الك ل ل

تحقيق ب، ـ( وألحقها بآخر كتابه سفر السعادة وسفير اإلفادةهـ643ت)

-878)ص، تقديم الدكتور شاكر الفحامو، دكتور محمد أحمد الداليال

وجاءت يف مئتين وثالثة ، م1995، 2ط، تبيرو، دار صادر، (1079

 وأربعين بيتا. وغير ذلك كثير مما لم يطبع.

« األضــداد»: مثــل، مــا جــاء تحــت عنــوان األضــداد: نح تتكل نحشنبتتع

ــد ــرب لمحم ــتنير ق ط  ــن المس ــ206)ت ب  لألصــمعي« األضــداد»و، ـ(هـ

ــ216)ت زي« األضــداد»و، ـ(هـ ــوَّ ــ233)ت للتَّ ــن « األضــداد»و، ـ(هـ الب

ي ـــك   بـــن القاســـم األنبـــاري لمحمـــد« األضـــداد»و، ـ(هــــ244)ت تالس 

ـــ327)ت ـــب اللغـــوي« األضـــداد يف كـــالم العـــرب»و، ـ(هـ ي ـــي الطَّ  ألب
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ـــ359)ت ســـتاين« األضـــداد»و، ـ(هـ ج  ـــي حـــاتم الس  ـــ520)ت ألب ، ـ(هـ

« األضـداد»و، ـ(هــ569) لناصح الـدين األنصـاري« األضداد يف اللغة»و

اين غ   ـ(.هـ650)ت للصَّ

وقد جمع ، ج تناول المشرتك اللفظي يف هذه الفرتةكان هذا منه

الكتاب الذي بين أيدينا بين طريقتين من هذه الطرق وهو التأليف 

هد يف الفرتة التي ، واألضداد، الخالص يف المشرتك اللفظي وهو ما لم ي ع 

 ـ(.هـ321ت) عاش فيها ابن دريد

ع ت فيها النسبة بدليل تاريخي مشا
ف  به لما سبق ومن الحاالت التي د 

ف ع األستاذ الدكتور عبد الرازق حوي،ي نسبة  « كتاب الحكم واألمثال»د 

ـ( ألسباب منها أن الكتاب يحتوي هـ382عن أبي أحمد العسكري )ت

ومعروف أن هذا النوع من الشعر ازدهر »على أشعار األلغاز واألحاجي 

«وانتشر يف العصور المتأخرة
(1)

. 

عبد الرحمن الهليل يف تحقيق نسبة  وقد استخدم هذه الطريقة أيضا

ّي ، «التبيان يف شرح الديوان» كتاب ب ر  ك   الذي نسب تارة ألبي البقاء الع 

الن )ت، ـ(هـ616ت) د  حيث ذهب إلى ، ـ(هـ666وتارة أخرى البن ع 

وكان من أدلته أن الفرتة ، ـ(هـ639ت) نسبته إلى زكي الدين السعدي

اسات النحوية تتبنى غالبا مذهب التي أ ل ف فيها الكتاب كانت الدر

                                                           

 .112، ص «كتاب الحكم واألمثال بين الوهم يف النسبة وكمال اإلخالل»(  بحث 1)
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وقد صرح ، البصريين النحوي كما أكدت كتب التأريخ لعلم النحو

بشيوع هذه السمة يف عصره« التبيان»المؤلف نفسه يف 
(1)

. 

، «المشرتكة األلفاظ» أيضا اسمه أن وهو ثالث تاريخي ودليل–ج 

التي ب الكت أسماء من يتضح كما، ال،منية الفرتة هذه يف متداول غير

 ذكراا يف الدليل التاريخي السابق.

وقد استخدم نمط التسمية الشائعة يف تحقيق النسبة يف عدة تجارب 

 مثال ذلك قول مصطفى جواد يف معرا تحقيق نسبة كتاب، سابقة

«جمهرة أشعار العرب»
(2)

البن دريد « الجمهرة يف اللغة» وأنا أرى أن»: 

جمهرة النسبة أو » تابهـ اقتدى يف تسميتها ك321المتوىف سنة 

بن السائب الكلبي المتوىف سنة  بن محمد ألبي محمد هشام« األنساب

ألبي هالل العسكري المتوىف سنة « جمهرة األمثال» وأن، هـ204

 وأن، البن دريد« جمهرة اللغة»هـ على أحد األقوال صب يف قالب 295

ميت  « جمهرة أشعار العرب» ي د  « جمهرة اللغة» إما س  ر  ّي وإما للد 

                                                           

، 120، لعبـد الـرحمن الهليـل، ص«التبيان ال للعكربي وال البن عدالن» (  انظر: بحث1)

، ربيـع األول ـ جمـادى اآلخـرة، 2، العـدد3لمجلـد ، مجلة الدراسات اللغويـة، ا212

ي ن  م. وهـــذا الـــدليل وحـــده ال2002هــــ/ يوليوــــ ســـبتمرب، 1422 يقـــوم ألن المـــؤلف 

ي ن المظنون ي ن وفااما يف الفرتة نفسها، مما ال ينفي نسبته عن أيهم.  اآلخر 

ــف جمهــرة أشــعار العــرب» (  بحــث2) ــة المجمــع العلمــي «مؤل ، مصــطفى جــواد، مجل

 م.1960هـ/1371، 194، ص7عراقي، عدد ال
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وهذه النظرة مما يساعد على تعيين عصر ، للعسكري« جمهرة األمثال»

 «.المؤلف

ا يف معرا حديثه عن نسبة كتاب  كما أشار مصطفى جواد أيض 

تأثر يف  ـ(هـ666إلى أن ابن عدالن )ت« التبيان يف شرح الديوان»

ب رّي )ت ك  التبيان يف » الذي له كتاب، ـ(هـ616تسميته هذه بشيخه الع 

«إعراب القرآن
(1)

. 

ا محمد بن علي الصامل يف الرتجيح بين عنوانين  وقد استخدمه أيض 

ا « كتاب صناعة الكالم» من عناوين كتب الجاحظ وهو الذي عنون أيض 

ورجح العنوان األول لدليلين ثانيهما أن « كتاب صياغة الكالم» باسم

تلك الفرتة أكثر دوران ا يف هذا النوع من المصنفات يف « صناعة» كلمة

مي« صناعة الشعر» كتاب: مثل، ال،منية  ، ه 
ان الم  فَّ ، ـ(هـ257ت) ألبي ه 

صناعة »و، ـ(هـ322ألبي زيد الب ل خي )ت« صناعة الشعر» وكتاب

امة« الخراج وصناعة الكتابة» وكتاب، له كذلك« الكتابة د  بن جعفر  لق 

ايفيألبي سعيد الس  « صنعة الشعر والبالغة»و، ـ(هـ337)ت  ر 

                                                           

، قـدم لـه وفهرسـه محمـد 254ــ2/239، لمصطفى جواد، «يف الرتاث العربي»(  انظر: 1)

جميل شلش، وعبد الحميد العلوجي، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، ودار الرشـيد، 

 م.1979سلسلة كتب الرتاث، 
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 ـ(.. وغير ذلك من الكتب التي تتضمن عناوينها كلمةهـ368)ت

«صناعة»
(1)

. 

فالمؤل ف نقل عن ابن : دح ل من أدح  نحيف  ل عقال ع ى نحيف حِّف

ٍد نفسه يف خمسة مواضع ي  ر  ي د ، د  ر  يه عن ابن د  و  ال  مرة عن طريق ابن خ 

ن ابن ومرة ع، 342وأشار أنه يف الجمهرة كما يف الوجه الثاين للوحة 

ي د مباشرة ولم يشر للمصدر كما يف الموضع السابق نفسه بعده بسطر ر  ، د 

ي د كما يف الوجه األول من اللوحة  ر  ي ه أنشدنا ابن د  و  ال  ومرة عن ابن خ 

، 350ومرة عن ابن دريد مباشرة كما يف الوجه األول للوحة ، 344

ي د عن فال يعقل أن ينقل اب، مرتين متتاليتين بينهما خمسة أسطر ر  ن د 

ي ه. و  ال   نفسه عن طريق تلميذه ابن خ 

ومن النماذج التي استخدم فيها مثل هذا الدليل دفع نسبة كتاب 

اج )ت « إعراب القرآن» جَّ ـ( بأدلة منها أن الكتاب يحوي هـ311عن ال،َّ

اج نفسه مؤل ف الكتاب تستوي مع النقول المع،وة لغيره جَّ ، نقوال عن ال،َّ

قال من المؤلفوال يصح هذا ع
(2)

. 

بعد نفي نسبة الكتاب عن ابن دريد بأدلة : نسذوط ق نحكذ ب-5

أصبح مجهول النسبة ال يعرف ، ودليل من المحال عقال، تاريخية يقينية

                                                           

ــات»(  انظــر: بحــث 1) ــاب يف المؤلف ــوان الكت ــة اخــتالف عن ــد«البالغي ــي  ، محم ــن عل ب

، )ذو القعــدة ـ ذو الحجــة، 280، ص4ـــ3، ع26الصــامل، مجلــة عــالم الكتــاب، مــج

 م(.2005هــ(، )يناير ـ فرباير/مارس ـ أبريل، 1426هـ/المحرم ـ صفر، 1425

 .1096(  انظر: كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى ال،جاج، ص 2)
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وليس أمامنا سوى أن نحاول استنطاقه علَّه يبوح بما يساعد على ، مؤل فه

فه تنم عن  وبعد فحصه الحظت فيه عدة مالحظات قد، نسبته لمؤل 

 :وهي، مؤل فه المجهول

فة : مالحظ  ت ةيخ   ر  آخر من ورد ذكرهم يف الكتاب وفاة  هو ابن ع 

 ـ( مما يعني أن المؤلف مات بعد هذا التاريخ.هـ803ت) التونسي

 :مالحظذ ن ع يف ذ ن

ــ: مــن مصــادر المؤل ــف: نحيفاتت دة نحع يف تت -أ ايفيالس  ، ـ(هـــ368ت) ر 

يـــهوابـــن خ  ، ـ(هــــ370)ت األزهـــري و  د ي، ـ(هــــ370)ت ال  ر   والمـــاو 

فة التونسي الفقيه )، ـ(هـ450)ت ر   .ـ(هـ803-716وابن ع 

حديثه يف الفصل األول الذي يتحدث فيه  يف أثناء: نحثق ف  نحفقه  -ب

ظهرت ثقافة المؤلف الفقهية؛ حيث أطال يف الحديث ، عن كلمة السالم

ل يف الحكم ال، عن فقه التشهد والتسليم منه فقهي للمصلي إماما أو وفصَّ

 من التسليمة األولى ونيتها. مأموما أو منفردا

فمثال ، يذكر الكلمة ثم يذكر عدد معانيها غالبا: مالحظ  أس لب  

الحميم يف كالم العرب سبعة ، يف لغة العرب سبعة أشياء السالم: يقول

الحفص يف كالم العرب ، الناموس يف كالم العرب خمسة أشياء، أشياء

 الصياصي يف كالم العرب خمسة أشياء...وهكذا.، أشياءخمسة 

يه و  ال  ـ( يف تناول هـ370ت) وهو يف هذا متأث ر بأسلوب ابن خ 

شرح » ويف، «ليس يف كالم العرب» المشرتك اللفظي يف كتابه
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«المقصورة
(1)

ر  ،  ؛ حيث يبدأ «تفسيره» ـ( يفهـ450ت) ديوكذلك بالماو 

 ا أربعة معاٍن وهكذا.أو وله، ولها خمسة معانٍ : بقوله

معنا عدة عالمات مطردة يف كتابنا مجهول النسبة : نحكذ ب حيفن-6

 :منال بد  ولكي نعرف صاحبها، هذا

مطابقتها بالمؤلفات التي وردت معها يف مجموع خطي واحد إن -

 كانت مخطوطته جاءت يف مجموع خطي.

 فن مطابقتها بمؤلفات كل من ذكرت كتب الرتاجم أن له مؤلَّفا يف-

ـ(. فمطابقة كتب هـ803خاصة ممن كانوا بعد عام )، المشرتك اللفظي

الفن ذاته قد حلَّت كثيرا من هذه القضايا الشائكة؛ فتحقيق الدكتور 

بن سهل ابن  لمحمد« الحنين إلى األوطان» جليل العطية لكتاب

الذي ن سب « الحنين إلى األوطان» هو الذي ف كَّ لغ، كتاب، المرزبان

ّي  ف أنه لموسىر  وع  ، ــ(هـ255ت) للجاحظ طويال   و  ر  س 
، بن عيسى الك 

وهما كتابان يف الفن ذاته
(2)

. 

ألبي الحسن « آداب الملوك» وتحقيق الدكتور جليل العطية لكتاب

ز   علي « أخالق الملوك» هو الذي كشف حقيقة كتاب، ن الكاتبيبن ر 

                                                           

تحقيق كتابـه شـرح مقصـورة ابـن دريـد، محمـود (  انظر: ابن دريد وجهوده يف اللغة مع 1)

 م.1986هـ/1407، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط184جاسم محمد، ص

بـن سـهل، تحقيـق: جليـل العطيـة،  مقدمة تحقيق الحنين إلى األوطان، لمحمد(  انظر: 2)

 م.1987هـ/1407، 1، عالم الكتب، بيروت، ط15ص



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
134 

حظون سب للجا، «التاج يف أخالق الملوك» الذي ن شر باسم
(1)

وهما ، 

 كتابان يف الفن ذاته.

 يف أثناءيف تراث من كان حي ا  -إن تيسر لنا  -فإن لم نجد فنبحث  -

 هـ ممن لهم ميول لغوية.803أو بعد عام 

ثنا أذهاننا يف األمر حفظنا –وهو صعب  -وإن صعب األمر -  وحدَّ

 لهذه حل   ذلك وراء وليس، صدفة له مخرجا نجد فربما الناس به

 .كثيرا تراثنا خدمت والصدفة، لألسف ضلةالمع

وبما أن مخطوطة كتابنا جاءت يف مجموع فأول إجراء هو مطابقة 

والكتاب الذي ورد معه ، كتابنا بالكتاب الوارد معه يف المجموع الخطي

إلمام الفاضلية جالل « الآللئ المنثورة يف شرح المقصورة» هو كتاب

ن حازمب بن سلمان الدين أبي محمد عبد اهلل
(2)

ق ،  ق  ومن نعم اهلل أنه ح 

                                                           

بن الحارث  سوب للجاحظ سابقا(، لمحمد(  انظر: مقدمة تحقيق أخالق الملوك )المن1)

 .5الثعلبي، ص

ف به تعريفا شافيا، وكل مـا نعرفـه عنـه (  2) ال توجد ترجمة وافية له، ولم يصل إلينا ما يعر 

بـن حـازم المـ،ين  بـن سـليمان أنه: جالل الدين أبو محمد وقيـل أبـو إسـحاق عبـد اهلل

ه أبــــو حيــــان خشــــيو الشــــافعي، عــــابر الرؤيــــا المعــــروف بإمــــام الفاضــــلية، مــــن

ــــ(، ومـــن تالميـــذه أبـــو عبـــد اهلل المغربـــي األصـــل المصـــري 745األندلســـي)ت هـ

هــ، كـان مـن البـارعين يف تعبيـر الرؤيـا، ولـه 803هـــ(، تـويف بعـد عـام 749المنشأ)ت

ــا:  ــا، هم ــان فيه ــر»كتاب ــم التعبي ــر يف عل ــدة التحري ــم » ، وملخصــه«عم اإلشــارة يف عل

، انظـر: مقدمـة تحقيـق «األلفـاظ المشـرتكة»، و«منثورةالآللئ ال»، إلى جانب «العبارة

 (.8-4الآللئ، تحقيق: سعيد آل ي،يد، )ص
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األولى منهما حققت من ، تحقيقا علمي ا رصينا يف رسالتين علميتين

حققها رسالة دكتوراه ، البيت األول إلى البيت الخامس والستين

، كلية اللغة العربية، بجامعة أم القرى، بن عبد اهلل آل ي،يد بن علي سعيد

وستة وستين  مئةحققت من البيت  والثانية منهما، هـ1423/ 1422عام

بن هاشم السرحاين  بن الحسن حققها رسالة دكتوراه علي، إلى آخره

 .ــهـ1423/1424عام ، كلية اللغة العربية أيضا، بجامعة أم القرى بمكة

وبمطابقة ما استشففناه من كتابنا بالآللئ المنثورة الج،ء الذي 

 :بتحقيق السرحاين يتضح أن

فنا؛ ألن آخر ،  القرن الثامن الهجريمؤل فه تويف يف- تماما كمؤل 

 ـ(.هـ803ت) األعالم الذين ذكرهم هو ابن عرفة

ــ - ــر النقــل عــن الس  فــه يكث ــ368)ت رايفيمؤل  ، 442ـ( كمــا يف صهـ

، 561، 537، 528، 439ـ( كمـــا يف صهــــ370)ت واألزهـــري، 479

ال ويه ا، 590و، 530و، 408ـ( كما يف صهـ370)ت وابن خ  د يوالم  ر   و 

وابن ، 573، 533، 487، 448و، 413ـ( يف تفسيره كما يف صهـ450)

ـــة التونســـي ف ر  ـــا يف ص803)ت ع  ـــن ، 526، 412( كم ـــك م ـــر ذل وغي

فنا.، المواضع  تماما كمؤل 

فــه للمشــرتك اللفظــي - ا مؤل  وطريقــة تناولــه ، الشــرح يف أثنــاءتعــرَّ

، 408ص 166 حيث يقول يف شرح البيت تتشابه مع طريقة تناول كتابنا؛

ب ـى» ب ي ـةٍ : ال،ُّ ي ـه رحمـه اهلل، جمـع ز  و  ال  ب يـة يف كـالم العــرب : قـال ابــن خ  ال،ُّ

اء  يف : يقال: ثالثة أشياء ـو  ة والش  ب ـ،  بَّي ـت  الخ  ب ية  وز  ذ ز  ل إذا اتَّخ  ج  بَّى الرَّ ت ، 
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ب ي ــة ــة  ، ال،ُّ ب ي  ...وال،ُّ ب ،  ى فيهــا وي خ  ــت و  ــرٌة ي ش  ف  ةٌ : وهــي ح  ــر  ف  م   ح  ــر  يع  ف  ــٌة ت ح  ق 

...إلخ.، لألسد  يف مكاٍن عالٍ  ي ل  ذلك المكان  كان  الهالك   فإذا ب ل غ  السَّ

نقـل عـن المـاوردي  413وكذلك يف حديثه عن الشهيق وال،فيـر ص

ـا، نقل ثالثـة أقـوال 415ويف طغا ص، أربعة أقوال ويف العـراء ، وزاد رابع 

ى ، 416ص ــر   ص، 423والشَّ
ّ
ــي عــن ابــن خالويــه أربعــة نقــل  428واللَّ

ا ص، 429والنقبــة ص، معــاٍن لهــا ــذ  ، ذكــر لهــا خمســة  معــانٍ  428والشَّ

يَّر ص ط  ط ، 430والم  ر  ، نقل عن ابن خالويـه فيهـا أربعـة أقـوال 437والف 

ـــــــاء ص ا، 443-442والطَّخ  ــــــــر  ن ص، 444والع  ــــــــر  -466والق 

 خ.ل...إ467

يه و  ال  اول المشرتك ـ( يف تنهـ370)ت كما أنه تأثر بأسلوب ابن خ 

دي، «ليس يف كالم العرب» اللفظي يف كتابه ر  او   وكذلك بالم 

أو ولها ، ولها خمسة معان: ؛ حيث يبدأ بقوله«تفسيره» ـ( يفهـ450)ت

 أربعة معان وهكذا.

( قد  ولكني الحظت كسرا طفيفا لهذه القاعدة؛ حيث إن كلمة )ظ نَّ

الشواهد  من حيث، ولكن المعالجة مختلفة، عولجت يف الكتابين

والنقول
(1)

. 

                                                           

، 351، واأللفاظ المشرتكة لوحة 894الآللئ المنثورة، تحقيق: السرحاين، ص(  انظر: 1)

 .352و
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ث يف مباحث فقهية - ا يف كتابه فقد تحدَّ ثقافته الفقهية طاغية جد 

ك ل وأحكامه الفقهية كما يف : مثل، كثيرة جدا ش  ن ث ى الم  حديثه عن الخ 

. وفاتحة 440والتفريط يف الصالة ، 422وعن النجاسة ص، 282ص 

وغير ، 447صالكتاب ووجوهبا يف الصالة وهل البسملة منها أم ال 

ذلك من المواضع الكثيرة. وهذا الملحظ الحظناه يف كتابنا المشرتك 

 اللفظي كما ذكرت سابقا.

من مصادره الوسيط ؛ إذ يتضح من مصادره أنه شافعي المذهب-

 والمجموع شرح مهذب الشيرازي لإلمام النووي، ـ(هـ505ت) للغ،الي

يت قوله تبعا ويأ، وصرح بمذهبه بقوله وقال أصحابنا، ـ(هـ676ت)

كما صرح بالنقل عن الشافعي كثيرا كما ، للمذهب الشافعي ومصادره

 .557وص، 426يف ص

وكل هذه األمور تتفق بفضل اهلل مع ما استشففناه من كتاب األلفاظ 

 المشرتكة.

رغم ما سبق فإننا ال نستطيع أن نج،م بنسبته : عدم  ف ي  نألدح -7

األدلة األسلوبية والمقارنة  -بقاكما ذكرت سا -إلمام الفاضلية؛ ألن 

فربما يوجد مؤل ٌف آخر يشرتك يف ، أجدى يف نفي النسبة من تأكيد النسبة

 كما حدث مع أحمد زكي باشا يف تحقيق نسبة كتاب، هذه السمات معه

فقد كتب يف تأكيد نسبته للجاحظ ما يقرب ، «التاج يف أخالق الملوك»

إن »: فقال يف ما قال ية ومقارنةصفحة معتمدا على أدلة أسلوب مئةمن 

أسلوب فيه : الجاحظ قد امتاز بأسلوب مخصوص من الكتابة والتعبير
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، وله رشاقة؛ أسلوب تتجلى فيه األلفاظ العذبة، وعليه طالوة، حالوة

والمعاين التي ، والطبع المتمكن، والديباجة الكريمة، والمخارج السهلة

ى القلوب أصلحتها من وإذا صارت إل، إذا طرقت الصدور عمراا

وها ، وإذا جرت على األلسنة فتحت لها أبواب البالغة، الفساد القديم

ن ا النظر يف تضاعيفه وثناياه وأعطافه« التاج»هو  ل  وجدناه حاليا ، إذا أ ج 

مما ينادي بأن ، والنتف الجياد، بعيون الكلم الروائع والفقر الحسان

وتأيت المفارقة «. لجاحظ.....هو هو ا، وصائغه الحاذق، صانعه الماهر

ل بي بدليل تاريخي يقيني أورده جليل  من ثبوت نسبة هذا الكتاب للثَّع 

العطية
(1)

. 

كما أن هناك مالحظة تجعلنا يف شك حيث اشتهر إمام الفاضلية 

ورغم ذلك لم أجد أي أثر لهذا ، وله فيها كتابان كبيران، بتعبير الرؤى

ن الآللئ المنثورة بأنواع مختلفة من رغم أنه شح، العلم يف الكتابين

العلوم؛ فأنت تجد فيه النحو والصرف والعروا والتجويد واللغة 

 والفقه...إلخ.

 وهو –هناك دليل تاريخي خاٍل من النواقض : نحجزم ب حوسب  -8

 مجاال يدع وال، السابقة األدلة صحة يؤكد -ذكرت كما األدلة أقوى

«المنثورة الآللئ» لكتاب مقدمته يف الفاضلية إمام قال حيث، للشك
(2)

 :

                                                           

بن الحارث  مقدمة تحقيق أخالق الملوك )المنسوب للجاحظ سابقا(، لمحمد(  انظر: 1)

 .5الثعلبي، ص

 .3ل ي،يد، النص المحقق، صآ(  الآللئ المنثورة، تحقيق: سعيد 2)
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ختمت الكتاب بج،ء لطيف يشتمل على جملة من األضداد واللفظ »

 .«المشرتك يف كالم العرب...

وصفه للمخطوطة عن أمر نسبة األلفاظ  يف أثناءوتحدث محققه 

المشرتكة فقال
(1)

ر  »: 
ك  ]يعني على مخطوطة راغب باشا[ أنه يشتمل  وذ 

ظا مشرتكة بين العرب العرباء ومعانيها البن دريد على كتاب يحوي ألفا

وليس األمر على ما ذكر؛ فإن هذا الكتاب الذي أ شير إليه ، رضي اهلل عنه

وقد ، وهي للمؤلف أيضا، هو الخاتمة التي قدمت الكالم عنها آنفا

 .«ذكرها يف مقدمته

، إلمـام الفاضـلية بيقـين« األلفـاظ المشـرتكة» وهبذا تتأكد نسبة كتاب

ى عن ابن دريد بيقين.  وت نف 

                                                           

 .96الآللئ المنثورة، تحقيق: السرحاين، ص(  انظر: 1)
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 نذ ئج نحب ث

 :توصل هذا البحث إلى عدة نتائج هي

ونفيه عن ، إلمام الفاضلية« األلفاظ المشرتكة» تأكيد نسبة كتاب -

 ابن دريد.

التأكيد على أن منهج تحقيق النسبة الذي توصلت إليه يف -

تاريخي أطروحتي للدكتوراه منهج سديد بفضل اهلل؛ إذ أكد نتائجه دليل 

 قطعي.

التوصل إلى معلومة لم يقف عليها السرحاين محقق الآللئ وهي  -

(؛ ألنه كان ينقل عن ابن هـ803أن إمام الفاضلية تويف غالبا بعد عام )

فة الفقيه الذي تويف يف هذه السنة كما ذكرت سابقا ر  وقد حاول ، ع 

السرحاين التماس زمن وفاة إمام الفاضلية
(1)

ي حيان عن طريق شيخه أب 

ولكن ، ـ(هـ749وتلميذه عبد اهلل المغربي )ت، ـ(هـ745ت) األندلسي

فة مطلقا يف مقدمة التحقيق وال يف فهارس  ر  السرحاين لم يذكر ابن ع 

رغم أنه مذكور يف المواضع التي أشرت إليها ، األعالم يف هناية التحقيق

 من قبل.

وهو ، لشرحهمعرفة أن هذا الكتاب أراد له مؤلفه أن يكون خاتمة -

 أمر لم أجد مثله يف تراثنا؛ أن ي خت م كتاٌب بكتاب.

                                                           

 .7الآللئ المنثورة، ص(  انظر: 1)
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 نحيفا دة رنحيفشنجع

 :نحكذب: أرال

، إحكام صنعة الكالم يف فنون النثر ومذاهبه يف المشرق واألندلس .1

، بن عبد الغفور الكالعي اإلشبيلي األندلسي ألبي القاسم محمد

 م.1985، 2ط، عالم الكتب، دكتور محمد رضوان الداية: تحقيق

بن الحارث  لمحمد، أخالق الملوك )المنسوب للجاحظ سابقا( .2

، لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، جليل العطية: تحقيق، الثعلبي

 م.2003هـ/ 1424، 1ط

: تحقيق، البن حجر العسقالين، إنباء الغمر بأنباء العمر يف التاريخ .3

، 2ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد المعيد خان

 م.1986

محمد : تحقيق، للسيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة .4

 لبنان.، المكتبة العصرية، أبو الفضل إبراهيم

محمد ، تحقيق نسبة النص الرتاثي النثري مختلف النسبة إلى مؤلفه .5

 م.2011، رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس، علي عطا

، مكتبة الخانجي، م هارونعبد السال، تحقيق النصوص ونشرها .6

 م.1998، 7ط

المجلس ، السيد مصطفى السنوسي، تعليق من أمالي ابن دريد .7

 م.1984، 1ط، الوطني للثقافة واآلداب والفنون بالكويت
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، جليل العطية: تحقيق، بن سهل لمحمد، الحنين إلى األوطان .8

 م.1987هـ/ 1407، 1ط، بيروت، عالم الكتب

، عبد القادر البغدادي، ن العربخ،انة األدب ولب لباب لسا .9

دار الكتب ، وإميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريفي: تحقيق

 بيروت.، العلمية

الدرس البالغي عند أبي القاسم الكالعي يف كتابه إحكام صنعة  .10

جامعة أبي بكر ، رسالة ماجستير للطالب لطفي عبد الكريم، الكالم

قسم اللغة العربية ، انيةكلية اآلداب والعلوم اإلنس، تلمسان، بلقايد

 م.2005، وآداهبا

، يف اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد ابن دريد وجهوده .11

، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، محمود جاسم محمد

 م.1986هـ=1407

عبد القادر : تحقيق، للعكربي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .12

 ـ.ـهـ1406، دار ابن كثير، ومحمود األرناؤوط، األرنؤوط

، دار المعارف، بنت الشاطئ: تحقيق، للمعري، الصاهل والشاحج .13

 م.1984، 2ط

المدينة ، مكتبة العلوم والحكم، لألدنروي، طبقات المفسرين .14

 ـ.ـهـ1997، 1ط، المنورة
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قدم له وفهرسه محمد جميل ، لمصطفى جواد، يف الرتاث العربي .15

، ة واإلعالموزارة الثقاف، العراق، وعبد الحميد العلوجي، شلش

 م.1979، سلسلة كتب الرتاث، ودار الرشيد

من البيت ، إلمام الفاضلية، الآللئ المنثورة يف شرح المقصورة .16

بن عبد  بن علي سعيد: تحقيق، األول إلى البيت الخامس والستين

/ 1422، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، دكتوراه، اهلل آل ي،يد

 ـ.ـهـ1423

من البيت ، إلمام الفاضلية، يف شرح المقصورة الآللئ المنثورة .17

، بن هاشم السرحاين بن الحسن علي: تحقيق، إلى آخره 166

، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة، دكتوراه

 .ـهـ1423/1424

المنارة للطباعة ، أحمد الخراط، محاضرات يف تحقيق النصوص .18

 م.1984هـ/ 1404، 1ط، والنشر

دار الكتاب ، نشرمضان ش، يف مكتبات تركيانوادر المخطوطات  .19

 م.1975، بيروت، الجديد

 :نحدرةي ت: ث ن  

بن  محمد، «اختالف عنوان الكتاب يف المؤلفات البالغية»بحث  .20

)ذو ، 280ص، 4ـ3ع، 26مج، مجلة عالم الكتاب، علي الصامل

)يناير ـ ، ـ(هـ1426، هـ/المحرم ـ صفر1425، القعدة ـ ذو الحجة

 م(.2005، ـ أبريل فرباير/مارس
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، لعبد الرحمن الهليـل، «التبيان ال للعكربي وال البن عدالن» بحث .21

ربيع ، 2العدد، 3المجلد ، مجلة الدراسات اللغوية، 212، 120ص

 م.2002، هـ/ يوليوـ سبتمرب1422، األول ـ جمادى اآلخرة

ـروا ألبـي الحسـن يصنعة الشعر للس  » بحث .22 رايف هـو كتـاب يف الع 

، مجلـة معهـد المخطوطـات، حمـود محمـد الطنـاحيم، «العروضي

 م.1996هـ/ 1417، 159ص ، 2ج، 40مجلد 

، الدكتور حسين علي محفوظ، البن فارس« فتيا فقيه العرب» بحث .23

يوليـو ، 33المجلـد ، نشره يف مجلة المجمع العلمي العربـي بدمشـق

 4والج،ء الثاين نشـره فيهـا يف العـدد ، وما بعدها، 443ص، م1958

 .633ص، م1958ديسمرب 

دكتور محمد ، «القيمة األخالقية لكتاب المالحن البن دريد» بحث .24

، م 2016، عـدد أغسـطس، نشر بمجلـة العربـي الكويتيةــ، علي عطا

 :على الرابط، وعلى موقع حماسة

(thttp: //www.hamassa.com/2016/07/19/%D8%A7%D9%84%) 

كتـــاب الحكـــم واألمثـــال بـــين الـــوهم يف النســـبة وكمـــال »بحـــث  .25

مجلــة آفــاق الثقافــة ، 111ص، لعبــد الــرازق حــوي،ي، «اإلخــالل

، السـنة السادسـة عشـرة، اإلمـارات، مركـ، جمعـة الماجـد، والرتاث

هـــ/ 1429، ربيـع الثـاين، 132ــ 108ص، العدد الحـادي والسـتون

 م.2008، مارس

ــربم»بحــث  .26 ــعار الع ــرة أش ــف جمه ــواد، «ؤل ــة ، مصــطفى ج مجل

 م.1960هـ/1371، 194ص، 7عدد ، المجمع العلمي العراقي

http://www.hamassa.com/2016/07/19/%D8%A7%D9%84%25)
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 :نحيفخطلط ت: ث حث 

ان  » مخطوطة .27 ع   وم 
ب اء  ر  ب  الع  ر  ـاياأللفاظ المشرتكة الواقعة بين  الع  ، «ه 

محفوظ برتكيا يف مكتبة راغب باشـا ، الكتاب الثاين يف مجموع خطي

 .(2-1162) برقم
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(3) 

 تحمل الوصف للضمير

 في الفكر النحوي
 

 محاد بن حممد الثمالي د.

 

 أسذ ا م  ة  بقسم نح غ  رنحو ل رنحاشا ،  

      نح غ  نحعشب   بج مع  أم نحقشى.

  من       «ميفذ ز»حال ع ى نحد ذلةنه بذقديش

 بج مع  أم نحقشى.، نح غ  نحعشب  

  نح تتبك   مجيفتتع نح غتت  نحعشب تت  ع تتى  عضتتل

ر  نحعديتتد متتن نح جتت ن رنحيفجتت حس نحع حيف تت ، 

 .نحع يف   رنحج مع  
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 م خص نحب ث

ــه والصــال ،الحمــد هلل وحــده ــا محمــد وعلــى آل ة والســالم علــى نبين

 :وصحبه أجمعين. وبعد

ع وموضـ صف للضـمير يف الفكـر النحـوي(و)تحمل ال: موضوع فإن

مـن تناولـه مـن  أر   لـمولـذا  ؛منذ القدم ظاهر غمواتتسم بعض أفكاره ب

أقــدم المــربد فيمــا زعــم  الــذي أشــرت إليــه غمــواهــذا الول، المحــدثين

ومنهـا ، بعدد من المسائل المشـكلةالفارقي على تصدير كتابه المقتضب 

هبـا عـن ابتـذال مـن لـم تبلـغ طبقتـه  )ليصـونه نحلصف غ ش نحج ةي ةلمسأ

ـن قصــرت رتبتـه عـن الت، قـراءة مثلـه شــاغل ويحوطـه فيهــا مـن تالعـب م 

، حليفهاال ي،ال ومع ما بذله الفارقي يف المسألة إال أن الغموا  بشكله(

يف  يصف صـنيع الفـارقي يمةضوهو ما جعل الشيخ محمد عبد الخالق ع

وما أشبهها بلحم جمل غث ، رياضة عقلية عنيفة): بأنه مقدمة المقتضب

على رأس جبل وعر( ومـن قبلـه أشـار السـمين الحلبـي )إلـى أن يف هـذه 

 .قل من يضبطه( المسألة خالفا

ــد اجتهــدت  ــى يالنحــو الفكــر أن أوضــحوق ــذي بن ــه النحــاة  ال علي

صف( وما ومصطلح )المن خالل الحديث عن ، قشتهم لهذه المسألةمنا

ــه  ــهمدلوالو، ألفاظــهتعــدد يتناول ــت، صــطالحيةاال ت ــم بين ــين  ث ــرق ب الف

ــاري ــا؛ ، الوصــف الج ــل منهم ــن خــالل خصــائص ك ــاري م ــر الج وغي

فـإن ، غيـر الجـاري بخـالف، بق باسم واحد ال غيـربد أن يس ال يالجارف

 لما همبنية على أن بذلك ة الجاريتسميف، سميناأن يسبق ب، من ضروراته
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: هو ما قبله يف المعنى نحـو يتحتم أن يكونإنه ف، كان مسبوقا باسم واحد

 فالخرب هنـا جـار، و)قائم( هو زيد يف المعنى )قائم( فـ)زيد( هو، زيد قائم

: بخالف الوصف غير الجاري نحو، هو )زيد(و، احبه يف المعنىعلى ص

حتمـل أن ا، باسـمين امسـبوق لمـا كـان الوصـفف، ه هـوعمـرو ضـارب زيد

حتمـل وا، هـو لـه يكون جاريا علـى مـن عندئذالسم الثاين ويكون معناه ل

 مراعاة مع، فيكون جاريا على غير من هو له معناه لالسم األولأن يكون 

ــ ــد ينحــالال يفه أن إعراب ــو، واح ــادةا وه ــا إلف ــم ال إعرابي ــن االس ــاينع  ث

اإلفادة عن االسم  أصبحتلكن لما ، غير ذلكب وأأو بنعته ، باإلخبار عنه

مـا تقتضـيه طبيعـة تقدمـه  وهـي، األولواألصـل أن تكـون لالسـم ، الثاين

زوال اإللبـاس مـن  ثـم أبنـت أن .يـر مـن هـو لـه(سمي بـ)الجاري علـى غ

ضمير يعـود إلـى االسـم ه يتلون يعود إلى أنه يل،م أجاري غير الالوصف 

 ارابطـ أن يكـون وهما، من خالل وظيفتيه الرئيستين، األول ليمنع اللبس

)زيـد( : ه هـو( بالمبتـدأ األول)عمـرو ضـارب: وخربه لجملة المبتدأ الثاين

، أكان خـربا سواء،  للوصففاعاليكون ومن جهة ثانية أن ، جهةهذا من 

 .بد له من فاعل ال ففي كل هذه المواقع، صلة أم، م حاالأ، أم نعتا
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 نحيفقدم 

ــل الوصــف ــر النحــوي للضــمير موضــوع )تحم صــبغة  ذو (يف الفك

ذ فمنــ، مشــكالت بالغــة الصــعوبة هيف بعــض مســائل نإخاصــة مــن حيــث 

إحدى مسائل  (هالوصف الجاري على غير من هو ل): مسألة القدم كانت

ــو العبــاس المــربد أن يتعمــد أ ؛ ولــذاةالمشــكل البحــث ــه  هبــا صــدرب كتاب

،عم الفـارقيف، مقتضبال
(1)

أن المـربد مـا صـنع ذلـك يف أول المقتضـب  

ويحوطه فيها مـن ، هبا عن ابتذال من لم تبلغ طبقته قراءة مثله إال)ليصونه

ــن قصــرت رتبتــه عــن التشــاغل بشــكله( تالعــب م 
(2)

ومــع أن علــى كــل . 

، سـبقه مـن القـدماء والمحـدثين باحث أن يحتاط لما يعالجه بـأقوال مـن

مـا قد كتـب في جد أحدا من المحدثينإال أين لم أ، ليفيد مما كتبه الجميع

، (يف الفكر النحـوي )تحمل الوصف للضمير: أنا بصدد الكتابة عنه وهو

 وراء انصـراف البـاحثين مـن صـعوبات كانـتالموضـوع  مـا يف يبدو أنو

دث بــه علماؤنــا إال مــا تحــفلــم يكــن أمــامي ، فيــه عــن الكتابــةالمحــدثين 

 ونــص علــى الوصــف الجــاري وغيــرفيــه مــن كتــب  وكــان أول، القــدماء

بكـر تلميذه أبـو ثم ، دأبو العباس المرب-حسب ما اطلعت عليه–الجاري 

                                                           

بن سعيد الفارقي النحوي، كان بارعا يف العربية، وأديبـا فاضـال،  هو أبو القاسم سعيد ( 1)

هــ. مقدمـة كتـاب تفسـير المسـائل المشـكلة يف أول 391مات مقتوال يف القاهرة سنة: 

ـــة الطلـــب يف تـــاريخ حلـــب: 10المقتضـــب:  ـــات: 9/4301، وبغي ، والـــوايف بالوفي

 .1/584، وبغية الوعاة: 15/223

 .41تفسير المسائل المشكلة يف أول المقتضب:  ( 2)
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المسـائل تفسـير ): فـألف كتابـه، أبو القاسـم الفـارقيأتى  ثم، ابن السراج

ة )جريـان ألمسـه فيـه شـرحوكان ممـا ( يف أول كتاب المقتضب المشكلة

ومـع ، وهي إحدى دعامات بحثي الرئيسة، له( الوصف على غير من هو

غامضــا عســر  إال أن الموضــوع ال يــ،ال، وغيــرهم مــا كتبــه هــؤالء الجلــة

إلـى وصـف الشـيخ محمـد عبـد الخـالق عضـيمة  ما دفـعهو و، المسالك

ومـا أشـبهها بلحـم ، رياضـة عقليـة عنيفـة)مسألة بأنه الالفارقي عن  عمل

ث على رأس جبـل وعـر(جمل غ
(1)

فيمـا بعـد  السـمين الحلبـيثـم أتـى ، 

قل من يضـبطه اأن يف هذه المسألة خالففذكر 
(2)

بيـان وقـد اجتهـدت يف ، 

 لمراد النحاة افكان عملي فيه وصف، من صعوبات هحل ما فيالموضوع و

ـيع  الـذي  جــل اتضـح أن ف، مـا اختلفـوا فيـه وتـرجيح ومناقشـته، فهمـه رس 

ــه ف البصــريين حــديث ــىي ــا عل ــان مبني ــاس ك يف حــين أن الكــوفيين ، القي

، علــى ذلــك البصــريين فتوافقــوا مــع، اكــان ملبســ اعتمــدوا القيــاس فيمــا

ثـم ، ملمـاؤهعرواهـا ألدلـة سـماعية كثيـرة ، ليس ملبسـا وخالفوهم فيما

وقد نظمت ، فرجح عنده مذهبهم اهلل ابن مالك أبو عبد فيما بعدشايعهم 

 :البحث فيما يلي

 مـن  ومـا يرادفـه، وتحـدثت فيـه عـن مصـطلح الوصـف :تمهيدال

 مصطلحات أخرى.

                                                           

 .1/91مقدمة المقتضب:  ( 1)

 .9/139الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون:  ( 2)
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 تحــدثت فيــه عــن  التحمــل يف الفكــر النحــوي.: المبحــث األول

، ضمارواإل، بينه وبين مصطلحي االستتار وعن الفرق، مصطلح التحمل

 .النحوي ستخداماال من كل   وموضع

 ذكـرت فيـه أن ، ما يتحمل الضمير من األوصاف: المبحث الثاين

، أو أحـواال، نعوتـا وأ، ألوصاف ال تتحمل الضمير إال إن كانـت أخبـاراا

 أو صالت لألسماء الموصولة.

 وفيه، هالوصف الجاري وضمير: المبحث الثالث: 

 أن الوصـف  فيـه ذكرت، معنى الوصف الجاري: المطلب األول

ه هـو الموصـوف يف المعنـى؛ خـربا نـوأ، الجاري ال يسبق إال باسم واحد

 .كان أو غيره

 وفيه، الضمير مع الوصف الجاري: المطلب الثاين. 

ذه هـ ذكـرت يف له الوصف فاعل. لالضمير المتحم  : المسألة األولى

لضـمير مـع الوصـف الجـاري وظيفـة اأن جمهور النحاة يرى أن  لمسألةا

 مذهبهم. ت  وقد رجح، فاعل ال غير هي أنهوواحدة وظيفة 

 ــ: المســألة الثانيــة  .ورابــطٌ  فاعــٌل لوصــف ل لــه االضــمير المتحم 

 ن؛ فاعالوظيفتي لضمير مع الوصفأن بعض النحاة يرى أن ل اذكرت فيه

فاتحاد الوصـف ومـا قبلـه ، وقد بينت أنه ليس برابط، يف آن واحد اورابط

 هو الرابط. ىمعن  

 وفيه، الوصف غير الجاري وضميره: المبحث الرابع: 
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 ه.معنـى الوصـف الجـاري علـى غيـر مـن هـو لـ: المطلب األول 

ولهذا يحتمل أن  ؛ذكرت أن الوصف غير الجاري ال بد أن يسبق باسمين

 .أحد االسمين يف المعنىيكون هو 

 الضمير مع الوصـف الجـاري علـى غيـر مـن هـو : المطلب الثاين

وهـو ، من اجـتالب فاعـل للوصـف غيـر الجـاريال بد  ذكرت فيه أنه له.

يكـن مسـترتا ثـم  وبينـت أن الضـمير معـه لـم، الضمير المنفصل التالي له

 وإنما حاله كحال الفاعل حين يكون اسما ظاهر ال غنى لعامله عنه.، برز

 . المسؤول أن ينفع بما نقولواهلل

  



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
154 

 عود نحو  ة  افماط ح نحلصف أر نح  : ذيفه دنح

وعلــى آلــه وصــحبه ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل، الحمــد هلل

 :وبعد، ومن وااله

أكثـر  نتناواليوهما ، طلحات المرتادفةمن المص ةالصف أوصف وفال

  من معنى
 
 .اصطالحي

خـالف  أو تعـدد لفظـه، والحقيقة أن تعـدد معنـى المصـطلح الواحـد

وبداللـة واحـدة ال ، واحـدفاألصل يف المصطلح أن يكون بلفظ ، األصل

تناول أكثـر مـن معنـى اصـطالحي؛ ألن الغـرا مـن المصـطلح حصـره ت

فـإذا ، الشـارحة لمعنـاه عـن العبـارات اهب ىي ستغنف واضحةلتصبح داللته 

صـــاحب ذلـــك اضـــطراب يف  ظـــهاأو ألف، تعـــددت دالالت المصـــطلح

 .صل المعنى بأقل كلفةوت  وضوح الداللة التي ينبغي أن 

 ؛لفظا ومعنـى داللة مصطلح الوصفيف  التعدد حصل ومع ذلك فقد

، أو نعـت، وصـف بأهنـا أو، فتوصف بعض الكلمـات إعرابيـا بأهنـا صـفة

)اسـم : وهـيأو صـفة ، توصف بعض الكلمات المشتقة بأهنا وصف كما

ــة، الفاعــل ــول، وصــيغ المبالغ واســم ، والصــفة المشــبهة، واســم المفع

التفضيل(
(1)

، مصطلحا لحروف الجر والظروف معا الصفة وتارة تكون، 

                                                           

، و: 1/304، شرح التسهيل البن مالك: 3/1157شرح الكافية الشافية البن مالك:  ( 1)

بـــن عقيـــل: اشـــرح : ، وانظـــر88-1/87وشـــرح المفصـــل البـــن يعـــيش:  3/313

 .3/472والتصريح بمضمون التوضيح: 2/154
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عند الخليل وأكثر الكوفيين
(1)

ملحـظ  وهذا التعدد، على تفصيل يف ذلك 

صطلحات النحوية األخرىالم بعض منه ال تخلو
(2)

. 

، ضـميرلل هتحمل مدار الحديث عن وصف االشتقاقي هوال ولما كان

 .أخرىية حصطالا معانما حول ذلك من رأيت أن أذكر على عجل 

الصفة( عند أهل العربية لها أكثـر مـن داللـة أو ، الوصفإن ): فأقول

ةاصطالحي
(3)

: 

وصف مصطلح)اليستعمل النحاة : لصفحن حيفاط ح نحدالح  نألرحى

فبهــذا يصــبح ، (ةوصــف صــفو): فيــه فيقــال، للنعــت فينراد( مــةصــفوال

، )الوصـــف: اصـــطالحيةألفـــاظ  الناحيـــة النحويـــة ثالثـــة مـــن وصـــفلل

ـــى ن، والنعـــت ـــة والصـــفة( وهـــي كلهـــا بمعن ـــد التبعي حـــوي واحـــد يفي

                                                           

، ومختصر 323-1/322، ومعاين القرآن للفراء: 8/157، 3/262، 2/43العين:  ( 1)

، وإيضــاح الوقــف واالبتــداء: 64، ومجــالس ثعلــب: 55-54البــن ســعدان:  النحــو

، انظر: بحثي: الخليل رائد المصطلحات الكوفية: مجلة كلية دار العلوم العـدد: 656

 .591الصفحة:  2015عام:  86

، ومــن ذلــك مصــطلح )المفــرد(، ومصطلح)المشــتق(، 4/627المقاصــد الشــافية:  ( 2)

يطلق تارة على الواحد شقيق المثنـى والجمـع، ويطلـق  ومصطلح )الجامد(، فالمفرد

يف باب المنادى وباب )ال( النافية للجنس على االسـم الـذي لـيس بمضـاف وال شـبيه 

بالمضاف، ويطلـق أيضـا علـى الخـرب، والنعـت، والحـال إذا لـم تكـن جمـال وال شـبه 

 طالق.إجمل، ومثل ذلك المشتق فإن له أكثر من 

 .2/283انظر: شرح الرضي:  ( 3)
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المعروفة
(1)

نالنحـاة المتـأخري دارجـة عنـد وهذه المرتادفات الثالثة، 
(2)

 ،

قـد ف، علـى تفصـيل من قبله الخليلستاذه ومذهب أ، يبويهوهو مذهب س

جـرى  مصطلح النعت يف مواضع عدة ومنها مثالسيبويه استخدم  )باب م 

) ــوت  ــى المنع ــت  عل النع
(3)

ــا(،  ــة عليه ــت المعرف ــاب مجــرى نع و)ب
(4)

 ،

أيضـا الصفة التي هي النعت يف مواضع عـدة ستخدموا
(5)

سـتخدم كمـا ا، 

مواضع أخرى كثيرة يفالوصف الذي يرادف النعت 
(6)

. 

ومن المفيد أن أنبـه إلـى أن اسـتعمال سـيبويه الصـفة والنعـت لشـيء 

فالخليل ي،اوج كثيرا يف االسـتعمال بـين ، واحد من موروثاته عن الخليل

وهي من أبرز صـفات منهجـه ، المصطلحين المرتادفين كالنعت والصفة

فتارة يستعمل النعت، يف المصطلحات
(7)

صفةوتارة يستعمل ال 
(8)

ولكن ، 

فيمـا  -واستعماله لهما مبني ، له تفصيل يف معنى الصفة ويف معنى النعت

النعـت »: فلـذا قـال يف العـين، على المعنى اللغوي لكـل مصـطلح -أرى

ك  الشيء  بما فيه. وي قال    النَّع ت  وصف الشيء  بما فيه إلى الحسـن: وصف 

                                                           

 .2/282انظر: شرح الرضي:  ( 1)

 .3/47شرح المفصل البن يعيش:  ( 2)

 .1/421الكتاب:  ( 3)

 .421، 399، 1/153، وانظر: 2/5الكتاب:  ( 4)

 .220، 88، 48، 1/21الكتاب:  ( 5)

 .57، 51، 2/50، 363، 129، 1/16الكتاب:  ( 6)

 .3/154، 73، 2/72، 1/240العين:  ( 7)

 .3/240، 1/64العين:  ( 8)
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ت كل  ، مذهب ه «نعت سوءهذا : فيقول، ٌف إال أن يتكّلف  م 
(1)

وذكر يف كتاب ، 

ــه الجمــل ل
(2)

﴾ڈ ڈ ژ﴿»: فقــال، أن الصــفة هلل ســبحانه 
(3)

ف ع   ــالرَّ ب 

و  م حل النَّع ت ه  ش و  ر  ع  ي ال 
ال ى، على أ نه صفة لذ  الّصفة هلل ت ع  والنعـت ، و 

«للمخلـــوق
(4)

ـــاه »: وقـــال يف العـــين،  والحلـــيم يف صـــفة اهلل تعـــالى معن

بور «الصَّ
(5)

. 

فقـد ، لخليل كان ي،اوج بـين المصـطلحين المرتادفـينوبناء على أن ا

البصريون يف الشطر اآلخر فتحيـ،ت  وتابعه، تابعه الكوفيون يف شطر منها

فــاألول للبصــريين )الصفة والنعــت( كـــ مــن هنــا مصــطلحات كــل طائفــة

الظرف والصفة()كذلك ووالثاين للكوفيين 
(6)

، فهما لشيء واحـد عنـده، 

                                                           

 .1/745، وانظر: شرح ألفية ابن معطي: 2/73العين:  ( 1)

بن أحمـد ولـيس لغيـره(، وبحـث  لقد أثبت يف بحوثي الثالثة: )كتاب الجمل للخليل ( 2)

)النصــب علــى الصــرف عنــد الخليــل والفــراء( وبحــث )الخليــل رائــد المصــطلحات 

 ن أحمد.ب الكوفية( أن كتاب الجمل، وكتاب العين كالهما للخليل

 .58الذاريات:  ( 3)

 .196الجمل:  ( 4)

 .1/745، وانظر: شرح ألفية ابن معطي: 3/247العين:  ( 5)

ــين:  ( 6) ــل: 8/157، 7/325، 2/43الع م ــل 429، 307، 303، والج  ــر: الجم ، وانظ

 .63بن أحمد:  للخليل
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والصــفة أصــبحت ممــا ، له البصــريونلكــن الظــرف أصــبح ممــا يســتعم

وغيرهما كثير، يستعمله الكوفيون
(1)

. 

ســتعمله مكــان النعــت وأمــا )الوصــف( هبــذا اللفــظ فلــم أر الخليــل ي

وإنمـا هـو عنـده فيمـا ظهـر ، لم يستعمله مصطلحا نحوياإنه والصفة؛ أي 

لي مصطلح اشتقاقي فقط
(2)

له مصـطلحا نحويـا؛ اسـتعميبدو أنه ترك او، 

واســم ، لك عنــده يف المصــطلح االشــتقاقي؛ اســم الفاعــلألنــه مســته

فيبـدو أنـه جعـل )الصـفة( مصـطلحا نحويـا ، والصفة المشـبهة، المفعول

وجعل )الوصف( مصطلحا اشـتقاقيا خاصـا بـذلك النـوع ، خاصا بالنحو

 ومعناهمـا، و)الصـفة( مصـدر مع أن كال مـن )الوصـف(، من المشتقات

والهاء عوا مـن ، فا وصفةوصفت الشيء وص»: واحد؛ قال الجوهري

«الواو
(3)

بطبيعته يقتنص معنى واحدا من معـاين الكلمـة لكن المصطلح ، 

 تتعدد ألفاظه؛ ليبقـى واضـح المعـالم سـاطع الَّ ينبغي أفلذا ، اللغوية فقط

 الداللة.

أن النحاة الحقا يـذكرون أن النعـت مـن  ومما هو جدير باإلشارة إليه

والصـفة مـن مصـطلحات أهـل وأن الوصـف ، مصـطلحات أهـل الكوفـة

                                                           

للغويـة: بن أحمد وليس لغيره: مجلة الدراسـات ا انظر: بحثي: كتاب الجمل للخليل ( 1)

140. 

 .3/281، 2/65انظر: العين:  ( 2)

 .4/1438الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( )وصف(:  ( 3)
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البصرة
(1)

والحقيقة المجهولة أن الخليل هو أول من نعرف أنه يستخدم ، 

واســـتخدام الكـــوفيين لمصـــطلح ، مصــطلح النعـــت ومصـــطلح الصـــفة

يف هذا المصطلح ويف غيره مـن ، هتقليد لتال الستعمال الخليل و، النعت

ــول، المصــطلحات ــن يق ــر الكــوفيين يف مصــطلح إن: وم ــن أث  النعــت م

، وأثـره فيـه ال ينكـر، فالخليل أكرب أسـاتذة سـيبويه، سيبويه ال برهان له به

فـالمتعين أن ، وقبـل الكـوفيين، فقد استخدم هذا المصطلح قبـل سـيبويه

كمـا سـرى ، يكون قد سرى هذا المصـطلح لسـيبويه مـن أسـتاذه الخليـل

لكـن ، للكوفيين من طريق رئيسهم الكسائي أحـد أنجـب تالميـذ الخليـل

وقد أبنتهـا ، ذ القدملة منأن الكوفيين متأثرون بالخليل قضية مجهو قضية

لكذليف بحث جرد 
(2)

. 

ــا الصــفة : نحدالحتت  نحث ن تت  حيفاتتط ح نحاتتف  ــتعمل فيه ــا تس ــي م وه

فالمشتقات عنـد ، مصطلحا اشتقاقيا ليدل على نوع محدد من المشتقات

، عـولينوأسـماء المف، وأسـماء الفـاعلين، كاألفعـال، أهل العربية عديـدة

المكـان وأسـماء ، وأسماء ال،مـان، لتفضيلوأسماء ا، والصفات المشبهة

إال أن ، المشـتقات نظمهم هذه األنواع جميعـا تحـت اسـمومع ، وغيرها

، فات(يطلقون عليها مصـطلح )الصـ هناك فئة خاصة من تلك المشتقات

ــرى )األوصــاف( مصــطلحو ــارة أخ ــمى ، ت ــي تس ــة الت ــذه المجموع وه

                                                           

 .3/171همع الهوامع:  ( 1)

البحث المذكور بعنوان: )الخليل رائد المصطلحات الكوفية( نشر بمجلة دار العلوم  ( 2)

 م.2015 -هـ1437لعام:  87بالقاهرة/ العدد: 
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أسماء الفـاعلين وأسـماء المفعـولين : بـ)األوصاف( هيأو ، بـ)الصفات(

وهـي مبالغـة يف  -وصـيغ المبالغـة ، والصفات المشبهة بأسماء الفـاعلين

ــاعلين ــر -أســماء الف وأســماء التفضــيل ال غي
(1)

ريضتت ا إح هتت  بعتت  ، 

فـإذا وقعـت تلـك الجوامـد يف ، نألسيف ء نحجلنمد ح ن تقع ملقع نحيف تذق

: نحـو، ها النحاة بأحـد األوصـاف المشـتقةموقع األوصاف المشتقة تأول

ة وشـجاع صـف، ل بــ)شجاع(وفـ)أسد( اسم جامد لكنه هنـا يـؤ، زيد أسد

 وذو، ومن تلك الجوامد التي تؤول بالمشـتقات أسـماء اإلشـارة، مشبهة

قـال يف ، واألسماء المنسوبة؛ كالقرشي والمكي وغيرها، بمعنى صاحب

األلفية
(2)

 : 

ت  بمشـت ق  كصـع   ان ع  ب  و  ر   ٍب وذ 

 

ـــذا وذ ي  ـــب   وشـــبه ه ك  المن ت س   و 

ن الصفة مصـطلح مـن ذكرت سابقا أ: الح  نحث حث  حيفاط ح نحاف نحد 

رغم أن كثيرا منهـا ، مصطلحات الخليل التي نسيت مع ما نسي من نحوه

 ت نسـبته للخليـلإن ممـا ن سـيو، وكتـاب الجمـل لـه، تضمنه كتاباه العـين

 لحروف الجر وللظروف مصطلحا عملهيست فالخليل، مصطلح )الصفة(

 أيضا.

                                                           

بــاب األســماء التــي أعملــت عمــل الفعــل، وانظــر: 1/122بــن الســراج: األصــول ال ( 1)

، سـر صـناعة 56، واإليضاح يف علل النحـو: 131-130تحمل )أفعل من( للضمير: 

، والمقاصد الشافية يف شـرح 1/304، وشرح التسهيل البن مالك: 2/37اإلعراب: 

 .624-4/623وما بعدها، و 1/481الخالصة الكافية للشاطبي: 

 .4/624، المقاصد الشافية للشاطبي: 2/154رح ابن عقيل: ش ( 2)
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متابعيــه مــن الكــوفيين تعنــي حــروف الجــر ه وعنــد لصــفة( عنــدا)فـــ

فـإذا أفـردوا ، وضـّد قبـل، خـالف شـيء: بعـد  ): يف العينقال ، والظروف

فـإذا لـم ، مـا غايتـان مقصـود إليهمـاهنهو من بعد  ومن قبل  رفع؛ أل: واقال

 هنما صفة.أل ؛يكن )قبل( و)بعد( غاية فهما نصب

بعـد : أي، يـدٍ أقمـت  خـالف  ز: وما خلف بعقبه فهو مـن بعـده. تقـول

فإذا ، ما رأيته قطّ : بغير تنوين على الغاية مثل قولكهو : زيد. قال الخليل

فـإذا ، هـو بعـد  زيـد قـادم: كقولـك، أضفته نصـبت إذا وقـع موقـع الصـفة

( صـار يف حـّد األسـماء ن 
ـد  : كقولـك، ألقيت عليه )مـ  ن  ب ع 

فصـار ، زيـد مـ 

( صفة ن 
ن  حـرف مـن حـروف الخفـض، )م 

وإنمـا ، وخفض )بعد( ألن م 

( امنقاد   صار )بعد( ن 
)م  وتحّول مـن وصـفيته إلـى االسـمية(، لـ 

(1)
فأنـت  ؛

الخليل استعمل يف نصه هذا )الصفة( للظـروف ولحـروف الجـر ترى أن 

ن نحــاة الكوفــة أو مــ إالَّ ولكــن مصــطلح الخليــل هــذا ال يســتعمله ، معــا

ثــم اضــمحل بحلــول المصــطلح ، يخلــط المــذهبين كــابن كيســان وغيــره

 له.البصري مح

ــا المشــتقات ــراد هب ــي ي ــي ، و )الصــفات( أو )األوصــاف( الت ــا ه )م

 وهي مدار البحث. تحمل الضمير يف الفكر النحوي(ت

  

                                                           

وما بعـدها، ومعـاين  591، وانظر: الخليل رائد المصطلحات الكوفية: 2/43العين:  ( 1)

ــن ســعدان: 323-1/322القــرآن للفــراء:  وإيضــاح  55-54، ومختصــر النحــو الب

 .665بتداء: الوقف واال
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 نحذ يفل   نحفكش نحو لي: نحيفب ث نألرل

لى للداللة ع التحمل أحد ثالثة مصطلحات نحوية يستخدمها النحاة

ــه ــة المصــطلحات هــي وهــذه، اســتتار الضــمير يف عامل التحمــل : الثالث

 واإلضمار.، واالستتار

ى به عـن  كوناألصل يف المصطلح أن يوال شك أن  ت ف  بلفظ واحد ي ك 

هنـاك معـان اصـطالحية اعتقــب ومـع ذلــك ف، العبـارات الشـارحة لمعنـاه

، و)التحمـل(، ذلكوقد سبقت اإلشارة لـ عليها أكثر من لفظ اصطالحي

م علـى شـيء العـا امصـطلحات تـدل يف معناهـ و)االستتار( و)اإلضـمار(

النحـاة  بـه )التحمـل( مصـطلح خـاص يريـد أن ومـع ذلـك فيظهـر، واحد

ـــتتار ـــوا خاصـــة يف األوصـــاف الضـــمير اس ـــه  ليفرق ـــين ب ـــتتار يفب  االس

 األفعال. واالستتار يف، األوصاف

ــالالفا ســتتار مــن خصــائص األفع
(1)

ــالواألســ،  ، ماء بخــالف األفع

فمقتضى القياس أالَّ يكون هبا استتار
(2)

يتصور فيها ال ؛ ألن أكثر األسماء 

مـن داللـة األفعـال جمودها فخلـتار الضمير؛ لتاست
(3)

ومـع ذلـك فقـد ، 

، األوصاف المشتقة وما ألحق هبا مما فيه معنى المشـتقيف  استرت الضمير

                                                           

 .1/70صول: األ ( 1)

 .1/88يعيش:  شرح المفصل البن ( 2)

ـــن مالـــك: 1/56اإلنصـــاف:  ( 3) ، والمقاصـــد الشـــافية: 1/306، شـــرح التســـهيل الب

، وسر صناعة اإلعراب: 2/358، وشرح السيرايف: 2/29، وانظر: الكتاب: 1/642

1/257. 
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إلـى فاعـل تسـند  كـل احتيـاج ومنهـااألفعـال لتشاهبات كثيرة بينهـا وبـين 

إليه
(1)

 بـل إن، زيـد قـائم أخـوه: نحـو، فهي ترفع الظاهر كاألفعـال تمامـا، 

ترفــع الظــاهر أيضــا كمــا رفعتــه  ول بالمشــتقحــين تــؤ الجامــدة األســماء

 رفـع الجامـد المـؤول بالمشـتقومما أنشـدوه علـى ، األفعال واألوصاف

أو غيره، قول األعشى
(2)

 : 

ات ــهوليــٍل يقــول النــاس  مــ ل م   ن ظ 

 

هـا  ور   وع 
ي ون   سواٌء صحيحات  الع 

ـــ  ــــنه بيوت  ـــا م ــــأّن لن  حــــصينة   اك

 

وح    س  اج   ام  ها اأعاليها وس  ور  س   ك 

، و)سـاجا( رفـع )كسـورها( فـاعلين لهمـا، فـ)مسوحا( رفع )أعاليها( 

ــأول  ـــ) (مســوحا)لت ـــ)كثيف( (ســاجا)و، (ودس  ب ب
(3)

ــن )،  ــل م ــوك ( ودس 

رفعت هذه الجوامد المؤولة بالمشتق الظاهر وهي فإذا ، و)كثيف( مشتق

 وصاف وهي مشـتقة أشـد تحمـال للضـميربعيدة الشبه باألفعال كانت األ

منها
(4)

فهـو ، مررت برجٍل سواٍء والعـدم  : )وأما قوله: ولهذا قال سيبويه، 

ر   ؛ ألنهـو والعـدم  : قبيح حتى تقول كمـا ، مرفوعـا ايف سـواء اسـما مضـم 

فارتفع أجمعون على مضمر يف عـرٍب ، ٍب أجمعونتقول مررت  بقوم عر

                                                           

 .4/15، والتذييل والتكميل: 1/87شرح المفصل البن يعيش:  ( 1)

س4/22،انـــة: خال ، ونســـبه يف373البيـــت لألعشـــى يف ديوانـــه:  ( 2) ضـــر  بـــن ربعـــي  لم 

، ويف 4/13، ويف التـــذييل والتكميـــل: 1/371األســـدي، وهـــو يف شـــرح التســـهيل: 

 هوامشه م،يد من نسبته لغير من سبقا.

 .2/354شرح السيرايف:  ( 3)

 .4/13التذييل والتكميل:  ( 4)
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ــى المضــمر( ــة عل ــا معطوف ــة. فهــي هن بالني
(1)

ــى كــالم ســيبويه أن ،  ومعن

وهـذا ، أو منعـوتين، متعـربينوأن )عـرب( بمعنـى ، )سواء( بمعنى مستوٍ 

ــي أن  ــا بالمشــتق تحمــال الضــمير، اءوســ)يعن ــدليل ، وعــرب( لتأولهم ب

 عطف على الضـمير المسـترت المرفـوعتوكيده يف )سواء( بـ)هو(؛ ألنه ال ي

لـه  الضمير المتحمـل وكذلك أكد، مرفوعالبارز ال هكيد بضميروإال بعد ت

فرفـع )عرب(توكيدا معنويـا بــ)أجمعون( لفظ
(2)

نقـل يف خ،انـة  ؛ ولـذلك

ن هــذه ثــاين وأمثالــه مــبــن جنــي عــن البيــت الااألدب مــا قالــه أبــو الفــتح 

يـدلك مـن مـذهبها وهـذا: قال أبو الفتح»: فقال، المسألة
(3)

علـى أ هنـا إ ذا  

نقلت شيئا من موضعه إ ل ى موضع آخر مكنته ف ي الثاين. أ ال تـرى أ ن هـذه 

األ شياء كلهـا أ سـماء يف أ صـولها ولمـا نقلتهـا إلـى أ ن وصـفت هبـا مكنتهـا 

ا الظـاهر ، وثبتت أقدامها فيه أ ن يـث الصـفة حتـى رفعـت هبـ  وحتـى أنثتهـا ت 

 ها جريان الصفات على موصوفااا.اا على ما قبلوأجر

ج من الصفة إلى االسم فمكن فيه نحو صـاحب  وعكس ذلك ما أ خر 

مـررت بإنسـان صـاحب : ووالد. أ ال تراهم حموا كالمهـم أ ن يقولـوا فيـه

ة جار وغالم . انتهى باختصار«حتى صار صاحب بمن،ل 
(4)

. 

                                                           

 .2/31الكتاب:  ( 1)

، والتعليقـــة ألبـــي علـــى 2/354، ومـــا قبـــل هـــذا: 2/362انظـــر: شـــرح الســـيرايف:  ( 2)

 .1/238الفارسي: 

 يعني العرب. ( 3)

 .19-5/18خ،انة األدب:  ( 4)
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ــا يف األســماء ؛  ــال فرع ــتتار أصــال يف األفع ــان االس ــا ك ــن هن ألن فم

، فيهـا الضـمير ويظهـر سـترتاألفعال كلهـا؛ الماضـي والمضـارع واألمـر ي

ــا بأصــل؛ إذ ال يســترت الضــمير إال يف  ــيس االســتتار فيه وأمــا األســماء فل

ــه ــتق ومــا حمــل علي ــل علــى األفعــال، المش ال  واســتتاره فيهمــا بالحم

باألصالة
(1)

. 

 اعـلإلـى ف تحتـاجرأوا أن األوصـاف المشـتقة  ويبدو أن النحاة حين

أرادوا لذا ، أخرى ويختفي تارة، يظهر مع كل تارة وأن الفاعل، كاألفعال

مـع األوصـاف بــ)التحمل(؛  هربوا عنـعـف، يف كـل أن يفرقوا بين االختفـاء

فأصــبح لكــل  (اإلضمار)االستتار( أو بـــ)بـــ وعــربوا عنــه مــع األفعــال

 .هب ه الخاصحمصطل

، ا يحمل فروقـا دقيقـةن مهذا من دقيق التعبيرات التي يفرقون هبا بيو

وهو ، جدهم قد يستعملون المصطلح الواحد ألكثر من معنىمع ذلك نو

 ما يقتضي التفريق والتميي،.

ــــم اســــتعمال )اإلضــــ ــــن كالمه ــــل م ــــرد يف القلي ــــد ي مار( نعــــم ق

غالبا مـا يـرد للشـرح ال علـى أنـه المتعـارف و، و)االستتار(مع األوصاف

المتعـــارف عليـــه و هورالمشـــ وإنمـــا، المســـألة هعليـــه يف توصـــيف هـــذ

 هو)التحمل( ونحوه مع األوصاف وما يجرونه مجراها.

                                                           

 .1/306شرح التسهيل البن مالك:  ( 1)
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و)اإلضـــمار( ، فــــ)التحمل( ســـمٌة الســـتتار الضـــمائر يف األوصـــاف

فالمسـتتب مـع األفعـال ، ألفعـالاو)االستتار( سمة السـتتار الضـمائر يف 

 مع األوصاف )التحمل(. مطردوال، )اإلضمار( أو)االستتار(

، ( بحسـب محدوديـة داللتـه عبـارة اصـطالحيةفعلى هذا فــ)التحمل

ـذ امعـ نص مـن أحـدقت  اتشير إلى معنى محدد  ين الكلمـة اللغويـة التـي أ خ 

 .ىاألخر هاال يتجاوزه إلى ما عداه من معاني، منها
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 من نألرص ا م  يذ يفل نحضيف ش: نحيفب ث نحث ين

)ما يتحمل الضمير( أو )ما يحمـل الضـمير( : ذكرت سابقا أن قولهم

ل اصــطالحي يطلقــه النحــاة علــى الضــمائر التــي تســترت يف األوصــاف قــو

ــا أول هبــا ــك ، المشــتقة وم ــى تل لكــن إطالقهــم مصــطلح )التحمــل( عل

 :األسماء مؤطر بإطارين رئيسين

ــع أن : األول ــارا هــذه األوصــافتق ــا، أخب أو أحــواال، أو نعوت
(1)

أو ، 

صالت لألسماء الموصوالت
(2)

أو ، كـريم أو، أو مكرم، زيد قائم: نحو، 

ث ـل بـه ومـا أول هبـا، فهـذه األوصـاف، ونحوهـا، أكرم من عمـروٍ  ، فيمـا م 

 ىسـمت   ذاهـلو، متحملة عند النحاة جميعا لضمير مرفوع يعـود علـى زيـد

وأمـا إن لـم تقـع ، بالجارية على من هي له ؛ ألهنا هي ما قبلهـا يف المعنـي

اء ج: فنحو، ميرفال تتحمل الض، أو صالت، أو أحواال، أو نعوتا، رااأخب

اسـما محضـا ال  سـناد إليـهاإلبصـبح ليس فيـه ضـمير؛ ألنـه أ، المضروب

 تحمل الضمير.ي

                                                           

الخرب، والحال، والصفة كثيرا ما يقاس بعضها على بعـض. انظـر: المقاصـد الشـافية:  ( 1)

 .48، وانظر: التسهيل: 4/645

، قلـت: األصـل يف صـلة 1/187البن السـراج:  ، واألصول3/93انظر: المقتضب:  ( 2)

الموصول أن تكون بالفعل، وال يصح أن تكـون بالوصـف إال إن طالـت علـى حـد مـا 

ا، ومـا أنـا بالـذي قائـل »نقله الخليل عن العرب من قولهم:  ما أنا بالذي قائٌل لك سـوء 

، 1/172، وهي قليلة على حـد قـول سـيبويه. الكتـاب: 1/113الكتاب:  «الك قبيح  

 .3/152وانظر: شرح المفصل البن يعيش: 
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زيـد : نحـو، مـن هـي لـه فإن ظهر الضمير مع األوصاف الجارية على

كثر أ على حد قول توكيد للمسترت وجوبا فليس بفاعل وإنما هو، قائم هو

غيــرهابــن مالــك وو، كــابن الســراج النحــاة
(1)

 ســيبويه الف قــولخــهــو و، 

قـال أبـو ، أن يكـون هـو الفاعـل بالوصـفو، حيث يجي، أن يكون توكيدا

)مررت برجل مكرمك هو( أن يجعـل : وقد أجاز سيبويه يف نحو»: حيان

ا للضـــمير المســـتكن يف ـــو( تأكيـــد  ـــك» )ه وأن يكـــون فـــاعال  ، «مكرم

«بالصفة
(2)

 ه قول سيبويه.يوسيأيت توج، 

ا ؛ ألهنـهرااترفـع ظـأاّل : للضـميرالثاين من شروط تحمـل األوصـاف 

كـان ، وال ضميرا بارزا، رفع اسما ظاهراإذا لم تف، كاألفعال تحتاج فاعال

تســند  ؛ ألهنـا محتاجـة إلــى مـاهبـا ضـمير مســترت مرفـوع واجـب االســتتار

إليه
(3)

لضـمير لظهـور تحمـل ازيد قائم أبوه لم ت: لظاهر نحوافإن رفعت ، 

جـرت تلـك األوصـاف  إذاالضـمير وكـذلك ال تتحمـل ، ما أسـندت إليـه

 ؛ ألن الضــمير يف هــذا الحــال واجــب الــربوز عنــدمــن هــي لــه علــى غيــر

وال يجب الربوز عنـد الكـوفيين إال إن ، أمن اللبس أو لم يؤمن البصريين

وهند زيد ، ضاربه هو وزيد عمرٌ : نحو كان هناك لبس على تفصيل سيأيت

                                                           

، والتــــذييل 1/228، والمســــاعد: 1/307، وشــــرح التســــهيل: 1/70األصــــول:  ( 1)

 .1/648، والمقاصد الشافية: 1/169، ومنهج السالك: 4/15والتكميل: 

، ومــنهج 4/16التــذييل والتكميــل يف شــرح كتــاب التســهيل: و، 1/228المســاعد:  ( 2)

 .53-2/52ظر: الكتاب: ، وان1/169السالك: 

 .1/198حاشية الصبان:  ( 3)
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ـو)هي( وهما مـا أ فلما برز)هو(، هيضاربته  إليهمـا الوصـف لـم  ت  د  ن  س 

أمـا ، ما ظهر هو ما كان سيتحمله الوصـف ؛ ألنيتحمل الوصف الضمير

الكوفيــون فيوجبــون بــروزه عنــد خــوف اللــبس فقــط
(1)

، كالمثــال األول، 

ألن ما برز هو المسند إليه الوصف كما عندهم؛ وعندئٍذ ليس ثمة تحمل 

هـو عنـد البصـريين
(2)

الضـمير  إبـرازهم أمـا المثـال الثـاين فـال يلـ،م عنـد، 

مقتضــى كــالم أبــي بكــر ابــن الســراج أنــه غيــر متحمــلف
(3)

ويف المســألة ، 

إنمـا يكـون ، فاالسـتتار المعـرب عنـه بالتحمـل، الحقـاغموا سيأيت بيانه 

وهـو ، وحين ال تجرى على غير صاحبها، حين ال ترفع األوصاف ظاهرا

ما يعرب عنه النحاة من لدن المربد
(4)

 .هو لهبالجاري على غير من  

 :أنواع األسماء التي تتحمل الضمير

 .األوصاف المشتقة: النوع األول

 .األسماء الجامدة المؤولة بالمشتقة: النوع الثاين

 ول بالمشتق.لثالث األسماء الجامدة التي ال تؤالنوع ا

والمعنـي هبـذا النـوع أسـماء : ف حولع نألرل رهتل نألرصت ا نحيف تذق 

والصــفات المشــبهات ، وأمثلــة المبالغــة، وأســماء المفعــولين، الفــاعلين

                                                           

 .1/307، شرح التسهيل: 57اإلنصاف:  ( 1)

 .19-4/18التذييل والتكميل:  ( 2)

 .71-1/70بن السراج: ااألصول ألبي بكر  ( 3)

 .4/125، 262، 3/114، 2/110، 1/94المقتضب:  ( 4)
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وأفعــل التفضــيل، بأســماء الفــاعلين
(1)

 هوقــد أجمــع النحــاة علــى أن هــذ، 

أو ، أو أحــواال، أو نعوتــا، المشــتقات تتحمــل الضــمير حــين تقــع أخبــارا

، صالت للموصوالت
(2)

غيـر و، أن تكون جارية على مـن هـي لـه بشرط 

زيد مغضـوب : نحو محال  أو ، زيد قائم أبوه: لفظ ا نحو السم ظاهر ةفعار

عليه
(3)

الغرا  ؛ ألنالم تتحمل ضمير  ، فإن رفعت ظاهرا لفظا أو محال  ، 

 .فلم تعد محتاجة، سندتوقد أ، سنادها إليهمن تحملها للضمير إ

ومــا ذهــب النحــاة إلــى القــول بتحملهــا للضــمير إال ألن ثمــة قياســا 

للضــمير؛ أي  وذلــك أن تحملهــا، واضــحا ينطلقــون منــه يف هــذا الحكــم

بـين األفعـال  لمـا، مقيس علـى ظهـوره واسـتتاره يف األفعـال فيها استتاره

همهــا يف هــذا الجانــب اشــتمال كــل منهــا علــى وأ، واألوصــاف مــن شــبه

ا مـن الحـدث محتاجـة إلـى فاعـل فاألفعال كلها بحكـم مـا فيهـ، الحدث

وكذلك األوصاف بحكـم مـا فيهـا مـن ، ي سند إليه الحدث ظاهر أو مقدر

ويدل على ذلك أنه لما ظهر الفاعـل ، حدث تحتاج كاألفعال إلى فاعلال

زيـد قـائم : ظهـر مـع الوصـف يف قولنـا، زيـد قـام أبـوه: مع الفعل يف قولنا

دل على تحمـل الوصـف لـه ، زيد قام: قولنا يف مع الفعل فلما استرت، أبوه

                                                           

، 1/304سـهيل البـن مالـك: ، شـرح الت3/1157شرح الكافية الشافية البن مالـك:  ( 1)

، وانظـــر: شــرح ابـــن عقيـــل: 88-1/87، وشــرح المفصـــل البــن يعـــيش: 3/313

 وما بعدها. 4/627، والمقاصد الشافية للشاطبي: 2/154

 .2/154بن عقيل: ا، وانظر: شرح 88-1/87شرح المفصل البن يعيش:  ( 2)

 .3/1111ارتشاف الضرب:  ( 3)
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هنــا  فلمــا ســاوى الوصــف الفعــل يف ظهــور الضــمير، زيــد قــائم: يف قولنــا

فينبغــي أن يســاويه يف اســتتاره، يــداتحد
(1)

وممــا ي،يــد مــن تأكــد تحمــل ، 

أن الجامد المؤول بالمشتق قد رفعت بـه العـرب ، المشتق للضمير قياسا

الشاعر ومنه قول، زيد أسد أبوه: نحو، الظاهر
(2)

 : 

ل ماتــه  وليــٍل يقــول النــاس  مــن ظ 

 

هــا  ور   وع 
ي ـون   سـواٌء صــحيحات  الع 

ـــا مــــنه بيو  ـــا حــــصينة  كــــأّن لن  ت

 

ا  ــاج  ــا وس ا أعاليه ــوح  س  ها م  ــور  س   ك 

ومنه قول اآلخر 
(3)

 : 

ذ ّي رتخب   ــــــــو   نـــــــا بأنــــــــك أ ح 

 

ــــكاء ب  أ نـــت الب ل س   صــــوقان ــــا ل  و 

، و)سـاجا( رفـع )كسـورها( فـاعلين لهمـا، فـ)مسوحا( رفع )أعاليها( 

ـكاء( نصــبت )لصــوقا( علــى الحـال عــت ونصــبت هــذه ففلمــا ر، و)الب ل س 

ب أن ت ـر  وهي أحط من المشتق الصريح لـم ي  ، لمؤولة بالمشتقالجوامد ا

المشتق أحق بذلك منها
(4)

ولذلك قال الشاطبي يف شأن الجامد المؤول  ؛

                                                           

، والتذييل 1/87، وشرح المفصل البن يعيش: 1/56اإلنصاف يف مسائل الخالف:  ( 1)

 .4/15والتكميل: 

 سبق تخريجهما. ( 2)

ي ث ـل  البيت صنعه أبو العميثل، قال أبو سعيد: سـمعت أعرابي ـ ( 3) م  ا يقـول بحضـرة أبـي الع 

يسمى هذا النبت الذي يلـ،ق بالثيـاب، فـال يكـاد يـتخلص بتهامـة الب ل سـكاء فكتبـه أبـو 

، ويف التذييل 1/306ت ا من شعر ليحفظه، والبيت يف شرح التسهيل: العميثل وجعله بي

 .4/14والتكميل: 

 .307-1/306شرح التسهيل:  ( 4)
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: فرفعت بـه الظـاهر حـين قالـت، العرب عاملته معاملة الفعل»: بالمشتق

ولوال ذلك لم نـدع أهنـا ، ضارب أبوه: كما قالت، مررت برجل أسد أبوه

«البتة تتحمل ضميرا
(1)

. 

بــن اومــن أجــل هــذا القيــاس المســتتب عنــدهم أوجــب أبــو الحســن 

قـائٌم هـو  اإن زيـد  : فنقول، الضمير المسترت يف الوصف أن نؤكد، عصفور

ّمـل ، عمٌروو ت ح  وال نحذف الضمير )هو(؛ ألن العطف بعـد الوصـف الم 

ّمل لـه الوصـف ت ح  ومقتضـى ، للضمير سيكون على الضمير المرفوع الم 

ــ ــوع العط ــد بالضــمير المرف ــوع المتصــل أن يؤك ــى الضــمير المرف ف عل

إال إن طال العطف أو كان يف ضرورة، بل العطفقالمنفصل 
(2)

فتحصل ، 

توكيــد  مــا هــو إال عمــٌروقــائٌم هــو و اإن زيــد  : منــه أن الضــمير الظــاهر يف

م   ت ح  ل له الوصف. وقـول أبـي الحسـن ابـن عصـفور للضمير المسترت الم 

فهـو ، مررت برجٍل سواٍء والعدم  : وأما قوله»: قول سيبويههذا راجع إلى 

ر  يف سـواء اسـم   ؛ ألنهـو والعـدم  : قبيح حتى تقول كمـا ، مرفوعـا اا مضـم 

فارتفع أجمعون على مضمر يف عـرٍب ، تقول مررت  بقوم عرٍب أجمعون

«بالنية. فهي هنا معطوفة على المضمر
(3)

ح لمـا فقول سيبويه سـند واضـ ؛

 وإنمــا همــا، الصــريحةمشــتقات ( و)عــرب( ليســا مــن الفـــ)سواء، ســبقه

مشــتقات يف ا مــن الليســ فــإذا تحمــال الضــمير وهمــا، قتبالمشــ نمــؤوال

                                                           

 .1/646المقاصد الشافية:  ( 1)

 .1/455شرح الجمل البن عصفور:  ( 2)

 .2/31الكتاب:  ( 3)
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وقد سبقت ، ن تحمل المشتق للضمير من باب أولىعندئذ يكوف، األصل

 إليه اإلشارة.

هــذا هــو الفكــر الــذي ينطلــق منــه النحــاة يف مســألة تحمــل الوصــف 

يرومون من وراء حديثهم عنه إيضـاحا لمعنـى وال شك أهنم ال ، للضمير

وإنما قصدهم التأكيد على ما تقتضيه الصناعة من قياس الوصف ، داللي

ليبقـى للقاعـدة القياسـية اطرادهـا علـى سـنن واحـد، على الفعل فقط
(1)

؛ 

ولطالمـا رأينـا أن مـن تعلـيالام ، فالقياس ركن رئيس يف القضايا النحوية

إال ، ومع أن القياس ركن أصـيل يف النحـو، ةطرد الباب على وتيرة واحد

وعندئذ تحتـاج إلـى مـا يـرجح ، أن ثمة مسائل قد يتناولها قياسان أو أكثر

فمســألة تحمــل الوصــف للضــمير أرى أهنــا ممــا ، علــى اآلخــر اأحــدهم

ٌا آلخـــر يف الـــرابط بـــين ، يدخلـــه ذلـــك ـــار  ع  فســـيظهر الحقـــا قيـــاس م 

 هي له. المشتقات وما

وينبغـي قبـل ، ل نألسيف ء نحج مدة نحيف به  ح يف ذق تره: نحولع نحث ين

 يلـ،م لكـل جامـد مـن هـذه الجوامـد أنبيان هذا النوع أن أنبه إلـى أنـه ال 

بل قد يصح يف موضع وال يصـح يف ، أو نعتا، أو حاال، يصح وقوعه خربا

فيصـح ، وشـجاع مشـتق، مـثال يـؤول بــ)شجاع(، فأسـد، الموضع اآلخر

وأمـا وقوعـه نعتـا ، وجاء زيد أسدا، زيد أسد: تقول، وحاال، وقوعه خربا

ـّدة   /وتقـول»: فسيبويه يقبحه ويضعفه حيـث قـال ـٍد ش  مـررت برجـٍل أ س 

                                                           

 .1/70األصول:  ، وانظر1/307شرح التسهيل:  ( 1)
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أة  إّنما تريد مثـل األسـد ر  وهـذا ضـعيٌف قبـيح؛ ألنَّـه اسـٌم لـم ي جعـل ، وج 

«شدة   امررت ب،يد أ سد  : ه بقولهمب  ـصفة  وإنَّما قاله النحويُّون ش  
(1)

. 

 :لمشبهة للمشتق على ضربينوالجوامد ا

 ما يجري مجرى المشتق أبدا.: أحدهما

 .ما يجري يف حال دون حال: واآلخر

، بن مالكافقد أجمله أبو عبد اهلل ، فأما ما يجري مجرى المشتق أبدا

والجـــاري مجـــرى المشـــتق يعـــم »: فقـــال وتبعـــه كثيـــر مـــن المتـــأخرين

 األفعـال دون األوصاف التي وضعت موافقة للمشتقات يف تضمن معاين

فجرت مجرى المتضمنة معانيهـا وحروفهـا يف اسـتدامة النعـت ، حروفها

ع ي يجرى مجر، هبا ذ  ع، فطن وذكي يفل و  ش  ر  وج 
(2)

مجرى غلـيظ  ييجر 

ح يجر، وسمين م  ح  م  «وأمثلـة هـذا النـوع كثيـرة، مجرى شـديد يوص 
(3)

 ،

، ا ذوابمعنى صـاحب وفروعهـ )ذو: هذا المجرى يذكر أيضا مما يجرو

وأسـماء النسـب( فـذو بمعنـى ، وأوالت، لوووأ، وذوات، وذواتا، وذوو

 سـماء النسـبوأ، مررت برجل ذي مال؛ أي صاحب مـال: صاحب نحو

 مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش.: نحو

                                                           

 .2/289، وشرح الرضي: 3/49المفصل البن يعيش:  ، شرح1/434الكتاب:  ( 1)

 ع: العظيم من اإلبل.رش  الج   ( 2)

 .3/314شرح التسهيل:  ( 3)



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 175

 

أهنــا أســماء  -رحمــه اهلل  -فــذكر، وأمــا مــا يجــري يف حــال دون حــال

وأخوااا المبدوءة هبم،ة وذو الموصولة وفروعها ، اإلشارة غير المكانية

، وصل كالذي
(1)

وذو ، مررت ب،يد هـذا؛ أي المشـار إليـه: فاإلشارة نحو 

ــائم.: الموصــولة نحــو ــام؛ أي الق ــد ذو ق مــررت ب،ي
(2)

ــذي ،  وبالرجــل ال

حكـم المشـتقات  لوها بالمشتق أصبحت يففهذه الجوامد لما تأوَّ ، عرفته

 وقد سبق بيانه.، لالتي ال خالف يف تحملها للضمير قياسا على الفع

وبعضـهم ، فالكثير يف أقوال النحـاة أنـه يـؤول بالمشـتق وأما المصدر

يرى أنه مـن الجامـد الـذي ال يتحمـل الضـمير
(3)

فجعلـوا وقوعـه موقـع ، 

األوصاف من باب المبالغة كأن الحدث الذي يحمله المصدر تجسـم يف 

فأصـبح كأنـه هـو الحـدث ...صاحبه المخـرب بـه عنـه أو المنعـوت بـه
(4)

؛ 

لم يكن وقوعه عند الجمهور موقع الصفات مقيسا ولذلك
(5)

فـال يصـح ، 

، مـع أن المسـموع كثيـر، أو نعتـا، أو حـاال، قياسا أن يقع كل مصدر خربا

                                                           

، وانظر: توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابـن مالـك: 3/314شرح التسهيل:  ( 1)

 .4/48، وشرح المفصل البن يعيش: 3/139

 .3/315وانظر: شرح التسهيل:  ،2/159شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ( 2)

ــاء واإلعــراب:  ( 3) ــل البن ــاب يف عل ــن يعــيش: 451-1/450اللب ، وشــرح المفصــل الب

6/61. 

 .2/295شرح الرضي:  ( 4)

، 3/315، وشـــرح التســـهيل البـــن مالـــك: 4/642المقاصـــد الشـــافية للشـــاطبي:  ( 5)

صـل البـن . وشـرح المف1/451، وانظر: اللبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب: 4/328

 .3/50يعيش: 
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فمن الخـرب بالمصـدر ، وسعي وغيرها، وفهم، وفطر، وصوم، ومنه عدل

قول زهير
(1)

: 

م   وات ه  ـر  ر  قوٌم يقـل  س 
ت ج   متى ي ش 

 

ــم  ب ي ن ن ــ  ــا ف  ه  ــم  عــدل   م  ه  ــا وه  ض   ر 

﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿: ومن الحال المصدر قوله تعالى 
(2)

ومـن ، 

ا( وسـعي  ، فــ)رضا وعـدل، عـدلٍ  رجـلٍ  هـذا حكـم  : النعت بالمصدر قوله

( سعي يوذ، عدل يوذ، ارض   يأو بـ)ذ، (وساع، وعادل، ل بـ)رااوتؤ

ـــ أو صـــاحب ســـعي، أو صـــاحب عـــدل، ا؛ أي صـــاحب رض 
(3)

ـــن و . اب

-ولكـن النحـاة توهمـوا،  يرى تأويـل غيـر المشـتق بالمشـتقالحاجب ال

ذلـك حـين رأوا أن الكثيـر هـو المشـتق -على حد قولـه
(4)

إال أن الحـال ، 

من النعت مصدرا أكثر   امصدر  
(5)

. 

بـن مالـك أيضـا أن ممـا يـؤول بالمشـتق كـل اسـم اوذكر أبـو عبـد اهلل 

ون بمعنى أصبح لمسماه معنى مختص ين،له من،لة الصفة كرجل حين يك

وكأسد حين يكون بمعنى شجاع، الكامل
(6)

فهذه الجوامد كلها تتحمـل ، 

                                                           

 .2/202، والخصائص: 1/149، وال،اهر: 2/38البيت يف العين:  ( 1)

 .260البقرة:  ( 2)

، وانظـر: شـرح ابـن 643، 4/642، المقاصـد الشـافية للشـاطبي: 207نتائج الفكـر:  ( 3)

 .2/201عقيل: 

 .2/289، 2/32، وانظر: شرح الرضي: 1/443اإليضاح شرح المفصل:  ( 4)

 .2/228ح التسهيل: شر ( 5)

 .3/314شرح التسهيل:  ( 6)
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فقــد ســبق  رالضــمير عنــد النحــاة جميعــا لتأولهــا بالمشــتق عــدا المصــد

والجامـد المـؤول بالمشـتق ، فالمشـتق، الخالف فيه. وبناء على مـا سـبق

 يتحمل كل منهما الضمير عند النحاة جميعا.

 ج مدة جيفلدن م ض .نألسيف ء نح: نحولع نحث حث

هي األسماء التي ال يمكـن تأويلهـا ، األسماء الجامدة جمودا محضا

معنـى مخـتص ين،لـه  لخلوهـا مـنأو ، بالمشتق؛ لخلوها مـن شـبه الفعـل

من،لة الصفة كما يقول ابن مالك
(1)

: ف،يـد مـن قولنـا، ورجـل، زيـد: نحـو 

ن معنى ورجل حين يخلو م، بمعنى الفعل إشعارهجامد؛ لعدم ، أنت زيد

الجامـد مـا لـم يشـعر »: الشـاطبي إسـحاققـال أبـو ، االكمال يكون جامد

بمعنى الفعل الموافق له يف المادة بـالنظر إلـى القيـاس االسـتعمالي. فـإذا 

فهــذه األســماء ال تشــعر بمعنــى ، رجــٌل أو فــرٌس أو زيــٌد أو زينــب  : قلــت

جلتـه ر: فلـم يـدل رجـل علـى معنـى قولـك، الفعل الموافق لها يف المـادة

ال   ـه إذا رضـعها، إذا ضربت رجله رج  ـل  البهمـة  أمَّ ج  ، أو نحـو ذلـك، أو ر 

ـر   ٌس ر  وكذلك ف   كسـرها وال : أي، س األسـد فريسـتهلم يدل على معنى ف 

«نحو ذلك
(2)

وليس الرجـل ونحـوه ممـا بينـه »: الفتح ابن جنيوقال أبو ، 

«وبين الفعل نسبة
(3)

. 

                                                           

 .3/314شرح التسهيل:  ( 1)

 .1/642المقاصد الشافية للشاطبي:  ( 2)

 .1/337سر صناعة اإلعراب:  ( 3)
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لنحــاة أن يف تحملهــا كر افهــذه األســماء الجامــدة جمــودا محضــا يــذ

ـب  ، أهنـا تتحملـه كالمشـتقة: أحـدهما: للضمير مـذهبين ن س  وهـذ القـول ي 

لرماينلو، للكوفيين
(1)

للكسـائي وبعضهم ينسـبه، 
(2)

والـذي يظهـر ، أيضـا 

كمـا ذكـره ابـن مالـك وابـن ، لي أن نسبته للكوفيين دعوى ال دليل عليهـا

ــل عقي
(3)

ــة الكــوفي،  ــر الشــاطبي أيضــا أن أدل ــرادهم وذك ــأن م ين تشــعر ب

وغالمــك ، فــأخوك بمعنــى قريبــك، بالجامــد كــل جامــد مــؤول بالمشــتق

بمعنى خادمك
(4)

وإن ، ذا المذهب للكوفيين ال تصحفعلى هذا فنسبة ه، 

وإذا ثبـت تحمـل »: حيث قـال ثم عاد فنفاه عنه، نسبه ابن مالك للكسائي

أن المشتق أحق ب يف ت  ر  لم ي  ، ورفعه ظاهرا لتأوله بمشتق، الجامد ضميرا

هـذا : كقولـك، وقد حكم الكسائي وحده بذلك للجامد المحض، بذلك

وزيد أنت. وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسـائي دون ، زيد

ومقـتحم بقائلـه ، هو مجرد عن دليـل؛ إذ فعندي استبعاد يف إطالقه، تقييد

عـرف  أوعر سبيل. واألشبه أن يكون الكسائي قـد حكـم بـذلك يف جامـد

كاإلقــدام والقــوة ، وال مندوحــة منــه، لمسـماه معنــى الزم ال انفكــاك عنــه

ــار، لألســد فــإن ثبــت هــذا المــذكور فقــد هــان ، والحــرارة والحمــرة للن

                                                           

 .82العربية:  أسرار ( 1)

، 1/207، المسـاعد: 1/88، وشرح المفصل البن يعـيش: 1/307شرح التسهيل:  ( 2)

، والمقاصـــد الشـــافية 2/1110رتشـــاف الضـــرب: ، وا4/14والتـــذييل والتكميـــل: 

 .1/645للشاطبي: 

 .1/227، والمساعد على تسهيل الفوائد: 1/307شرح التسهيل:  ( 3)

 .644-1/643المقاصد الشافية:  ( 4)
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ــين، المحــذور ــك ب ــه يف ذل ــذور. وإال فضــعف رأي ــال مع ، وأمكــن أن يق

«واجتنابه متعين
(1)

فابن مالك كما تـرى يسـتبعد أن يقـول الكسـائي هـذا ، 

فالمعهود منهما ، وما قاله أبو عبداهلل ابن مالك والشاطبي صواب ،القول

فقــد رأيــت يف توصــيف هــذه المســألة عنــد بعــض ، الدقــة والنظــر الثاقــب

ففـي أوائـل كالمهـم عنهـا مـا ، النحاة ما يدل على اضـطراب يف الوصـف

يخــالف مــا يف أواخــره؛ إذ ينســب يف أول كالمهــم أن الكــوفيين يحملــون 

ــد ال ــن ، محــض الضــميراالســم الجام ــداهلل ع ــو عب ــا اســتبعده أب وهــو م

الكسائي ثـم نجـد يف آخـر كالمهـم مـا يفيـد أن الكـوفيين يعنـون بالجامـد 

ـــه الشـــجاعة ـــد ب ـــوان ، الجامـــد المشـــبه للمشـــتق كأســـد إذا أري ال الحي

كــالم أبـي الربكــات األنبـاري يف اإلنصــاف فسـتجد فيــه  هـوو، المعـروف

ذهب الكوفيون إلى أن »: ل كالمهحيث قال يف أو، االضطراب الذي قلته

ا يرجع إلى المبتدأ ا يتضّمن ضمير  ا محض  : نحو، خرب المبتدأ إذا كان اسم 

«غالمك عمٌروزيد أخوك و
(2)

أمـا الكوفيـون »: ثـم قـال فيمـا بعـد عـنهم، 

ا غيـر صـفة؛ : فاحتجوا بأن قالوا ا وإن كان اسم  إنما قلنا إنه يتضمن ضمير 

ال تـرى أن قولـك )زيـد أخـوك( يف معنـى زيـد أ، ألنه يف معنى ما هو صفة

وقريبـك وخادمـك ، و)عمرو غالمك( يف معنـى عمـرو خادمـك، قريبك

فلما كان خـرب المبتـدأ هنـا يف معنـى مـا ، يتضمن كل واحد منهما الضمير

                                                           

 .1/307شرح التسهيل البن مالك:  ( 1)

 .56-1/55اإلنصاف يف مسائل الخالف:  ( 2)
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«يكون فيه ضـمير يرجـع إلـى المبتـدأ يتحمل الضمير وجب أن
(1)

ففيمـا ، 

ثم أعقبـه ، امد المحض الضميرإهنم يحملون االسم الج: قاله عنهم أوال

فيظهـر لـي ، إن هذا الجامد مؤول بالمشـتق: فيما نقله عنهم بأهنم يقولون

فلمـا أدرك أبـو ، أن توصيف األنبـاري لمـذهب الكـوفيين لـم يكـن دقيقـا

لكن أدلتهم تشعر بأن مرادهم كل جامد  ...»: إسحاق الشاطبي ذلك قال

ومـن ، «معنـى خادمـكوغالمـك ب، فأخوك بمعنى قريبك، مؤول بمشتق

مــذهب الكــوفيين إال علــوم أن األنبــاري كغيــره لــم يــرجح عنــده مــن مال

، نة سبب االضطراب يف وصف مذهب الكوفيين السابقوهو مظ، القليل

، كـان مـن طريقـهذه المسـألة هـيف ولعل مـا سـرى للنحـاة مـن اضـطراب 

 اه موافقـنظـركان و، فقد كان كالمه دقيقا، فرحم اهلل أبا عبد اهلل ابن مالك

وعلـى الـنص الثـاين ، فعلى هـذا، للحقيقة حين استبعد ما نسب للكسائي

فــإن مــا نســب ، وعلــى مــا أشــار إليــه الشــاطبي، ألبــي الربكــات األنبــاري

وهو فيما يبدو ليس بمذهب ألحد أصال، للكوفيين ال يثبت لهم
(2)

. 

وهو أن االسم الجامد جمودا محضا ال يتحمل ، وأما المذهب الثاين

وهو يف الحقيقـة لـيس مـذهبا ثانيـا لعـدم ، هو مذهب البصريينف، يرالضم

وقـد بـان أنـه ، الذي جعله النحاة مذهبا للكـوفيين، ثبوت المذهب األول

                                                           

 .1/56اإلنصاف يف مسائل الخالف:  ( 1)

اكتفــى بــأن  وإنمــاحيــث لــم يتحــدث عــن مــذهبين للنحــاة،  322انظـر: نتــائج الفكــر:  ( 2)

 الجامد ال يتحمل الضمير.
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فال يصح يف المسألة إال مـا هـو منسـوب للبصـريين، ليس لهم بمذهب
(1)

 

فالبصـريون علـى حـد قـول النحـاة يـرون أن ، نحـاة جميعـافهو مـذهب ال

ألنه ليس بينه  كذلك محضا ال يتحمل الضمير؛ وإنما كان الجامد جمودا

وهـو مـا سـبق ، وال صـلة معنويـة ال صـلة اشـتقاقية، ن الفعل أي صلةوبي

يعــود علــى  لــيس يف)زيــد( ضــمير، أو أنــت زيــد، دهــذا زيــ: فنحــو، بيانــه

بن مالكاقال أبو عبد اهلل  ؛ ولذاالمبتدأ
(2)

 : 

ــــارٌغ وإن   ــــد  ف ــــرد  الجام  والمف

 

ــت قَّ   ــتك   ي ش  ــو ذو ضــميٍر مس  ّن  فه

 أي خال من الضمير. 

ومما هو جدير باإلشارة إليه أن كثيرا مـن األسـماء الجامـدة كأسـماء 

ــثال، األعــالم ــاس م ــد، واألجن ــرة جام ــا م ــع الواحــد منه ــد يق ــد  اق ال يفي

ــؤول بالمشــتق، اشــتقاقا ــل ، حســب الســياق، ومــرة ي ـــ)حاتم( مــثال يقب ف

لـم ، هـذا حـاتم: فقال، د بأن اسمه حاتمفإذا أخرب مخرب عن أح، األمرين

 المشـار إليـه لتعريـف بـأنسـاقه لوإنمـا ، يكن يف حاتم هنا معنى اشتقاقي

تشــبيها لــه ، هــذا حــاتم: لفقــا، وإذا أثنــى عليــه بأنــه كــريم، بحــاتم ىســمي  

كان متحمال للضمير بحكم تأويله بـ)كريم( التـي هـي صـفة ، ئبحاتم طي

مشبهة
(3)

إذا سـرك أن تنظـر إلـى : والعـرب قـد تقـول»: قـال الفـراء ؛ ولـذا

 : وأنشدين بعضهم، السخاء فانظر إلى هرم أو إلى حاتم

                                                           

 ، وحاشية الصبان.1/178شرح ابن عقيل:  ( 1)

 .1/177شرح ابن عقيل:  ( 2)

 .1/307شرح التسهيل:  ( 3)
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 بغـ،وة يـا جميـل   جاهد  : يقولون

 

ا ط   هــــــاوقتال   يــــــٌئ وإّن جهــــــاد 

إذا كان معروفا بسخاء أو شجاعة وأشباه ، ذكر االسم من فعله يج،ئ 

«ذلك
(1)

( اسـم طيـئ)و، فــ)جهاد( مصـدر، مصـدره ومعنى )فعله( هنا؛، 

القبيلة العربية المشهورة التي ينتسب حاتم إليها
(2)

. 

  

                                                           

نقـل قـول الفـراء ، فقـد 2/266، وانظر: تفسـير الطـربي: 1/62معاين القرآن للفراء:  ( 1)

 للمعنى نفسه.

 .61انظر: مجالس ثعلب:  ( 2)
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 نحلصف نحج ةي رضيف شه: نحيفب ث نحث حث

مـن ، وعلى غير مـن هـو لـه، له إن عبارة جريان الوصف على من هو

وأول من اسـتعملها علـى ، منذ القدم العبارات المستعملة يف كتب النحاة

أبو العباس المربد حد علمي
(1)

تلميـذه أبـو بكـر ابـن السـراج ثـم تبعـه 
(2)

 ،

فبقيـت متداولـة إلـى ، طبعت بطابع اصطالحي، فأصبحت عبارة متداولة

 يومنا هذا.

 قســم يســمى: الــذي خصــص لــه البحــث ينقســم قســمين الوصــفو

وقسم يسمى الجاري ، زيد منطلق: الجاري على من هو له نحو الوصف

 عـنسـيكون هنا وحديثي ، هي هند زيد ضاربته: ر من هو له نحوعلى غي

، مــن جهــة ثانيــة معــه لضــميرا وعــن، معنــى الوصــف الجــاري مــن جهــة

يفرتق هبا عن الوصف دقيقة له خصائص  فللوصف الجاري على من هو

 الجاري على غير من هو له.

 :معوى نحلصف نحج ةي ع ى من هل حه: نألرلنحيفط ب 

ــه الوصــف الجــاري ، مصــطلح مشــهور عنــد النحــاة علــى مــن هــو ل

)صاحب معناه(: ن مالكيسميه ابو
(3)

على من هـو  ال يسمى جارياوهو ، 

هـو  فــ)قائمة(، هنـد قائمـة: نحـو يف المعنـى مـا قبلـهإال حين يكون هو  له

وعنـدما ، اسـما واحـدا ال غيـر أن يكـونال بـد  وما قبله، )هند( يف المعنى

                                                           

 .1/70، وانظر: األصول: 4/125، 262، 3/114، 2/110، 1/94المقتضب:  ( 1)

 .2/296، 1/70األصول البن السراج:  ( 2)

 .308، 307، 1/306شرح التسهيل:  ( 3)
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، أو حـاال منـه، أو نعتا لـه، يكون إال خربا عنه فال، ما قبلهعإلفادة ليكون 

؛ أي أو صلة موصول له؛ فلما كان مرتبطا بما قبله هذا االرتبـاط المباشـر

( تفريقـا بينـه وبـين الوصـف هـو لـه سمي بــ)الجاري علـى مـن المالصق

فإنــه يســبق باســمين ويف بعــض صــوره  )الجــاري علــى غيــر مــن هــو لــه(

نحـو ، االسـمين مـن كـل  الوصـف لإلفـادة عـن يصح أن يكون ؛ إذ لباسإ

 على ما سيأيت. ،زيد عمر ضاربه

للوصف الجاري أكثر اشرتاطات النحاة  من كالم فهمن ناومع هذا فإن

 :وهي، إيضاحا

أو صـفة ، أو اسـم مفعـول، أو صيغة مبالغـة، أن يكون اسم فاعل (1

ــبهة ــر، مش ــم تفضــيل ال غي أو اس
(1)

ــدا: نحــو،  ــد ضــارب خال ــد ، زي وزي

 ومـا عـدا، وزيد أحسن مـن عمـرو، وزيد كريم، وزيد مضروب، ضروب

وأسـماء ، وأسـماء ال،مـان، ذلك من المشتقات األخرى كأسـماء اآلالت

ــل ، فــال تســمى أوصــافا، المكــان وغيرهــا ــت كلهــا مشــتقات مث وإن كان

لـم  لعـدم صـالحها لتكـون نعوتـا اصـطالحية أو معنويـةلكن ، األوصاف

فلهـذا السـبب ، فالخرب والحال والصلة هـي نعـوت معنويـة، تسم أوصافا

 .مشتقة هبذا االسماألوصاف ال تيم  س  

                                                           

، و: 1/304مالك: ، شرح التسهيل البن 3/1157شرح الكافية الشافية البن مالك:  ( 1)

، وانظـــر: شـــرح ابـــن عقيـــل: 88-1/87وشـــرح المفصـــل البـــن يعـــيش:  3/313

 .3/472والتصريح بمضمون التوضيح: 2/154
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أو صـلة لموصـول، أو حـاال، أو نعتا، خربا أن يكون الوصف (2
(1)

 ،

 .زيد قائم: نحو

أن يكون الوصف هو الموصوف يف المعنى (3
(2)

؛ أي أن الخـرب هـو 

والحال هو صـاحب ، والنعت هو المنعوت يف المعنى، المعنى المبتدأ يف

زيـد : ى نحـوهي الموصول يف المعن، وصلة الموصول، الحال يف المعنى

 .وكذا البواقي، فـ)زيد( هو )قائم( و)قائم( هو )زيد(يف المعنى، قائم

أو ما يحل محـل ، أو ضميرا بارزا، يرفع الوصف اسما ظاهراأاّل  (4

 ومن لوازمـه يف هـذا الحـال، يا على من هو لهفعند ذلك يكون جار، ذلك

ــل ضــمير ــ اأن يتحم ــل امرفوع ــى الفع ــا عل ــو، قياس ــق: نح ــد منطل ، خال

أو ضـميرا ، فإن رفع الوصـف ظـاهرا، منطلق( متحمل لضمير )خالد(فـ)

وزيد قـائم أنـت إليـه، زيد قائم أبوه: أو ما يحل محل ذلك نحو، بارزا
(3)

 ،

فـامتنع أن ، لـم يتحمـل الضـمير؛ ألن فاعلـه قـد ظهـر، وزيد مرغـوب فيـه

يكــون ثمــة ضــمير؛ ألنــه كالفعــل ال يرفــع فــاعلين
(4)

وهــو عنــد مــا يرفــع ، 

                                                           

، قلـت: األصـل يف صـلة 1/187، واألصول البن السـراج: 3/93انظر: المقتضب:  ( 1)

الموصول أن تكون بالفعل، وال يصح أن تكـون بالوصـف إال إن طالـت علـى حـد مـا 

ا، ومـا أنـا بالـذي قائـل »ه الخليل عن العرب من قولهم: نقل ما أنا بالذي قائٌل لك سـوء 

، 1/172، وهي قليلة على حـد قـول سـيبويه. الكتـاب: 1/113الكتاب:  «الك قبيح  

 .3/152وانظر: شرح المفصل البن يعيش: 

 .1/87، شرح المفصل البن يعيش: 1/70، واألصول: 3/93المقتضب:  ( 2)

 .1/523يح بمضمون التوضيح: التصر ( 3)

 .1/200شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح يف النحو:  ( 4)
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وسـيأيت ، هو لـه أو الضمير البارز ال يسمى جاريا على من، ظاهراالسم ال

 بيانه.

: نحـو: أن يكون الوصف بجانب صـاحبه لـم يحـل بينهمـا حائـل (5

ــق ــد منطل ــد، زي ــب زي ـــ)منطلق( بجان ــن ، ف ــر اب ــم أره لغي ــذا شــرط ل وه

السراج
(1)

يريد بذلك التفريق بـين  ن ابن السراجيح من حيث إوهو صح، 

فلمـا رأى أن غيـر ، ي والوصـف غيـر الجـاريالوصفين؛ الوصف الجـار

يف  اذكـر شـرط، مفصول بينه وبين ما ينبغي أن يكون لإلفادة عنـه يالجار

، هنـد ضـاربة زيـدا: نحـو، الجاري عدم الفصل بين الوصف ومن هـو لـه

هند زيد ضاربته هي: بخالف
(2)

فالوصف)ضـاربة( منفصـل مـن )هنـد( ، 

وسـيأيت  كن خـربا عـن )هنـد(فلم يجر عليها من حيث اإلعراب؛ أي لم ي

 .بيانه يف مبحث الوصف الجاري على غير من هو له

ــإذا اجتمعــت هــذه الشــروط كلهــا يف الوصــف كــان ر فعــا لضــمير اف

مى جاريا على مـن هـو لـه وعندئذٍ ، مسترت ، أي أنـه لإلفـادة عمـا قبلـه، ي س 

، أم صـاحب حـال، أم منعوتـا، أكان مبتدأسواء ، وما قبله اسم واحد فقط

 .اسما موصوال أم

                                                           

 .1/70األصول:  ( 1)

 وال ينبغي أن يعرتا بالجار والمجرور ونحوه للتوسع المشهور فيهما. ( 2)
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و مما تنبغي اإلشارة إليه أن هناك صورة من صور الوصـف قـد يظـن 

قـة لهـا بالوصـف وهـي يف الحقيقـة ال عال، أهنا ذات عالقـة بمـا نحـن فيـه

فعـا اوذلـك حـين يكـون الوصـف ر، وال بالوصف غير الجاري، الجاري

، زيـد قـائم أبـوه: أو ما يحل محله نحو، أو للضمير البارز، لالسم الظاهر

و)كـريم( أيضـا ، بـ)زيد(فـ)القائم( هنا ليس ، ...ومررت برجل كريم أبوه

رجــل( ومثلهمــا الحــال والصــلةلــيس هــو )
(1)

فهــذه الصــورة ونحوهــا ، 

واســم ، ألوصــاف؛ اسـم الفاعـلايتحـدث عنهـا النحــاة يف مواضـع عمـل 

أمــا مــا يخــص الجريــان ، واســم التفضــيل، ةوالصــفة المشــبه، المفعــول

وهـو مـدار نقـاش الموضـوع ، ذي يصـحب الوصـفوعدمه والضمير الـ

، فليس للوصف الرافع للظاهر أو للضمير عالقة به، وسبب تسميته أيضا

ــذه المســألة ــى ه ــا أشــرت إل ــا للوصــف ، وم ــة يف معناه ــا مخالف إال ألهن

وهــو مــا ، فقــد يظــن أهنــا منــه، وموافقــة للوصــف غيــر الجــاري، الجــاري

يوجب إخراجها من حي،يهما
(2)

. 

 :نحضيف ش مع نحلصف نحج ةي:  يننحيفط ب نحث

 :نقسما الوصفسبق أن ذكرت أن 

 زيد منطلق.: يسمى الجاري على من هو له نحو: قسم

                                                           

 .1/87، وشرح ابن يعيش: 1/70األصول البن السراج:  ( 1)

 .1/523التوضيح:  التصريح بمضمون ( 2)
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 هي. هند زيد ضاربته: غير من هو له نحووقسم يسمى الجاري على 

يجـب أن يـربز معـه الضـمير  الجـاري علـى مـن هـو لـه غير فالوصف

وال ، يتحمـل الضـمير أن ال بـدعلى تفصـيل سـيأيت بخـالف الجـاري؛ إذ 

مـن المعلـوم أن الضـمير الـذي و يصح بـروزه إال للتوكيـد علـى تفصـيل.

كما هـو األصـل يف ، يتحمله الوصف الجاري يعود على االسم السابق له

 أكان العائـد بـارزا أمسواء ، عود الضمير مطلقا مع األوصاف ومع غيرها

ــن   وســأتحدث هنــا عــن الغــرا الــذي يرومــه النحــاة، مســترتا
ــل  م  مُّ ت ح 

 .األوصاف للضمير

بتوجيهين مختلفـين الوصف  المتحمل لهلضمير ان يوجهوإن النحاة 

ــها ــر كــون فــاعال للوصــفأن ي: األول لتوجي ــه و، ال غي ــاينالتوجي أن : الث

 ه مبتـدأ أمقبلـكان مـا أسواء ، قبله بما لوصفل فيه مع فاعليته رابط يكون

 .على حدته توجيه وسأتحدث عن كل، غيره

 ال غ ش نحضيف ش نحيُفَذَ يّفل حه نحلصف ف عل: أح  نألرحىنحيفس

زيـد قـائم أن : إن من ضرورات الوصف الجاري على من هو له نحو

الوصـف ف، قياسا على اإلضمار مع الفعل، يتحمل ضميرا يكون فاعال له

كـل  إذ يف ؛وزيد يقـوم، زيد قام: نحو الفعل مقيس على زيد قائم: نحو يف

ومتـى اسـترت الضـمير يف الفعـل تحملـه ، ل مسـترتو)يقـوم( فاعـ من )قام(

ــب الجــاري الوصــف ــه يف الرتكي ــل ل ــى أن ، المماث ــل النحــاة عل ــد دل وق

 لضمير البـارزأو ل، السم الظاهريتحمل الضمير برفعه ل يالوصف الجار

رتا فإنـه يحتـاج فـاعال مسـت، اظاهرفإنه إذا رفع فاعال ، قائم أبوه زيد: نحو
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وهـو ، أن االسم الجامـد اتأكيد ذلك بأن ذكرووا وزاد، إذا لم يظهر فاعله

فــ)أبو( ، زيـد أسـد أبـوه: نحـو فاعال له بعيد الشبه من الفعل يرفع الظاهر

فـإن ، د الشـبه مـن الفعـليـفإذا رفع الجامد فـاعال وهـو بع، فاعل لـ)أسد(

بالفعل أولى برفع الفاعل من الجامد اهأقرب شب الوصف وهو
(1)

. 

نـه ال يجـوز إال أ، صـف الجـاري ضـميرايتحمـل الو ومع وجـوب أن

ّمـل لـه  ت ح  إبرازه عند جمهور النحاة إال حين يقصد به توكيـد الضـمير الم 

، وهـو بـارز فـاعال فـال أمـا أن يكـون، شأنه يف ذلك شأن الفعـل، الوصف

فـ)هو( عند هؤالء توكيد ال غير، زيد قائم هو: نحو
(2)

. وذكر أبو حيان أن 

، ويجيـ، أن يكـون فـاعال، تأكيدا ير البارز هناجي، أن يكون الضمسيبويه ي

(3)
)مـررت برجـل مكرمـك هـو( أن : وقـد أجـاز سـيبويه يف نحـو»: فقال، 

ا للضـمير المسـتكن يف وأن يكـون فـاعال  ، «مكرمـك» يجعل )هـو( تأكيـد 

«بالصفة
(4)

. 

                                                           

ــك:  ( 1) ــن مال ــك، وانظــر: شــرح التســهيل الب ــى ذل ، 307-1/306ســبقت اإلشــارة إل

 .1/646والمقاصد الشافية: 

، 1/228، والمساعد: 1/307، وشرح التسهيل: 70، 62، وانظر: 1/64األصول:  ( 2)

 .1/648، والمقاصد الشافية: 1/169، ومنهج السالك: 4/15والتذييل والتكميل: 

 .1/169، ومنهج السالك: 4/15التذييل والتكميل:   (3)

، وانظر: 1/169، ومنهج السالك: 4/16التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل:  ( 4)

 .53-2/52الكتاب: 
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 ومــع وضــوح مــذهب الجمهــور واســتتبابه قياســا علــى الفعــل: قلــت

 المسـترت زيد قام ثم أريد أن يؤكد الفاعل: حون إذا استرت فيه الفاعل الذي

رحمـه  -السـيرايف  إال أن، إال توكيـدا ونيكـ الفــ)هو(، زيد قـام هـو: قيل

فيجي، ، بو حيانذكره أسيحين يشرح كالم سيبويه يؤيد مذهبه الذي  -اهلل

وأن يكـون تأكيـدا ، برز مع الوصـف الجـاري فـاعالأن يكون الضمير إذا 

أيضا
(1)

إال أن ، قـول سـيبويه مـن مخالفـة لمـذهب الجمهـورومـع مـا يف ، 

أبو حيان )فعلـى تقـدير : فقال، وأبا حيان خرجا مذهب سيبويه، السيرايف

وعلى تقدير ، مررت برجلين مكرمك هما: أن يكون الضمير فاعال تقول

ا تقــول ــد  مكرميــك همــا(: أن يكــون توكي
(2)

ــق لكــالم  . وهــذا تفســير دقي

ن الوصـــف حـــين يكـــون لمثنـــى أو ومعنـــى مـــذهب ســـيبويه أ، ســـيبويه

أو حـاال ثـم يكـون الوصـف بصـيغة ، أو نعتا، لمجموع جمع سالمة خربا

ــدان مكر: نحــو: المفــرد ــال،ي ــال، كم ــإفراد)مكرم( ف ــال ب ــد مــن أن يق : ب

)مكرمك هما(؛ ألنه بدون ظهور الضمير )هما( سيكون الوصـف بـدون 

لجمهـور وال خالف يف وجوب وجود الفاعل هنا. وإنمـا خـالف ا، فاعل

: والوصف نفسـه مفـرد نحـو، سيبويه حين يكون الوصف المشتق لمفرد

الضــمير إال حــين يقصــد بــه التوكيــد  فــإهنم يمنعــون بــروز، زيــد مكرمــك

ــترت ــ، للمس ــه ح ــاة لحال ــاعال مراع ــون ف ــ، أن يك ــيبويه يجي ــون وس ين يك

                                                           

 ،4/16، وانظر: التذييل والتكميل: 2/385، وشرح السيرايف: 53-2/52الكتاب:  ( 1)

 .1/169ومنهج السالك: 

 .1112-3/1111ارتشاف الضرب:  ( 2)
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وهذه المسألة مما خالف فيهـا ، أو مجموعا، ىالوصف مفردا وفاعله مثن  

إال أن المشـبه بالشـيء »: قـال أبـو بكـر ابـن السـراج ؛ ولذافعلالوصف ال

«ليس هو ذلك الشيء بعينه
(1)

. 

لعـل الجمهـور مـا خـالفوا سـيبويه إال ألن الـربوز عنـد سـيبويه : قلت

وال مبــين ، يعطــي معنيــين مختلفــين؛ التوكيــد وعدمــه يف أســلوب واحــد

اللغة ة؟! ولتأكيد من عدمه والصورة واحدفكيف يفهم ا، ألحد المرادين

مبنيـة علـى الوضـوح والبيــان والتفريـق بـين أســلوب التوكيـد وغيـره مــن 

ن الضــمير مــع األوصــاف مقــيس علــى أفضــال عــن ، مطالبهــا المشــهورة

فـال ، وزيـد قـام هـو، زيـد يقـوم هـو: نحـو: فإذا برز مـع األفعـال، األفعال

 فينبغي أن يكون بروزه مع الوصف تأكيـدا كمـا كـان يف، يكون إال توكيدا

 وصورة التثنية والجمع خرجت بدليلها كما يقال.، األفعال

الجـاري  المفـرد فعليه ال يصح أن يكون الضمير البـارز مـع الوصـف

 .واهلل أعلم، إال توكيدا ال غير

 :ةنبط نحضيف ش نحيُفَذَ يّفل حه نحلصف: نحيفسأح  نحث ن  

ّمل له الوصف الجاري يعود ع القد ذكرت سابق ت ح   لىأن الضمير الم 

، وظائف الضمير الربط بين أج،اء الكالم شك أن من وال، االسم السابق

، أونعتــا، خــربا كانــت، وهــو األصــل يف ربــط الجملــة بمــا هــي مســوقة لــه

، ولّما كانت األوصاف كالجمـل تقـع أخبـارا، أو صلة لموصول، أوحاال

                                                           

 .70األصول:  ( 1)
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والنحاة مجمعون على أن معها ضمائر تعود ، وصالت، وأحواال، ونعوتا

زيـد : ا لما هو له نحـوكان الوصف مسوقأسواء ، التي قبلها ماءاألسعلى 

 فهـل، زيـد عمـرو ضـاربه هـو: نحـوكان مسوقا لغير ما هـو لـه  أم، منطلق

 !؟كالضــمير الــذي يف الجملــة الجــاري الضــمير الــذي يتحملــه الوصــف

يرهم لــه دتقــ أم، كمــا هــو حالــه مــع الجملــة أغراضــه الــربطأحــد  فيكــون

 .؟رفا فيهليس الربط ط لغرا آخر

يغـاير  اتوجيهـتي تتحملها األوصـاف الجاريـة الحقيقة أن للضمائر ال

بل مع الجمل مطلقا بمـا فيهـا  التوجيه الذي توجه به الضمائر مع األفعال

 األوصاف غير الجارية.

ها األوصاف ثي هنا مقصورا على الضمائر التي تتحمليوسأجعل حد

األوصـاف غيـر الجاريـة  لحديث عن الضمائر مـعوسيأيت ا، الجارية فقط

 يف موضع آخر.

إن للنحاة يف الحكم على الضـمير مـع الوصـف : فأقول وباهلل التوفيق

وال ، وهو أنه فاعل ال غير، األول غراتحدثت عن ال، نغرضيالجاري 

 الثـاين غـرا. وأمـا الخالف بينهم يف أن الوصف مطلقا يحتاج إلى فاعل

فيكـون ، لـه األفعـال تيـاجيحتـاج الضـمير كاح الوصف يرى أصحابه أنف

ــا ــاعال ورابط ــرون أن ، ف ــرفي ــا  بطال ــين األوصــاف وم ــتم إال ب ــا ال ي قبله

كرفـع كـل مـن  األفعـال؛بناء على المشـاهبات التـي بينهـا وبـين ، بالضمير

زيـد قـام : وكربوز الضمير مـع كـل فيكـون توكيـدا نحـو، القبيلين للظاهر
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وزيد قائم هو، هو
(1)

فهو زيد منطلق : اف نحواألوصه تحملما تأن ها نوم 

 ففـي كـل مـن القبيلـين ضـمير، زيد انطلـق: نحو ضمر يف األفعالمثل ما ي

فينبغــي أن يكــون مــع ، يف األفعــال للــربط كمــا هــوف، يعــود إلــى مــا قبلــه

 .اأيض ربطللاألوصاف 

ولوضوح هذا الغـرا وانقيـاده يف ظـاهره قياسـا علـى األفعـال التـي 

ينبغـي أن ، عـن حاجتهـا للـربط حين تحل محل هذه األوصـاف ال تنفـك

مـا هـي جاريـة هـا وبـين بين يكون ما تتحمله األوصاف من ضمائر روابـط

وهو مذهب أبي زيـد السـهيلي حيـث ، عليه كما كانت روابط مع األفعال

بـالمفرد مـا دل علـى معنـى  يونعنـ، اواالسم المفـرد ال يكـون نعت ـ»: قال

ة: نحـو، واحد ر  ـد  ل ـم وق 
؛ ألنـه ال رابـط بينـه وبـين اوإنمـا لـم يكـن نعت ـ، ع 

وذو قـدرة ، ذو علـم: فإن قلـت، االسم األول؛ ألنه اسم جنس على حاله

ع حم رقت دة : رإن ق ت، ذو: كان الرابط بينه وبين االسم المنعوت قولـك

،   ن نحشنبط ب وه رب ن نحيفوعلت نحضيف ش نحيفسذذش ف ته نحع ئتد ع تى مت  قب ته

ــرد   ــان مف ــت وإن ك ــو افكــل نع ــه فه ــومين يف لفظ ــى معل ــل ، دال عل حام

«والمحمــول هــو الصــفة، فالحامــل هــو االســم المضــمر، ومحمــول
(2)

 ،

                                                           

، والتــــذييل 1/228، والمســــاعد: 1/307، وشــــرح التســــهيل: 1/70األصــــول:  ( 1)

، وأجـاز سـيبويه أن يكـون تأكيـدا، وأن 1/169، ومـنهج السـالك: 4/15والتكميل: 

، التذييل والتكميـل يف 1/228، وانظر: المساعد: 53-2/52يكون فاعال: الكتاب: 

 ، .1/169، ومنهج السالك: 4/16شرح كتاب التسهيل: 

 .207نتائج الفكر:  ( 2)



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
194 

فـإن النعـت والخـرب والحـال يف ، وكالم أبي زيد هنا وإن كان على النعت

هذا على قاعدة واحدة
(1)

والكالم على المشـتق الواقـع »: قال ابن مالك، 

«نعتا وحاال كالكالم عليه إذا وقع خربا
(2)

لشـاطبي أن ابـن مالـك وذكـر ا، 

أهــو لضــرورة الــربط بــين الخــرب ، لــم يبــين حكــم الضــمير األلفيــة يف

 : أال تراه قال يف قول ابن مالك، أم ألجل اشتقاقه؟، والمبتدأ؟

ــــارٌغ وإن   ــــد  ف ــــرد  الجام  والمف

 

ت قَّ فهو ذو ضميٍر مستك     ّن  ي ش 

ٌل لضمير مسترت فيه: أي» م  ت ح  يبين حكـم ولم ، وإن يكن مشتقا فهو م 

أم ألجل اشـتقاقه؟ ، هذا الضمير أهو لضرورة الربط بين الخرب والمبتدأ؟

إذ من ضـرورة الصـفات المشـتقة جرياهنـا مجـرى فعلهـا الموافـق لهـا يف 

الثـاين هـو األول فلـم يحـتج إلـى  ؛ ألنوالربط حاصل بغيـر ذلـك، المادة

«كما لم يحتج إليه يف الخـرب الجامـد، رابط
(3)

ي زيـد خـالف مـذهب أبـو، 

أن األوصاف إذ يرون والشاطبي ومنهم ابن خروف ، هير النحاةهذا جما

ال ، زيــد منطلــق: نحــو، أو أحــواال، أو نعوتــا، المشــتقة حــين تقــع أخبــارا

ســواء ، الثــاين هــو األول فــالربط آٍت مــن قبــل أن، تحتــاج الضــمير للــربط

هـو )زيـد( فـ)قائم( ، زيد قائم: نحو، صلة أم، أم حاال، أم نعتا، خرباكان أ

وهـذا التطـابق يف المعنـى ، يف المعنى؛ و)زيد( هو )قائم( يف المعنى أيضا

واالسـم المرفـوع ينقسـم »: قال أبو الحسن ابن خـروف ؛ ولذاهو الرابط

                                                           

 .1/395شرح جمل ال،جاجي البن خروف:  ( 1)

 .1/308شرح التسهيل البن مالك:  ( 2)

 .1/646المقاصد الشافية:  ( 3)
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، )زيـد أخـوك(: فالجامـد، ...ومضمن معناه، جامد ومشتق: أربعة أقسام

دة معنــى و)عمـرو أبــو عبـد اهلل( وال ضــمير فيــه؛ ألنـه األول مــن غيـر زيــا

)زيد قـائم( و)عمـرو مضـروب( وفيـه : والمشتق يكون لألول نحو، فعل

«ضمير لكونه مشتقا ال لكونه خربا؛ ألن الجامد ال يحتاجـه
(1)

فلمـا رأى ، 

والجامد يقينـا ، ابن خروف أن الجامد يقع يف موقع المشتق خربا أو غيره

وقـال ابـن ، لضـميربا وليس، بالمعنى هدل على أن الربط في، ال ضمير فيه

وجملــٌة. فــإذا كــان الخــرب ، مفــردٌ : وخــرب  المبتــدأ علــى ضــرب ي ن»: يعــيش

ال  من،لت ـه. فـاألول نحـو قولـك، كان هو المبتدأ يف المعنى، مفردا ن،َّ : أو م 

 -و)محمـد( هـو النبـي ، فـالمنطلق هو)زيـٌد(، ومحّمـد نبينـا، زيد منطلق

أنه يجوز ،  هو المبتدأ. وي ؤي د عندك ههنا أن الخرب-صلي اهلل عليه وسلم 

ئ لت  عن زيد من قولك ر كل واحد منهما بصاحبه؛ أال تراك لو س  : أن ت فس 

ن زيٌد هذا الذي ذكرت ه؟: قيلف، )زيد منطلق( ، )هو المنطلـق(: ( لقلت)م 

هـو زيـد. فلمـا جـاز تفسـير كـل واحـد : )من المنطلـق؟( لقلـت: ولو قيل

«دل علــى أنــه هــو، منهمــا بــاآلخر
(2)

، هــذا فــالربط لــيس بالضــمير فعلــى، 

وإنما الرابط معنوي؛ ألن الثـاين هـو األول يف المعنـى. وإذا كـان الضـمير 

وكـان  فلم يقدره النحاة مـع الوصـف؟!، المقدر مع الوصف ليس للربط

أن النحـاة مـا : والجـواب عـن ذلـك يمكن أن يكون كالجامد بال ضـمير!

                                                           

 .1/391شرح جمل ال،جاجي البن خروف:  ( 1)

وائـد والقواعـد ، والف1/62، وانظر: األصول البن السـراج: 1/87شرح ابن يعيش:  ( 2)

 .1/646، والمقاصد الشافية: 1/304، وشرح التسهيل: 160للثمانيني: 
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من حيـث ، ى الفعلسا علاإال قي، يرقدروا تحمل الوصف الجاري للضم

فمــن ثــم حملــوا الوصــف الجــاري ، ن الوصــف كالفعــل يحتــاج فــاعالإ

بـه فاعـل ظـاهر ، زيد قائم أبـوه: ترى أن قولنا أال، ضميرا ليكون فاعال له

: نحـو، وهو)أبوه( بل إن الجامد وهو بعيد عـن شـبه الفعـل يرفـع الظـاهر

ــوه ــه، مــررت برجــل أســد أب ـــ)أبوه( فاعــل بأســد ومن ــا ســبق إنشــ ف اده م

 : أو غيره، ألعشىل

ل ماتــه  وليــٍل يقــول النــاس  مــن ظ 

 

هــا  ور   وع 
ي ــون   ســواٌء صــحيحات  الع 

ـــا حــــصينة    ـــا مــــنه بيوت   كــــأّن لن

 

ا  ــاج  ــا وس  يه 
ال  ا أ ع  ــوح  س  ــور   م  س   هاك 

، وإذا ثبــت تحمــل الجامــد ضــميرا»: قــال ابــن مالــك، أهنمــا جامــدان 

«أن المشـتق أحـق بـذلكلم يرتـب يف ، ورفعه ظاهرا لتأوله بمشتق
(1)

زد ، 

 ىأو خـرب عـن مثنـ، ا وهـو نعـتدعلى ذلك أنه حين يكـون الوصـف مفـر

فـال ، مررت بـرجلين مكرمـك همـا: فإنه يل،م أن يربز فاعله نحو، ونحوه

ه سيصـبح)مكرم( ؛ ألنـولو لم يربز لكـان خطـأ، )هيف (ربز الفاعل بد أن ي

: فنقـول مـثال، وغيرهـا أما حين يتوافق الوصف وما قبلـه تثنيـة، بال فاعل

وقد ، وإنما هو توكيد، فليس )هما( بفاعل، مررت برجلين مكرميك هما

 سبق الحديث عن ذلك.

أو ، ثم إن مما هو جدير باإلشـارة إليـه أن الوصـف حـين يكـون مثنـى

 أو تأنيثـا، أو جمعـا، أو مؤنثا وهو موافق لما قبله تثنية، اجمع مذكر سالم  

                                                           

 .1/307شرح التسهيل:  ( 1)
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، والهندان قائمتـان، وهند قائمة، ،يدون قائمونوال، ال،يدان قائمان: نحو

والتاء يف )قائمة( ليست بضـمائر فاأللف يف )قائمان( والواو يف )قائمون( 

 والجمع دالة على التثنية، نما هي حروفإو، كون الوصف مسندا إليهافي

وفاطمـة، و )ال،يدون(، كما يف )الرجالن(، والتأنيث
(1)

فينبغـي أن يكـون  

أكـان مـا سـواء ، تحمال لضمير مسترت عائد على مـا قبلـهم الوصف عندئذٍ 

فتقدير النحـاة للضـمير مـع الوصـف الجـاري تقـدير ، غيره أم، قبله مبتدأ

أن لـه فإنه وإن فات الربط به مع الوصف فال ينبغـي أن نغفـل عـن ، سديد

للوصف على ما  فاعال وهي كونه، وظيفة رئيسة ال يمكن االستغناء عنها

ل الوصـف للضـمير مقـيس علـى الفعـل ليكـون فـاعال سبق بيانـه. فتحمـ

ــد، للوصــف ــى األســماء الجوام ــيس عل ــربط بالضــمير ق ــدم ال ألن  ؛وع

األول هـو  ألن ؛فال يحتاج الضمير للربط، اأو نعت، الجامد حين يقع خربا

فـإن أبـا ، بـن خـروف وغيـرهاوهو ما ذكـره أبـو الحسـن ، الثاين يف المعنى

نحو أنـت ، ا محضا ال ضمير معه أصالالحسن لما رأى أن الجامد جمود

ــد ــاين هــو األول، زي ــه؛ ألن الث واألول هــو ، قــاس الوصــف المشــتق علي

 وهبذا النظر لم يحتج الجامد وال المشتق للرابط اللفظي.، الثاين

                                                           

ــافية: 1/64األصــول:  ( 1) ، والتصــريح بمضــمون التوضــيح: 1/648، والمقاصــد الش

1/523. 
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معلـوم  ما هو -رحمه اهلل -بن خروف االحسن ويؤيد نظر أبي : قلت

ــى ن ــدأ يف المعن ــة حــين تكــون هــي المبت ــامــن أن الجمل كلمــة : حــو قولن

وهـي ال تحمـل ، فجملة )ال إله إال اهلل( هي الخـرب، التوحيد ال إله إال اهلل

فـالربط حصـل ، وال تحتاجـه؛ ألهنـا هـي المبتـدأ يف المعنـى، ارابطا لفظيـ

فإهنـا تحتـاج ، ال تكون الجملة هي المبتدأ يف المعنـي وأما حين، بالمعنى

فلكـي تفيـد ، ة بينه وبين ما سـبقهقالرابط بال بد؛ ألهنا كالم مستقل ال عال

شك أن  وال، زيد يكتب أبوه: نحو قولنا، ما يسبقها فال بد من رابط لفظي

لمغايراـا لمـا ، الجملة أكثر احتياجا إلى الرابط من الخرب المفرد المشتق

ومع ذلك فإهنا حين كانت هي المبتدأ يف المعنى لم تكـن محتاجـة ، قبلها

أاّل شتق لما كـان هـو المبتـدأ يف المعنـى فينبغـي لماوعليه فالخرب ، للرابط

بن خروف. وإن كان هناك فرق ايحتاج إلى رابط على ما قاله أبو الحسن 

بين الخرب وبين الصفة والحال
(1)

لكن القيـاس يف الـربط بالضـمير الـذي ، 

والحال األصـل فيهـا ، والنعت، فكل من الخرب، تتحمله األوصاف واحد

 قع أوصافا.أن ت

بغــي أن ننظــر هنــا إلــى المشــاهبات الكثيــرة التــي بــين األفعــال وال ين

فنقــيس مــا تحتاجــه األوصــاف مــن ربــط علــى مــا تحتاجــه ، واألوصــاف

، فنجعل نوع الرابط يف كل منهمـا واحـدا وهـو الضـمير، األفعال من ربط

                                                           

 .1/395شرح جمل ال،جاجي البن خروف:  ( 1)
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ن المشتق وهو أ، قوي آخر لقياس، وإنما انفكت جهة الربط بين القبيلين

فـإن قياسـه ، مـا قبلـه مـن جهـة ثانيـةوكان بمعنى ، هةلما كان مفردا من ج

ما قبله مـن جهـة  ىوهو بمعن، على الجامد ظاهر القوة؛ ألن الجامد مفرد

 ثانية واهلل أعلم.
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 نحلصف غ ش نحج ةي رضيف شه: نحيفب ث نحشنبع

، همـن هـو لـ غيـر هـو الوصـف الجـاري علـى، الوصف غير الجـاري

 آثرت يف العنوان االختصار. أننيإال ، حدابمعنى و نفاالستعماال

ذات  مســألة، ي علــى غيــر مــن هــو لــهمســألة الوصــف الجــار: فـأقول

كانت إحدى المسائل التـي يـ،عم الفـارقي أن  ؛ ولذاشكاالت وغمواإ

هبا عن ابتذال من لم تبلغ طبقته  المقتضب )ليصونه المربد صدر هبا كتابه

ـن قصــرت رتبتـه ، قـراءة مثلـه عـن التشــاغل ويحوطـه فيهــا مـن تالعـب م 

بشكله(
(1)

، طال الفارقي يف شرحها وتشقيقااا العقلية هي وغيرهـاوقد أ، 

ما جعل الشيخ محمد عبد الخالق وهو ، ومع ذلك بقي الغموا حليفها

ومـا ، وهـذه رياضـة عقليـة عنيفـة»: هلـيصـف صـنيع الفـارقي بقو يمةضع

«أشبهها بلحم جمل غث على رأس جبل وعر
(2)

وذكر السـمين الحلبـي ، 

قــل مــن يضــبطه اأن يف هــذه المســألة خالفــ
(3)

فهــي بحــق مــن المســائل ، 

ي وتسـهيل مسـارهبا مـا وسـعن أطرافهاوقد اجتهدت يف تقريب ، المشكلة

ــر الجــاري ــى غي ــة معن ــك بإبان ــو، ذل ــهالســبب ال ــان مع  ذي أوجــب اإلتي

 .ضمير البارز المنفصلالب

                                                           

 .41ب: تفسير المسائل المشكلة يف أول المقتض ( 1)

 .1/91مقدمة المقتضب:  ( 2)

 .9/139الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون:  ( 3)
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 معوى نحلصف نحج ةي ع ى غ ش من هل حه: نحيفط ب نألرل

نت فيما سبق أن الوصف الجاري على من هـو لـه ال يسـبقه إال لقد أب

وهــذا االســم الواحــد هــو صــاحب الوصــف يف المعنــى ، اســم واحــد

، يف المعنى من جهـة قائم( هو )زيد(فـ)، زيد قائم: نحو، عراب أيضاواإل

فلمـا كـان الوصـف هـو مـا قبلـه يف ، مـن جهـة ثانيـة خـرب عـن )زيـد(هو و

 ادة عنه مباشرة أيضـا سـمي بالجـاري علـى مـنوكان إعرابه لإلف، المعني

، الجاري على غير من هو له من حيث مـا يسـبقهالوصف بخالف ، هو له

فأمـا مـن حيـث مـا يسـبقه فـإن مـن ، عمـا يسـبقه إعرابيـا ومن حيث إفادته

من حيث  لالسم الثاين كان افإذ، ق باسمينسب  سماته الرئيسة أنه يل،م أن ي  

ففعل ، هند زيد ضارهبا: على من هو له نحو يان جاريكو فعندئذ، المعنى

معنــى ن كــان وإ، يســمى جاريــا علــى مــن هــو لــه وحينهــاالضــرب ل،يــد؛ 

هنـد زيـد : ن جاريا على غير من هو له نحوفسيكو الوصف لالسم األول

خـرب الوصـف وأما من حيث اإلعـراب ف، ـ)هند(ففعل الضرب ل، ضاربته

 كــان الوصــفأســواء ، لةأو صــ، همنــ أو حــال، عــن االســم الثــاين أونعــت

 هـو لـه جـرى علـى مـن أن الوصف حين أال ترى، غير جار كان جاريا أم

لك حين لـم يجـر علـى ذوك، عن)زيد( اخرب كانيف نحو هند زيد ضارهبا 

فـالمعترب ، ا أيضـا عـن )زيـد(خـربكان هند زيد ضاربته : يف نحومن هو له 

ويظهـر ذلـك يف ، بلـهواإلعرابيـة بمـا ق، عالقتـه المعنويـةليف تسميته النظر 

هذا من جهة ، فأنث الوصف لتأنيث االسم األول، هند زيد ضاربته: نحو

 -بحكم البدء به -حق االسم األولفإن ، وأما من جهة اإلعراب، المعنى

وأخـرب ، اإلخبار عن االسم األولالمتكلم ترك لكن ، أن يخرب عنهيطلب 
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علـى مـن لـيس الوصف خـربا  ىفمن هنا جر، ثاينال بالوصف عن االسم

فمـن ث ـم سـمي ، السـم األولا ا عـنخـربيكـون له باعتبـار أن األصـل أن 

 بالجاري على غير من هو له.

ال لبس فيها؛ ألنه سـيظهر مـن خاللهـا  هبذه الصورة التي وإنما مثلت  

ــه( وإال فــإن  ــر مــن هــو ل وضــوح التســمية بمصــطلح )الجــاري علــى غي

زيـد : نحـو، ملبسـةصـورة أخـرى  هـو لـه للوصف الجاري على غير مـن

تمل أن يكـون فاعـل يح أن المعنى ووجه اإللباس فيها، ضاربه هوعمرو 

 ويحتمل أن يكون )عمرو(.، )زيد( الضرب

أن ال بد  بأنه، وما قلته يف تحديد الوصف الجاري على غير من هو له

ب ق  باسمين اللهم إال ، منهم دون تصريح هو المفهوم من أمثلة النحاة، ي س 

حيـث ذكـر أن الوصـف ، ذاهـإلى ما يشير  همقد جاء يف كالف، جابن السرا

يل،م أن يكون بجانب االسـم الـذي لـه الوصـف؛  هو له الجاري على من

فحين لم يحـل بـين )عمـرو( ، قائمٌ  عمٌرو: أي ال يحال بينهما بحائل نحو

لمـا واضـح أنـه  ؛ ألن الوصفهو له نو)قائم( بحائل سمي جاريا على م

إذا حيـل  أنـه بكـر ابـن السـراجوالمفهوم من قول أبي ، اوإعراب قبله معنى

بين الوصف وما هـو لـه بحائـل سيصـبح جاريـا علـى غيـر مـن هـو لـه
(1)

 ،

االسـم الثـاين مـن االسـمين  وهـبال شك والحائل الذي يشير إليه أبو بكر 

زيـد ضـاربه  عمـٌرو: وهو )زيـد( مـن نحـو قولنـا، اللذين يسبقان الوصف

                                                           

 .1/70األصول يف النحو:  ( 1)
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ــين ا، هــو ــين )، (لوصــف )ضــاربفـــ)زيد( حــال ب ( فلمــا جــاء عمــٌرووب

، نوصف مسبوقا باسميصبح الأفقد  االسم األولالحائل بين الوصف و

نما هو لإلفادة إعرابيا با وإفلم يعد الوصف جاريا على االسم األول إعرا

المتكلم أراد أن يجعل الضرب مـن  ؛ ألنومعناه لالسم األول، عن الثاين

 زيـد عمـر ضـاربه: الهيئـة ملبسـة نحـو هفكل صورة على هـذ، (زيدفعل )

بـ)غير  الوصف فيها سمىي، هند زيد ضاربته هي: نحو ملبسة أو غير، هو

مـن حيـث  ؛ ألن الوصـفأو بــ)الجاري علـى غيـر مـن هـو لـه( الجاري(

؛ فلــذا وجــب أن نــأيت معــه ثــاينســم اللال وإعرابــا، لالســم األول المعنــى

مسـألة لفهم سبب اإلتيان بوهو معنى هام والزم ، بفاعله ضميرا منفصال

فلـم أرهـا ، الدقيقـةالعلميـة هي من إضافاته و، الحائل التي ذكرها أبوبكر

وتظهر دقة ، وصحة ما شرطه، عند أحد من النحاة مع تقدم زمن أبي بكر

فيما ينطوي عليه شـرطه مـن معنـى مسـتور ال يظهـر إال  أبي بكر وتحقيقه

حـين غير الجـاري ين أن الوصف أن يب دفإنه يري، يف كالمه بمعاودة النظر

بالفعـل الـذي يوجـب لـه  ف شبههيضع الفصلفإنه بل عن من هو له يفص

فإذا ضعف شبه الوصـف بالفعـل لـ،م ، تحمل فاعله؛ أي استتار فاعله فيه

تبـين منـه ت تحقيـق دقيـق يف المسـألة وهـذا، أن نأيت بفاعل الوصف ظاهرا

 .الحقا على ما سيتضح علة ظهور فاعل الوصف غير الجاري

 ع نحلصف نحج ةي ع ى غ ش من هل حهم نحضيف ش: نحيفط ب نحث ين

وسـبب مـا فيهـا  لب القضـيةهو صـالضمير مع الوصف غير الجاري 

ــاج إلــى التــذكير بشــيء مــن األفكــار والحــديث عنــه ، مــن غمــوا يحت
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، لنميـ، بينهمـا العاجلة عن الضمير مع الوصف الجاري علـى مـن هـو لـه

 لوصف غير الجاري.ولنعرف موجب إظهاره مع ا

مـا  أن يكـون لـه حقائق الوصف الجاري علـى مـن هـوإن من : فأقول

أو ، له أو نعتا، عنه خربا الوصف سيكون عندئذف، ال غير اواحد اقبله اسم

لهأو صلة ، منه حاال
(1)

يف أحد هذه المواقع وجـب أن الوصف فإذا وقع ، 

، حمـد قـائمم: نحـو، يتحمل ضميرا واجب االستتار عند جمهور النحـاة

وهذا الضمير فاعل لـه ولـيس ، فـ)قائم( متحمل لضمير يعود على محمد

برابط
(2)

إال أن ، ومع أن الوصف يف تحمله للضـمير مقـيس علـى الفعـل، 

                                                           

، وقد بين أبو الفتح يف مبحث مفيد سبب 2/384شرح كتاب سيبويه للسيرايف: انظر:   (1)

زيـادة  فإن قال قائل: فما كانت الحاجة إلى»وصل )الذي( ونحوه بالجملة حيث قال: 

 الالم يف الذي والتي ونحوهما حتى أهنا لما زيدت ل،مت؟

إنمــا وقــع يف الكــالم توصــال  إلــى وصــف المعــارف بالجمــل،  (الــذي)فــالجواب: أن 

وذلــك أن الجمــل نكــرات، أال تراهــا تجــري أوصــاف ا علــى النكــرات يف نحــو قولــك: 

ل هذا يف المعرفـة مررت برجل أبوه كريم، ونظرت إلى غالم قامت أخته؛ فلما أريد مث

ا ل،يد؛ ألنـه قـد  لم يمكن أن تقول: مررت ب،يد أبوه كريم؛ على أن تكون الجملة وصف 

ثبت أن الجملـة نكـرة، ومحـال أن توصـف المعرفـة بـالنكرة؛ فجـرى هـذا يف االمتنـاع 

علـى الوصـف؛ فـإذا كـان الوصـف « مـررت ب،يـد كـريم»مجرى امتنـاعهم أن يقولـوا: 

وه كريم؛ لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن جملة نحو: مررت برجل أب

سـر صـناعة «. يدخلوا الالم على الجملة؛ ألن الالم من خواص األسماء فجـاء بالـذي

 .354-1/353اإلعراب: 

 .1/391شرح الجمل البن خروف:  ( 2)
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أو ، زيـد يقـوم: حين يحل محـل الوصـف نحـوالضمير المسترت يف الفعل 

أمـا الضـمير مـع الوصـف الجـاري ، ورابط يف آن، له وظيفتان؛ فاعل، قام

، بطفاعل فقـط ولـيس لـه حـظ يف الـرواحدة وهي أنه فليس له إال وظيفة 

، الوصف رابطـا حتجهولم ي، والفرق الذي جعل الضمير مع الفعل رابطا

فهــو صــاحب ، أونعتــا أو غيرهمــا، أن الوصــف الجــاري حــين يقــع خــربا

فلمـا كـان هـو مـا قبلـه يف ، والصـلة يف المعنـى، والحـال، والنعـت، الخرب

فالربط حاصـل بتطـابق ، خالفا للسهيلي للربط بالضمير جحتلم ي المعنى

فكل واحد منهما هو اآلخر. أال ترى أنه ، الوصف مع ما هو له يف المعنى

: لو حل محل الوصف المشتق اسم جامد لم يكن متحمال للضمير نحـو

وقـد سـبق بيـان ، فـالربط حصـل بـالمعنى، أنت محمد؛ ألن هذا هـو هـذا

 ذلك.

فيلـ،م أن ، غيـر الجـاري وأالجـاري  الوصـف محل إذا حلأما الفعل 

وزيـد عمـرو ، زيـد يجلـس: نحـو امفـرد إن كـان الفاعـلر يسترت فيه ضـمي

والجملـة فعليـة ، الفعل وفاعلـه مـن قبيـل الجملـة ال المفـرد ؛ ألنيضربه

وإنمـا هـي كـالم مسـتقل ، كانت أو اسمية ليست هي مـا قبلهـا يف المعنـى

لـه وجـب  سـيقتواقعـة بـين الجملـة ومـا فلهـذه المغـايرة ال، عما سـبقها

لينعقـد منهـا مـع مـا سـيقت لـه كـالٌم ، الربط بينها وبين ما قبلهـا بالضـمير

بحكـم أنـه مسـبوق باسـمين  الوصف الجاري على غير من هو لهو، مفيد

أو حـال ، خرب أو نعت هو ويف الوقت نفسه، ول من حيث المعنىلأل فهو

مـن  جملـةلثـاين هـو واالسـم افعلى ذلك سيصبح الوصف ، لالسم الثاين

أن نـأيت بضـمير  ة إلـىحتاجـتكون الجملـة ميف هذه الحالة و، مبتدأ وخرب
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أن يكـون : بارز منفصل بعد الوصف؛ لغرضين متالزمـين الغـرا األول

 .رابطا للجملة باالسم األول من االسمين السابقين للوصف

مير بـراز الضـهذا هو سـر إ،  للوصففاعالكون أن ي: والغرا الثاين

تفصـيل إلـى وهـو مـا يحتـاج  .ع الوصف الجاري علـى غيـر مـن هـو لـهم

 غموا المسألة.يضاح إل

الوصف الجاري مـن حيـث إن الوصف غير الجاري يخالف : فأقول

ــر الجــاري يلــ،م أن يســبق باســمينإ والجــاري ال يســبق إال باســم ، ن غي

ن إذا تماثـل االسـمامسـبوقا باسـمين فإنـه  غيـر الجـاري فلما كـان، واحد

 ؛يف المعنـى لـبسيقع أو جمعـا فسـ، أو تثنيـة، االسابقان لـه إفـرادا وتـذكير

 أن يكـون معنـاه حتمـلي (ضـارب)ضاربه؛ ألن الوصف  عمٌروزيد : نحو

)ضــارب(  لالســم الثـاين؛ ألنالمعنـى أن يكــون حتمـل وي، لالسـم األول

فـإذا أراد ، السـم الثـاينلويصلح أن يكون ، السم األولليصلح أن يكون 

فهذا يعني أن من قام )عمرو(  وهو، يجعل معناه لالسم الثاين كلم أنالمت

، هو له على من يايكون الوصف جاروعندئذ ، هو)عمرو( رببفعل الض

وتتضح سهولة ، لسهولة تركيبها واضحة صغرى)عمر ضاربه(فالجملة ال

)زيـد( : على النحو التـالي وهو، هي وما قبلها اإعراهبالرتكيب من خالل 

وفاعـل ، و)ضـارب( خـرب المبتـدأ الثـاين، و)عمرو( مبتدأ ثـان، لمبتدأ أو

ومـا اسـترت وجوبـا إال ألن ، )ضارب( ضمير مسترت وجوبـا تقـديره )هـو(

فأشـبه الفعـل فاسـترت الضـمير وجوبـا كمـا  وصف جار على مـن هـو لـهلا

والجملـة مـن ، والضمير المتصل بــ)ضارب( مفعـول بـه، استرت يف الفعل
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 والـرابط ضـمير المفعـول بـه، ه خرب عن المبتدأ األولالمبتدأ الثاين وخرب

، ضـرهباهند عمـرو : قولنامماثلة ل الكربى جملةفال، المتصل بـ)ضارب(

الجملـة  ةووجـه سـهول؛ ال تحتاج أكثر مـن هـذا فهي واضحة، أو يضرهبا

ــرو ضــاربه( ــا  الصــغرى )عم ــق أهن ــت وف ــب األصــل يف أت ــةاتركي  لجمل

مبتـدأ ثـم مـن أن تكـون بسيطة السمية اال لجملةاتركيب فأصل ، االسمية

خروج و، أيضا الرتكيب األخبار ويف ألصل يفا هذا هو، خرب وصفااليليه 

و الـذي هـ معتـادال الرتكيـبأصل  الجملة ذات الوصف غير الجاري عن

وامتنع اإلتيـان بـه مـع الوصـف ، وجب اإلتيان بالضمير البارز المنفصلأ

 .الجاري

الوصـف يكـون هنـا ف، السم األولل امن فع )ضارب( وأما إن جعلنا

 الجملة الصغرى )عمرو ضاربهعندئذ تكون و، هل حه ج ةي  ع ى غ ش من

؛ تي جعلته أكثر دورانالاتسم بالبساطة لما ( ليست وفق أصل الرتكيبهو

 فـاعال أخرجهـاليكـون للضـمير  احتياج جملة الوصف غير الجـاري ألن

ا ؛ ألهنـإلى مرتبة أكثر تركيبـاب التي يمثلها أصل الرتكيالبساطة  مرتبةمن 

فيمـا ال  ونقولم يزادت عن أصل الرتكيب بالضمير التالي للوصف؛ ألهن

 ضـاربه عمـٌروزيـد : فيمـا يلـبس ونقولوي، هند زيد ضاربته هي: لبس فيه

 هو.

الضـمير مـع الوصـف  استحضـاربنـى وجـوب  الفكر النحوي بعامةف

ال يمكـن التخلـي  متـينمتالز وظيفتـين رئيسـتينأن لـه غير الجاري علـى 

 .ه فاعالجعلوالوظيفة الثانية ، اه رابطجعلالوظيفة األولى ، امعنه
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مـن المسـلمات أن  نإفـ،  ةنبطت رهي  لنته: ىنحلظ ف  نألرحششح أم  

بد لها مـن  ا جملة فالقع كل منهوالصلة حين ي، والحال، والنعت، الخرب

الثـاين وخـربه  دأتـملـة المبتـرى أن جأنـت و، رابط يربطها بمـا سـيقت لـه

)زيد هبذه الصيغة )زيد ضاربته( خرب عن المبتدأ األول )هند( فهي: وهي

محتاجـة  فمـن ثـم كانـت، معها رابط وال، جملة من مبتدأ وخرب ضاربته(

، ليتكـون منهـا معـه كـالم مفيـد، يربطها بالمبتدأ األول )هند(لرابط الإلى 

رابط يربطهـا بمـا  علىالجملة  با ال محيد عنه أن تشتملوججب ويفعليه 

 ح  فمن ثم است  ، لهسيقت 
استحضـار الضـمير و .لـربطالضمير )هي( ل ر  ض 

التـي ال مع أن المسـألة ، ألبست المسألة أم لم تلبس يوجبه البصريون هنا

طـردا حعدم رجتلد نحتشنبط ر لكنهم أوجبـوه، تفهم دون حضوره لبس فيها

للباب على سنن واحد
(1)

فيما  ر الضميراستحضاعدم واغتفر الكوفيون ، 

 .الضمير المعنى أغنى عن روألن ظه فيه؛ س لبال

مـا  حذف كثيرا ما رأينا النحاة يغتفرون اتج للكوفيين بأنَّ ح  قلت وقد ي  

ــه ــى يجــب ثبوت ــدأ، ؛ الفاعــلكحــذف العمــد، حــين يظهــر المعن ، والمبت

حـين يظهـر  نصـب الفاعـل ورفـع المفعـولوكـذلك اغتفـروا ، ...والخرب

 ونصب المسمار.، برفع الثوب، رق الثوب  المسمار  يف نحو خ المراد

النحــاة ف،  ح لصتتففتت عال رهتتي  لنتته  نحث ن تت  نحلظ فتت شتتشح أمتت ر

أو ، أو نعتـا، قـع خـرباوغير جـار حـين ي ياجار مجمعون على أن الوصف

                                                           

، التصـــريح بمضـــمون 1/649، المقاصـــد الشـــافية: 2/53أمـــالي ابـــن الشـــجري:  ( 1)

 .1/524التوضيح: 
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قياسا علـى الفعـل له من فاعلال بد ، أو صلة، حاال
(1)

 إمـاوهـذا الفاعـل ، 

أن  إمـاو، ا هو الحال مع الوصـف الجـاريكمفيه وجوبا  امسترت أن يكلن

جمـاعهم ومـع إ، كما هو الحـال مـع الوصـف غيـر الجـاري اظاهريكلن 

مقيس على الفعل من حيث احتياجه لفاعل من  نحج ةي الوصفعلى أن 

غيـر أن الوصـف  يـرونهنـم إال أ، ومن حيث استتاره من جهة ثانيـة، جهة

 ضـمير بـارز بفاعل  تى حهيأن ال بد  يخشج عن هذن نحق  س؛ ألنه الجاري

 الفاعـل ضـميرفظهـور ، هند زيد ضاربته هي، زيد عمرو ضاربه هو: نحو

الفعـل حـين يقـع ف، الفعـل ظهـوره مـع بخـالف الوصف غير الجاريمع 

، هنـد زيـد تضـربه: فنقـول، موقع الوصف غير الجاري يسترت فيه الضمير

ــال يظهــر ضــمير الفاعــل يف ، أو ضــربته تل  تتد رإن ظهتتش فهتتل ، الفعــلف

يكـن ه لـم ؛ ألنـتحمـل لضـميرٍ  يالفـ الوصـف غيـر الجـاريأمـا ، ح يفسذذش

 مـع الوصـفمماثـل للفاعـل الظـاهر  وإنمـا هـو، ثم برز متحمال له أصال

 فاعـل أصـال ـ)قائم(لـم يكـن لـ ـ)أبوه(بـ لـم نـأتفلو ، زيد قائم أبوه: نحو

لـم  غيـر الجـاري مع الوصف وكذلك لو لم نأت بالضمير، فيختل المراد

 ألنه يف حال جريانه على غير من هو له ال يتحمـل الضـمير ؛فاعلله ن يك

الحتياجـه لـه كالفعـل وإنما يل،م أن يـؤتى لـه بفاعـل، أصال
(2)

تفسـير وال، 

 اإلتيــان بفاعلــهوجــوب و، عــدم تحملــه للضــميرالنحــاة  الــذي يفســر بــه

 من خصـائصالضمير  ستتارأن ا مبني على، الفعل بخالف ضميرا ظاهرا

                                                           

 .1/71األصول:  ( 1)

 .1/70األصول:  ( 2)
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فيهــا أصــلفهــو  ،األفعــال
(1)

ــرع يف األوصــافو،  ــه ، ف فالفعــل يســترت مع

كـان مفصـوال بينـه  أم كـان بجانـب صـاحب معنـاهأالضـمير مطلقـا سـواء 

 .هوبين صاحب معنا

والفـرع دائمـا يـنحط عـن ، فـرع عـن الفعـل بحكم أنـهفـ، أما الوصف

كـان ؛ أي فلهـذا إذا كـان الوصـف بجانـب صـاحب معنـاه، درجة األصل

علـى وفـق  ألنه أتى ؛تحمل الضمير، زيد قائم: نحو له على من هو ياجار

عـدم الفصـل بينـه وبـين  الوصف تركيباألصل يف و، األصل يف الرتكيب

 أي وهـو االسـم األول؛ وبين صاحب معناه نهإذا فصل بيأما و، من هو له

عـن ج فقد خـر، هي هند زيد ضاربته: هو له نحو على غير من ياارج كان

هـو مـن خصـائص  تركيـب ودخـل إلـى، ةلاصـألالذي له بحـق ا الرتكيب

ي وعدم الفصل هو له فالفصل بين الفعل ومن، الفعل ب ق   االضمير مسترت ي 

فصـل ي حين الوصف فإنه وأما، لقوة الفعل بأصالة االستتار معه يف الفعل

ضعف بالفصل عن أصال؛ ألنه قد  عن صاحب معناه فال يتحمل الضمير

الضمير الذي يكـون  يل،مه وهوما تحمل عن  ف  ع  ض  من ثم ف، رتبة الفعل

ليجـرب ؛ نفصالم ابه ضميرا ظاهر يتؤأن يوجب عندهم من ث مَّ ف، فاعال له

التـي هـي خـرب عـن  ضـاربته( زيـد): أال ترى أن جملة، ضعفه عن تحمله

                                                           

 1/59ومـا بعـدها، واإلنصـاف:  403ل المشـكلة: ئ، وتفسير المسا1/70األصول:  ( 1)

 .)المسألة الثامنة(
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 ال يسـتقيم الكـالمو، فاعـل ليس فيها، زيد ضاربته هند: من قولهم )هند(

)هي(الفاعلب أيتحتى ن
(1)

. 

مـع  ا بـارزاضـميراإلتيـان بالفاعـل يدلل به النحاة على وجـوب  ومما

: الفعل حين يسند إلى فاعل مثنى أو جمع نحو أن، يالوصف غير الجار

فـإذا ، فاعلـه ظهورله من فإن الفعل ال بد ، أو ال،يدون قاموا، ال،يدان قاما

، ىمع الوصف المسـند إلـى مثنـ فإن ظهوره، ظهر مع الفعل وهو األصل

، هيفت الهنـدان ال،يـدان ضـاربتهما : يقولونأال ترى أهنم ، ،م لهلأأو جمع 

ـ)هما( األولــى فــ، ومثلــه الجمــع، نحذش  تتب آختتشث ن تت     )هيفتت (بإظهــار 

هر)همــا( هنــا إال ألن الوصــف مــا ظو، و)همــا( الثانيــة فاعــل، مفعــول بــه

                                                           

ا من أسماء الفاعلين وكان  ( 1) قال أبو بكر ابن السراج: واعلم أن خرب المبتدأ إذا كان اسم 

جاري ا عليه إلى جنبه أضمر فيه ما يرجع إليه وانسرت المبتدأ هو الفاعل يف المعنى وكان 

الضمير نحو قولك: عمرو قائم وأنت منطلق، فأنت وعمرو الفاعالن يف المعنـى؛ ألّن 

ا هو الذي قام، وقائم جار على عمـرو وموضـوع إلـى جانبـه، لـم يحـل بينـه وبينـه  عمر 

ا، إال أن حائل، فمتى كان الخرب هبذه الصفة لم يحـتج إلـى أن يظهـر الضـمي ر إال مؤكـد 

المشبه بالشيء ليس هو ذلك الشيء بعينه فضمنوه الضمير متى كان جاري ا على االسم 

الذي قبله، وإنما يكون كذلك يف ثالثة مواضع: إما أن يكون خرب ا لمبتدأ نحـو قولـك: 

عمرو منطلق كما ذكرنا أو يكون صفة نحو: مررت برجل قـائم، أو حـاال  نحـو: رأيـت 

ا قا ا، ففي اسم الفاعل ضمير يف جميع هذه المواضع، فإن وقع بعدها اسم ظاهر زيد  ئم 

ارتفع ارتفاع الفاعل بفعله، ومتى جرى اسم الفاعل على غير من هو له فليس يحتمـل 

ضـمير الفاعـل إنمـا هـو  اسـتتارأن يكون فيه ضمير الفاعل، كما يكـون يف الفعـل؛ ألّن 

 للفعل.
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فلـو لـم يظهـر ، يل،مه ظهور فاعله حال التثنية والجمـع( كالفعل )ضارب

)ضاربة( بال فاعل وهو ممتنع قياسا على  هما( ألصبح الوصفالفاعل )

الفعــل
(1)

أن الفاعــل لوا علــى ليــدإال ، ومــا مثــل النحــاة بــالمثنى ونحــوه، 

ولـىأ مـع الوصـف وفهـيظهر مع الفعل حين يل،م أن المضمر المثنى 
(2)

 .

، غيـر الجـاري ال تـدل علـى نـوع فاعلـهالوصف هذا فضال عن أن صيغة 

لُّ عل طبيعة صيغتيه؛ ف، بخالف الفعل، وقد ذكر سابقا، يها بربوزهوإنما ي د 

وغيـر الجـاري ، والماضي حين تحل محل الوصـف الجـاري، المضارع

فـــال يحتاجـــان لظهـــور فاعليهمـــا؛ ألن الفعـــل ، تـــدالن علـــى فاعليهمـــا

، مخاطبـا أو، المضارع تدل ال،وائد التي يف أوله على الفاعل متكلما كان

ي تدل الضمائر الملحقـة بـه علـى مـا دلـت عليـه وكذلك الماض، أو غائبا

الفاعـل؛ النتفـاء اللـبس يف فال نحتاج معهمـا إلـى إبـراز ، زوائد المضارع

إذا عنيت نفسـك أو مخاطبـا؛ زيـد ، ال ترى إلى )قولك يف المضارعأ، كل

ه م  ر  ب ه  ، أ ك 
ات  ب ت ـه، زيـد أكرمت ـه: وىف الماضـي، وجعفر ت ك  ات  فهـذا ، وجعفـر ك 

لداللـة حـرف ، وأنـت الـذى هـو أنـا، مفتقـر إلـى إبـراز الضـمير كالم غير

وتـاء المخاطـب يف ، داللة تاء المتكلمول، المضارعة يف المضارع عليهما

ه: ولو قلت، الماضي عليهما م  ر  ك  ب ـه، زيد م 
ات  ك  لـم تـدّل صـيغة ، وجعفر م 

ــه: الوصــف م  ر  ك  ــلو م  ــه صــيغة الفع ــت علي ــا دّل ــى م ــه عل ب 
ات  ك  ــه: م  م  ر   أ ك 

ب ه  و
ات  : مع الوصـف أن تظهـر الفاعـل فتقـول فل،مك، وأكرمت ه وكاتبت ه، ت ك 

                                                           

 .1/71األصول:  ( 1)

 .6/80، وشرح ابن يعيش: 1/307التسهيل: شرح  ( 2)
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لـم ، وجعفـر مكاتبـك، زيـد مكرمـي: ولو قلـت، ومكاتبه أنت، مكرمه أنا

: وكذلك تقول، هو له يل،مك إبراز المضمر؛ ألنه قد جرى خربا على من

زيـد : فإن قلت، فال تضطّر إلى إبراز الضمير، وجعفر أكرمناه، زيد نكرمه

كــالم ، زيــد تكرمونــه: وكــذلك قولــك، نحــن: وجــب أن تقــول، مكرمــوه

مكرمـوه : قلـت، فإن وضـعت يف موضـع تكرمونـه اسـم الفاعـل، مستقيم

أنتم(
(1)

. 

يف بـروز البصـريين والكـوفيين إجمـاال تفكيـر النحـاة  حاصلهذا هو 

، إال أهنـم اختلفـوا يف مـا ال لـبس فيـه، مع الوصـف غيـر الجـاري الضمير

ألبست المسـألة ، مطلقامع الوصف  إلتيان بالضميراريون يوجبون فالبص

ــبس ــم تل ــاس، أم ل ــه القي ــا يوجب ــى م ــاء عل ــرة ، بن ــى وتي ــاب عل طــردا للب

واحــدة
(2)

ــه ،  ــان ب ــون اإلتي ــون ال يوجب ــاإال والكوفي ــبسي فيم ل
(3)

ــ  دوورل

 .فيها الوصف الضمير لم يصحب مما ليس بملبسشواهد عدة 

                                                           

 .2/52بن الشجري:  بنصه مع تصرف يسير من أمالي هبة اهلل ( 1)

ــن الشــجري:  ( 2) ، والتصــريح بمضــمون 1/649، والمقاصــد الشــافية: 2/53أمــالي اب

 .1/524التوضيح: 

 وما بعدها، 1/57اإلنصاف يف مسائل الخالف: المسألة)الثامنة(4/135المقتضب:  ( 3)

، والمقاصــــد الشــــافية: 4/16، والتــــذييل والتكميــــل: 1/307وشــــرح التســــهيل: 

، فبـه فوائـد خلـت منهـا 5/266، والكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد: 1/649

 كتب النحو.
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بن أبي عبلة هيمإبرا احتجوا به قراءة ماوم
(1)

گ ﴿: قوله تعالىل 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﴾ۀ
(2)

فيصبح )غير ناظرين( ، أهنا نعت لـ)طعام( )غير( على بخفض، 

على )الكاف والميم يف  لما لم تجر )غير( ؛ ألنجاريا على غير من هو له

يف  جرت على )الطعام( وهي ليست له فقد، فت نصب حاال، )لكم(

ولم يصاحبها ، تكون قد جرت على غير من هي لها بهذف، األصل

وهو ما يوجبه ، (أنتمإناه إلى طعام غير ناظرين ): فيقال، الضمير

، فلما لم يأت بالضمير )أنتم( مع جرياهنا على غير من هي له، البصريون

واحتج الفراء له بما نسبه للعرب حيث ، فقد صح ما ذهب إليه الكوفيون

ول   ا : ت ق  ، مع امرأة محسٍن إليها( بخفض )محسن( ونصبه)رأيت زيد 

ويخرج خفض )محسن( على أنه نعت لـ)رجل( وكان األصل أن يكون 

ومع ، صبح جاريا على غير من هو لهـ)زيد( فلما لم يكن لـ)زيد( فقد أل

هذا شرح لما ذكره ، محسن إليها هو: ذلك لم يصحبه الضمير فيقال

ين  }ضت )ولو خف»: الفراء يف المسألة حيث قال ر 
ي ر  ناظ  ان  صواب ا {غ   ؛ك 

ا للطعام لرجوع ذكر ، ألن قبلها )ط عاٍم( وهو نكرة فتجعل فعلهم تابع 

ول  العرب {إ ناه  }الطعام ف ي  ا مع امرأة محسٍن إليها: كما ت ق  ، رأيت زيد 

ومن خفضه ، ( جعله من صفة زيدا)محسن  : إليها. فمن ق ال   اومحسن  

                                                           

، والكتـاب الفريـد يف إعـراب القـرآن 396المحرر الـوجي، يف تفسـير الكتـاب الع،يـ،:  ( 1)

 .9/139 علوم الكتاب المكنون: ، والدر المصون يف5/266المجيد: 

 .53األح،اب:  ( 2)
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ارت الصلة للنكرة رأيت  زيد  : فكأنه ق ال   ا مع التي ي حسن إليها. فإذا ص 

تها ب ع  ان  فعال  لغيرها، أت  «وإن ك 
(1)

ارت الصلة للنكرة: ومعنى قوله،  ؛ ()ص 

النعت يتمم المنعوت ؛ ألنالنعت للنكرة أي صار
(2)

ونصر ، فهو صلة، 

وعقب على ذلك ، بما نقله عن الفراء أبو جعفر الطربي مذهب الكوفيين

القول بإجازة جر )غير( يف ، الصواب من القول يف ذلك عندناو»: بقوله

( يف الكالم ين  ر 
ي ر  ن اظ  ال يف القراءة لما ذكرنا من األبيات التي ، )غ 

إلجماع ، فأما يف القراءة فغير جائ، يف )غير( غير النصب، حكيناها

«الحجة من القراء على نصبها
(3)

والبصريون يمنعون هذه القراءة ويرون ، 

ا لحن أو ضعيفةويرون أهن
(4)

والصواب عندهم نصب )غير( على ، 

، (غيروالكوفيون يرون صواب جر )، وهي القراءة المشهورة، الحال

الفراء وهي دانشمن إبأبيات عدة  همالطربي مذهبونصر 
(5)

 : 

را المجد بان وها وقد ع   ـــان  لمت  قومي ذ  ـــدناٌن وقحط ـــك ع ـــه  ذل ن   بك 

                                                            

 .2/347معاين القرآن:  ( 1)

قال الشاطبي: سيبويه وغيره من األئمة قد نصوا على أن الصفة مع الموصوف بمن،لـة  ( 2)

االسم الواحد؛ ألّن الصفة مبينة للموصوف فهي مـن تمامـه، كمـا أن الصـلة مـن تمـام 

 .1/654الموصول. المقاصد الشافية: 

 .19/158تفسير الطربي:  ( 3)

، والـدر 2/401، وإعـراب القـرآن للنحـاس: 2/443انظر: معاين القرآن لألخفـش:  ( 4)

 .9/139المصون يف علوم الكتاب المكنون: 

، والمقاصــد 1/308، وشــرح التســهيل: 1/59نصــاف: البيــت مجهــول وهــو يف اإل ( 5)

 .1/650الشافية: 
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ولو برز ، وليس له، (ذرا المجد) ىجرى عل ()بانوها»: أبو حيانقال 

(«بانوها هم): لقال
(1)

. 

وقوله
(2)

 : 

ــه ــف  رهط   آس 
 إن الــذي لهــواك 

 

ــــيال  ــــديرٌة أن تصــــطفيه خل  لج

، «الذي آسف» وقد جرت على، لجديرة صفة للمرأة»: قال أبو حيان 

«لجديرة أنت: فيقول، ولم يربز الضمير
(3)

. 

وقوله
(4)

 : 

ي ـــــــد  ل  ت ق  ـــــــاق هم م  ب  هاتـــــــرى أر 

 

مــاة    الحديــد  علــى الك 
ــي م   إذا ح 

 ومتقلـــديها قـــد جـــرى علـــى»: قـــال أبـــو حيـــان .أي متقلـــديها هـــم 

«متقلديها هم: فيقول، ولم يربز الضمير، وليس لها، «األرباق»
(5)

. 

وقوله
(6)

 : 

                                                           

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 1)

 .4/21، والتذييل والتكميل: 1/308البيت مجهول، هو يف شرح التسهيل:  ( 2)

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 3)

، وشـرح 1/59، واإلنصـاف: 2/277البيت للفرزدق: وهو يف معاين القرآن للفـراء:  ( 4)

، واألربـاق جمـع ربـق، وهـو حبـل بـه 4/21، والتذييل والتكميل: 1/308التسهيل: 

 بط به صغار الغنم.عدة عرى ير

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 5)

، 4/21، والتـذييل والتكميـل: 1/308، وشـرح التسـهيل: 223لألعشـى يف ديوانـه:  ( 6)

22 ،23. 
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ون ــه   د   و 
ي ــك  ى إ ل  ــر  أ  أ س  ــر   وإن  ام 

 

اء    ب ي د  اٌة و  م  و  ل ق   من األرا  م  م   س 

و ق  ح  ه  ل م  ـــاء  ع  يب ي د 
ـــت ج  ـــٌة أ ن  ت س   ق 

 

ـــق    فَّ و  ـــان  م  ع  م  ـــي أ نَّ ال 
ل م  أ ن  ت ع   و 

ولم ، «امرئ» وقد جرت على، فمحقوقة صفة للمرأة»: قال أبو حيان 

«لمحقوقة أنت: فيقول، يربز الضمير
(1)

. 

وقول األعشى
(2)

 : 

ــــــه   ــــــت  ل ل ــــــا: فق  ــــــذه  هات ه  ه

 

ت اد هـــــــــا  ق  ـــــــــاء  م  م   إلينـــــــــا بأد 

ة يدشـدالالناقـة : ادها( بـالخفض نعـت لــ)أدماء( واألدمـاء هنـافـ)مقت 

وحين يكون )مقتادها( نعتا لـ)أدماء( فقد جرى على غير من هو ، البياا

حـين جـرى ف، على ضمير الخمـر يف)هااـا( ياحقه أن يكون جار ؛ ألنله

ولـم يصـحبه الضـمير دل علـى ، على غيـر مـن هـو لـه الوصف )مقتادها(

أن مـن النحـاة مـن  اهلل ابـن مالـكوذكر أبو عبـد  ن.صحة مذهب الكوفيي

وتكلــف »: فقــال، تكلــف تقــديرات تخــرج األبيــات عــن الســياق الظــاهر

ــا ــت األول: لبعــض المتعصــبين فق ــدير البي ــانو: تق ــومي ب ذرا المجــد  ق

 وتقـدير البيــت، ألنـت جـديرة أن تصـطفيه: وتقـدير البيـت الثـاين، بانوهـا

                                                           

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 1)

ــوان األعشــى:  ( 2) ــراء: 69دي ــرآن للف ــاين الق ــير الطــربي: 247، ومع ، 19/158، وتفس

البياا، والظاهر لي أن األعشى يطلب مـن سـاقي الخمـر  واألدماء من اإلبل الشديدة

أن يعطيه خمرا بناقة من أجود النوق، هذا ما أراه، ويف البيت اختالف، فرواية الديوان: 

ت اد هــا، وروايــة الطــربي عــن  ق  ــاء  م  م  هــا، وروايــة الفــراء: فجــاء بأد 
ت اد  ق  ــاء  يف حبــل م  م  بأد 

ت اد ها ق  اء  م  م   .الفراء: إلينا بأد 
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لديها. والصحيح حمـل األبيـات علـى ترى أصحاب  أرباقهم متق: الثالث

«دون تكلف ما يتم المعنى بعدمه، ظاهرها
(1)

. 

فالتمسوا لكل مـا ، ومع ذلك فأكثر النحاة مقلدون لمذهب البصريين

جدوا لها تخريجا فحين لم ي، إال قراءة ابن أبي عبلة، سبق علة ما أمكنهم

بالخطأ وأ، وصفوها بالضعف
(2)

. 

 البصـريين جانبـا مـن مـذهببجـالء  هذه المسـألة توضـح وعليه فإن

 اقياســفيمــا لــيس فيــه لــبس الضــمير  فقــد آثــروا إظهــار، القياســي الصــارم

مـا  وال، قـراءة ابـن أبـي عبلـة، همنعقـولـم ت، بحجة طرد الباب على سنن

نعــم كــان القيــاس الــذي تبعــه ، ومنظومهــا رواه الفــراء مــن منثــور العــرب

القيـاس ال يقـدم لكـن ، حلـهالبصريون قياسـا قويـا متسـاوقا يف جميـع مرا

ابن مالـك مـذهب الكـوفيين أبي عبد اهلل  دعن ح  ج  ر   ؛ ولذاعلى النصوص

والت،م البصريون اإلبراز مع أمن اللبس عند جريان رافـع الضـمير »: فقال

البــاب علــى ســنن واحــد. وخــالفهم  ليجــري، علــى غيــر صــاحب معنــاه

لهم أقول لورود ذلك وبقو، أمن اللبس الكوفيون فلم يلت،موا اإلبراز عند

«يف كالم العرب
(3)

. 

                                                           

 .1/308شرح التسهيل:  ( 1)

ــان يف إعــراب القــرآن: 2/443معــاين القــرآن لألخفــش:  ( 2) ، مشــكل 2/1060، والتبي

تحقيـق: الضـامن، الكتــاب الفريـد يف إعـراب القــرآن  2/580إعـراب القـرآن لمكــي: 

 .5/266المجيد: 

 .308- 1/307شرح التسهيل:  ( 3)
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يـ،ول لبسـه ، هـو زيد خالـدا ضـاربه: ختاما فإن ما كان ملبسا يف قولنا

وهــي ، زيــد خالــدا ضــاربه: قــالفي، علــى االشــتغال بنصــب االســم الثــاين

 : ن مالكبال حيث قال امسألة مشهورة يف باب االشتغ

ــل   م  ا ع  ا ذ  ــف  ص  ــاب  و  ب  ا ال  ــي ذ 
ــو  ف  س   و 

 

ــل  ب    ص  ٌع ح 
ــان  ــم  ي ــك  م  ــل  إ ن  ل  ع 

ف   ال 

يصـح أن يشرتط يف األوصـاف لتفسـر عمـال يف المشـغول عنـه أن  أي 

ــه نصــبت ــه مــن األوصــاف إال اســم ، المفعــول ب وال ينصــب المفعــول ب

وبشــرط داللتهــا علــى ، واســم المفعــول فقــط، وصــيغ المبالغــة، الفاعــل

فعـــل التفضـــيل فـــال وأ، مـــا الصـــفة المشـــبهةأو، الحـــال أو االســـتقبال

تنصب
(1)

 .. واهلل أعلموتفصيل المسألة ليس هذا محله، 

  

                                                           

 وما بعدها.3/112افية للشاطبي: ، والمقاصد الش450-1/449شرح ابن عقيل:  ( 1)
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 نحخ تيف  رنحوذ ئج

وعلــى آلــه وصــحبه ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل، الحمــد هلل

 .ومن وااله

من الموضـوعات  (تحمل الصفة للضمير يف الفكر النحويـ)ف: وبعد

خفي مـا ينـدر يف غيـره؛ وفيه من فكر النحاة ال، التي هبا كثير من الغموا

ــه وعــرة المســالك ــات القــدماء في ــت كتاب ــذا كان ــدو أن، ل ذلــك وراء  ويب

بـه مـن  هلل تـذليل مـااوقـد تـم بحمـد ، الكتابة فيـهانصراف المحدثين عن 

 :ةليالتانتائج المن بحثه  وقد تحصل، هفوضحت مسالك، ابعص

، ألفاظهــا تعــددمــع  والنعــت، ةصــفوال، وصــفن مصــطلح الإ -1

 ألصـلوهـو خـالف ا، حينا وتفرتق حينا، االصطالحية اداللته تتطابق يف

 .فيما ينبغي أن يتواضع عليه المصطلحون

للداللـة علـى  خاصـة مـع الصـفات أن التحمل مصطلح يستعمل -2

 استتار فاعلها فيها.

ال تسمى بذلك ، وغير الجارية له أن الصفة الجارية على من هي -3

 و صلة موصول.أ، أو حاال، أو نعتا، كانت خربا ذاإال إ

بالجارية على من هـي  ىال تسم احين ترفع اسما ظاهر أن الصفة -4

 وال بغير الجارية.، له

ينسـب ذلـك  ومـن، أن الجامد جمودا محضا ال يتحمل الضـمير -5

 للكسائي وللكوفيين عامة يعوزه الدليل.

 أن الصفة الجارية على من هي له ال تسبق إال باسم واحد فقط. -6
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لصفة الجارية علـى غيـر مـن هـي لـه أن ل الالزمة سماتالأن من  -7

 تسبق باسمين.

لإلفـادة  إذ همـا ة الجاريـة وغيـر الجاريـة واحـد؛أن إعراب الصف -8

أو صـلة ، مـاأو حـاال منه، ماأو نعتا له، ماخربا عنه اا بأن تكونمعما قبله

 .ماله

ــن أن تســمية -9 ــل م ــة ك ــر الجاري ــة وغي ــى  الصــفة الجاري ــي عل مبن

 وعلى إعراهبا من جهة ثانية.، ا من جهةما قبلهعالقتها المعنوية ب

 أن فاعل الصفة الجارية يل،م استتاره وجوبا عند الجمهور. -10

، أن الضمير المنفصل البارز مع الصفة الجارية ليس هو فاعلها -11

 وإنما هو توكيد للفاعل المسترت فيها.

منفصـال أن فاعل الصـفة غيـر الجاريـة يلـ،م اإلتيـان بـه ضـميرا  -12

 .بارزا

، ثـم بـرز صفة غيـر الجاريـة لـم يكـن ضـميرا مسـترتافاعل ال أن -13

 وإنما اجتلب كما يجتلب كل فاعل ظاهر.

وال يصـح ، الضمير المتحملـة لـه الصـفة الجاريـة فاعـل لهـاأن  -14

 اعتباره رابطا.

ورابـط يف ، أن الضمير المجتلب مع الصفة غيـر الجاريـة فاعـل -15

 .آن واحد

 مقيسة على الفعل. مسائلهاأن الصفة يف كثير من  -16
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أن معتمد البصريين يف وجوب إظهـار فاعـل الصـفة مطلقـا هـو  -17

بخالف الكوفيين الـذين ، القياس ال السماع طردا للباب على سنن واحد

 وظهور المعنى من جهة أخرى.، رجح مذهبهم بالسماع من جهة
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 رنحيفشنجع نحيفا دة

: تحقيق، ألبي حيان األندلسي، العرب ارتشاف الضرب من لسان -1

رمضــان عبــد  الــدكتور: مراجعــةو، ثمــان محمــدرجــب ع الــدكتور

 .نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة -الطبعة األولى ، التواب

دار : شـرن،  كمـال الـدين األنبـاري، ألبـي الربكـات، أسرار العربيـة -2

 .م1999 - هـ1420األولى : الطبعة، بن أبي األرقم األرقم

: يـقتحق، ن السراج البغداديب األصول يف النحو ألبي بكر محمد -3

، م1985-هــ1405الطبعة األولـى ، عبد الحسين الفتلي الدكتور

 .مؤسسة الرسالة بيروت

تخــريج ، بــن محمـد النحـاس إعـراب القـرآن ألبــي جعفـر؛ أحمـد -4

، والـدكتور محمـد رضـوان، الدكتور محمد محمد تـامر: تحقيقو

، القـاهرة -طبـع ونشـر دار الحـديث، محمد عبد المنعم : والشيخ

 .م2007-هـ1428

ــ -5 ــن الشــجريأم ــة اهلل، الي اب ــي لهب ــن عل ــن محمــد ب ــ،ة  ب ــن حم ب

نشـر مكتبـة ، الـدكتور محمـود الطنـاحي: تحقيق ودراسة، العلوي

 .م1992-هـ1413مطبعة المدين، الطبعة األولى، الخانجي

، اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصـريين والكـوفيين -6

: الشـيخ: يـقتحق، بن محمد األنبـاري ألبي الربكات عبد الرحمن

 .بدون تاريخ، محمد محيي الدين عبد الحميد

للشـيخ أبـي عمـرو عثمـان المعـروف ، اإليضاح يف شرح المفصـل -7

ــــ)ابن الحاجـــب( ـــق، ب ـــي: تحقي ـــاي العليل ـــدكتور موســـى بن ، ال
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ــة ــة العراقي ــةووزارة األوقــاف والشــؤ: الجمهوري مطبعــة ، ن الديني

 .م1982بغداد  -العاين

 الدكتور: تحقيق، ال،جاجي إسحاقي ألب، اإليضاح يف علل النحو -8

 .م1973 -ـهـ1393، النفائس دار –الطبعة الثانية ، مازن المبارك 

، بـن القاسـم األنبـاري دألبي بكـر محمـ، إيضاح الوقف واالبتداء -9

للغــة طبــع مجمــع ا، محيــي الــدين عبــد الــرحمن رمضــان: تحقيــق

 .م1971 -هـ1390دمشق ، العربية بدمشق

بـــن الحســـين  ألبـــي البقـــاء عبـــد اهلل، رآنالتبيـــان يف إعـــراب القـــ -10

طبـع بـدار إحيـاء الكتـب ، البجاوي يمحمد عل: تحقيق، العكربي

 .م1976العربية؛ عيسى البابي الحلبي 

، ألبي حيـان األندلسـي، التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل -11

ــق ــدكتور: تحقي ــداوي ال ــى، حســن هن ــة األول ــم : الطبع  -دار القل

 .دمشق

اهلل بـن عبـد  للشيخ خالد زين الدين، ون التوضيحالتصريح بمضم -12

، عبد الفتاح بحيـري إبـراهيم: الدكتور: دراسة وتحقيق، األزهري

 .م ال،هراء لإلعالم العربي1997هـ1418، الطبعة األولى

بــن  لحســناألبــي علــي الفارســي؛ ، التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه -13

، قـوزيبن حمـد ال عوا: الدكتور: قيتحق، بن عبد الغفار أحمد

 .م1990 -هـ 1410، األولى: الطبعة

ألبـي جعفـر ، تفسير الطربي = جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن -14

ــد ــر الطــربي محم ــن جري ــق، ب ــد اهلل: تحقي ــدكتور عب ــد  ال ــن عب ب
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ـــ، البحـــوث والدراســـات  ـــع مرك ـــاون م ـــي بالتع المحســـن الرتك

ـــدار هجـــر ـــة والنشـــر ، اإلســـالمية ب ـــعدار هجـــر للطباع  والتوزي

 م. 2001 -هـ  1422، األولى: الطبعة ،واإلعالن

ألبــــي القاســــم ، تفســـير المســــائل المشــــكلة يف أول المقتضـــب -15

، سـمير أحمـد معلـوف الـدكتور: تحقيـق، بن سعيد الفارقي سعيد

ــاهرة ــة بالق ــات العربي ــد المخطوط ــر معه ــة 1993، نش م )المنظم

 .(علومالعربية للرتبية والثقافة وال

 للمــرادي، فيــة ابــن مالــكألشــرح بتوضــيح المقاصــد والمســالك  -16

عبـد الـرحمن  الـدكتور: تحقيقشرح و، قاسم( أم)المعروف بابن 

 الطبعة الثانية.، مكتبة الكليات األزهرية، سليمان يعل

فخــر : تحقيــق، بــن أحمــد الفراهيــدي للخليــل، الجمــل يف النحــو -17

 .م1995-هـ 1416: الطبعة الخامسة، الدين قباوة

دار ، علــى ألفيـة ابــن مالــكحاشـية الصــبان علـى شــرح األشـموين  -18

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه، إحياء الكتب العربية

ــاب لســان العــرب -19 ــة األدب ولــب لب ــد القــادر، خ،ان ــن عمــر  لعب ب

: القــــاهرة، عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون: تحقيـــق، البغـــدادي

 .م1967 -ـهـ1387

، النجـار يمحمـد علـ: تحقيـق، الفتح ابـن جنـيألبي ، الخصائص -20

 .بيروت -دار الهدى للطباعة والنشر - الطبعة الثانية

بـن  حماد: للدكتور، بن أحمد رائد المصطلحات الكوفية الخليل -21

 م.2016فرباير  87: العدد، ر العلوممجلة كلية دا، محمد الثمالي
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ــــون -22 ــــوم الكتــــاب المكن ــــدر المصــــون يف عل ــــد، ال بــــن  ألحم

، أحمد محمد الخراط الدكتور: تحقيق، يوسف)السمين الحلبي(

 .دمشق -م دار القلم1991هـ 1411، ة األولىالطبع

ــر -23 ــوان األعشــى الكبي ــد ، دي ــد محم ــدكتور محم ــق ال شــرح وتعلي

 -المطبعـــة النموذجيـــة، نشـــر مكتبـــة اآلداب بالجمـــامي،، حســـين

 .القاهرة

د. حســن : تحقيــق، الفــتح ابــن جنــيألبــي ، ســر صــناعة اإلعــراب -24

 - هــــ1405: األولـــى الطبعـــة، دمشـــق –دار القلـــم ، هنـــداوي

 .م1985

ــة ابــن معطــي -25 ــ،، شــرح ألفي ــد الع،ي  نبــن جمعــة الموصــلي)اب لعب

الطبعة ، مكتبة الخانجي ، موسى الشوملي يعل، تحقيق، القواس(

 .م1985-هـ 1405: األولى

بـن عبـد  البـن مالـك؛ جمـال الـدين محمـد، شرح تسهيل الفوائـد -26

عبـد  الـدكتور: تحقيـق، بن عبـد اهلل الطـائي الجيـاين األندلسـي اهلل

هجـر للطباعـة ، محمد بدوي المختون: كتوردوال، ن السيدالرحم

 .م1990 هـ1410: األولى: الطبعة، والنشر والتوزيع واإلعالن

بـن خـروف  بـن محمـد يألبي الحسن علـ، شرح جمل ال،جاجي -27

نشـر ، الـدكتورة سـلوى محمـد عـرب: تحقيق ودراسـة، األشبيلي

مكــة  -معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث، جامعــة أم القــرى

 .ـهـ1419: المكرمة
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صـاحب : تحقيـق، البن عصفور األشـبيلي، ال،جاجي شرح جمل -28

جامعـة  -مطابع مديرية دار الكتب، الجمهورية العراقية، أبو جناح

 .م1982-الموصل

، يوسف حسـن عمـر: تصحيح وتعليق، شرح الرضي على الكافية -29

 .بنغازي -منشورات جامعة قار يونس

ومعه منحـة الجليـل بتحقيـق ، مالك شرح ابن عقيل على ألفية ابن -30

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: للشيخ، شرح ابن عقيل

ــك -31 ــن مال ــة الشــافية الب ــد اهلل ، شــرح الكافي ــي عب ــدين أب ــال ال جم

عبـد : دراسة وتحقيق، الطائي الجياين اهلل ابن مالكبن عبد  محمد

جامعــة أم القــرى مركــ، البحــث العلمــي ، المــنعم أحمــد هريــدي

رتاث اإلســالمي كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية وإحيــاء الــ

 األولى.: الطبعة، مكة المكرمة

أحمـد حسـن : تحقيـق، ألبـي سـعيد السـيرايف، شرح كتاب سيبويه -32

 .مكة المكرمة، توزيع مكتبة الباز، مهدلي وعلي سيد علي 

بيروت مكتبـة المتنبـي ، عالم الكتب، البن يعيش ، شرح المفصل -33

 .القاهرة

بـــن حمـــاد  إلســـماعيل، ج اللغـــة وصـــحاح العربيــةالصــحاح تـــا -34

دار العلـم ، أحمـد عبـد الغفـور عطـار: تحقيق، الجوهري الفارابي

 .م1987 -  هـ 1407: الرابعة الطبعة، بيروت –للماليين 

بـن  بـن عمـرو بـن أحمـد ألبي عبد الرحمن الخليـل، كتاب العين -35

: روالـدكتو، مهدي المخ،ومـي لدكتورا: تحقيق، تميم الفراهيدي
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، الجمهوريـة العراقيـة، وزارة الثقافة واإلعـالم، إبراهيم السامرائي

 م.1980سلسلة المعاجم والفهارس، دار الرشيد للنشر

ــد والقواعــد -36 ــن ثابــت الثمــانيني لعمــر، الفوائ ــقدراســة و، ب ، تحقي

الطبعـة ، مؤسسـة الرسـالة، عبد الوهاب محمود الكحلـة: الدكتور

 م.2002-ـه1422: األولى

بـن  حمـاد: للـدكتور، بن أحمد وليس لغيره ل للخليلكتاب الجم -37

مركـ، الملـك فيصـل  -مجلـة الدراسـات اللغويـة، محمد الثمـالي

ــاا(  للبحــوث والدراســات اإلســالمية ــد التاســع  -)الري المجل

 .م(2016-هـ1438ربيع األول-)المحرم العدد األول -عشر

م عبـد السـال: بن قنرب( تحقيـق بن عثمان )عمرو لسيبويه، الكتاب -38

 1408، الثالثـة: الطبعـة، القـاهرة، مكتبة الخانجي، محمد هارون

 م. 1988 -هـ 

، للمنتجــب الهمــداين، الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن المجيــد -39

-ـهـــ1427، الطبعــة األولـى، نظــام الـدين الفت ـّيحمحمـد : تحقيـق

 .المدينة المنورة -دار ال،مان -2006

: تحقيـق، البقـاء العكـربي ألبـي، اللباب يف علـل البنـاء واإلعـراب -40

م دار 1995 -هــ 1416، بعـة األولـىطال، غازي مختار طليمـات

ــروت ودار الفكــر  -الفكــر ــة  دمشــق –بي )مطبوعــات مركــ، جمع

 .الماجد للثقافة والرتاث(
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ــاس أحمــد، مجــالس ثعلــب -41 ــي العب ــى ثعلــب ألب ــن يحي شــرح ، ب

، فدار المعار، النشرة الثانية، عبد السالم محمد هارون: تحقيقو

 م.1960مصر 

ألبـــي محمـــد عبـــد ، المحـــرر الـــوجي، يف تفســـير الكتـــاب الع،يـــ، -42

بـن عطيـة األندلسـي  بـن تمـام بـن عبـد الـرحمن بـن غالـب الحق

ــد الشــايف محمــد: تحقيــق، المحــاربي ــد الســالم عب دار : نشــر، عب

 ـ.هـ1422 - األولى: الطبعة، بيروت –الكتب العلمية 

، ن الضـرير الكـويفابـن سـعد ألبـي جعفـر محمـد، مختصر النحـو -43

ــق ــدكتور، دراســة وتحقي ــاس: ال ــو عب ــد ب ــات ، حســين أحم حولي

جامعة الكويـت ، مجلس النشر العلمي، اآلداب والعلوم اإلنسانية

 م.2005هـ 1426

محمـد  الدكتور: تحقيق، البن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد -44

 .مطبوعات مرك، البحث العلمي بمكة المكرمة: كامل بركات

بـــن أبـــي طالـــب  ألبـــي محمـــد مكـــي، ب القـــرآن مشـــكل إعـــرا -45

ّموش  .بن مختار القيسي بن محمد ح 

بـن مسـعدة  ؛ أبـي الحسـن سـعيداألوسـطلألخفش ، عاين القرآنم -46

الطبعـة ، فاي، فارس الدكتور: تحقيق، المجاشعي البلخي البصري

 م.1970-ـهـ1400ولىاأل

د أحمـ: تحقيـق، بـن زيـاد الفـراء ألبـي زكريـا يحيـى، معاين القرآن -47

: الطبعـة، الهيئة العامة المصرية للكتـاب، يوسف النجايت وآخرون

 م.1972 األولى
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 إســـحاقألبـــي ، المقاصـــد الشـــافية يف شـــرح الخالصـــة الكافيـــة -48

جامعـة أم  أسـاتذةعـدد مـن : تحقيـق، بن موسى الشـاطبي إبراهيم

 .م1007-هـ1428: الطبعة األولى، نشر جامعة أم القرى، القرى

محمـد : تحقيـق، بـن ي،يـد المـربد س محمدألبي العبا، المقتضب -49

، المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية، عبــد الخــالق عضــيمة

 ـ.ـهـ1399القاهرة 

ألبــي حيـــان ، مــنهج الســالك يف الكـــالم علــى ألفيــة ابـــن مالــك -50

: الـدكتورو شريف عبد الكريم النجار الدكتور: تحقيق، األندلسي

الحـديث وجـدارا عـالم الكتـب  -الطبعة األولى ، يس أبو الهيجاء

 .للكتاب العالمي

محمـد إبـراهيم  الـدكتور: تحقيـق، ألبي زيد السهيلي، نتائج الفكر -51

 .دار الرياا للنشر والتوزيع، البنا

ــع -52 ــع الجوام ــع يف ســرح جم ــع الهوام ــيوطي، هم ــر الس ــي بك ، ألب

دار البحــوث العلميــة ، عبــد العــال ســالم مكــرم الــدكتور: تحقيــق

 .الكويت
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(4) 

المظاهر اللهجية الداللية في 

 «المحيط في اللغة»معجم 

 للصاحب بن عباد
مجع وتوثيق ومقارنة أللفاظ تستعمل بدالالت 

 خمتلفة يف بيئات َلْهِجّية عربية خاصة

 

 خالد بن حممد بن سليمان اجلمعة د.

 

 

 الغةم  كغي  ، يف جامع  القصي ، أستاذ مشارك

قسممم  الغةممم  ، العربيممم  والعغممموم االجتماعيممم 

 العربي .

 .عضو يف لجان وجمعيات عغمي  عديدة 

   حاصل عغى دكتموراه يف فقمه الغةم  ممن كغيم

الغةممم  العربيممم  بجامعممم  ارممممام يف الريممماض 

 م(.2003هم/1424)
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 م خص نحب ث ب ح غذ ن نحعشب   رنرنج  زي 

 

 :/نحيف خص نحعشبي أرال  

 َعبّ دبن  نحيفظ هش نح هج   نحدالح     معجم نحيف  ط   نح غ  ح ّا ِحب

جيفع رتلث ق رمق ةن  ألحف ظ تسذعيفل بدالالت مخذ ف    ب ئ ت حهج   

 عشب   خ ص 

من اهتمام الدارسين  اكبير   انالت اللهجات العربية يف العصر الحديث حظ  

وظهرت دراسات كثيرة جادة متنوعة تناولت المظاهر ، العرب وغيرهم

إما ، صويت والصريف والنحويال: اللهجية المنتمية إلى مستويات اللغة الثالثة

أو يهتم بظاهرة ، أو خاص يهتم ببعضها، على نحو عام يشمل هذه المستويات

كما ظهرت دراسات أخرى اتم بلهجة قبيلة معينة ، معينة تتصل بواحد منها

دون غيرها. إال أّن الالفت لالنتباه بقاء المظاهر اللهجية المنتمية إلى المستوى 

فهي لم ، مبثوثة يف كتب اللغة عامة ومعجمااا خاصة ف ال  الداللي من اللغة غ  

ــ بدراسة موسعة مستقلة جادة تجمعها وتلم شعثها  ــ حسب علمي  تظفر 

وهو أمر أشار إليه بعض الدارسين، وتوثقها وتؤصل لها
(1)

ت يف  ؛ ولذا ر  ف كَّ

م ل هذا النقص ج  و عمل ي ك  س الله  ر  ّد هذه الثُّل مة يف بناء الدَّ فكانت فكرة ، يي س 

يجمع األلفاظ ، إنشاء معجم خاص هبذه المظاهر اللهجية الداللية دون غيرها

وبدا لي أن ، التي تستعمل بدالالت مختلفة يف بيئات لهجية عربية خاصة

                                                           

 .1/14ينظر اللهجات العربية يف الرتاث  ( 1)



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 233

 

، بدأت العمل، )المعجم الداللي للهجات اللغة العربية الفصحى(: أسميه

 اوقطعت يف ذلك شوط  ، اابمطوال اإلى معجمات اللغة مبتدئ   فاتجهت أوال  

اجتمع لي من خالله مادة علمية كبيرة ال ت،ال ت،يد بقراءيت للمصادر ، اجد   اكبير  

بعد آخر ايوم  
(1)

وما هذا البحث الذي سميته )المظاهر اللهجية الداللية يف ، 

ب ــ جمع وتوثيق ومقارنة أللفاظ  معجم المحيط يف اللغة للّصاح  بّاد  بن ع 

ي نة مرتبة مما تم تستعمل بدالال ت مختلفة يف بيئات لهجية عربية خاصة( إال ع 

ّد اهلل يف  ونموذج مصغر للمعجم المنشود الذي سيخرج مكتمال  ، جمعه إن م 

 األجل وأعان.

  

                                                           

هـ، أقرأ وأدون، وهو عمل مستمر وإن لـم يكـن 1425كانت هذه البداية يف أوائل عام  ( 1)

متوالي ا؛ فقـد كنـت أنقطـع عنـه مـع وجـود الشـواغل والصـوارف، ثـم أعـود إليـه كلمـا 

ا وسعة، واهلل هو المست  عان.وجدت فراغ 
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 :/نحيف خص نرنج  زي  ث ن   

English Abstract 

Semantic Dialectal Aspects in 

al-Moheet Lexicon by al-Sahib Bin A'baad 

 

Collection ،documentation and comparison of words 
used with different meanings in special Arabic dialectal 

environments 

 

The Arabic dialects in the modern era had got a large 
advantaged of Arab scholars and others attention ،and 
many of featured ،variety serious and studies which studied 
features of the dialects appeared. They belong to three 
levels of language: acoustic and morphological and 
grammatical ،either generally in these levels ،or particularly 
in some of them ،or care certain phenomenon ،has 
connection with one of them. Other studies appeared which 
concern with a certain accent tribe alone. However ،what 
draws attention is that the features of the dialects which 
belong to semantic level of language still omitted ،but they 
were sporadic in language books ،and its dictionaries. 

I think this issue did not have independent ،extensive 
and serious study to collect and document it and build its 
roots. That is what some scholars referred to ،so I thought 
about a work completes this deficiency and closes this hole 
in lesson dialect building ،so I thought about creating a 
special dictionary for these features of the semantic dialects 
especially to collect the words which were used in different 
connotations at special Arabian dialect environments. I 
preferred to call it: (The semantic lexicon of classical 
Arabic accents) ،and began to work ،opted first to the 
lexicons language ،beginning by its bigger books ،and I 
walked away in this distance ،so I have got great scientific 
material. It still grow up more by my reading the sources 
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day after day ،and this research which I called (Features of 
the semantic dialects In Almoheet dictionary written by Ibn 
Abbad- Collection ،documentation and comparison of 
words used with different meanings in special Arabic 
dialectal environments does not only a sample arranged 
which I collected and a miniature model of the desired 
lexicon ،which will comes complete if God spread in old 
age and helped. 
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 نحيفقدم 

وعلى  ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 :وبعد، صحاباآلل واأل

فإن اللغة العربية تعد يف ماضيها وحاضرها من أشهر اللغات التي 

وهي فروق تؤول ، تشيع الفروق اللهجية المختلفة بين المتكلمين هبا

إلى مستويات اللغة الرئيسة؛ المستوى الصويت والصريف والنحوي 

يم والداللي. والتعدد اللهجي يف العربية ضارب بجذوره يف تاريخها القد

فباإلضافة إلى تفرع اللغة ، الممتد إلى ما قبل الميالد بقرون طويلة

هما العربية الجنوبية والعربية ، العربية القديمة إلى فرعين معروفين

الفرعان انقسامات لهجية ظهرت جلية واضحة يف  شهد هذان، الشمالية

حيث اتضح من خاللها ، النقوش الكثيرة التي خّلفها المتكلمون هبما

من اللهجات؛ من  الغويين يف العصر الحديث أن للعربية الجنوبية عدد  ل

ع  : أشهرها ت بانيّةيالـم  ب ئيّة والق  وأن للعربية الشمالية البائدة ، نيّة والسَّ

يانّية: من أشهرها، لهجات أخرى وّية واللَّح  ف  ودّية والصَّ الثَّم 
(1)

. 

العربية الفصحى التي ولم تكن اللغة العربية الشمالية الباقية ــ وهي 

وهبا ، وهبا ن،ل القرآن الكريم، كان يتكلم هبا العرب وقت البعثة النبوية

، جاءتنا آداب العرب من شعر ونثر ــ أقل يف هذا التعدد من سابقااا

                                                           

، ومــا 99ص  ،ومــا بعـدها، وفقـه اللغـة العربيـة 52ص ،ينظـر: دراسـات يف فقـه اللغـة ( 1)

 بعدها.
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فتعدد لهجااا واقع ملموس ظهرت آثاره واضحة يف القرآن الكريم 

ويف ما ، ولة عن الصحابةويف األحاديث النبوية واآلثار المنق، وقراءاته

اونثر   ارواه الرواة من كالم العرب وآداهبم شعر  
(1)

وقد عرف اللغويون ، 

العرب القدماء هذا األمر فأولوا لهجات العربية ــ وكانوا يطلقون عليها 

هنا و، من اهتمامهم امصطلح اللغات ــ نصيب   وَّ ت ون اللغة التي د  يظهر أن م 

ّماعها األوائل يف القرن ين الهجريين األول والثاين قد حفلت بمظاهر ج 

اكثيرة  د ، إلى مواطن عربية امنسوبة أحيان  ، تشير إلى هذا التعدد جد  كن ج 

ن...وال ي ش وت ـم  ، أو إلى قبائل عربية، حجاز والي م  ر  ي ئ...و ميكق  ، ط 

بتخصيصهم  اوقد ظهر هذا االهتمام جلي  ، وغير منسوبة يف أحيان أكثر

تقلة للهجات نّصت كتب الرتاجم وغيرها على كثير من مس اكتب  

أسمائها
(2)

وإن كانت مع األسف قد أتت عليها يد ال،من فلم يصلنا منها ، 

شيء ذو بال
(3)

يف مصادر اللغة المختلفة  ا.كما ظهر ذلك بوضوح أيض  

                                                           

 59وما بعـدها، ودراسـات يف فقـه اللغـة ص  115 ،ينظر: اللهجات العربية يف الرتاث ( 1)

 وما بعدها.

هــ(، وكتـاب لغـات القـرآن  172بـن حبيـب )ت  ومن أمثلتها: كتاب اللغـات ليـونس ( 2)

ــّراء )ت 204ام الكلبــي )ت لهشــ ـــ(، وكتــاب لغــات القــرآن للف  هـــ(، وكتــاب  207هـ

هـ(، وكتاب اللغـات يف القـرآن لألصـمعي )ت  215اللغات ألبي زيد األنصاري )ت 

هـــ(، تنظــر محاولــة حصــر لهــذه الكتــب يف: كتــاب اللهجــات العربيــة يف الــرتاث  216

1/135. 

 .169ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب ص  ( 3)
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وخاصة مطوالت كتب النحو والصرف والمعجمات اللغوية
(1)

. 

من اهتمام  اكبير   اات العربية حظ  ويف العصر الحديث نالت اللهج

وظهرت دراسات كثيرة جادة متنوعة تناولت ، الدارسين العرب وغيرهم

الصويت والصريف : المظاهر اللهجية المنتمية إلى مستويات اللغة الثالثة

إما على نحو عام يشمل هذه المستويات، والنحوي
(2)

أو خاص يهتم ، 

ببعضها
(3)

صل بواحد منهاأو يهتم بظاهرة معينة تت، 
(4)

كما ظهرت ، 

                                                           

ي ـت برصـد لهجـات العـرب: الكتـاب لسـيبويه  ( 1)
ن  من أبرز كتب النحو والصـرف التـي ع 

د )محمـد185بـن عثمـان، ت  )عمرو ب ـر  ب للم  قت ض  هـــ(، 285بـن ي،يـد، ت  (، والــم 

اج )محمد رَّ ّي، ت  واألصول البن السَّ ر  الفوائد البـن  شرح تسهيلهــ(، و316بن السَّ

التذييل والتكميـل يف شـرح كتـاب التسـهيل وهــ(، 672، ت بن عبد اهلل مالك )محمد

ـي ن 745بـن يوسـف، ت  ألبي حيان األندلسي )محمـد (، ومـن أبـرز المعجمـات: الع 

ي ـد )محمـد175بن أحمد )ت  للخليل ر  بـن الحسـن، ت  هــ(، وجمهرة اللغـة البـن د 

 اللغة هــ(، والمحيط يف370بن أحمد، ت  هــ(، واذيب اللغة لألزهري )محمد321

ّباد )ت  للصاحب إسماعيل بـن  هــ(، ولسـان العـرب البـن منظـور )محمـد385بن ع 

م، ت  رَّ ك  ب يدي )محمد711م  ى، ت  هــ(، وتاج العروس لل،َّ رت ض   هــ(.1205بن الـم 

مثل: كتاب اللهجات العربية يف الرتاث للدكتور أحمـد علـم الـدين الجنـدي، وكتـاب  ( 2)

ا يف اللهجات العربية للدك تور إبـراهيم أنـيس، وكتـاب اللهجـات العربيـة نشـأة وتطـور 

 للدكتور عبد الغفار هالل.

ومن أمثلتها: كتاب اللهجات يف الكتاب لسيبويه أصوات ا وبنية لألستاذة صالحة راشـد  ( 3)

آل غنيم، وكتاب أثر اخـتالف اللهجـات يف النحـو للـدكتور يحيـى المبـاركي، وكتـاب 

ا  وحديث ا للدكتورة نادية النجار. األصوات واللهجات قديم 

ــدال يف  ( 4) ــة، وكتــاب اإلب ومــن أمثلتهــا: كتــاب الحــذف والتعــويض يف اللهجــات العربي

اللهجات العربيـة وكالهمـا للـدكتور سـلمان السـحيمي، وكتـاب اللهجـات العربيـة ـــ 

= 
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دراسات أخرى اتم بلهجة قبيلة معينة دون غيرها
(1)

. إال أّن الالفت 

لالنتباه بقاء المظاهر اللهجية المنتمية إلى المستوى الداللي من اللغة 

ال   ف  فهي لم تظفر ــ ، مبثوثة يف كتب اللغة عامة ومعجمااا خاصة غ 

ادة تجمعها وتلم شعثها حسب علمي ــ بدراسة موسعة مستقلة ج

وهو أمر أشار إليه بعض الدارسين، وتوثقها وتؤصل لها
(2)

ت  ؛ ولذا ر  ف كَّ

ل هذا النقص م  يو يف عمل ي ك  ج  س الله  ر  ّد هذه الثُّل مة يف بناء الدَّ ، ي س 

فكانت فكرة إنشاء معجم خاص هبذه المظاهر اللهجية الداللية دون 

بدالالت مختلفة يف بيئات لهجية يجمع األلفاظ التي تستعمل ، غيرها

)المعجم الداللي للهجات اللغة : وبدا لي أن أسميه، عربية خاصة

ي ، العربية الفصحى( ر  وحتى أتأكد من جدوى الفكرة قررت أن أ ج 

أكشف من خالله عن المادة العلمية التي تشكل متن المعجم  ااختبار  

للعربية الفصحى تصل  وهل المظاهر اللهجية الداللية، المراد قلة وكثرة

                                                           
= 

دراســة وصــفية تحليليــة يف الممنــوع مــن الصــرف للــدكتور مجــدي إبــراهيم مجــدي، 

، والتسهيل يف القراءات واللهجـات العربيـة للـدكتور أحمـد طـه حسـانين وكتاب الهم

 سلطان.

يم دراسـة تاريخيـة وصـفية للـدكتور ضـاحي عبـد البـاقي،  ( 1) ومن أمثلتها: كتاب لغـة ت ــم 

ـر   ي ل للـدكتور عبـد وكتاب لغـة ق  ـذ  ي ش لألسـتاذ مختـار سـيدي الغـوث، وكتـاب لغـة ه 

ي ــئ وأثرهــا يف العربيــة للــدكتور عبــدالفتاح محمــد، ولغــة أزد  الجــواد الطيــب، ولغــة ط 

راة يف عصر االحتجاج اللغوي لألستاذ جمعان الغامدي.  السَّ

 .1/14ينظر: اللهجات العربية يف الرتاث  ( 2)
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فاتجهت إلى واحد من ، ؟إلى حد من الكثرة تصلح معه إلقامة معجم

ن ظ ور )محمد، أكرب معجمات اللغة العربية بن  وهو لسان العرب البن م 

م رَّ ك  وعمدت إلى الج،ء الثالث منه ــ وهو أقل أج،ائه ، (ـهـ711ت ، م 

االخمسة عشر حجم  
(1)

، ظاهر لهجية دالليةــ أقرؤه وأدون ما فيه من م 

ي د، افبلغ مجموع ما وجدته فيه وحده ستين لفظ   يمكن معه ، وهو عدد ج 

إن يف اللسان وحده بأج،ائه الخمسة عشر مادة وفيرة تصلح : القول

عما يوجد من إضافات يف معجمات اللغة  هذا فضال  ، إلقامة معجم

، لومصادرها األخرى. وبعد تأكدي من جدوى الموضوع بدأت العم

وقطعت يف ذلك ، بمطوالاا اإلى معجمات اللغة مبتدئ   فاتجهت أوال  

ا اكبير   اشوط   اجتمع لي من خالله مادة علمية كبيرة ال ت،ال ت،يد ، جد 

وما هذا البحث الذي أقدم له اآلن إال ، بعد آخر ابقراءيت للمصادر يوم  

ي نة مرتبة مما تم جمعه ذي ونموذج مصغر للمعجم المنشود ال، ع 

ّد اهلل يف األجل وأعان سيخرج مكتمال   إن م 
(2)

. 

 ما أنفقته من أوقات طويلة ثمينة يف تتبع هذه 
ّ
ل ي ن ع  وَّ إن مما ه 

األلفاظ يف بطون مصادر اللغة وإفرادها يف معجم خاص ما رجوته من 

                                                           

 وذلك حسب طبعته المشهورة، طبعة دار صادر. ( 1)

وإن لـم يكـن هـ، أقرأ وأدون، وهو عمل مستمر 1425بدأت هبذا العمل يف أوائل عام  ( 2)

متوالي ا، فقـد كنـت أنقطـع عنـه مـع وجـود الشـواغل والصـوارف، ثـم أعـود إليـه كلمـا 

ا وسعة، واهلل هو المستعان.  وجدت فراغ 
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فله ، فائدته الكبيرة لمحبي العربية عامة وللمختصين يف دراسااا خاصة

 :من أسباهبا ما يلي، تخفى يف نظري أهمية ال

إنشاء معجم خاص لهذا النوع من و، ـ أنه عمل جديد لم أسبق إليه 1

ثها ويؤلف بين شواردها يعد ــ يف نظري ــ إضافة إلى  ع  ل ّم ش  األلفاظ ي 

لثغرة يف بنائها؛ فالعربية لها  اوسد  ، منظومة المعجمات العربية المتنوعة

معجمات  اكما أن لها أيض   م ألفاظها،معجمات كثيرة معروفة تعنى بعمو

ّربة ع  ومعجمات ، تعنى بألفاظ خاصة؛ فهناك معجمات لأللفاظ الـم 

ومعجمات لأللفاظ ، ومعجمات لأللفاظ المشرتكة، لأللفاظ المرتادفة

، ومعجمات لأللفاظ التي حدث فيها إبدال لغوي... إلخ، المتضادة

ن ى باأللفاظ الت الكنني ال أعرف معجم   ي تختلف دالالاا باختالف ي ع 

لهذا  وأرجو أن يكون يف هذا العمل إكماال  ، البيئات اللهجية العربية

 النقص.

للباحثين يف التاريخ القديم  اومعين   اـ سيكون هذا المعجم مرجع   2

وخاصة ما يسمى ، للغة العربية الفصحى ووصلها بأصولها القديمة

قليل؛ فقد وجدت أن أكثر بالعربية الجنوبية التي أشرت إليها قبل 

ن  األلفاظ الغريبة ذات الدالالت المخالفة جاءت منسوبة إلى أهل الي م 

ي ر، أو إلى بعض قبائله م 
وخاصة قبيلة ح 

(1)
وهي يف نظري مما أخذته ، 

                                                           

أوردت يف خاتمة هذا البحث إحصاءات تبين عدد األلفاظ التي تم جمعها، وعـدد مـا  ( 1)

نّية، وعدد ما  جاء منها منسـوب ا إلـى القبائـل جاء منها منسوب ا إلى المواطن والقبائل الي م 

رّية. ض   والمواطن الـم 
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ل فها أعني العربية الجنوبية التي يطلق ، العربية الشمالية الفصحى عن س 

نعليها بعض الباحثين اسم العربية الي   نّية؛ ألهنا كانت شائعة يف الي م  ، م 

نّية التي  حيث انتقلت هذه األلفاظ إلى الفصحى مع موجات القبائل الي م 

م ر  ي ل الع  ّد و هاجرت إلى وسط ج،يرة العرب وشمالها بعد س  اهندام س 

ب قبل اإلسالم أ ر  م 
(1)

 كما هو معروف.، 

المقارن يف للمهتمين بعلم اللغة  اـ سيفتح هذا المعجم آفاق   3

انتقال األلفاظ إلى اللغة العربية من اللغات األخرى والعكس؛  موضوع

يتفاوت من لهجة إلى أخرى؛  اذلك أن تأثر العربية بغيرها وتأثيرها أيض  

فالبيئات اللهجية العربية التي على أطراف بالد العرب ال يمكن أن 

العربية التي ألهلها والبيئات ، تقارن يف هذا األمر بالبيئات التي يف الوسط

وسوف نرى ، اتصال باألمم األخرى تختلف يف هذا عن البيئات المنع،لة

البحث أنه قد وردت فيه بعض األلفاظ  اعند حديثي عن منهجي يف هذ

جاءت منسوبة إلى مواطن ، التي تعود إلى أصول أعجمية غير عربية

 عربية.

ة وظواهرها ـ يعين هذا المعجم يف دراسة التطور الداللي للغ 4

كالرتادف واالشرتاك والتضاد؛ ذلك أن من أهم أسباب وجود ، الداللية

                                                           

م لــه يف: تفســير الطــربي  ( 1) ــر  ــي ل الع  ــّد واجتيــاح س  ، 22/78ينظــر: مــا جــاء عــن هــذا السَّ

، والموســـوعة العربيـــة 3/283، والقـــاموس اإلســـالمي 2/158والبدايـــة والنهايـــة 

 .147، وأطلس القرآن الكريم 1/974الميسرة 
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 هذه الظواهر تنوع البيئات اللهجية العربية.

ـ يساعد هذا المعجم يف دراسة اللهجات العربية المعاصرة ــ وهي  5

التي تسمى بالعاميات ــ وإرجاعها إلى أصولها الفصيحة؛ ذلك أن 

وخاصة التي يف ج،يرة العرب يدرك أهنا ، جاتالمتأمل يف هذه الله

وخاصة يف مستواها ، منحدرة من أصول قديمة فصيحة معروفة

الداللي
(1)

 ؛ ألن المستوى الداللي للغة من أقل مستويااا عرضة للتغير.

أما الذي دعاين إلى إفراد ما وجدته من مادة هذا البحث يف معجم 

ـ(وتعجيل هـ385ّباد )ت بن ع   المحيط يف اللغة للصاحب إسماعيل

 :أهمها ما يلي، فهو جملة من األسباب، إخراجها يف بحث مستقل

ر للمعجم المشار إليه آنف   1 غَّ ص  ّ م 
فيه  اــ رأيت أن إخراج نموذج أولي

فوائد مهمة لي؛ تتمثل يف الملحوظات التي أرجو أن يتفضل هبا علي 

إخراج المعجم  حتى أتداركها عند، قراؤه من زمالئي وطالبي وغيرهم

                                                           

نّيـة القديمـة يف »الموضوع بحثان؛ أولهما عنوانه: لي يف هذا  ( 1) من مظاهر اللهجـات الي م 

يمّية المعاصرة  ص  دراسة دالليـة أللفـاظ مختلفـة تبـدأ بحـريف البـاء والـراء  -اللهجة الق 

نشرته مجلة العلوم العربية واإلنسانية التي تصدر عن جامعة  ،«وحروف أخرى بينهما

هــ. 1437جلد التاسع الصادر يف ربيـع الثـاين مـن عـام القصيم يف عددها الثاين من الم

يمّية المعاصرة »والثاين عنوانه:  ص  نّية القديمة يف اللهجة الق   -من مظاهر اللهجات الي م 

نشرته  ،«دراسة داللية أللفاظ مختلفة تبدأ بحريف الشين والنون وحروف أخرى بينهما

الصــادر يف ربيــع الثــاين مــن عــام  المجلــة نفســها يف العــدد الثــاين مــن المجلــد العاشــر

 هـ.1438
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للتنويع أن يكون هذا النموذج  اوقد بدا لي طلب  ، المنشود بإذن اهلل

من المعجمات التي رتبت األلفاظ : من معجمين؛ أحدهما امستخلص  

ب من غريب كالم ، حسب معانيها ن ت خ  وقد وقع اختياري على كتاب الـم 

ل )علي راع النَّم  رب لك  نائي ت  الع  ـ(هـ310بن الحسن اله 
(1)

: واآلخر، 

ووقع اختياري على ، من المعجمات التي رتبت األلفاظ حسب حروفها

، معجم المحيط يف اللغة. كما أّن يف إخراج هذا النموذج إفادة للدارسين

جاء يف هذين الكتابين مما يخص موضوع  من حيث إطالعهم على ما

 وهو المظاهر اللهجية الداللية.، هذا البحث

ببقية معجمات اللغة المشهورة؛  ايط قياس  ــ تأخر طباعة المح 2

ت على الدراسات ، م1994هـ / 1414حيث طبع ألول مرة عام  مما ف وَّ

 اللهجية الحديثة التي خرجت قبل ذلك التاريخ اإلفادة منه.

ــ أن فيه ما ليس يف المعجمات العربية األخرى؛ فمؤلفه كما اعتمد  3

، (ـهـ175بن أحمد )ت  على أكابر اللغويين المعروفين،كالخليل

ي ب واألصمعي )عبد الملك ر  ي د )محمد، (ـهـ216ت ، بن ق  ر  بن  وابن د 

على لغوي  ااعتمد أيض  ، ـ(وأضراهبم من المشاهيرهـ321ت ، الحسن

ي )أحمد، آخر متقدم ن ج  ز  ت ي هو الخار  ، (ـهـ348ت ، بن محمد الب ش 

                                                           

ب مـن »وهو بحث معد للنشر، واسـمه:  ( 1) ن ت خ  المظـاهر اللهجيـة الدالليـة يف كتـاب الــم 

ـل ـراع النَّم  ـرب لك   إلـى  ، وقـد بينـت يف مقدمتـه األسـباب التـي دعتنـي«غريب كالم الع 

 إفراده يف بحث مستقل.
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ّباد عليه وهذا اللغوي وإن يكن أقل من أولئك شهرة فإن العتما د ابن ع 

ّباد كثير   ي الذي نقل منه ابن ع 
ن ج  ز   ايف معجمه أهمية كبيرة؛ فمعجم الخار 

لة م  ي ن للخليل ـــ من ، ـــ واسمه التَّك  وهو مستدرك على معجم الع 

ّد معجم  ؛ ولذاالمعجمات التي أ ت ت عليها ي د ال،من فلم تصل إلينا ي ع 

ّباد من ا من  اكثير   المصادر التي حفظت لنا شيئ  المحيط يف اللغة البن ع 

مادة ذلك المعجم المفقود
(1)

د المحيط بألفاظ ودالالت ،  رُّ ر ت ف  س  وهذا ي ف 

كثيرة ال توجد يف المعجمات األخرى
(2)

. 

ــ أن مادة البحث ــ وهي المظاهر اللهجية التي تعود إلى المستوى  4

أمثاله من المعجمات ومقارنة ب، بحجمه االداللي ـــ قليلة فيه قياس  

مة، األخرى كَّ ح  فهذه ، وهو أمر يجعلها مناسبة لبحث سينشر يف مجلة م 

المجالت لم يعد القائمون عليها يف الغالب يقبلون نشر مطوالت 

وأنا بحاجة إلى النشر فيها؛ ألتمم متطلبات الرتقية إلى رتبة ، البحوث

 أستاذ.

فذ دد مع حيفه نحوق ط أم  موهجي   هذن نحب ث نحذي أقدم حه نآلن 

 :نحذ ح  

                                                           

 ، وما بعدها.1/22 ،قق(ينظر: المحيط يف اللغة )مقدمة المح ( 1)

ومنها ألفاظ ودالالت غير قليلـة متصـلة بموضـوع بحثـي هـذا، تنظـر منـه مـثال  مـواد:  ( 2)

بيب، حدق، شرع، صـدد، صـخى، صـرنفح، صـيب، ضـيب، عـرد، عضـرط، عفـس، 

 عقو...
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ــ هذا البحث ــ كما سبق ــ ج،ء من معجم ــ أسأل اهلل اإلعانة على 1

إتمامه ــ مختص بألفاظ تستعمل بدالالت مختلفة يف بيئات لهجية عربية 

ة من حيث كونه ال يعرا من يفهو محكوم بمنهج ؛ ولذاخاصة

ية المنتمية إلى فالمظاهر اللهج، اللهجات إال ما كان هبذه الصفة

كاختالف اللهجات بسبب ما تتعرا له ، المستوى الصويت والصريف

أو المنتمية ، أو بسبب القلب المكاين، ألفاظ اللغة من اإلعالل واإلبدال

كاختالف اللهجات يف اآلثار اإلعرابية الناجمة ، إلى المستوى النحوي

ال مكان له كل ذلك ، عن اختالف العالقات بين الكلمات داخل الجملة

 يف ذلك المعجم وال يف هذا البحث.

ــ أذكر يف هذا البحث اللهجات التي صرح صاحب المحيط  2

 والتي أوردها غير منسوبة والتي يفهم من عبارته أهنا لهجة.، بنسبتها

ــ ورد يف هذا البحث بعض األلفاظ التي تعود إلى أصول أعجمية  3

وأنا حينما أورداا ، طن عربيةلكنها جاءت منسوبة إلى موا، غير عربية

، نظرت إليها من جهة أهنا ألفاظ شاع استعمالها يف مواطن عربية محددة

ن ى ، عند كل العرب اولم يكن استعمالها عام   فدخولها يف بحث ي ع 

باللهجات من هذا الباب
(1)

. 

ــ أوردت األلفاظ التي عليها مدار البحث مسبوقة بالمواد اللغوية  4

لكنني لم أرتب هذه المواد كما جاءت يف مصدرها ــ ، إليها التي تنتمي

                                                           

ت يف خاتمة البحث على المواد اللغوية التي وردت فيها هذه األلفاظ. ( 1)  ن بَّه 



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 247

 

أعني المحيط يف اللغة ــ بسبب صعوبة الرتتيب الذي انتهجه وتخلي 

المعجميين المعاصرين عنه
(1)

وإنما اتبعت يف ترتيبها طريقة المعجم ، 

حسب أوائلها مع مراعاة  األفبائي   االمتمثلة يف ترتيبها ترتيب  ، الوسيط

 لثاين وما بعده إن ل،م األمر.الحرف ا

ــ عملي يف هذا البحث يشبه عمل المحقق والشارح؛ فقد  5

لم أضعها بين  ؛ ولذاخصصت متن صفحاته لنصوص معجم المحيط

ّباد دون زيادة أو ، عالمتي تنصيص فكل ما يف المتن فهو من كالم ابن ع 

 ودون تقديم أو تأخير.، نقص

لعملي؛ حيث أحلت فيها  اميدان   ــ أما حواشي الصفحات فجعلتها 6

وأثبت فيها ما رأيته ، على مواقع تلك النصوص من المعجم المذكور

والتعريف باألعالم الواردة ، من تعليقات تتصل هبا؛ كتخريج شواهدها

فيها
(2)

، وأهم من هذا مقارنتها بما جاء يف المصادر اللغوية األخرى، 

                                                           

ّد ال ( 1) ـي ن، وهـي ي ع  محيط يف اللغة من المعاجم التي أخذت بطريقة الخليل يف معجم الع 

تعتمــد يف ترتيــب األلفــاظ علــى أمــرين مهمــين؛ أولهمــا: الرتتيــب الصــويت للحــروف 

ا ثم الذي يليه. والثاين: اتباع نظـام التقليبـات  العربية، القائم على تقديم أقصاها مخرج 

اللغوية وجميع المواد المنقلبة عنها يف مكان واحـد.  الصوتية، القائم على إيراد المادة

ينظر مـا جـاء عـن هـذه الطريقـة وعـن المعجمـات التـي سـارت عليهـا يف كتـاب اللغـة 

وما بعدها، كما ينظر: المحيط يف اللغة )مقدمـة  85ص  ،ومعاجمها يف المكتبة العربية

 .1/15 ،المحقق(

 لب ا لالختصار.وقد اقتصرت يف ذلك على غير المشهورين؛ ط ( 2)
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واهدها التي لم يوردها ابن وسوق أهم ش، وإثبات نتائج هذه المقارنات

ّباد.  ع 

ــ لم أورد من دالالت اللفظ الذي أتحدث عنه ــ إن كان له أكثر  7

أما دالالته ، من داللة ــ إال الداللة المخالفة المنصوص على أهنا لهجة

بّاد ا أهنا مستعملة عند سائر العرب ، األخرى التي يذكرها ابن ع  ت ر  وي ف 

 لالختصار. افال أوردها؛ وذلك طلب  

 وصلى اهلل على نبينا محمد.، اوآخر   والحمد هلل أوال  
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 نألحف ظ مشبلط  بيفلنده  نح غلي 

 حشا نحب ء

 :بشق

 
ّ
ق ي  : الب ر 

ّ
ي ل ي ّكة، الطُّف  ل م  بلغة أ ه 

(1)
. 

 :بشن

 
ّ
غار: الب ران ي ي كة الص  ي ين ــ الد 

ن ّية: الواحدة، ــ بلغة الع راق  ب ر 
(2)

. 

 :بزخ

خ ف :الب ،  ر  مان، الخ  بلغة ع 
(3)

. 

                                                           
، لكـــن 5/9، وكـــذلك جـــاء يف التكملـــة )بـــرق( 5/410ينظـــر: المحـــيط يف اللغـــة  ( 1)

ـب ط يف بعضـها بضـم البـاء  المعجمات غير متفقة على ضبط هذا اللفظ ونسبته؛ فقـد ض 

، منسوب ا إلى أهل مكة، ينظر: التاج )برق(  ّ
ق ي ، كما جـاء هبـذا 25/44وفتح الراء: الب ر 

، واللســان )بــرق( 6/400ن علــى أنــه لغــة حجازيــة يف المحكــم الضــبط كــذلك، لكــ

، وقــد أورده هبــذا 403، كمــا جــاء هبــذه النســبة لكنــه غيــر مضــبوط يف البــارع 10/17

الضبط األخير دون تعليل الختياره دون سواه األستاذ مختـار سـيدي الغـوث يف كتابـه 

 .340لغة قريش 

ي ين يف العـين ، وتنظر هذ10/235ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)
ه اللهجة منسوبة إلى الع ـراق 

، 13/50، واللسان )بـرن( 6/191، والتكملة )برن( 10/264، والمحكم 8/270

ـة تسـمى هبـذا أول مـا 34/137والتاج )برن(  ي ك  ، ويف كل هذه المصادر أن صـغار الد 

ك. ويف المصدر األخير: أهنا لغة عربية. ر   ت د 

، وقد نّص محققه على أنـه هكـذا بـال،اي يف األصـول 4/280ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3)

ط ّية. والمعجمات اللغويـة مختلفـة يف هـذا اللفـظ لفظ ـا وداللـة ونسـبة، ويظهـر أن  الخ 

ا يف هذا؛ ففي العين )ب،خ(  ف بلغـة : »4/211للتحريف والتصحيف دور  ر  خ: الج  الب ، 

= 
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 :بزم

م ب ، 
نّ : الـم  ن، الس  بلغة الي م 

(1)
. 

                                                           
= 

مان ـواب : »7/213، يف حين جاء يف التهذيب يف مادة )ب،خ( «ع  هذا تصـحيف، والصَّ

خ ــ بالراء ــ وقد ذكرته يف بابه مان : »7/362، ويف مادة )برخ( «الب ر  خ: بلغة أهل ع  الب ر 

يص خ  . وقــد 4/256، لكــن هــذا اللفـظ األخيــر بداللتــه مـذكور يف العــين )بــرخ( «الـرَّ

ــرة  ــا الجمه ــط، ومنه ــالراء فق ــظ ب ــذا اللف ــراد ه ــى إي اقتصــرت بعــض المعجمــات عل

ب راني ـ»، جاء فيه: 1/287
يص، لغـة يمانيـة، وأحسـب أصـلها ع  خ  ير الـرَّ

ث  خ: الك  ا أو الب ر 

رياني   ّرب ص «اس  ع  ّي ص  81، ومثله يف الـم  ، وينظـر: المحكـم 50ويف حاشيته البن ب ر 

يانية»، وفيه: 5/182 ـر  ب رانيـة أو السُّ
مانية، وقيل: هـي بالع  ص، ع  خ  ب ير الرَّ خ: الك  ، «الب ر 

يص، كما هو  ا، وأظنه محرف3/7ا النص بتمامه يف اللسان )برخ( وهذ خ  ير الرَّ
ث  عن الك 

ّرب؛ فســياق الكــالم وبقيتــه يف اللســان يوحيــان هبــذا، وينظــر  ع  يف نــص الجمهــرة والـــم 

ا: اللسان )ب،خ(  . وجـاء يف التكملـة 133، 7/132، والتاج )برخ( و)بـ،خ( 3/9أيض 

ف: »2/133)بــ،خ(  ــ،  خ: الخ  مــان الب ــ،  ، فــنحن إذن أمــام لفظــين يــرى بعــض «بلغــة ع 

اللغويين أهنما لفظ واحد تحول إلـى اثنـين بسـبب التحريـف، وممـا يؤيـد صـحة لفـظ 

مانيـة إلـى اليـوم؛ فهـو  ا يف العاميـة الع  يص وجوده بداللة مقاربة جـد  خ  خ بداللة الرَّ الب ر 

مـان فيها بداللـة الشـيء الـذي ال مقابـل لـه مـن المـال، ينظـر: مـن فصـ يح العاميـة يف ع 

 .19ص

، وهناك تداخل فيمـا تنسـبه المصـادر التـي تحـت يـدي 9/71ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ّبــاد، وصــيغة أخــرى هــي  م( التــي أوردهــا ابــن ع  ب ، 
إلــى هــذه اللهجــة بــين صــيغة )الـــم 

م(؛ جاء يف التهذيب  دَّ : »13/233)الب ،  ق  ـّض بــم  ـّدة الع 
م: ش  ـم... قال اللَّي ث: الب ،  م الف 

م ـّن الب ـ،  ن يسـمون الس  م( جـاء يف بعـض «وأهـل الـي م  ، لكـن محققـه ذكـر أن لفـظ )الب ـ، 

م(. كما ورد يف اللسان )بـ،م(  ب ، 
ـّن، وأهـل : »12/48النسخ الخطية )الـم  م: الس  ب ، 

الــم 

م ّن الب ،  ن يسمون الس  ن ب ـ: »31/150، وجاء يف التاج )ب،م( «الي م 
م، كم  ب ، 

ـّن، الــم  ر: الس 

م، وهذه يمانية ، وعبارات هذه المصادر عدا ما جاء يف نسـخة التهـذيب الخطيـة «كالب ، 

= 
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م(، وإن كانت عبارة  ب ، 
ن، وليس لفظ )الـم  م( هو لهجة أهل الي م  تشير إلى أن لفظ )الب ، 

التاج قد تفيد أّن اللفظين كليهما من هـذه اللهجـة. والمعجمـات التـي تحـت يـدي لـم 

ر أ م، وأنـه يـدل ي ش  ب ، 
نّية، وإنما اكتفى بعضها بإيراد لفظ الــم  كثرها إلى هذه اللهجة الي م 

: المحكم  ّن، ينظر مثال  ـا، 9/68على الس  ر اللفـظ يف كثيـر منهـا مطلق  ك  ، يف حين لم ي ـذ 

كما هو الحال يف العين والجمهـرة والصـحاح. واألزهـري صـاحب التهـذيب يشـير ـــ 

إلى النقل من معجم العين، ومن « قال اللَّي ث»ه يف نصه السابق: كما هو معروف ــ بقول

الغريب الذي لم يتنبه لـه محقـق التهـذيب أن هـذا الـنَّّص ال يوجـد يف مـادة )بـ،م( مـن 

العين، بل يف )ن،م( مع إبدال الباء نون ا يف األلفـاظ التـي عليهـا مـدار الحـديث، جـاء يف 

ّدة : »7/376العين )ن،م(  م: ش  ن كلهـمالنَّ،  ـّن بلغـة أهـل الـي م  م: الس  ن ، 
ّض، والـم  ، «الع 

 ؟فهل كان األزهري ينقل من نسخة مختلفة ليست من األصول التي ط ب ع عليها العـين

ف يف معجم العين عن الباء، فأجاز لنفسه تصحيحه  حَّ ص  أم كان يرى أن اللفظ بالنون م 

ا يشـهد لالحتمـال األول كـل ذلـك ممكـن، و ؟ونقله إلى الموضع الـذي يـراه صـحيح 

 ويبعد الثاين: أن األزهري معروف من منهجة كثرة تعقبه لمعجم العين والتنبيه على ما

ن ب ه على هذا!!. ويشهد لالحتمال الثاين أن مادة )ن،م( مهملـة  يراه خطأ فيه، فكيف لم ي 

كـالجمهرة والصـحاح ومجمـل  يف التهذيب ويف بعض المعجمـات الكبيـرة األخـرى،

م: أهملـه : »33/277ومقـاييس اللغـة واللسـان؛ ولـذا جـاء يف التـاج )نـ،م( اللغة   ، النَـّ

د يف هذه المـادة النـون فيهـا «الجماعة ح بأّن كل األلفاظ التي ت ور  رَّ ، بل إن الصاغاين ص 

فة عـن البـاء، ينظـر: معجمـه التكملـة )نـ،م(  حَّ ص  ، لكـن بعـض المعجمـات 6/153م 

، والقـاموس المحـيط )نـ،م( ص 9/70يف اللغـة  كالعين الموضع السـابق، والمحـيط

م( بالداللـة 1500 ن ، 
، والتاج الموضـع السـابق أوردت المـادتين، وأوردت لفـظ )الــم 

ر إلى أنه لهجة، بل إّن هذه األلفاظ وردت  المذكورة، وإن كانت الثالثة األخيرة لم ت ش 

ا يف بعض المصادر يف العين يف )ن،م(، ولم ترد يف )ب،م(، كما أن اللفظ بالنون و رد أيض 

ن؛ جــاء يف المنتخــب  ق : »1/48األخــرى منســوب ا إلــى أهــل الــي م  ي د  ــّن: الـــم  يقــال للس 

= 
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 :بطأ

ء  وب ط أ ى ء  يا هذا: ب ط  ر، وب ط أ ى، لم أفعله ب ط  ه  يف لغة ، أي لم أفعله الدَّ

ب وع بني ي ر 
(1)

. 

 :بظش

ر: الب ظ ر ن ص  ع الخات م من الخ  ض  و  ي ر ــ م  م 
ــ بلغة ح 

(2)
. 

                                                           
= 

ن م يف لغة أهل الي م  ن ، 
م بين البـاء «والـم  ن ، 

م والـم  ب ، 
، وعلى هذا فالذي يظهر أن لفظ الـم 

م هـو األصـل؛ ويعضـد ذلـك ب ، 
أن مـادة )نـ،م(  والنون فيهما إبـدال لغـوي، ولعـل الــم 

مهملة يف أكثر معجمات اللغة كما تقدم، ولعل هـذا خيـر مـن دعـوى التصـحيف، وإن 

 كانت دعوى محتملة.

، والتكملـة )بطـأ( 1/26، كمـا ينظـر: العبـاب )بطـأ( 9/227ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ى...»، ولكـن جـاء يف هـذه المصـادر أّن 1/122، والتـاج )بطـأ( 1/8 ــر   ،«ب ط ـأى كب ش 

، وإن لــم يصــرح 43يعنــي بســكون الطــاء، وكــذلك ضــبط اللفــظ يف القــاموس )بطــأ( 

باللهجــة، وهــي لهجــة لــم تشــر إليهــا أغلــب المعجمــات التــي تحــت يــدي، كــالعين 

يم  ب وع من بني ت ــم  والجمهرة والتهذيب والصحاح والمحكم واللسان. ومع أن بني ي ر 

يمّية، مثل فإن لهجتهم هذه لم ترد فيما اطلعت عليه من درا سات مختصة باللهجة التَّم 

يم دراسـة تاريخيـة وصـفية للـدكتور ضـاحي عبـد البـاقي، وكتـاب لهجـة  كتاب لغة ت ـم 

يم وأثرها يف الج،يرة العربية للدكتور غالب المطلبي.  قبيلة ت ـم 

، والذي يف المعجمات التـي تحـت يـدي أن الب ظ ـر يف 10/27ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

د  اللهجــة ن جَّ ـــم  ــر: ال ــور، ينظ ــى ب ظ  ــع عل ــه، ويجم ــذكورة اســم للخــاتم نفس ، 56الم

ـــم  ـــان )بظـــر( 10/21والمحك ـــر( 4/70، واللس ـــاج )بظ ، وأكثـــر 10/115، والت

المعجمات لم تشر إلى هـذه الداللـة وال إلـى هـذه اللهجـة، ومنهـا: العـين والجمهـرة 

= 
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 :بغس

ـوادذكر اب: الب غ س ي د أن الب غ س السَّ ر  ـبه إلـى أنـه لغـة يمانيـة، ن د  ، ون س 

ـى عـن أبـي مالـك ع  وادَّ
(1)

االحتجـاج فيـه ببيـت شـعر ولـم يـذكره. وإنمـا  

                                                           
= 

مصـادر األربعــة والتهـذيب والصـحاح وشـمس العلـوم والتكملـة. وقـد استشـهدت ال

السابقة التي أوردت هذه اللهجة بشطر بيت غير منسوب ــ ولم أجد أنا له نسـبة ـــ كمـا 

 أهنا اختلفت يف الضبط النحوي لبعض ألفاظه، وهو قوله:

. ر 
نات  لَّ الب ظ ور  م ن الش  ما س   ك 

ي ر خاصة، وا م 
ن، وقيل: بلهجة قبيلة ح  ر: األصابع بلهجة أهل الي م 

نات  ن ت رة والشَّ حدها ش 

ــر: اللســان )شــنرت(  ــنرت( 4/430ينظ ، كمــا ينظــر: التهــذيب 12/128، والتــاج )ش

 .7/416، والمحيط يف اللغة 11/449

ي ري، أحـد مشـاهير األعـراب الـرواة الـذين نقـل عـنهم  أبو مالك عمرو ( 1) ة النُّم  ر 
ك  ر 
بن ك 

ـاللغويون اللغة،  ة  وأقـام فيهـا، مـذكور بس  ر  عة الروايـة والحفـظ؛ حتـى وممن ن،ل الب ص 

عر، فقيل: إنَّ األصمعي كان يحفظ ثلث  ه العلماء ممن انتهى إليهم علم اللغة والش  دَّ ع 

ــو مالــك  اللغــة، وكــان الخليــل راهيــدي يحفــظ نصــف اللغــة، وكــان أب بــن أحمــد الف 

ة يحفظ اللغة  كلها؛ ولذا نجد اسمه يرتدد يف كثير من معجمات اللغـة.  عمرو ر 
ك  ر 
بن ك 

يظهر أنه تجاوز مرحلة األعراب الرواة حتى صـار مـن العلمـاء؛ فقـد ذكـروا عنـه أنـه و

ل م بالبادية، وأنه كان بصري المذهب، وأنه لم يقتصر على الرواية الشفهية، بـل  كان ي ع 

ل ق اإلنسان، وكتاب الخيـل. ينظـر مـا جـاء  جاوزها إلى التأليف؛ حيث صنف كتاب خ 

، وطبقــات 1/12، ومقدمــة اــذيب اللغــة 67صــريين عنــه يف: أخبــار النحــويين الب

، وإنبـاه 216، وتـاريخ العلمـاء النحـويين 66، والفهرسـت 157النحويين واللغويين 

 .2/232، وبغية الوعاة 16/131، ومعجم األدباء 2/360الرواة 
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ب سة يف اللون ف الغ  ر  أ ع 
(1)

بتقديم الغين، 
(2)

. 

 :ب ب

ر الذي يخـرج : بيالب   ج  ب د؛ وهو الح  ر 
ل ب الـم  ــ بلغة أهل المدينة ــ ث ع 

لمطرمنه ماء ا
(3)

. 

                                                           

رة. ينظر: اللسان )غبس(  ( 1) د  ماد، وهو بياا فيه ك  ب سة: لون الرَّ  .6/153الغ 

الـب غ س: لغـة يمانيـة، : »1/338، والـذي يف الجمهـرة 5/18: المحـيط يف اللغـة ينظر ( 2)

واد، ذكر ذلك أبو مالك، وليس بمعروف ، ولـيس يف هـذا الـنص إشـارة إلـى «وهو السَّ

ّبـاد كـان ينقـل مـن نسـخة أخـرى للجمهـرة ليسـت مـن أصـول  بيت شعر، فلعـل ابـن ع 

ت نسخها الخطية يف هذا ماجاء المطبوع، ويؤيد وجوده يف بعض نسخ الجمهرة وتفاو

ر : »246ــ  15/245يف التاج )بغس(  ك  واد، لغة يمانية، ذ  ي د: السَّ ر  الب غ س... قال ابن د 

ر من األلفاظ يف «. ذلك أبو مالك واحتج فيه ببيت ليس بمعروف ك  وهذه اللهجة لم ي ذ 

ـا مـن ال محكـم مادة )بغـس( غيرهـا، كمـا هـو واضـح مـن المعجمـات السـابقة، وأيض 

، ولهـــذا أهملـــت 6/29، واللســـان )بغـــس( 3/326، والتكملـــة )بغـــس( 5/436

ا، كما هو الحال يف العين والتهذيب والصحاح.  معجمات كثيرة هذه المادة مطلق 

ب د عـدة دالالت ذكراـا معجمـات اللغـة، 10/447ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 3) ر 
. وللــم 

ـف فيـ فَّ ل بـه موضـع والمقصود به هنا الموضع الذي ي ج  ع  ـر عنـد أهـل المدينـة، وث  ه التَّم 

ي،اب؛ جــاء يف اللســان )ربــد(  أهــل : »2/171خــروج المــاء منــه، فهــو لــه بمثابــة الـــم 

ا... ويف الحديث:  ب د  ر 
ف م  ر لي ن ش  فَّف فيه التَّم  حتـى »المدينة يسمون الموضع الذي ي ج 

ب ده بإزاره  ر 
ل ب م  ع  ّد ث  بابة ي س  ره، يعن»يقوم أبو ل   «.ي موضع ت م 

ولهجة أهل المدينة التي ن ّص عليها المحيط لم أجدها يف معجمات اللغـة التـي تحـت 

ى الماء وموضع خروجـه، وإن كانـت  ر  ج  يدي، مع أن أكثرها أورد لفظ الب يب بداللة م 

ب ط يف أكثرها بكسر الباء، كما هو ضبطه يف المحـيط: الب يـب،  مختلفة يف ضبطه، فقد ض 

، والتاج 1/225، واللسان )بيب( 1/72، والتكملة )بيب( 10/555حكم ينظر: الم

ــب ط يف بعضــها بــالفتح: ب ي ــب، ينظــر: الجمهــرة 2/34)بيــب(  . 2/1015، يف حــين ض 

= 
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 حشا نحذ ء

 :تبش

س  : التَّت ب ير ي ر ـــ التَّك  م 
ط  يــ يف لغة ح  عير والتَّق 

(1)
. 

 :ت م

ّق الك راب: التَّل م ش  م 
(2)

ن، من األرا بلغة الي م 
(3)

. 

                                                           
= 

ومما يثيره هذا اللفظ ويسرتعي االنتبـاه ويشـهد بوحـدة أصـل لغـات البشـر اتفاقهـا أو 

دة أو المتقاربـة، ومـن أمثلتهـا هـذا تقارهبا يف نطق كثير من األلفاظ ذات الداللة الواحـ

اللفظ؛ ففي هذه اللهجة العربيـة يقـال: ب ي ـب، ويف الفصـحى: أ ن ب ـوب، ويف اإلنجلي،يـة: 

pipe :ويف اإليرلندية ،píopaويف األيسلندية ، :pípa :ويف األسكتلندية ،pìoba. 

التَّت ب يـر نصـت  . وهذه الداللة الدقيقـة المحـددة للفـظ9/430ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

عليها معجمات اللغة وكتب التفسير وغيرها من المصـادر، لكـن لـم أجـد فيمـا تحـت 

: معـاين القـرآن وإعرابـه  ، والتهـذيب 4/68يدي منها مايشير إلى أهنا لهجة، ينظر مثال 

، 4/88واللســان )تــرب( ، 9/481، والمحكــم 2/600، والصــحاح )تــرب( 14/276

. ولكـن جـاء يف كتـاب اللغــات يف 10/146، والتـاج )تــرب( 1/292عمـدة الحفـاظ و

: [39الفرقــان ] ﴾ڳ ڳ ڳعــن قــول اهلل تعــالى: ﴿ 41القــرآن البــن حســنون 

ـب أ» نا، بلغة س  ل ك  ّبـاد إلـى «يعني أ ه  يـع الـذي نسـبه ابـن ع 
ط  ـير والتَّق  س  ، ومعـروف أن التَّك 

ي ر يؤدي إلى اإلهالك الذي نسبه ا م 
ي ـر تنتمـي ح  م 

ـب أ، كمـا أن قبيلـة ح  بن حسنون إلى س 

ب أ.  إلى س 

ث األرا، يقـال:  ( 2) ر  ث»الك راب: ح  ـر  ب هـا للح  ل  راب ـا ق 
ب ـا وك  ر  ب هـا ك  ر  ب  األرا  ي ك  ـر  ، «ك 

 .715ــ 1/714ينظر: اللسان )كرب( 

ـــا يف العـــين 9/442ينظـــر: المحـــيط يف اللغـــة  ( 3) ، 8/126، وتنظـــر هـــذه اللهجـــة أيض 

، واللسان )تلـم( 5/588، والتكملة )تلم( 9/499، والمحكم 14/295والتهذيب 

= 
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 حشا نحج م

 :ج ش

ش ح  ش: الج  ح  ي ل ــ ج  ذ  ب ي ــ بلغة ه  الظَّ
(1)

. 

                                                           
= 

، وأضافت كل هذه المصادر عدا األول أنـه كـذلك 31/173، والتاج )تلم( 12/66

ا. ر أيض  و   بلغة الغ 

، لكـن الـذي يف المصـادر التـي تحـت يـدي أنـه اسـم 2/390ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1)

ــغ ير ــف، وهــو الصَّ ش  ــذليين  للخ  : شــرح أشــعار اله ــثال  ــاء، ينظــر م ــن الظ ب ، 1/137م

، وقد 51ــ  17/50، والتاج )جحش( 6/270، واللسان )جحش( 3/54والمحكم 

ــا ــى م ــر عل ــواردة يف  زاد المصــدر األخي ــة ال ــه أورد الدالل ــادتين؛ أوالهمــا: أن ــه زي قبل

ّباد، جـاء فيـه:  ح بنقلها عن ابن ع  رَّ ـش: ال»المحيط، لكنه ص  ح  ي ل، الج  ـذ  ب ـي يف لغـة ه  ظَّ

ّباد ، والثانية: أنه ذكر يف مستدركاته أن استعمال هـذا اللفـظ هبـذه الداللـة يف «عن ابن ع 

ا علـى هـذه اللهجـة، نسـبته  ي ل مجاز. وقد أوردت المصادر السـابقة بيت ـا شـاهد  ذ  لغة ه 

، وهو قوله: 
ّ
لي ذ  ؤي ب اله   إلى أبي ذ 

د   ــــر  ب ر  أ ف   الــــدَّ
ــــف ل  ذات  ــــها بأ س  ش  ح   ج 

  

ــوج    ل    خ 
ــي ي ن  ف ه  م  ــو  ت  ي  ــه 

لـ  ــد  و   ف ق 

وقد سـاقه المصـدران الثـاين والثالـث هبـذه الروايـة فقـط، يف حـين سـاقه األول بلفـظ:  

ها» ف  ش  د  خ  ـها»، ثـم ن ّبـه علـى أّن روايـة األصـمعي: «أ ف ر  ش  ح  د  ج  ـر  ، كمـا أّن المصـدر «أ ف 

ا أشار إلى الروايتين وإ ن لـم يـذكر األصـمعي. ومـا ورد يف المصـدر األول األخير أيض 

ب ر 52مثبت بتمامه يف ديوان أبي ذ ؤي ب ص  ب ر، هو اسم موضع، والـدَّ  الدَّ
. وقوله: ذات 

ل وج التي ف ق دت ولدها. ل وج: الخ  دها. خ  ج  ّدة و 
ت: ذهب عقلها من ش  ه 

لـ  ل. و   النَّح 

ـا يف وقد جاء يف كل هذه المصادر عدا األول واألخيـر: أ ّ أيض 
ـب ي ـش اسـم للصَّ ح  ن الج 

ي ـب إلـى صـحة مـا نسـبه اللغويـون إلـى  ي ل، وقد مـال الـدكتور عبـد الجـواد الطَّ ذ  لغة ه 

 
ّ
ـب ي ـا، لكنـه رفـض مـا نسـبوه إليهـا مـن تسـمية الصَّ ش  ح  ب يـة ج  ي ل من تسـمية ولـد الظَّ ذ  ه 

= 
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 :ج م

مة ح  ي ن: الج  ي ر، الع  م 
بلغة ح 

(1)
. 

                                                           
= 

ل ـط بعـض اللغـويين بـين ا، ورجح أن هذا قد يكون ناشـئ ا عـن خ  ش  ح  ـش  ج  ح  لفـظ الج 

ش، الذي ورد يف بعض المصادر اللغوية ــ ومنها المعجمات السـابقة ــــ  و  ح  ولفظ الج 

ي ل ص  ـذ  ين، ينظر: كتابه لغة ه 
م  تّد، أو اسم للغالم السَّ ّ قبل أن ي ش 

ب ي  403أنه اسم للصَّ

ش بداللتـه السـابقة لـم تنسـبه 404ــ  ـو  ح  . لكـن الـذي يجـب التنبيـه عليـه أن لفـظ الج 

ي ل وال إلى لهجـة أخـرى، ولعـل األقـرب لمـن  ذ  المصادر التي تحت يدي إلى لهجة ه 

ّ أن يقول: إنه ال يبعد أن يكون لفظ الظَّب ي أصابه 
ب ي ش على الصَّ ح  يريد إنكار داللة الج 

، ثـم شـاع ذلـك يف المصـادر بفعـل نقـل بعضـها عـن 
ّ
ـب ي لـه إلـى الصَّ وَّ تحريف قـديم ح 

ش بالـداللتين السـابقتين، بعض. وقد أغفلت مصادر ك ح  ي ل لفظ الج  ذ  ثيرة استعمال ه 

ـحاح  ا، ومنها على سبيل المثال: العين والجمهـرة والتهـذيب والص  ر إليه مطلق  فلم ت ش 

 والتكملة.

، والمصــادر مختلفــة فيمــا يتصــل هبــذه اللهجــة يف 2/417ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1)

ّبـاد مـن كوهنـا خاصـة أمرين؛ أولهما: نسبتها؛ فبعضها يذهب إ لى مـا ذهـب إليـه ابـن ع 

: العـين  ن، كمـا هـو معـروف ـــ ينظـر مـثال  ي ر ــ وهـي مـن كبـار قبائـل الـي م  م 
، 3/88بح 

، والتنبيـه 5/1883، والصحاح )جحم( 1/177، ومجمل اللغة 4/170والتهذيب 

، وبعضــها تنســبها نســبة عامــة؛ وال تقصــرها علــى قبيلــة 4/266واإليضــاح )جحــم( 

م  
: المنتخب ح  ن، ينظر مثال  ، 1/441، والجمهرة 1/47ي ر، بل تجعلها لغة ألهل الي م 

، وشمس العلـوم 3/96، والمحكم 1/429، ومقاييس اللغة 1/136وأمالي القالي 

ــــاج )جحــــم( 12/85، والقــــوالن يف اللســــان )جحــــم( 1/292 . 31/196، والت

ّباد ــ وهـو تسـمية  ر إليه ابن ع 
تين؛ وهـل هـي وثانيهما: ــ ولم ي ش  م  ح  ـد بـالج  ي األ س  ي نـ  ع 

حت بعــض  ــرَّ ن فقــط، أم عامــة عنــد كــل العــرب، حيــث ص  ــر والــي م  ي  م 
خاصــة بلغــة ح 

= 
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المصادر بأن هذه التسمية عامة عنـد كـل العـرب، ينظـر: العـين والجمهـرة والتهـذيب 

ومقاييس اللغة المواضع السـابقة، والقـوالن يف التـاج الموضـع السـابق. وقـد أوردت 

ا علـى هـذه اللهجـة، وإن اختلفـت قلـيال  يف روايتـه بمـا ال ال مصادر السابقة بيت ـا شـاهد 

 يتصل بموضع االستشهاد، وهو قوله: 

ـــى أ م  مالـــٍك  ل  ـــي ع  ـــي ب ك 
ت  م  ح  ـا ج   أ يــ

 

 

ذان ب    ــم  ـــ ـب ع ض  ال ـــ ٍب ب  ــــو  لَّ
ــــة  ق   أ ك يل 

ذان ب:  ن أو بعضهم. والـم  ئب بلغة أهل الي م  ب: الذ  لَّو 
ـيل  الق  س  ن ب، وهـو م  ذ  مفردهـا مـ 

ـا علـى آخـر الـوادي. وهـذا البيـت أحـد  الماء أو التَّل عة المتصلة بـالوادي، ويطلـق أيض 

ــر االستشــهاد هبــا يف المعجمــات علــى ألفــاظ منســوبة إلــى اللهجــات  ث  ثالثــة أبيــات ك 

نية، وسـوف يـرد بعضـها يف حواشـي مـواد )عجـن( و)عفـس( و)علـش( مـن هـذا  الي م 

ــ ــان والتــاج البحــث، وق ــه واإليضــاح واللس ــر منســوبة يف التنبي د وردت مجتمعــة غي

المواضع السابقة، ووردت متفرقة يف مواضع أخر مـن المصـادر السـابقة، ويف مصـادر 

، وقد قدم لـه يف الموضـع األول 5/172، 1/256غيرها؛ حيث ورد بعضها يف العين 

ّرام»بقوله:  ّي »ولـه: ، وقد قدم له بق2/108، والتهذيب «وأنشد ع  ي ـر  م 
، كمـا «قـال الح 

، واللسـان )عجـن( 1/331ورد بعضها يف أمالي القالي الموضع السـابق، والمحكـم 

ــه التــي أكلهــا 35/192، والتــاج )عجــن( 13/278 ا لــه بأنــه لشــاعر يرثــي أ مَّ م  ــدَّ ق  ، م 

ــا لكــن دون أي إشــارة إلــى نســبتها يف العــين  ئب. ووردت متفرقــة أيض  ، 3/88الــذ 

، ومجمــل 11/449، 9/175، 4/170، والتهــذيب 1/441لجمهــرة ، وا5/172

، 1/205، والصحاح )قلب( 5/18، 1/429، ومقاييس اللغة 408، 1/177اللغة 

ــــب( 8/142، 6/425، 3/96، والمحكــــم 5/1883و)جحــــم(  ، واللســــان )ذن

ــب( 1/391 ــب( 4/431، و)شــنرت( 1/689، و)قل ــاج )قل ، و)شــنرت( 4/41، والت

، ولم أعثر على نسبة صريحة لهذه األبيات؛ ويظهر لي أنـه 28/5، و)أكل( 12/128

ّرام الـذي ورد يف العـين قائـل األبيـات، بـل هـو أحـد األعـراب الـذين كـان  د بع  ص  ال ي ق 

ّرام ي، ينظـر مـا جـاء عنـه يف:  اللغويون يروون عنهم اللغة، ولعله ع  ـل م  ـب غ السُّ بن األ ص 

= 
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 :جعس

عاس  ا باح: سيلج  س  ، الل ئام الق  ع  ـ، سوالواحد ج  ـل أيض  يف لغـة ، اوالنَّخ 

ي ل ذ  ه 
(1)

. 

                                                           
= 

ـــرواة  ـــاه ال ـــرواة ص 4/122إنب ـــر يف أســـماء شـــعراء 212، واألعـــراب ال ـــم أعث . ول

ام رَّ ّرام غير ع  ن  اسمه ع  ـّل مخضـرم  االحتجاج على م  ق  بن المنذر الطائي؛ وهو شاعر م 

ر حتى أدرك خالفة عمر م  ر، امتد به الع  مَّ ع  بن عبد الع،ي، رضي اهلل عنـه، ينظـر: شـعر  م 

ـــئ وأخبارهـــا يف الجاهليـــة واإلســـالم  ي  رمين ، ومعجـــم الشـــعراء المخضـــ2/648ط 

ّي الـذي ورد يف 285واألمويين ص  ي ـر  م 
ير إلى أن األبيات له. أما الح  ، ولم أجد ما ي ش 

ـد بـه شـاعر بعينـه، وإنمـا  ص  ـا، ويظهـر لـي أنـه ال ي ق  التهذيب، فلـم أسـتطع معرفتـه أيض 

ــر، علــى اعتبــار أن اللهجــة لهجتهــا، بــدليل أن بعــض  ي  م 
ــل مــن قبيلــة ح  ج  المقصــود ر 

ــرة، فجــاء فيهــا: المصــادر ســاقت الن ن كَّ ّي مــنهم»ســبة م  ــر  ي  م 
، ينظــر: المحكــم «قــال ح 

 .12/128، والتاج )شنرت( 8/142

ـيس معروفـة يف لغـة 1/241ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1) عاس  بـاح بالج 
، وتسـمية الل ئـام الق 

ــل هبــذا فذكرتــه بعــض المعجمــات  ي ل مــن تســمية النَّخ  ــذ  العــرب، أمــا مــا نســبه إلــى ه 

ّباد ــ يف التكملة )جعس(  واختلفت يس ــ كما هو عند ابن ع  عاس  ، 3/333فيه؛ فهو الج 

عــام يس يف القــاموس 15/268وكــذلك ذكــره صــاحب التــاج يف )جعــس(  . وهــو الج 

، ونسـبه يف هـذ 15/268وكذلك ذكره صاحب التاج يف )جعمـس(  ،690)جعمس( 

ّباد، فقال:  ل، ه  »الموضع إلى ابن ع  عام يس: النَّخ  ّبادوالج  ّية، قاله ابن ع 
ل  ، فلعله كـان «ذ 

ـر  ينقل من نسخة أخرى للمحيط ليست من أصول المطبوع؛ فمحقـق المحـيط لـم ي ش 

إليه أن غالب المعجمات ــ وبعضها  التنبيهإلى اختالف بين النسخ يف هذا. ومما ينبغي 

ـــ لــم تــذكر هــذه اللهجــة، ومنهــا العــين والجمهــرة والتهــذيب والصــح الت ـ ــوَّ ط  اح م 

= 
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 :جله

رهـا ابنهـا فقلـت لهـا: ه  وي ج   ج  ط فان وز  د ي عليـه: قالت امرأة من غ  ، ر 

ــ: فقالــت هنيوأ خــاف أن ي ج  ــواج  ــأكثر مــن هــذا. أي ي  ي ب
ن  ــه ، ه  ت ه  وقــد ج 

ته ه  وأ ج 
(1)

. 

 حشا نح  ء

 :حبش

ب  
ةالح  ن: ر  ود بالي م  ب من الب ر  ر  ض 

(2)
. 

 

                                                           
= 

ـ ا والمحكم واللسان، كما أن الدكتور عبد الجواد الطَّي ب قـد مـال إلـى رفضـها؛ محتج 

ل ف استعماله يف اللغـة واألدب، وأن  ل، حيث لم ي ؤ  بغرابة إطالق هذا اللفظ على النَّخ 

ي ل  ـذ  ا، ال مـن الشـعر عامـة، وال مـن شـعر ه  المعجمات التي أوردته لم تذكر له شـاهد 

ي ل ص خاصة، ينظر: كتا ذ   .413به لغة ه 

ّباد ليست صريحة يف كـون مـا نقلـه 25ــ  4/24ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) ، وعبارة ابن ع 

ط فان؛ وإنما أوردته ألن هذا اللفـظ هبـذه الداللـة لـم يـرد يف معجمـات كثيـرة،  لهجة لغ 

ط   ر إلى هذه الرواية، وال إلى قبيلـة غ  فـان، ينظـر: كما أّن المعجمات التي أوردته لم ت ش 

 .36/185، والتاج )جوه( 13/487، واللسان )جوه( 4/396المحكم 

ـير فيـه إلـى جـواز فـتح 3/90ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2) ، وقد ذكر محققه أّن األصـل أ ش 

ن يف العــين  الحــاء، وينظــر اللفــظ بكســر الحــاء فقــط وهبــذه الداللــة منســوب ا إلــى الــي م 

، واللســان 3/316لحــاء وفتحهــا يف المحكــم ، وبكســر ا5/32، والتهــذيب 3/218

 .4/159)حرب( 
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 :حدق

ق د  ة: الح  ي ل ــ شاك  ذ  ر ــ يف لغة ه  ج  ش 
(1)

قةوم    ر 
(2)

. 

 :حششف

ف ش  ر  س: الح  د  ون الك  مُّ ن ي س  ل الي م  أ ه 
(3)

ف  ش  ر  الح 
(4)

. 

 :حزب

ب  ،
ب: الح   ،

الح الح  ي الس  م  يل ت س  ذ  ة اتشبيه  ، ه  ع  وس 
(5)

. 

                                                           
ك. ينظـر: اللسـان )شـوك(  ( 1) ـو  ـيكة، أي فيهـا ش 

ش  كة وشـائكة وم  و  ة وش  رة شاك  ج  يقال: ش 

10/453. 

ا لهذه اللهجة يف المصـادر التـي تحـت 1/241ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2) ، ولم أجد ذكر 

ي ل، وإن كانـت بعـض يدي، ولم يذكرها الدكتور عبد الجواد  ـذ  الطَّي ـب يف كتابـه لغـة ه 

ق، وأن بعـض اللغـويين يـرى أنـه بالـذال:  ـد  ى الح  ـمَّ ن جـان ي س 
المصادر ذكرت أن الباذ 

ق، ينظر: التاج )حدق(  ذ  ، وهذه الداللة ليست المقصودة؛ فالمصادر لـم 26/82الح 

ّباد ذكرهـا، فتمـام نصـه السـابق:  ر ـــ يف لغـة ا»تنسبها ألحد، كما أن ابن ع  ـج  ق: ش  ـد  لح 

ا: الباذ ن جان قة، وهو أيض  ور  ة م  ي ل ــ شاك  ذ   «.ه 

ّبـه، ينظـر:  ( 3) ع المحصود المجموع قبل أن ي ـداس ويسـتخرج ح  ر  س هنا ال،َّ د  المراد بالك 

 .734القاموس )كدس( 

، والتكملـة )حرشـف( 5/317، كما ينظر: التهـذيب 3/265ينظر: المحيط يف اللغة  ( 4)

ت كـل 23/69، والتاج )حرشف( 9/46، واللسان )حرشف( 4/451 ح  ـرَّ ، وقد ص 

ـر ي ل، كمـا جـاء فيهـا:  هذه المصادر بنقل ذلك عن النَّض  ـم  س »بـن ش  ـد  ـف: الك  ش  ر  الح 

ف ش  ر  نا الح  س  ن، يقال: د  ، وهذه اللهجة لم تذكرها معجمات كثيرة وكبيـرة، «بلغة الي م 

 مثل العين والجمهرة والمحكم.

، 1/101، وتنظــر هــذه اللهجــة يف التكملــة )حــ،ب( 3/16ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 5)

، وهي لهجة لم تذكرها معجمات كثيـرة وكبيـرة، مثـل العـين 2/161والتاج )ح،ب( 

= 



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
262 

 :حزمش

ر م   ، ل  : الح  يف بعض اللغات، كالـم 
(1)

. 

 :ح ف

فة ش  ادوأ ص  : الح  ص  ع تبقى بعد الح  ر  ن، ل ال،َّ ل الي م  يف لغة أ ه 
(2)

. 

                                                           
= 

والجمهرة والتهذيب والصحاح والمحكم، واللسان، وجاء يف التاج الموضع السابق: 

الح، أغفله يف لسان العرب والص  » ب: الس   ،
، لكـن هـذا «حاح، وأورده يف المحكمالح 

لم يرد يف النسخة المطبوعة من المحكـم، فلعـل صـاحب التـاج كـان ينقـل مـن نسـخة 

ـر إلـى اخـتالف بـين النسـخ يف هـذا.  أخرى ليست من أصول المطبوع؛ فمحققه لم ي ش 

وقد وضح الدكتور عبد الجواد الطَّي ب ما ذكرته المعجمات من أن هذه التسـمية علـى 

عة بقوله: الت أي أن تسميته تلك إنما هـي تسـمية مجازيـة؛ مردهـا إلـى مـا يف »شبيه والسَّ

ـالح هنـا طائفـة مجتمعـة مـا بـين  ـا مـن معنـى االجتمـاع، فالس  ـالح جميع  ب والس   ،
الح 

ح... م  م ور  ه  س وس  ي ف وق و  ي ل ص«س  ذ   .420، ينظر: كتابه لغة ه 

، 2/472هـذه اللهجـة يف التكملـة )ح،مـر( ، وتنظـر 3/275ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1)

، ولم أجد لها نسـبة، وهـي لهجـة لـم تـذكرها معجمـات كثيـرة 11/6والتاج )ح،مر( 

وكبيرة، مثل العين والجمهـرة والتهـذيب والصـحاح والمحكـم واللسـان، بـل إن كـل 

ا، عدا التهذيب الذي أورد من هذه المادة  هذه المعجمات لم تذكر مادة )ح،مر( مطلق 

ا فقط، ينظرلفظ    .333، 5/326 : التهذيبا واحد 

، 4/452، وتنظر هـذه اللهجـة يف التكملـة )حشـف( 2/430ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

، وتنظــر الداللــة دون اإلشـارة إلــى أهنــا لهجــة يف القــاموس 23/77والتـاج )حشــف( 

، وهي لهجة لم تـذكرها معجمـات كثيـرة وكبيـرة، بـل لـم تـذكر هـذه 1034)حشف( 

ا؛ كمـا هـو الحـال يف العـين والجمهـرة والتهـذيب والصـحاح والمحكـم ال داللة مطلق 

 واللسان.
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 :حفز

ـــ، ف  ـــرو: الح  م  ـــو ع  ـــال أب ـــل: ق ـــ، األ ج  ف  د، الح  ـــع  ـــي س  يف لغـــة بن
(1)

 ،

                                                           

، لكن وقع فيه )أبو 4/372لم أجد هذه الرواية منسوبة إلى أبي عمرو إال يف التهذيب  ( 1)

ثم ساق بقية النص « وقال أبو عمر يف النوادر...»عمر( بدال من )أبو عمرو(، جاء فيه: 

هد، ويظهر لي أن عمر محرف عـن عمـرو، وأن المقصـود بـه أبـو عمـرو إلى هناية الشا

ي باين )إسحاق هـ، على خالف(؛ ألن األزهري صاحب التهذيب 206بن م رار، ت  الشَّ

ذكره يف مقدمة التهذيب ــ وهو يعـدد األئمـة الـذين اعتمـد علـيهم يف كتابـه ـــ كمـا ذكـر 

ا أبا عمرو ـ154بن العالء )ت  أيض  م  ، بـن عبـد الواحـد محمـدر الـوراق )هـــ(، وأبـا ع 

ل ب ع  الم ث  لكنه لم ينص على أن لهذين كتاب ـا اسـمه (، 345، ت المعروف بال،اهد وبغ 

ي باين صـراحة، تنظـر المقدمـة  ، 13ـــ 1/8النوادر، يف حين ن ّص على كتاب النوادر للشَّ

سـمه النـوادر. كما أن المصادر التي تحت يدي لم تذكر البن العالء وال لل،اهد كتاب ـا ا

ـيم ألبـي  وكتاب النوادر المـذكور ذهـب بعـض العلمـاء والبـاحثين إلـى أنـه كتـاب الج 

ـيم   1/31عمرو الشيباين، ورأى آخرون أنه كتاب آخر مفقود، تنظر مقدمة محقـق الج 

د يف اللسـان 33ــ  ـع  ، ولم أجد هذا النص فيه. وتنظـر هـذه اللهجـة منسـوبة إلـى بنـي س 

، كمــا تنظــر الداللــة دون اإلشــارة إلــى أهنــا 15/60)حفــ،(  ، والتــاج5/338)حفــ،( 

، وهـي لهجـة لـم تـذكرها 3/259، والتكملـة )حفـ،( 654لهجة يف القاموس )حف،( 

ـا؛ كمـا هـو الحـال يف العـين  معجمـات كثيـرة وكبيـرة، بـل لـم تـذكر هـذه الداللـة مطلق 

شـير إلـى والجمهرة والصحاح والمحكم. ولم أجد يف المصادر التي تحـت يـدي مـا ي

ـب ت إلـيهم هـذه اللهجـة؛ فبنـو سـعد اسـم يطلـق علـى بطـون 
ب بني سعد الـذين ن س  ن س 

ـر ع وب ك  ار والنَّخ  د وأ ن ـم  بـن وائـل  عديدة تنتسب إلى قبائل عربية عدة، من أشهرها: أ س 

ن وط ي ئ...، ينظر: هناية األرب يف معرفة أنساب العـرب  واز  يف وه  يم وث ق  ـــ  261وت ـم 

268. 
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وأنشدوا
(1)

 : 

ـــــ،   ف  ب وا ح  ـــــر  ـــــل   اأ و  ت ض   ل عـــــاٍم قاب 

ير   داف عة والتَّأ خ  ت ه: ليقا، وأصله من الـم   ، ف  ت ه، ح  ع  أي داف 
(2)

. 

 :ح ي

 
ّ
ل ي  : الح 

ّ
ل ي ي ن الح  ر  بة الطَّويلة بين الثَّو  ش  ون الخ  مُّ ن ي س  ل الي م  أ ه 

(3)
. 

 :حيفش

رّ  م  ا: الح  ـه  األ ر  ج  ـر  و  م  ـي م الـذي ي ح  جـاز ـــ الغ 
أي ، ــ بلغة أهـل الح 

                                                           

ا...، ولم أعثر له على نسـبة،  ( 1) ت م  طائع  د  ل  ما أ ر  ع   أ ف 
 
عج، بيت من الكامل، وصدره: واهلل

ـ ، واللسـان 3/259، والتكملـة )حفـ،( 373، 4/372ا يف التهـذيب وينظـر البيـت تام 

، وجاء يف هذه المصادر أن معناه: أو تضربوا 15/60، والتاج )حف،( 5/338)حف،( 

.  أجال 

ل ـت  بينـي وبـين »، وفيه: 4/373، وينظر: التهذيب 3/15المحيط يف اللغة  ينظر: ( 2) ع  ج 

ا د  ا، أي أ م   ، ف  الحاء والفاء وال،اء كلمة واحدة »، وفيه: 2/85، ومقاييس اللغة «فالن ح 

ـ، يف  ت ف  ـل ي ح  ج  ل فـه، والرَّ ـيء  مـن خ  ّثـك الشَّ ،: ح  ف  ب  منـه؛ فـالح  ّث وما ق ر  تدل على الح 

ل وسه إذ ـا دفعـهج  ّثـه ودافع  يام، كأّن حاث ا ح 
، وفيـه: 5/338، واللسـان)حف،( «ا أراد الق 

«، ف  ف ع ح  ل فه... وكل د  ف عه من خ  ،ه، أي د  ف   «.ح 

ــة  ( 3) ــر: المحــيط يف اللغ ــة )حــال( 3/206ينظ ــذه اللهجــة يف التكمل ــذا وردت ه ، وهك

بة 37/238، والتاج )حال( 6/402 ش  بة التي تكـون ، ويظهر أن المراد هبذه الخ  ش  الخ 

راثـة األرا. وهـذه اللهجـة لـم تـذكرها  ين اللذين يجران المحـراث عنـد ح  ر  بين الثَّو 

ــذيب والصــحاح والمحكــم  ــرة والته ــين والجمه ــل الع ــرة، مث ــرة وكبي معجمــات كثي

 واللسان.
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رّ  م  ي ل ح  ره. وس 
ش  يد: ي ق  د  ش 

(1)
. 

 :حلا

ف و  ية: الح  ر  م  ، يف بعض اللغات، الق  وافيوالج  ع األ ح 
(2)

. 

                                                           
، ولم أجد فيما تحت يدي من المصادر مايشـير إلـى أن 3/99ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ــت عليهــا معجمــات كثيــرة وأغفلتهــا هــذه الد اللــة لهجــة، أمــا الداللــة نفســها فقــد ن صَّ

ي ـث  ـت عليهـا: )الغ  أخرى، لكن الذي ورد فيما تحـت يـدي مـن المعجمـات التـي ن صَّ

ـــرة  ـــر: الجمه ـــّر(، ينظ م  ـــي م الح  ـــيس )الغ  ـــّر( ول م  ـــذيب 1/522الح  ، 5/59، والته

، والتـاج 4/212حمـر( ، واللسـان )3/333، والمحكـم 2/638والصحاح )حمر( 

ّبـاد 11/45)حمر(  ، وال يبعد تحريف أحد اللفظين عـن اآلخـر، وإن كـان ذكـر ابـن ع 

ي ـث متقاربـان  ـي ل والغ  ي ث؛ ألن السَّ ي م ال الغ  ي م يشعر بإرادة الغ  ي ل بعد لفظ الغ  للفظ السَّ

ــين  ــة الع ــذه الدالل ــي أغفلــت ه ــن المعجمــات الت ــربر للتكــرار. وم ــال م ــى ف يف المعن

 التكملة.و

، والتهـذيب 3/307، وتنظـر هـذه اللهجـة يف العـين 3/221ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 2)

، 9/60، واللسان )حـوف( 4/456، والتكملة )حوف( 4/24، والمحكم 5/263

بة( بدل 95ــ  23/94والتاج )حوف(  ر 
. وقد أشار محقق المحيط إلى ورود لفظ )الق 

ية( يف بعض النسخ الخطي ر  ة التـي أخـرج عليهـا الكتـاب، كمـا جـاء يف معجـم لفظ )الق 

بــة، : »2/322البلـدان  ر 
ف: الق  ـو  هــري الح  والــذي ضـبطته مــن خـط أبــي منصـور األ ز 

ـدة حَّ و  ـا يف التـاج يف الموضــع السـابق: «بكسـر القـاف، والبــاء م  ف: »، وجــاء أيض  ــو  الح 

واف، كذا يف عدة نسخ من كت ية يف بعض اللغات، والجمع األ ح  ر  اب اللَّي ث بالقـاف الق 

ـخ  دة، كـذا يف ن س  حَّ و  بة، بكسر القاف، والباء م  ر 
ث نَّاة، أو الق  المفتوحة وبالياء التحتّية الـم 

رّي  ه  ، وهو يقصد بكتاب اللَّي ث كتاب العين؛ والـذي يف المطبـوع «التهذيب بخط األ ز 

ـل ية ــ كما سبقت اإلحالـة إليـه ـــ وهـذا موافـق لمـا ن ق  ر  ، وكـذلك فـإن الـذي يف منه: الق 

ا ــ كما سبقت اإلحالة إليه ــ ولكن هذا مخـالف لمـا  ية أيض  ر  المطبوع من التهذيب: الق 

ر محقـق التهـذيب  ل عنه، ولما نقل عنه صاحب معجم البلدان ــ كما تقدم ــ ولم ي ش  ن ق 

خ من التهـذيب لـم ت ل عا على ن س  تـوفر إلى اختالف النسخ يف هذا الموضع، فلعلهما اطَّ

= 
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 حشا نحخ ء

 :خ ص

اّلص ل ل يف الب ي ت: الخ  صاص والخ  ي ل ــ الخ  ذ  ــ يف لغة ه 
(1)

. 

 :خيفش

وش م  ي ل، الب ع وا: الخ  ذ  م  ، بلغة ه  دها خ 
شةوواح 

(2)
. 

                                                           
= 

يـة؛ إذ األخيـر هـو المثبـت  ر  ف عـن الق  ـحَّ ص  بـة م  ر 
لمحققه. والذي يظهر لي أن لفظ الق 

فيما تحت يدي من المصادر التي ذكرت هذه اللهجـة، باسـتثناء إشـارة التـاج ومعجـم 

ري، فـال يمنـع أنـه وهـم يف  ه  البلدان السابقة، وهي وإن كانت تؤكد أنه بالباء بخط األ ز 

هلل أعلم. ولم أجد نسـبة لهـذه اللهجـة، كمـا أهنـا لـم تـرد يف بعـض ذلك ثم أصلحه، وا

 المعجمات، مثل الجمهرة والصحاح.

، ولــم أجـــد هــذه اللهجـــة إال يف التــاج )خلـــص( 4/247ينظــر: المحــيط يف اللغـــة  ( 1)

ب ت ها نقال  عن التاج فقط الدكتور عبد 17/287 ث  ّباد، وقد أ  ح بنقلها عن ابن ع  رَّ ، وقد ص 

ي ل ص الجواد  ـذ  . فهـي لهجـة لـم تـذكرها معجمـات كثيـرة 383الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

وكبيرة، بل لم تـذكر الداللـة بالكليـة، كمـا هـو الحـال يف العـين والجمهـرة والتهـذيب 

والصحاح والمحكم والتكملـة واللسـان، وتنظـر الداللـة فقـط يف القـاموس )خلـص( 

797. 

، والتهـذيب 4/174نظـر هـذه اللهجـة يف العـين ، وت4/230ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 2)

ــــاج 6/269، واللســــان )خمــــش( 3/1005، والصــــحاح )خمــــش( 7/95 ، والت

، وقــد استشــهدت هــذه المصــادر عليهــا ببيــت للشــاعر الجــاهلي 17/101)خمــش( 

ـوا  مالك ل، وهـو قولـه يصـف مـاء يحـوم الب ع  ت ن خ  لي الملقـب بالــم  ـذ  ر اله 
ي م  ـو  بن ع 

 حوله: 

ـأنَّ و    ـــ ــــه  ك ب ي 
ــــوش  ب جان  م  ــــى الخ   غ 

 

ـاط    يـــ ـيم  ذ و ي ه  ـــ ــــٍب أ م  ك  ــــى ر  غ   و 

 

 

 

= 
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 حشا نحدنل

 :ديك

ق: كيالد   ف  ش  ر الــم 
ـذ  ـل الح  ج  ن الرَّ ي وبـ، هو يف كالم أهـل الـي م  ـم  ه س 

كيالد  
(1)

. 

                                                           
= 

ل بة، ينظر: شرح أشـعار الهـذليين   ياح والمجادلة والج  وت، واله ياط: الص  ى: الصَّ غ  الو 

ــة ال تتصــل 3/1272 ــات مختلف ــت برواي ، وبعــض المعجمــات الســابقة أوردت البي

ـوا دون أن تشـير بموضع الشاهد. كما أورد بعضها داللـة لفـظ  ـوش علـى الب ع  م  الخ 

، 603ـــ  1/602إلى أهنا لهجة، مع أهنا استشـهدت بالبيـت السـابق، ينظـر: الجمهـرة 

ت كل المعجمات السابقة علـى مـا ن ـّص عليـه 5/36، والمحكم 3/1255 ، وقد ن صَّ

وشـة، سـوى الجمهـرة والصـحاح الموضـعين  م  ا، هـو الخ  ّباد من أن للفظ واحـد  ابن ع 

قين، بــل جــاء يف الجمهــرة صــراحة: أنــه ال واحــد لــه مــن لفظــه. وقــد أورد هــذه الســاب

ي ل ص  ذ  ، وذكـر أن هـذا اللفـظ 409اللهجة الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

ي ل. ذ   هبذه الداللة كثير الدوران يف شعر ه 

ي تحت يدي عن ، وهذه اللهجة نقلتها المعجمات الت6/307ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ي )ت  وس  د  ج السَّ ر  ؤ  ؤوم»هــ(، وعبارة بعضـها: 195اللغوي م  ق الـرَّ
ف  ش  ـل الــم  ج  ، «الرَّ

ق »، وبعضـها: 10/431، واللسـان )ديـك( 10/332ينظر: التهذيب  ف  ش  ـل الــم  ج  الرَّ

ؤوف ، وهي 27/98، والعبارتان يف التاج )ديك( 5/200، ينظر: التكملة )ديك( «الرَّ

تها بعض المعجمات الكبيرة، مثل العين والجمهرة والصـحاح والمحكـم. لهجة أغفل

ي ـــ وهـو ن ـّص تناقلتـه المعجمـات ولـم  وس  د  ج السَّ ر  ؤ  ومن الواضح أن ن ّص اللغوي م 

جاج ـــ داللـة  ـر الـدَّ ك  يك ـــ وهـي ذ  تعرتا عليه ــ يجعـل الداللـة المشـهورة للفـظ الـد 

 جة، وهذا غريب!!.فرعية متطورة عن داللته يف هذه الله
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 حشا نحذنل

 :افط

ف   ــل قــال، أهــل المدينــة: طوالــذَّ ج  ي بر  ر  ــ،  إنَّــك : إذا أراد أحــدهم أن ي 

ف   ذ  ع  ول  فيط ــ بالذال ــ أي ض 
(1)

. 

 :اهب

ب ه  ذ  ّضأ: الـم  ت و  بلغة أهل الحجاز، الـم 
(2)

. 

ب ه  ن: الــذَّ ــل الــي م  يــال أل ه  ك 
هــاب، م  ــع علــى األ ذ  م  ثــم علــى ، ي ج 

با أل ذاه 
(3)

. 

                                                           

، 19/155، ولم أجد هذه اللهجة إال يف التاج )ذفط( 9/151ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ّباد، وقد وردت هذه الداللة دون نسبتها إلى أنـاس معينـين  ح بنقلها عن ابن ع  رَّ وقد ص 

ــرة، كالصــحاح 861يف القــاموس )ذفــط(  ــا يف معجمــات كبي ــرد مطلق  ــم ت ، يف حــين ل

ـا؛ كمـا هـو والمحكم وا للسان، بل إن بعـض المعجمـات لـم تـذكر مـادة )ذفـط( مطلق 

 الحال يف العين والجمهرة والتهذيب والتكملة.

، والتاج )ذهـب( 4/41، وتنظر هذه اللهجة يف العين 3/470ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

، 6/264، وقد وردت هذه الداللة دون نسبتها إلى أناس معينين يف التهذيب 2/276

، واللســان «كنايــة»، وفيــه: أن ذلــك 1/131، والتكملــة )ذهــب( 4/295المحكــم و

، يف حـين لـم تـرد يف بعـض المعجمـات، 111، والقـاموس )ذهـب( 1/394)ذهب( 

 كالجمهرة والصحاح.

ــة  ( 3) ــين 3/470ينظــر: المحــيط يف اللغ ــر: الع ــا ينظ ــرة 4/41، كم ، 1/307، والجمه

د ص  رَّ ج  ، والمحكــم 1/129والصــحاح )ذهــب( ، 6/264، والتهــذيب 208والـــم 

، وقـد جـاء يف المصـدر 2/279، والتاج )ذهب( 1/396، واللسان )ذهب( 4/296

= 
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 حشا نحشنء

 :ةحل

ل حَّ ر  ب من الب ر  : الـم  ر  نوض   بـذلك، د بالي م 
 
ي م  ر يأل نَّ عليـه ت صـاو   ؛س 

ل ح  ر 
(1)

. 

 :ةفل

ت ه و  ف  ن ت ه: ر  كَّ ي ل، س  ذ  يف لغة ه 
(2)

. 

                                                           
= 

ـذيب »األخير وحده:  ورأيت يف هامش نسخة لسان العـرب مـا صـورته: يف نسـخة التَّه 

ب، بسكون الهاء ه  ، لكن الذي يف المصادر التي تحت يدي، ومنها اللسـان ـــ كمـا «الذَّ

ب، بفتح الهاء، أما التهذيب ــ وقد سبقت اإلحالة إليه ــ فقـد سبقت اإلحا ه  لة إليه ــ الذَّ

هــاب  جـاء اللفـظ فيـه غيـر مضـبوط. وقـد ورد يف غالـب المصـادر السـابقة: أن لفـظ أ ذ 

ع. م  ع الج  م  ب ج 
ع، وأن أ ذاه  م   ج 

ـــة  ( 1) ـــين 3/79ينظـــر: المحـــيط يف اللغ ـــا ينظـــر: الع ـــذيب 3/208، كم ، 5/8، والته

، وبعـــض المصـــادر كالصـــحاح 11/278، واللســـان )رحـــل( 3/301لمحكـــم وا

ن، وجـاء يف الصـحاح )رحـل(  والقاموس والتـاج أوردت هـذه الداللـة دون ذكـر الـي م 

ــم: »4/1707 ل  ــّ، فيــه ع  ــٌل: إزار خ  حَّ ر  ٌط م  ــر 
، وقــد تعقبــه صــاحب القــاموس فقــال: «م 

ــم، غيــر» ل  ــّ، فيــه ع  ي إيــاه بــإزار خ  ر  ه  ــو  ل،  وتفسـير الج  جَّ ر  ّيــد؛ إنمــا ذلــك تفســير الـــم  ج 

وقد يقـال: : »29/33، لكن جاء يف التاج )رحل( 1299، ينظر: مادة )رحل( «بالجيم

ل ح  ورة الرَّ ا بص  ر  وَّ ص  ل م م   «.ال منافاة بينهما؛ إذ يجوز أن يكون الع 

ب. ولم أجـد 10/260ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2) ع  ن ت ه من الرُّ كَّ المصـادر ، والمقصود س 

ي ل، ينظر: العـين  ذ  ، 282ـــ  8/281التي تحت يدي تنسب هذه الداللة صراحة إلى ه 

ــــأ( 15/243، والتهــــذيب 2/788والجمهــــرة  ــــا( 1/53، والصــــحاح )رف ، و)رف

= 
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 :ة ل

ك ل ّراث: الرَّ ي س، الك  ب د الق  ب  ، بلغة ع  ّكال الذي ي  عهيوالرَّ
(1)

. 

                                                           
= 

، والتـاج 14/330، و)رفـا( 1/87، واللسان )رفأ( 10/301، والمحكم 6/2360

وردهـا مستشـهدة عليهـا ببيـت ، وإنمـا ت94ـــ  38/93، و)رفا( 183ــ  1/182)رفأ( 

ي ل د و  راش خ  ل ي )شاعر مخضرم تويف يف زمن عمر ألبي خ  ذ  ة اله  رَّ بـن الخطـاب(،  بن م 

 وهو قوله: 

ــــد  ال  ي ل  و  ـا خ  ـالوا يـــ ي وقـــ
ن  ــــو  ف  ع   ر  ــــر   ت 

 

ــم    ــم  ه  ــوه  ه  ج  ت  الو  ــر  ــت  وأ ن ك  ل   ف ق 

ــا يف شــرح أشــعار الهــذليين    ــت أيض  ــه: ، وجــا3/1217وينظــر البي ن ي، أي »ء في ــو  ف  ر 

وين ف ؤ  نوين، وكان أصلها: ر  كَّ حت بعض المعجمات كالصحاح واللسان «س  رَّ ، وقد ص 

أ ته، تنظر المواضع السابقة. وهـذه اللهجـة ممـا  ف  ا: ر  والتاج بأن اللفظ يقال بالهم، أيض 

ي ل. ذ   فات الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

، والمحكم 2/798، وتنظر هذه اللهجة يف الجمهرة 6/247 اللغة ينظر: المحيط يف ( 1)

ــة )ركــل( 6/801 ــاج )ركــل( 11/294، واللســان )ركــل( 5/374، والتكمل ، والت

، وبعض المصادر ذكرت هذه الداللة دون نسبتها إلى أناس معينين، كما هـو 29/55

، يف حـــين لـــم تـــذكرها بعـــض 10/188، والتهـــذيب 1/382الحـــال يف المنتخـــب 

ا، كما هو الحـال يف العـين والصـحاح، وقـد أورد المحكـم واللسـان  المعجمات مطلق 

ا علـى هـذه الداللـة ـــ ولـم أجـد لـه  والتاج يف المواضع السابقة بيت ا غير منسوب شاهد 

 نسبة ـــ وهو: 

ـا ـاء  ط يــــب  ت راب هـــ ســـ ــــذا األ ح  بَّ  أ ال ح 

 

 

ــــح     ـا ورائ ـــ ل ي ن ـادٍ ع  ـــ ـا غ ـــ ــــٌل ب ه ك   ور 

ـي س مـا يشـير إليـه الشـاهد مـن أن ومما يدلل ع  ب ـد الق  لى صحة نسبة هذه اللهجة إلى ع 

ن ى معروفة  ك  ساء، وهي واحة قديمة السُّ ّراث كان معروف ا يف األ ح  ل بداللة الك  ك  لفظ الرَّ

ب ـد   الج،يـرة العربيـة، وكانـت مـن مسـاكن ع 
ّ
باسمها إلى يوم الناس هذا، تقع يف شـرقي

= 
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 حشا نحزني

 :زب

ّب  ن :ال،ُّ ل الي م  ية: يف لغة أ ه  ّب الل ح  ال،ُّ
(1)

. 

                                                           
= 

ي س، وهي اآلن إحدى ا لمحافظات المشهورة يف المملكة العربيـة السـعودية، ينظـر الق 

، والمعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية ــ 1/111ما جاء عنها يف: معجم البلدان 

، والموســوعة الجغرافيــة لشــرقي الــبالد العربيــة الســعودية 1/120المنطقــة الشــرقية 

ل قد اندثر حتى من العامي1/147 ك  ساء؛ إذ لـم . ويظهر أن لفظ الرَّ ة المتداولة يف األ ح 

ســاء، لألســتاذ إبــراهيم  ا يف كتــاب العاميــة الفصــيحة يف لهجــة أهــل األ ح  أجــده مــذكور 

 الملحم.

، والجمهــرة 7/253، وتنظــر هــذه اللهجــة يف العــين 9/19ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1)

، 9/13، والمحكــــم 1/141، والصــــحاح )زبــــب( 13/172، والتهــــذيب 1/69

، وجـاء يف المحكـم واللسـان والتـاج 3/5، والتـاج )زبـب( 1/445)زبـب(  واللسان

ـاّص  ن، وأنـه خ  المواضع السابقة قول آخر، مفاده أن هذا االستعمال لبعض أهـل الـي م 

د ص  رَّ ج  ية، وبعض المصادر اقتصـرت علـى هـذا القـول، ينظـر: الــم  . 52بمقدم الل ح 

ا علـى وقد أوردت المصادر السابقة عدا الجمهرة والـ د بيت ـا غيـر منسـوب شـاهد  رَّ ج  ـم 

 هذه الداللة ــ ولم أجد له نسبة ـــ وهو: 

ـي ن  بع   ت ـــ م  ح  ــــوع  الج  ــــت  د م  ةٍ فف اض  ــــر   ب 

 

س   
ـام  بُّ يف الماء  غ تَّى ال،ُّ ب  ح  ل ى ال،ُّ  ع 

ي ـر خاصـة، كمـا  م 
ن عامـة أو قبيلـة ح  ـل الـي م  ي نان، وذلك بلغة أ ه  تان: الع  م  ح  م تقـد والج 

 ذلك يف مادة )جحم(.

ن  ل الـي م  ّب منسوبة إلى أ ه  وورد يف بعض المعجمات السابقة دالالت أخرى للفظ ال،ُّ

ن،  ــل الــي م  ر بلغــة أ ه  ك  ّب الــذَّ ــا؛ ففــي اللســان والتــاج الموضــعين الســابقين: أّن الــ،ُّ أيض 

ا. ّب بلغتهم اسم لأل ن ف أيض  ّ خاصة. وال،ُّ
ب ي ر الصَّ ك   وقيل: بل هو ذ 
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 :زقد

قد كلمة ي مانية: ال،َّ
(1)

. 

 :زرة

ر و  س  : ال،َّ ليع  ح  ن، ب الف  بلغة الي م 
(2)

. 

                                                           

، دون بيــان لداللــة اللفــظ، وقــد أفــاد 5/303هكــذا جــاءت عبــارة المحــيط يف اللغــة  ( 1)

زيـادة مـن ت، وضـبطت فيـه »محققه أن اللفظ من زيادات بعض النسخ، فعلق بقوله: 

نة القاف كَّ س  كما ذكـر  5/88، والذي يف العين «بفتح القاف، ولكنها يف مطبوع العين م 

ولم أجد هـذا اللفـظ يف مصـدر آخـر مـن المصـادر  المحقق، ودون بيان لداللة اللفظ.

التي تحت يدي، ومنها مصادر مختصة بتقييد النوادر والشوارد، ككتاب النوادر ألبـي 

ــر واردة يف كــل  زيــد األنصــاري، وكتــاب الشــوارد للصــاغاين، بــل إّن مــادة )زقــد( غي

بعـد عنـدي المعجمات التي اطَّل عت عليها، سوى معجم العين، كمـا سـبق بيانـه، وال ي

يف المحيط منقول عنه؛ لتطابق عبارتيهما، وخلوهما من بيان داللة اللفظ، فعبارة  أن ما

ق د: كلمة ي مانية»العين:   «.ال،َّ

، وقد جاءت هذه اللهجة يف جملة من المصادر منسوبة 9/81ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

ن، ولكـــن عباراـــا:  ـــي م  ـــل ال ـــل»إلـــى أ ه  ـــيب النَّخ  س  ، 2/711ظـــر: الجمهـــرة ، ين«ع 

، وجـاء يف 11/244، والتاج )زور( 3/16، والتكملة )زور( 11/107والمخصص 

ـخ القـاموس المحـيط،  ل( يف غالـب ن س  المصدر األخير: أنه وقع بالحاء المهملة )النَّح 

ل(  ل(. لكن الذي يف المطبوع من القاموس )النَّخ  وأن الصواب بالخاء المعجمة )النَّخ 

ر محققوه إلى اختالف النسخ يف هـذا الموضـع، فلعـل صـاحب التـاج بالخاء، ولم  ي ش 

. 515نظر يف نسخ أخرى ليست من أصول المطبوع، ينظر: القاموس مـادة )زور( ص

ـل»وقد وردت هذه الداللـة هكـذا  ـيب النَّخ  س  دون أن تنسـب إلـى أنـاس معينـين يف « ع 

بعــض المعجمــات  ، يف حــين لــم تــرد يف4/338، واللســان )زور( 9/102المحكــم 

ا، كما هو الحال يف العين والتهذيب والصحاح. وممـا ينبغـي التنبيـه عليـه أن مـن  مطلق 

ـل، جـاء  ـل ولفـظ ن خ  ا ألن يضاف إليه لفظ ف ح  يب( ما يجعله صالح  س  دالالت لفظ )ع 

= 
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 :زيش

ّب الماء: ريال،   يار، بلغة الشام، ح  يع أ ز 
م  والج 

(1)
. 

                                                           
= 

يب: »يف القاموس الموضع السابق:  س  له... والع  ل أو ماؤه أو ن س  ح  راب الف  ب: ض  س  الع 

ـــم  ظ  ـــط ع  ش  ـــل مســـتقيمة ي ك  ـــدة مـــن النَّخ  ي ر  ر منـــه... وج  ـــع  ـــت الشَّ ن ب  ن ب... أو م  ـــذَّ ال

ها... وص  ف عـن لفـظ «خ  ـرَّ ح  ّبـاد م  ل يف كتاب ابـن ع  ح  ، لكن الذي يظهر لي أن لفظ الف 

ـل فمشـهور يف المصـادر، كمـا  ـل؛ حيـث لـم أجـده يف مصـدر آخـر؛ أمـا لفـظ النَّخ  النَّخ 

 ا، واهلل أعلم.سبقت اإلحالة على جملة منه

، ولــم أجــد يف المصــادر التــي تحــت يــدي نســبة هــذه 9/83ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1)

اللهجة إلى أهل الشام، وإنما جاء يف بعضها نسـبتها إلـى أهـل العـراق، ينظـر: التكملـة 

، وجاء يف المصـدر األخيـر أنـه لفـظ أعجمـي. 11/248، والتاج )زور( 3/16)زير( 

ر هذا اللفظ دون أن تنسبه إلى أناس معينين، ودون إشـارة إلـى وقد أوردت مصادر أ خ  

، 4/339، واللسـان )زيـر( 9/89، والمحكـم 1/446عجمته، ينظـر: مجمـل اللغـة 

ا، كما هو الحـال يف 516والقاموس )زير( ص  ، يف حين لم تذكره مصادر أخرى مطلق 

ا فيمـا تحـت العين والجمهرة والتهذيب والصحاح، ومن الغريب أنني لم أجد له  ذكـر 

يل مع تصـريح بعـض المصـادر بعجمتـه ـــ كمـا سـبق ـــ  خ  ب والدَّ رَّ ع  يدي من كتب الـم 

يل  خ  ـفاء الغليـل فيمـا يف كـالم العـرب مـن الـدَّ ـوال يقي، وش  ب للج  رَّ ع  ومنها كتـاب الــم 

ب ي. وقد ورد يف
ح  يل للم 

خ  ب يل فيما يف اللغة العربية من الدَّ د السَّ فاجي، وق ص   لسان للخ 

ير كان معروف ا يف البيئـة الحجازيـة زمـن اإلمـام  ّل به على أن لفظ ال،  ت د  العرب ما قد ي س 

هــــ( ــــ ومــن المعــروف أنــه عــاش يف شــبابه يف الحجــاز ــــ، جــاء يف 205الشــافعي )ت 

يـٍر لنـا؛ »اللسان الموضع السابق:  يـه يف ز  ق  ل ـم وأ ل  ت ـب الع  ن ت أ ك  ويف حديث الشافعي: ك 

ل فيه الماءال،   م  ب الذي ي ع  يف ترجمـة  18/55كما وردت يف معجـم األدبـاء «. ير: الح 

ير الطَّب ري )ت  اإلمام محمد ر  فة تتصل بسفره من العراق إلى مصر، 310بن ج  هــ( ط ر 

ير كان معروف ا يف ذلك الوقت يف مصر، يف حين لم يكن معروف ا  ويؤخذ منها أن لفظ ال، 

ّب.ان ي  يف العراق، وإنما ك ى فيه الح  مَّ  س 
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 حشا نحس ن

 :سبع

ب ع س   : الـم 
ّ
ي ع  يم الدَّ يف لغة تـ م 

(1)
ي ل ـذ  ـي :. ويف لغة ه  ع  ل يف الرَّ م  ه  ، الــم 

                                                           

يم إال يف كتـاب األفعـال  ( 1) ، وإن جــاء يف 3/506لـم أجـد هـذه اللهجـة منســوبة إلـى ت ــم 

، وشـرح أشـعار 1/344بعض المصادر أهنا لهجة دون نسبتها إلى أحد، ينظر: العـين 

ب ع علـى 1/13الهذليين  س  ، يف حين أوردت بقية المصادر التي تحـت يـدي داللـة الــم 

: الجمهرة الدَّ  ، دون أّي إشارة إلى أهنا لهجة، ينظر مثال 
ّ
ي ، والمحكم 337، 1/290ع 

، والتـــاج )ســـبع( 8/149، واللســـان )ســـبع( 4/273، والتكملـــة )ســـبع( 1/507

، وجاء يف المصدر األخير: أن ذلك على سبيل الكنايـة. لكـن ثالثـة فقـط مـن 21/96

ـــ استشـهدت علـى هـذه الداللـة  المصادر السابقة ــ وهي العـين والجمهـرة واألفعـال

ّجاج يمي ــ جاء يف العين واألفعال أنه الع 
بـة )ت  ببيت لشاعر ت ـم  ؤ  هـــ(، وورد 96بن ر 

 البيت يف الجمهرة غير منسوب ــ وهو قوله: 

ـب ع ا  ــــ ـــــع  م س 
ـــــم  ت راض  ا ل  يم 

ــم  ــــ  إنَّ ت 

 

ـا  ــــــــ نَّع  ــــــــه  م ق  ه  أ مُّ ـــــــــد 
ــــــــم  ت ل   ول 

ؤ     ّجاج )ت  بةوالذي يظهر أن البيت لر  ، 92هــ(، حيث ورد يف ديوانـه ص 145بن الع 

ّجــاج. وقــد جــاء البيــت بلفــظ  ــرد يف ديــوان الع  ــوزة طويلــة، يف حــين لــم ي ج  ضــمن أ ر 

ع(، بالياء، مع كسر الضاد يف معجم العين، ومع فتحها يف األفعال، يف حين جـاء  )ي راض 

مهـرة بالتـاء واليـاء. أمـا بقيـة يف الديوان بالتـاء، مـع كسـر الضـاد والفـتح، وجـاء يف الج

المعجمــات التــي تحــت يــدي فلــم تستشــهد بــه علــى هــذه الداللــة، بــل علــى داللتــين 

ئ ـر، والمقصـود 
د المدفوع إلى الظُّؤورة ـــ والظُّؤورة جمـع ظ  ل  مختلفتين؛ أوالهما: الو 

: الصـحاح )سـبع(  ف ع إلى امرأة ترضعه غير والدته ــ ينظر مثال  وقـد  ـــ 3/1277أن ي د 

ب البيـت  ؤبة ــ والمحكم واللسان الموضعان السابقان ــ وقد ن س  ب البيت فيه إلى ر  ن س 

ـد المولـود  ل  ّجاج ــ والتاج الموضع السـابق، وفيـه النسـبتان. والثانيـة: الو  فيهما إلى الع 

ّجـاج. وقـد أورد 2/117لسبعة أشهر، ينظر: التهذيب  ـب البيـت فيـه إلـى الع  ، وقد ن س 

= 
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ب ع حتى صار كالسَّ
(1)

. 

                                                           
= 

ا على كتاب  575جة الدكتور ضاحي عبد الباقي يف كتابه لغة تميم ص هذه الله معتمد 

 األفعال الموضع السابق.

ل، وقد جاءت هـذه اللهجـة 1/375ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) م  ه  ب د الـم  ، والمقصود الع 

ي ل صراحة يف شرح أشـعار الهـذليين  ذ  ـب ع: »، حيـث جـاء فيـه: 1/13منسوبة إلى ه  س  م 

م   ه  ت ـه، م  ل  م  ك علـى النـاس، أي أ ه  ب ـد  ـب ع ت  ع  ل، يرتكه أهله يعمل ما يشـاء، يقـال: قـد أ س 

ا ـب ع  ي ل، كأنه خال فصار س  ذ  ، أمـا المعجمـات التـي تحـت يـدي فلـم «وكذا هو يف لغة ه 

ا منسوب ا فيها إلى أحد، لكنه جاء يف معجم واحد منها ـــ  أجد اللفظ هبذه الداللة تحديد 

ي ل بداللة مقاربة؛ جاء فيه:  1/344وهو العين  ذ  ـب ع ـــ يف لغـة »ــ منسوب ا إلى ه  س  ب ـد م  ع 

ـب ع لجرأتـه علـى النـاس ك حتى صـار كالسَّ ف، ويقال: ت ر  ت ر  ب د م  ي ل ــ ع  ذ  ، وقـد سـاق «ه 

ل، ولكن دون أن ينسب  م  ه  هبا إلى داللة الـم  ر  صاحب التاج هذه الداللة، وحاول أن ي ق 

ي ل، فقال: شيئ ا من ذلك  ذ  ف... »إلى ه  ت ر  ب ع: بفتح الباء، واختلف فيه؛ فقيل هو الـم  س  م 

ف عـادة ـل فقـد أ ت ـر  م  ل؛ ألنـه إذا أ ه  م  ه  ، ينظـر: مـادة )سـبع( «وهو قريب من معنى الــم 

. وهذه الداللة وردت يف مصـادر كثيـرة دون إشـارة صـريحة إلـى نسـبتها إلـى 21/96

: الج ، والصـحاح 2/117، والتهـذيب 337، 1/290مهـرة أناس معينين، ينظر مـثال 

، والتكملــــة )ســــبع( 3/505، واألفعــــال 1/507، والمحكــــم 3/1227)ســــبع( 

ـــك 8/149، واللســـان )ســـبع( 4/273 ـــاج الموضـــع الســـابق، إال أن كـــل تل ، والت

د لـ  ي  و  ي )خ 
ل  ـذ  ي ـب اله  ؤ  بـن خالـد، ت  المصادر أورداا مستشـهدة عليهـا ببيـت ألبـي ذ 

 قوله:  هــ(، وهو28

ــــه    أ نَّ ــــ،ال  ك  ــــوار ب  ال ي  ب  الشَّ
ــــخ   ص 

 

ـب ع    ــــ ـــــة  م س  ب يع  ــــي ر   أ بـ 
ب ـــــٌد آلل   ع 

 
ــا يف ديوانــه ص  ، وجــاء فيــه: 1/12، وشــرح أشــعار الهــذليين 146وينظــر البيــت أيض 

ل ــق، ومخــارج » جــاري المــاء يف الح  ــوارب: م  ل ــق، والشَّ ت الح  ــو  ب: كثيــر ص 
ــخ  ص 

ت، أي كثيــر النُّهــ ــو  ــلالصَّ م  ه  ــب ع، أي م  س  ــد م  ب  مــار كأنــه ع 
وقــد «. اق، ال يــ،ال هــذا الح 

ـا يف ضـبط  أوردت بعض المصادر السابقة كالتهذيب والصحاح واللسان والتاج خالف 

= 
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 :سجد

د ـــاج  ب: السَّ ن ت ص  ــــم  ــــ ال ـــئ ـ ي  ــــ يف لغـــة ط  ويف لغـــة ســـائر العـــرب ، ـ

ن ي ن ح  الـم 
(1)

. 

                                                           
= 

ل،  م  ه  ب ـد الــم  ب ع( وداللته يف الشاهد السابق، مفاده أنه بفتح الباء يدل على الع  س  لفظ )م 

ي ب، ت ب وأن هذه رواية األصمعي )عبد الملك ير 216ن ق ر  ـر  هــ(، وأن أبا سـعيد الضَّ

هــ( يرويه بكسر البـاء، ويـرى أن معنـاه: 250بن أبي خالد البغدادي، تويف بعد  )أحمد

ن مـه، فهـو يحـاول زجـره عنهـا. وقـد أثبـت هـذه اللهجـة  ا يف غ  ـب ع  ب د الذي صادف س  الع 

ي ل ص  ذ  ا علـى مصـدر واحـد 447الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه  ، اعتمـاد 

ا إلى ما ورد يف معجـم  ر مطلق  فقط، هو شرح أشعار الهذليين الموضع السابق، ولم ي ش 

 العين.

، 43، وتنظــر هــذه اللهجــة يف األضــداد لألصــمعي ص 7/6ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1)

يت  ك  ، 10/572، والتهذيب 294، واألضداد لألنباري ص 196واألضداد البن الس 

ــة )ســجد( 13/265والمخصــص  ، 3/204، واللســان )ســجد( 2/247، والتكمل

، وبعــض المصــادر أوردت هــذه الداللــة دون إشــارة إلــى أهنــا 8/99والتــاج )ســجد( 

: المحكم  ، يف حين لم تـرد يف 96، واألضداد للصاغاين ص 7/261لهجة، ينظر مثال 

ط ـ ا، كمـا هـو الحـال يف العـين واألضـداد لق  ب واألضـداد ألبـي بعض المصادر مطلق  ر 

تاين والجمهرة والصـحاح. وقـد أورد هـذه اللهجـة الـدكتور عبـد الفتـاح  س 
ج  حاتم الس 

ي ــئ ص  ، والــدكتور أحمــد هاشــم الســامرائي يف كتابــه 362محمــد يف كتابــه لغــة ط 

ي ـئ يف لسـان العـرب ص  معتمـدين علـى جملـة مـن  127المجاالت اللغوية للهجـة ط 

 المصادر السابقة.

ي ـث ـــ وقد  ح األزهري يف التهذيب يف الموضع السابق بأنه نقل هذه اللهجة عن اللَّ رَّ ص 

وهو يعني بذلك كتاب العين ــ لكن هذه اللهجة لم تـرد يف المطبـوع مـن العـين ـــ كمـا 

تقدم ــ فلعل األزهري كان ينقل من نسخة أخرى ليست من أصول المطبوع؛ فمحققه 

ـر إلـى اخـتالف بـين النسـخ يف هـذا. كمـا جـاء يف اللسـان والتـاج يف الموضـعين  لم ي ش 

= 
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ـظ لغيـر اللَّي ـث»السابقين: أن األزهري قال عن هذه اللهجة: إن ذلـك  ف  ، وهـذه «ال ي ح 

المقولة ال وجود لها يف متن المطبوع من التهذيب، لكن محققه أشار إلـى وجودهـا يف 

ألن هــذه اللهجــة بعــض نســخه الخطيــة. ويبــدو أن األزهــري واهــم يف مقولتــه تلــك؛ 

 وردت يف مصادر أخرى قديمة، كما مر يف تخريجها قبل قليل.

وقد استشهدت بعـض المصـادر السـابقة التـي ذكـرت هـذه اللهجـة ـــ وهـي المصـادر 

الثالثة األولى فقط ــ عليها بشاهد من الشعر غير منسوب ــ ولم أجد أنا له نسبة ــ وهو 

 قوله: 

م  ا  ـت ح  ــــ ـام  اق  مــــ ال ال،  ـــــو   أل جال ـــــدال 

 

دا  ـاج  ــــ ـام  السَّ ب  أ و  د قَّ النَّعــــ ـالغ ر  ــــ  ب

ب، وقد أشارت تلك المصادر إلـى خـالف يف روايتـه،   ن ت ص  د بمعنى الـم 
اج  على أن السَّ

ل إلخـراج  م  ـت ع  ـن ى ـــ أي ي س  يـر ي س 
لكنه ال يتصل بموضع الشاهد. والبيت يف وصـف ب ع 

ان ية ـــ ى السَّ مَّ مام  الماء من البئر، وي س  يصفه الشاعر بالقوة والنشاط، فيقول: لوال أن ال، 

ل د، وهو اسم لألرا، ويقصد به هنا الموضع  د، وهي جمع ج 
م األ جال  ت ح  كه الق 

س  ي ـم 

ب مـن البئـر؛  ـر  ـن ى عليـه يف أثنـاء إخـراج الغ  ير الـذي ي س 
الذي يجب أن ينتهي دونه الب ع 

ب من مكانه، وهو  ر  ع الغ 
ل  ن حاة المكان الـذي يـرتدد حتى ال ي ن خ  ن حاة، والـم  ما بعد الـم 

ل ـد، أكـرب مـن  ب: وعـاء كبيـر مـن ج  ـر  ير ذهاب ـا وإياب ـا إلخـراج المـاء، والغ 
فيه ذلك الب ع 

طَّـم،  : ح  ير، د قَّ
م  ر والح  ت ح به الماء من اآلبار بواسطة الحيوان، كاإلب ل والب ق  و، ي ـم  ل  الدَّ

بات منصوبات ش  : خ  ب. والمقصـود وصـف  النَّعام  ن ت ص  د: الــم 
ـاج  على حافة البئـر، السَّ

ب مـن البئـر  ر  به الغ  ح  ى عند س  دَّ مامه يمسكه لت ع  ير بالقوة والنشاط، فلوال أّن ز 
هذا الب ع 

ـا. وقـد ذكـرت  ّر راجع 
ن حاة، ول حطَّم الخشب المنصوب على البئـر عنـدما ي كـ  ّد الـم  ح 

د يف الب ــاج  ل الثابــت، ينظــر: المخصــص بعــض المصــادر أن السَّ ت أ ص  ـــم  يــت بمعنــى ال

، وزاد المصـدر األول قـوال  ثاني ـا، وهـو 3/206، واللسان )سجد( 114ــ  11/113

ل المائلـة، وعلـى هـذين التفسـيرين فـإن البيـت ال شـاهد فيـه،  د النَّخ  اج  أن المراد بالسَّ

 واهلل أعلم.
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 :سد 

ك د  ءوالـم  : السَّ
 
ي ي ئ، ل ع بالشَّ يف لغة ط 

(1)
. 

                                                           

، والمحكـم 5/305لهجـة يف العـين ، وتنظـر هـذه ال6/181ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 1)

، وقـد أوردت بعـض 27/117، والتاج )سدك( 10/439واللسان )سدك(  6/703

ا لهـذه الداللـة دون إشـارة إلـى أهنـا لهجـة، وهـي أّنـه يقـال:  المصادر داللة مقاربة جد 

مـه»  ، ك، إذا ل  ـد  ا، فهـو س  ك  د  ا وس  ك  د  ك به س 
د  ، والتهـذيب 2/646، ينظـر: الجمهـرة «س 

، وقد فاتـت هـذه اللهجـة الـدكتور عبـد الفتـاح 4/1589، الصحاح )سدك( 10/46

محمد فلم يوردها يف كتابه لغة ط ي ئ، يف حين أوردها الدكتور أحمد هاشـم السـامرائي 

ي ـئ يف لسـان العـرب ص  ، وذكـر أهنـا ظلـت 128يف كتابه المجاالت اللغوية للهجـة ط 

هــ( وأورد 231بن أوس الطائي، ت  ام )حبيبممتدة يف لهجة ط ي ئ حتى عهد أبي ت ـمّ 

ا من شعره.  لها شاهد 

وقد استشهدت كل المصادر السابقة التي أوردت هذه اللهجة عليها ببيت أوردته غيـر 

ر على نفسه يف الجاهلية ـــ  م  ي الخ 
م  ر  ح  منسوب ــ إال أّنها عدا العين ذكرت أنه لبعض م 

 وهو قوله: 

ـــــ ـــــداح  وق 
ـــــت  الق  دَّع  ـــــيوو   د  أ ران 

 

ـا  ــــ رام ـــــت  ح  ك ا وإن  كان  ـــــد  ـا س  ــــ  ب ه

بـن عمـرو الطـائي، المعـروف  وقائل البيت أحد شعراء ط ي ئ المخضرمين، وهو عدي 

، وهـو فيـه 2/524باألعرج الطائي، ينظر: شعر ط ي ئ وأخبارها يف الجاهلية واإلسالم 

د  أ ران ي...»بلفظ:  ور  وق  م  م ت  الخ  رَّ  «.وح 

بـةكما ورد يف ا ؤ  ّجـاج )ت  لتاج وحده الموضع السابق شـاهد آخـر، هـو قـول ر  بـن الع 

 هــ(: 145

ك. د  ٍم س  ص  ن  خ 
داٍل وم  و  أ ج  ه  ن  د 

 م 

دال: جمـع 117والشاهد يف ديوانه ص  ا. أ ج  ي أيض  ه  هاء، ويقال فيه: الدَّ و: الدَّ ه  ، والدَّ

ّي يف الخصـومة، ينظـر: اللسـان )جـ ـو  ـل الق  ج  ل، وهو الرَّ
د  ، و)دهـا( 11/105دل( ج 

= 
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 :سوع

نائع بال: السَّ ق يف الج  ي ل ــ ط ر  ذ  ــ يف لغة ه 
(1)

. 

 :سه 

ــ وةالسَّ يف ]لغــة[ ه 
(2)

ــئ  ي  ر :ط  ــغ  ــم أو ص  ظ  ــر الواحــد ع  ج  وجمعــه ، الح 

وات ه  هاء وس 
س 

(3)
. 

                                                           
= 

ع ر بتجاوزها حدود البيئة 14/275 ش  يمي ــ م 
ؤبة لهذه اللهجة ــ وهو ت ـم  . واستعمال ر 

 الطائية إلى بيئات عربية أخرى.

، 8/169، وتنظــر هــذه اللهجــة يف اللســان )ســنع( 1/368ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1)

ـن يعة. وقـد أوردت ، وقد جاء يف هذه المصادر أن مفر21/131والتاج )سنع(  دهـا: س 

: التهـذيب  ، 2/103بعض المصادر هذه الداللة دون إشارة إلى أهنا لهجة، ينظر مـثال 

ا، كما هو الحال يف العين والجمهرة والصحاح  يف حين لم ترد يف بعض المصادر مطلق 

ا على هـذه الداللـة،  ي يف التهذيب الموضع السابق شاهد  ر  ه  والمحكم. وقد أورد األ ز 

ر إلى أهنا لهجة، كما تقدم، وهو بيت جاء به غير منسوب، وهو قوله: م  ع أنه لم ي ش 

ـها ت  م خاض  شَّ م  ن ه  تـ  ت  ع  ر  د   إذا ص 

 

ع    
ـنائ  ـــ  السَّ

ــــه  وها إل ي  ع  ــــد  و  ت  ــــر   إلــــى السَّ

ـي   ش  ر عنـه، فت م  ـد  د ماء وت ص  ولم أجد البيت يف مصدر آخر، ويظهر أنه يف وصف إبل ت ر 

ها، خاض  ـل منـه  م  و لت أ ك  ر  ر السَّ ج  وام ل ـــ وتكون ثقيلة يف العادة ــ إلى ش  وهي النُّوق الح 

ــنائع وهــي الطــرق الجبليــة،  ّ ــــ مســتعينة علــى الوصــول إليــه بالسَّ
ب ل ــي ر ج  ــج  ــــ وهــو ش 

والمعنى يف البيت مجازي؛ ألنه جعل انفتاح هذه الطرق أمام اإلبل وتسهيلها الوصول 

ر ج  بمثابة الدعوة إلى أكله. وقـد ذكـر هـذه اللهجـة الـدكتور عبـد الجـواد  إلى ذلك الشَّ

ي ل ص  ذ  ا على ما394الطَّي ب يف كتابه لغة ه   ورد عنها يف اللسان فقط. ، معتمد 

 لفظ يظهر أنه ساقط من المطبوع. ( 2)

ا منسـوبة إ4/33ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3) وة على الصخرة مطلق  ه  لـى ، وتنظر داللة السَّ

د ص  ن جَّ ـــم  ــئ يف ال ي  ــتها بعــض المصــادر 4/406، والمحكــم 229ط  صَّ ، يف حــين خ 

= 
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 حشا نح  ن

 :شخف

خ ف ب ن: الشَّ ي رّية ــ اللَّ م 
خاف أيض  ، ــ بالح  اوكذلك الش 

(1)
. 

                                                           
= 

ــاقي، ينظــر: التهــذيب  رة التــي يقــوم عليهــا السَّ ــخ  ، والتكملــة )ســها( 6/367بالصَّ

، وبعـض 38/186، والتـاج )سـها( 14/407، والقوالن يف اللسـان )سـها( 6/440

ـــا، كمــا هــ و الحـــال يف العــين والجمهـــرة المعجمــات لــم تـــورد هــذه الداللــة مطلق 

ــئ ص  ي  ، 348والصــحاح، وقــد أوردهــا الــدكتور عبــد الفتــاح محمــد يف كتابــه لغــة ط 

ي ـئ يف لسـان  والدكتور أحمـد هاشـم السـامرائي يف كتابـه المجـاالت اللغويـة للهجـة ط 

 معتمدين على ما جاء يف بعض المصادر السابقة. 132العرب ص 

، وقد اقتصرت المصـادر التـي تحـت يـدي يف نسـبتها 4/226ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ــخاف(، ينظــر: العــين  ــر علــى لفــظ )الش  ي  م 
، والتهــذيب 4/172هــذه اللهجــة إلــى ح 

ــــة )شــــخف( 5/31، والمحكــــم 7/89 ، واللســــان )شــــخف( 4/499، والتكمل

، بل إن بعض المعجمات لم تورد هذه الداللة، 23/261، والتاج )شخف( 9/168

ا، كما هو الحال يف الجمهرة والصحاح، لكـن جـاء يف بل لم تورد ما دة )شخف( مطلق 

كل هذه المصادر التـي أوردت هـذه اللهجـة عـدا العـين والمحكـم، والعبـارة للسـان: 

ا، » ف  ــخ  ــب، يقــال: ســمعت لــه ش  ل  ــب ن عنــد الح  ف: صــوت اللَّ ــخ  وقــال أبــو عمــرو: الشَّ

 وأنشد: 

ف   ــــخ  ب ها ذ ي الشَّ ــــخ  ت  ش  ــــو  ـأ نَّ ص  ـــ  ك 

 

ــــف     ـيس  ق  ـــ ــــى يف ي ب  ـيش  أ ف ع  ـــ  «ك ش 

ـى،   ع  يش األ ف  ش  ع بك  ر  ب اللَّبن من الضَّ خ  ولم أجد نسبة للبيت، ومعناه: تشبيه صوت ش 

ــّف: مــا ارتفــع مــن  ــف  يابســة، والق  ــيها عنــدما ت ن ســاب فــوق نباتــات ق  ش  وهــو صــوت م 

ى لشدة ي ب س نباته. ويظهر أنَّ هناك إبد ع  ا بين الباء يف لفظ اال  مروي  األرا، وارتفاعه أ د 

ــين الفــاء يف لفظــي  ــاه، وب ــخاب( وهــو بمعن ب( الــوارد يف البيــت، ولفــظ )الش  ــخ  )الشَّ

= 
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 :ششح

ارح ن ــ الحاف ظ: الشَّ روكالنَّاط  ، ــ بلغة الي م 
(1)

. 

 :ششة

ــّران ــواد: الشَّ ــب ه ، مــن كــالم أهــل السَّ
يه العــرب األ ذ ى ش  ــم  شــيء ت س 

                                                           
= 

ــخاف( اللــذين نحــن بصــددهما؛ فقــد جــاء يف المصــادر:  ف( و)الش  ــخ  ب »)الشَّ ــخ  الشُّ

ــب ت ل  ــب ن إذا اح  ــن اللَّ ع م ــر  ــا خــرج مــن الضَّ ب: م ــخ  ، ينظــر: اللســان )شــخب( «والشَّ

ا ويف المحكم 1/485 ـخاب: : »3/66، والتـاج )شـخب( 5/34، وجاء فيه أيض  الش 

ــة ــب ن، يماني ــرة «اللَّ ــة ألهــل : »1/290، وجــاء يف الجمه ــة يماني ــب ن، لغ ــخاب: اللَّ الش 

ف و  ي رية: »5/39، ويف المخصص «الج  م 
خاب: اللَّب ن ح   «.الش 

، والتكملـة 4/180يف التهـذيب ، وتنظر هذه اللهجة 2/425ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ـته 6/293، والتـاج )شـرح( 2/498، واللسان )شـرح( 6/440)شرح(  صَّ ، وقـد خ 

ع من الطُّي ور وغيرهـا، وبعـض المعجمـات لـم تـورد  ر  ظ ال،َّ
كل المصادر السابقة بحاف 

ا، كما هو الحال يف العين والجمهرة والصحاح.  هذه الداللة مطلق 

قة التي ذكرت هذه اللهجة عدا التاج عليهـا بشـاهد مـن وقد استشهدت المصادر الساب

 الشعر غير منسوب ــ ولم أجد أنا له نسبة ــ وهو قوله: 

ـــــةٍ  ي  ير  ق ر 
ـاف  ــــ ص  ٌر إاّل ع 

ـاك  ـا شــــ ــــ  وم

 

ـا  هـــــ ير 
ٌح ف ي ط  ـار  ـا شـــــ ــــــوم  إليهـــــ  ي ق 

 

 

لكن هذا البيت ورد بروايات أخرى؛ بعضها يتصل بموضع الشاهد، حيث ورد بلفظ: 

ــوم  » ٌج ي ق  ــا شــار  ــالجيم، ينظــر: المحكــم «إليه ، واللســان )جــرب( 402، 7/244، ب

ــا بالنــاط ور بلغــة 2/308، و)شــرج( 1/260 ــارج أيض  ــر هــذان المصــدران الشَّ ، وف سَّ

ا؛ ألن لفظ الشارج هبـذه  ن، وعلى هذا فهو من اإلبدال، وال يبعد أن يكون تصحيف  الي م 

لوم أن األول منهما مصـدر مـن مصـادر الداللة لم أجده إال يف هذين المصدرين، ومع

ٌح »الثاين. كما ورد بلفظ:  وم  إليها قار   .2/92بالقاف، ينظر: التاج )جرب( « ي ق 
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ّرانة، الب ع وا الواحدة ش 
(1)

. 

 :ششع

ع ر  ّدان: الشَّ ّمون الف  ن ي س  ل الي م  ع: أ ه  ر  راع، الشَّ يع األ ش  م  والج 
(2)

. 

 :شعش

ي راء ع  ر: الشُّ ج  ي ل، ش  ذ  بلغة ه 
(3)

. 

 :شقل

لة ــق  ش  عاي رة: الشَّ ـــم  فة؛ وهــي ال ــيار  ــة للصَّ ي رّي م 
ــوني، كلمــة ح  ــد : قول ق

                                                           

يفه. وتنظـر هـذه 7/259ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) واد الع راق، أي ر  واد س  ، ويقصد بالسَّ

ـــين  ن ، واللســـا7/614، والمحكـــم 11/273، والتهـــذيب 6/217اللهجـــة يف الع

، وقـد أوردت بعـض المصـادر هـذه الداللـة 12/80، والتاج )شرر( 4/402)شرر( 

: الصحاح )شرر(  ، وقد أضافت كل هذه 2/695دون إشارة إلى أهنا لهجة، ينظر مثال 

واّب تغشـى وجـه اإلنسـان، لكنهـا ال  المصادر عـدا المحكـم والصـحاح: أن هـذه الـدَّ

ّض.  ت ع 

ولم أجد هذه اللهجـة وال هـذه الداللـة يف المصـادر  ،1/286ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

 التي تحت يدي.

ــة )شــعر( 1/283ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 3) ، 3/49، وتنظــر هــذه اللهجــة يف التكمل

، ولم ترد هذه اللهجة وال الداللة يف معجمات كثيرة وكبيرة، 12/101والتاج )شعر( 

ــا ممـا فــات كـالعين والجمهـرة والتهــذيب والصـحاح والمحكــم والل سـان. وهـي أيض 

ي ل. ذ   الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 
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نان   م والدَّ راه  نا الدَّ ل  ق  ش  ناها، ريش  يَّر  أي ع 
(1)

. 

 :ش ط

ل ط ين: الشَّ ك  ف، الس  و  بلغة أهل الج 
(2)

. 

                                                           

، والتهـذيب 5/245، وتنظـر هـذه اللهجـة يف العـين 5/237ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 1)

، والتــــاج )ششــــقل( 11/353، واللســــان )ششــــقل( 5/402، والتكملــــة 9/383

ّيــ29/150 ي ر  م 
ــا. كمــا جــاء فيــه ويف ، وجــاء يف العــين وحــده: أهنــا لغــة ح  بادّيــة أيض 

ة ع 

ـون هبـا، وأهنـا ليسـت  ج  ل ه  فة أهـل العـراق كـانوا ي  ـيار  جميع المعجمات السابقة: أن ص 

ل تها، أي »عربيــة محضــة. كمــا جــاء فيهــا عــدا العــين:  ــق  ، وقــد ش  ير 
نان  ل الــدَّ ــق  يقــال: اش 

ن تها... وهذا أشبه بكالم العرب ز  ا اللفـظ وداللتـه، وقد ساقت بعض المصادر هـذ«. و 

تـه، لكـن دون أن ت شـير إلـى أنـه لهجـة، ينظـر: الجمهـرة  م  ج  ، 2/1157ونبهت على ع 

ـا، كمــا هــو 6/605والمحكـم  ، يف حــين أهملتـه بعــض المعجمــات فلـم تــذكره مطلق 

ن يـت باأللفـاظ الدخيلـة، لكنهـا  الحال يف الصحاح. وقد أوردته بعض المصادر التـي ع 

يل لم ت شر إلى أصله، ينظر  خ  ب يل فيما يف اللغة العربية من الـدَّ د السَّ : ق ص  ، 2/195مثال 

فاء الغليل فيما يف  وال يقي، وش  ب للج  رَّ ع  يف حين لم يرد يف أخرى، كما هو الحال يف الـم 

فاجي. يل للخ  خ   كالم العرب من الدَّ

ت، ، وقـد وردت هـذه اللهجـة يف عـدد مـن المعجمـا7/293ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 2)

ّبـاد بسـكون  لكنها مختلفة يف نسبتها، ويف صيغة اللفظ؛ فقد جاءت كما هي عنـد ابـن ع 

ف ــ بالجيم ــ يف التكملة )شلط(  و  ل ط، منسوبة إلى أهل الج  ، والتـاج 4/143الالم: ش 

ـل ط ى ، لكن كال  19/222)شلط(   منهما أضاف صيغة جديدة؛ فقـد أضـاف األول: ش 

ى الصـيغة الممـدودة إلـى ابـن بالقصر، وأضاف الثاين: ش   ـ،  ل طاء بالمد، والغريب أنه ع 

ّباد، وهذا ال يوجد يف المطبوع من كتابـه المحـيط ـــ كمـا هـو واضـح ـــ كمـا ـر  ع  لـم ي ش 

ب يدي كان ينقل من نسخة أخرى  محققه إلى اختالف النسخ يف هذا الموضع، فلعل ال،َّ

ر فقـط وبالنسـبة السـابقة يف ليست من أصول المطبوع. وقـد جـاء اللفـظ بصـيغة القصـ

= 
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ـب 11/311التهذيب  قَّ ه يف عروبة هـذا اللفـظ، فع  كَّ ى ش  ، ولكن صاحبه األزهري أ ب د 

ـاغاين يف التكملـة الموضـع «اومـا أ راه عربي ـ»عليه بقولـه:  ح األزهـري والصَّ ـرَّ ، كمـا ص 

ب العـين ـــ السابق بأهنما نقال الصيغة المقصورة عن اللَّي ث ـــ وهمـا يعنيـان بـذلك كتـا

ـل ط ـــ بفـتح 6/236لكن هذه الصيغة لم ترد يف المطبوع من العين  ، بـل الـذي فيـه: ش 

ف ـــ بـالجيم ـــ فلعلهمـا كانـا يـنقالن مـن نسـخة أخـرى  ـو  الالم ــ منسوب ا إلـى أهـل الج 

ر إلـى اخـتالف بـين النسـخ يف هـذا، كمـا ال  ليست من أصول المطبوع؛ فمحققه لم ي ش 

اغا ين نقل عن الليث بواسطة التهذيب؛ ألنه نقـل عبـارة األزهـري السـابقة يبعد أن الصَّ

ـا بنصـها يف اللسـان )شـلط(  ، كمـا 7/335يف الشك بعروبـة اللفـظ بنصـها، وهـي أيض 

ير إليها يف التاج الموضع السابق. وقد جاء اللفـظ بفـتح الـالم ـــ كمـا هـو يف مطبـوع  أ ش 

ـ ف ـــ بالحـاء ـــ يف المحكـم العين، كمـا سـبق ـــ لكنـه منسـوب إلـى أهـل الح  ، 8/17و 

ا، كما هو  واللسان الموضع السابق، يف حين أهملته بعض المعجمات فلم تذكره مطلق 

ن يـت باأللفـاظ الدخيلـة، لكنهـا  الحال يف الصحاح. وقد أوردته بعض المصادر التـي ع 

ب يل فيما يف اللغة العربية من ا د السَّ : ق ص  يل لم ت شر إلى أصله، ينظر مثال  خ  ، 2/203لـدَّ

فاء الغليل فيما يف  وال يقي، وش  ب للج  رَّ ع  يف حين لم يرد يف أخرى، كما هو الحال يف الـم 

فاجي. وليس بين يدي ما يقطع بصحة اسم المكان الذي  يل للخ  خ  كالم العرب من الدَّ

نسبت إليه هذه اللهجة؛ وهل هو بالجيم أم بالحاء، فكل من اللفظين يطلق على أمكنة 

ن أو يف نواحيه، كما يطلـق علـى أمكنـة يف خارجهـا، يف  الج،يرة العربية، بعضها يف الي م 

، وإن كنـت 322، 2/187، ومعجـم البلـدان 476، 1/404ينظر معجم ما استعجم 

أميل إلى أن صـوابه بـالجيم ـــ كمـا هـو يف المحـيط ـــ وأن الحـاء تصـحيف؛ ألنـه جـاء 

ن بالجيم يف أكثر المصادر السابقة، وألن ه بالجيم اسم لموضع معروف مشهور يف الـي م 

نية؛ ومما جاء عنه يف معجـم مـا اسـتعجم الموضـع السـابق  مختص ببعض القبائل الي م 

ن»األول:  راد بـالي م  ف: أرا م  و  ـا باسـمه إلـى يـوم «الج  ، وهـو موضـع ال يـ،ال معروف 

ن عاء، وهي م نية معروفة بمحافظة ص  رك، قضاء باسمها، الناس هذا؛ فهو اسم لمدينة ي م 

 .133ينظر ما جاء عنها يف: موسوعة المدن العربية واإلسالمية ص 
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 :ش م

ال م وان: الشَّ واد ال،ُّ ل السَّ بلغة أ ه 
(1)

الذي يف الب رّ  
(2)

. 

 

                                                           

ـّب  ( 1) ؤان، وقـد جـاء يف وصـفه: أنـه ح  ـا: الـ،ُّ يف زايه الحركات الـثالث، وفيـه الهمـ، أيض 

ّره  داءة؛ ألنه ي ـم  به الرَّ
س  ط الب ّر في ك 

ن طة، ي خال 
وس الح  صغار مستطيل أحمر قائم، كأنه س 

ــر ــلم( إم ــان )ش ــه يف: اللس ــاء عن ــا ج ــر م ا. ينظ ا شــديد  ، و)زأن( و)زون( 12/325ار 

 .123، و)شلم( ص 99، والمصباح المنير )زون( ص 200، 13/193

يفه. وتنظـر هـذه 7/338ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2) واد الع راق، أي ر  واد س  ، ويقصد بالسَّ

واد يف العين  ، وقـد أضـافا 11/369التهـذيب ، و6/265اللهجة منسوبة إلى أهل السَّ

ـي ل م(، كمـا ينظـر: المحكـم  ّبـاد صـيغة ثانيـة، هـي: )الشَّ إلى الصيغة التي أوردهـا ابـن ع 

، وقــد أضــافت هــذه 32/241، والتــاج )شــلم( 12/325، واللســان )شــلم( 8/69

ل م(، ولكـن لـم يـرد يف كـل هـذه  ـو  المعجمات الثالثة األخيـرة صـيغة ثالثـة، هـي: )الشَّ

الخمسة ما يشير إلى أن اللفظ أعجمـي، يف حـين جـاء يف المصـباح المنيـر المعجمات 

ـــ وأن أهــل الشــام 123، و)شــلم( ص 99)زون( ص  هــا ـ  ، ــم ي ع  ـــ ول م لغــة ـ : أن شــال 

ي ل م، وأنه لفظ أعجمي. كمـا سـاقت بعـض المصـادر هـذا اللفـظ وداللتـه،  يسمونه الشَّ

ر إلى أنه لهجة، ته، ولم ت ش  م  ج  ت على ع  ، يف حـين 6/66ينظـر: التكملـة )شـلم(  ون صَّ

ا، كما هو الحـال يف الصـحاح. وقـد أوردتـه  أهملته بعض المعجمات فلم تذكره مطلق 

 : ن يت باأللفـاظ الدخيلـة، لكنهـا لـم ت شـر إلـى أصـله، ينظـر مـثال  بعض المصادر التي ع 

يل  خ  ــب يل فيمــا يف اللغــة العربيـة مــن الــدَّ ـد السَّ وقــع يف  ، وقــد216، 209، 2/182ق ص 

ي ل م(  الموضع األخير: )الّشليم( بتقديم الالم على الياء، وهو خطأ طباعي صوابه: )الشَّ

بتقديم الياء؛ بدليل موضع اللفظ من ترتيب ألفاظ الكتـاب. يف حـين لـم يـرد اللفـظ يف 

ـفاء الغليـل فيمـا يف كـالم  ـوال يقي، وش  ب للج  رَّ ع  مصادر أخرى، كما هـو الحـال يف الــم 

فاجي. العرب من يل للخ  خ   الدَّ
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 :شوذش

ن ت رة ب ع: الشَّ ي رّية، اإلص  م 
نات ر، بالح  وجمعه ش 

(1)
. 

 :ش ح

ي ح ود : الشَّ يَّحضرب من ب ر  ش  ن. والـم  طَّ : الي م  خ  طالـم 
(2)

. 

                                                           

ي ـر يف العـين 7/416ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) م 
، وقد جاءت هذه اللهجة منسوبة إلى ح 

ن يف المنتخــب 8/142، والمحكـم 6/301 ـب ت إلــى أهـل الــي م 
، 1/51، يف حــين ن س 

، والنســـبتان يف اللســـان )شـــنرت( 2/693، والصـــحاح )شـــرت( 11/449والتهـــذيب 

ـــ  4/430 ــ431ـ ــرة: 12/128اج )شــنرت( ، والت ــة األخي ــي »، ويف المصــادر الثالث ه

طــة، لغــة يمانيــة ر 
ــن ت رة «األصــابع، ويقــال: الق  ، ويف المصــدرين األخيــرين: واحــدها ش 

ـن ت يرة. وقـد استشـهدت المصـادر السـابقة سـوى العـين والمحـيط  ـن ت رة وش  ن ت رة وش  وش 

ـ ولـم أجـد أنـا لـه نسـبة ـــ والصحاح على هذه اللهجة بشاهد من الشعر غير منسـوب ــ

 وهو: 

ـا ـف  ع جان ه ص 
ي ر  ن  ن ها غ 

 ف ل م  ي ب ق  م 

 

وائب    ـــــذَّ ى ال ـــــد  ـا وإح  ــــ ن ه
ٌة م  ـن ت ر  ــــ  وش 

وهو بيت اختلفت تلـك المصـادر قلـيال  يف روايتـه بمـا ال يتصـل بموضـع االستشـهاد،  

ّي بلفـــظ:  2/108وورد يف التهـــذيب  ـــر  ي  م 
ـــى الح  ـــق  »منســـوب ا إل ب  ـــم  ي  ل  ـــٌس  ف  ف  ع  إال م 

جان هــا... ــر «وع  ث  ــة ك  ــات ثالث ــت أحــد أبي ّي هــذا. والبي ــر  ي  م 
ــة الح  ــم أســتطع معرف ، ول

نيـة ـــ لـم أسـتطع  االستشهاد هبا يف المعجمات على ألفـاظ منسـوبة إلـى اللهجـات الي م 

معرفة قائلها ــ سبق تفصيل الحـديث عنهـا يف حاشـية مـادة )جحـم( مـن هـذا البحـث. 

وائب ــ  فاصل اإلنسان، بلغة والذَّ ل من م 
ص  ف  س: الـم 

ف  ع  ر، والـم  ع  فائر الشَّ يف البيت ــ ض 

ي ر، ينظر: ما م 
 يأيت يف مادة )عفس( من هذا البحث. ح 

ــي ح ضــبط يف أصــول 3/150ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 2) ، وقــد ذكــر محققــه أن لفــظ الشَّ

ــه يف المعجمــات بالكســر. والقــول ك مــا قــال؛ فهــو يف كــل الكتــاب بفــتح الشــين، وأن

، 3/417، والمحكــم 3/263المصــادر التــي تحــت يــدي بالكســر، ينظــر: العــين 

= 
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 حشا نحا د

 :صدد

د   ب األبيض: ديالصَّ ن الثَّو  ل الي م  بلغة أ ه 
(1)

. 

 :صخى

خ ى ي ل: ص  ذ  ـت  : قال، ؟أ ي ن  ناق ت ك: قيل لبعض ه  م  ت  يف األرا. أي ه  ـخ  ص 

ب ت   ية، وذ ه  ي: فهي صاخ  ش  م  كثيرة اـل
(2)

. 

                                                           
= 

ّبـاد،  يَّح. أمـا العـين فعبارتـه مماثلـة لعبـارة ابـن ع  ش  والمصدر األخير لم يذكر لفظ الــم 

بـه صـاحب التهـذيب، فقـال يف  قَّ ـيح. وقـد ت ع  ـا: الس  لكنه زاد أن اللفظ يقال بالسين أيض 

ـيح و: »5/146 ـي ن ـــ: والش  قال ــ يعني اللَّي ـث، ويشـير بـذلك إلـى نقلـه مـن كتـاب الع 

ود  يَّح، وهو مخطط. قلت: ليس يف الب ـر  ش  يح والـم  ن، يقال له: الش  ود الي م  ب من ب ر  ر  ض 

يَّح بالسـين  س  ـيح والــم  ق، وصوابه: الس  ين معجمة من ف و  يَّح بالش  ش  يح وال م 
والث ياب ش 

ف عـن السـين، ، «والياء ـحَّ ص  وواضح من نـص التهـذيب أنـه يـرى أن اللفـظ بالشـين م 

ـيح،  يَّح اسـم للش  ش  ي ن، كما أن عبارته تفيـد أن الــم  ، كما يفهم من ن ص  الع  وليس إبداال 

وهذا ما ال تفيده عبارتا العين والمحيط. ورأي األزهري منقول عنه يف اللسان )شيح( 

ــاج )شــيح( 2/501 ــم . 6/297، والت ــد أهملــت بعــض المعجمــات اللفظــين فل وق

ا، كما هو الحال يف الجمهرة والصحاح والتكملة.  تذكرهما مطلق 

، ولـم أجـد هـذه اللهجـة وال هـذه الداللـة يف المصـادر 8/79ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

 التي تحت يدي.

 المصـادر ، ولم أجد هذه اللهجـة وال هـذه الداللـة يف4/381ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

التي تحت يدي، ال يف مادة )صخى( وال مادة )سخى(، بـل إن بعـض المعجمـات قـد 

ـا، كمـا هـو الحـال يف الجمهـرة والصـحاح.  أهملت مـادة )صـخى( فلـم تـذكرها مطلق 

ي ل. ذ   وهذه اللهجة مما فات الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 
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 :صشنفح

ن   ر  حالصَّ ير: ف  ص  ي س الق  يف كالم ق 
(1)

. 

 :صعذش

ّي  ت ر  ع  اط ر: الصَّ بلغة أهل الع راق، الشَّ
(2)

. 

 

                                                           

أجد هذه اللهجـة وال هـذه الداللـة يف المصـادر  ، ولم3/299ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ــه:  ح بقول ن ف  ــر  كــذا يف »التــي تحــت يــدي، وقــد علــق محقــق المحــيط علــى لفــظ الصَّ

، ويفهـم مـن «األصلين، والكلمة يف المعجمات بالقـاف، وأشـار إلـى الفـاء يف اللسـان

ر إلــى تعليقــه: أن الكلمــة يف المعجمــات أو يف أكثرهــا بالقــاف، وأن اللســان فقــط أشــا

ورودها بالفاء. وهذا الكـالم غيـر دقيـق؛ ألن أكثـر المعجمـات التـي ذكـرت الكلمـة ـــ 

، والتكملـة 63، 40ـــ  4/39ومنها اللسان ـــ ذكراـا بالقـاف والفـاء، ينظـر: المحكـم 

، والتـــاج 2/512، واللســـان )صـــرفح( و)صـــرقح( 2/61)صـــرفح( و)صـــرقح( 

ل ـب ، بل إن كل هذه المصاد6/315)صرفح( و)صرقح(  ع  ر عدا التكملة نقلت عـن ث 

هــ( قولـه: إن المعـروف أن الكلمـة بالفـاء. يف حـين اقتصـر 290بن يحيى، ت  )أحمد

. وهذه المصـادر كلهـا ـــ كمـا 5/335بعض المعجمات على القاف، ينظر: التهذيب 

ّباد على أهنا لهجة لقيس، وإنما ذكـرت للكلمـة  تقدم ــ لم تذكر الداللة التي ن ّص ابن ع 

ـت كـل  ّبـاد يف بقيـة حديثـه عـن هـذه المـادة، كمـا ن صَّ دالالت أخرى ذكر بعضها ابن ع 

ح. وقـد  ن ق  ـل  ا بـالالم بـدل الـراء: الصَّ المصادر السابقة على أن الكلمة بالقاف تقال أيض 

ــا، كمـا هــو الحـال يف العــين  أهملـت بعـض المعجمــات المـادتين فلــم تـذكرهما مطلق 

 والجمهرة والصحاح.

، والمحكـم 3/330، وتنظر هذه اللهجة يف التهذيب 2/243ر: المحيط يف اللغة ينظ ( 2)

 .12/168، والتاج )صعرت( 11/458، واللسان )صعرت( 3/68، والتكملة 2/442
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 :صوش

نّارة األ ذ ن يف لغة: الصَّ
(1)

. 

 :ص ب

ع: بيالص   ر  ر ال،َّ ي ـمانّية، ب ذ 
(2)

. 

 حشا نحض د

 :ض ب

ع: بيالض   ر  ر الذي ي ،  ن، الب ذ  بلغة الي م 
(3)

. 

                                                           

ن، 8/127ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) ، وهذه اللهجة نسبتها مصادر عديدة إلى أهل الـي م 

: المنتخـــب  د1/47ينظـــر مـــثال  رَّ ج  ، 2/716، والصـــحاح )صـــنر( 243ص  ، والــــم 

، يف حين لـم 12/185، والتاج )صنر( 4/468، واللسان )صنر( 8/298والمحكم 

د يف مصادر كبيرة وشهيرة، كالعين والجمهرة والتهذيب، بل إن العين لم يورد مـادة  ت ر 

ا.  )صنر( مطلق 

لـة يف المصـادر ، ولم أجد هذه اللهجـة وال هـذه الدال8/206ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

التي تحت يدي، كما لم أجد اللفظ يف تكملة المعاجم العربية لدوزي، ولكنه ال يـ،ال 

ن أو يف بعـض نواحيـه، ينظـر: المعجـم اليمنـي يف اللغـة  مستعمال  هبـذه الداللـة يف الـي م 

، وعليه فهو مما احتفظ به المحيط وفات المعجمات األخرى، وينظـر: 569والرتاث 

 دة )ضيب(.ما يأيت يف ما

، ولـم أجـد هـذه اللهجـة وال هـذه الداللـة يف مصـادر 8/206ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3)

اللغة التي تحت يدي، بل إن بعض المعجمات قد أهملت مادة )ضيب( فلـم تـذكرها 

ف عـن  ـحَّ ص  ا، كما هو الحال يف العين والجمهرة والصحاح، ويظهـر أن اللفـظ م  مطلق 

يب( بالصاد، أ  و حدث فيه إبدال، ينظر: ما سبق يف مادة )صيب(.لفظ )الص 
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 :ض س

ــي س ــل ن ـــج  : الضَّ ــأ ه  ب ــر وأ راد أن ي ه  ضــاس  : جيد يقولــون للنَّب ــت إذا أ د 

ي ٌس ، سيالنَّب ت  ي ض   ي ٌس ض  وهو ض 
(1)

. 

 حشا نحط ء

 :ط ل

ل   ل و: ليالطَّ يل، الح  ذ  يف كالم ه 
(2)

. 

                                                           

، واللسـان 8/227، وتنظـر هـذه اللهجـة يف المحكـم 8/33ينظـر: المحـيط يف اللغـة  ( 1)

ط ـب: 3/375، وجاء يف التكملة )ضيس( 6/121)ضيس(  ب ر الرُّ : أهنم يقولون إذا أ د 

يس، فهو ضائٌس » ، وبعـض 16/98التـاج )ضـيس(  :، وينظر يف ذلك كلـه«ضاس ي ض 

ـا، كمـا هـو الحـال يف العـين  المعجمات قد أهملـت مـادة )ضـيس( فلـم تـذكرها مطلق 

 والجمهرة والصحاح.

، وتنظــر هــذه الداللــة دون إشــارة إلــى أهنــا لهجــة يف 9/132ينظـر: المحــيط يف اللغــة  ( 2)

، ولم أجد لها نسبة يف المصادر التي تحت يـدي سـوى التـاج 3/375التكملة )طلل( 

ّبـاد، وهـو تحريـف قـديم وقـع أوال  يف بعـض الذي وردت  فيه محرفة منقولة عن ابن ع 

ل ـو(  ف لفـظ )الح  ـر  نسخ القاموس المحيط ــ وهو المتن الذي شرحه التاج ـــ حيـث ح 

ل ق(؛ جاء فيه:  ل ـق»إلى )الخ  ل يل ــ كأ م ير ـــ الخ  ، ينظـر: القـاموس المحـيط )طلـل( «الطَّ

ل ـو( يف ، ومما يؤيد هذا التحريف 1327ص  أن محققيه قد ن بَّهوا إلـى ورود لفـظ )الح 

ل يـل ـــ »بعض أصوله. وقد انتقل هذا التحريف إلى تاج العروس؛ حيـث جـاء فيـه:  الطَّ

ّباد ذيل، عن ابن ع  ل ق، يف لغة ه  ير ــ الخ 
، وقـد قـاد 29/222، ينظر: مـادة )طلـل( «كأ م 

ّس اللغوي الدكتور عبد الجواد الطَّي ب إلى وج
ود تحريـف يف ن ـّص التـاج، مـع أنـه الح 

لم يطلع ــ فيما يبدو لي ــ على قدم هذا التحريف ووقوعه يف نـص القـاموس، ووجـود 

ي ل ص ـذ  : 388الصواب يف بعض نسخه الخطيـة، كمـا أسـلفت، فقـال: يف كتابـه لغـة ه 

= 
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 :طهق

ق ي: الطَّه  ش  عة الـم  ر  ط ــ لغة ي ـمانية ــ س  ق  ق لغة فيه، اله  والطَّه 
(1)

. 

 حشا نحع ن

 :عذل

ت   ي ئ ــ األ ج   ــ: ليالع  ت الءييف لغة ط  ر... والجمع ع 
(2)

. 

 

                                                           
= 

ــق، ولكــن يبــدو أن يف الكــ» ل  ل يــل هــو الخ  ّبــاد: إن الطَّ ي قــول ابــن ع 
ب يــد  الم ويــروي ال،َّ

ل ـو يف كـالم  ّبـاد أنـه الح  ط أ يف مدلول هذا اللفظ الـذي يـذكر ابـن ع  ا أدى إلى الخ  تحريف 

مـال، وهـذا هـو  وبـة والج  ذ  ن والطَّالوة والع  س  ي ل، ويسوق المادة كلها يف معنى الح  ذ  ه 

ل ـو ـــ لـم «. المدلول الصحيح لذلك اللفظ يل على الح 
ل  وهذه الداللة ــ أعني داللة الطَّ

د يف معجمـات كبيـرة وكثيـرة؛ كـالعين والجمهـرة والتهـذيب والصـحاح والمحكـم تر

 واللسان.

ق( مستقال   ( 1) بَّاد لفظ )الطَّه   بمادته، وإنما أورده يف مادة )هطـق(، فينظـر يف لم يورد ابن ع 

 تلك المادة من هذا البحث.

ــى 1/442ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 2) ــة يف ، وتنظــر هــذه اللهجــة منســوبة إل ــئ عام ي  ط 

يلة من ط ي ئ خاصـة، يف الصـحاح )عتـل( 2/271التهذيب 
د  ، 5/1758، وإلى بني ج 

، كمـا أوردت بعـض المصـادر 29/248، والتـاج )عتـل( 11/424واللسان )عتـل( 

، يف حــين أغفلتهــا 2/48هــذه الداللــة دون اإلشــارة إلــى أهنــا لهجــة، ينظــر: المحكــم 

لتكملة. وقد أورد هذه اللهجة الدكتور عبد الفتـاح مصادر كثيرة، كالعين والجمهرة وا

ي ــئ ص  ، والــدكتور أحمــد هاشــم الســامرائي يف كتابــه 332محمــد يف كتابــه لغــة ط 

ــئ يف لســان العــرب ص  ي  ــة للهجــة ط  ــى بعــض  136المجــاالت اللغوي معتمــدين عل

 المصادر السابقة.
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 :عثن

ــث ن ــوف: الع  ــوان الصُّ ــر، أل ف ع  ــي ج  ــة بن ــة، يف لغ ط ع ــة للق  ث ن ــذه ع  ، وه

ر: ويقولون م  ث ن األ ح 
رة من الع  م  ّد ح  هو أ ش 

(1)
. 

 :عجن

ن ق: الع جان ن ــ الع  ق ن، ــ بلغة الي م  ت الذَّ ي ر ت ح  م 
وبلغة ح 

(2)
. 

                                                           

، والتكملـة 2/331هـذيب ، وتنظـر هـذه اللهجـة يف الت2/12ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1)

، وقـد جـاء يف 35/189، والتـاج )عـثن( 13/277، واللسان )عثن( 5/272)عثن( 

ـر فـإهنم »كل هذه المصادر ما نصه:  ف  ع  ـن غيـر بنـي ج  ه 
ـوف الع  ب تدعو ألوان الصُّ ر  الع 

ــاء ــث ن، بالث ــه الع  ــرة «يدعون ــالعين والجمه ــرة، ك ــا مصــادر كثي ــة أغفلته ــذه الدالل ، وه

ـب بنـي والمحكم والص حاح. ولم أجد يف المصادر التي تحـت يـدي مـا يشـير إلـى ن س 

ــيهم هــذه اللهجــة، ويظهــر لــي أن المــراد هبــم بنــو جعفــر ــب ت إل
ــر الــذين ن س  ف  ع  بــن  ج 

ي الن بن عامر كالب ي س ع  عة، من ق  ص  ع  ر؛ فهم المشهورون هبذا االسم،  بن ص  ض  بن م 

ــر ــة أنســاب الع ــة األرب يف معرف ــى إن صــاحب هناي ــذكر ممــن 200ب ص حت ــم ي ، ل

بــن  بــن علــي محمــدبــن  يســمون هبــذا إال هــم وجماعــة تنتســب إلــى جعفــر الصــادق

بـن أبـي طالـب،  إلـى جعفـر بن أبي طالب، وجماعة أخـرى تنتسـب بن علي الحسين

وهاتان الجماعتان ال يمكن أن تكونا مقصودتين بـالنص السـابق الـذي أوردتـه بعـض 

ت عـنهم اللغـة. وعلـى  ـذ  معجمات اللغة؛ فهو يتحدث عن قوم مـن العـرب الـذين أ خ 

هذا يمكن القول: إن هذه اللهجة مما فات الدكتور موسى مصطفى العبيـدان يف كتابـه 

 لهجة بني كالب.

ـــ  6/272، وتنظــر اللهجتــان يف التكملــة )عجــن( 1/263ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 2) ـ

، والمحكـــم 1/377، والتهــذيب 1/49، واألولــى منهمــا فقــط يف المنتخــب 273

، وقـد نسـبتها كـل 35/192، والتـاج )عجـن( 13/278، واللسان )عجـن( 1/331

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
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ن، سوى التهذ ن أو إلى أهل الي م  يب والتكملة فإنـه جـاء فيهمـا: هذه المصادر إلى الي م 

ن»أهنا  ، كما أن هذه المصادر كلها أطلقت داللة لفظ الع جان يف هذه «لغة قوم من الي م 

ن ــق، عــدا التــاج فإنــه أضــاف قــوال  آخــر يخصصــها، فيجعلهــا  اللهجــة علــى عمــوم الع 

ن ق من الرأس» ل الع 
ص  و  ق ن ــــ ، كما أنه أورد الداللة الثانية للفظ ــ وهي ما ت ح  «م  ت الـذَّ

ر إلى أهنا لهجة، يف حين أغفلتها كـل المصـادر السـابقة عـدا التكملـة، كمـا  لكنه لم ي ش 

ـا، كمـا هـو  تقدم. وقد أغفلت بعض المعجمات هـاتين الـداللتين فلـم تـذكرهما مطلق 

 الحال يف العين والجمهرة والصحاح.

سوى المحكم ــ عليهـا وقد استشهدت المصادر السابقة التي ذكرت اللهجة األولى ــ 

 بشاهد من الشعر غير منسوب ــ ولم أجد أنا له نسبة ــ وهو قوله: 

ــــــ بَّ خ  ـا ر  ـان  و  يـــــ ــــــل ع ة  الع جـــــ  دٍ ض 

 

ـنان    ـــــ ــــــن  س 
ل  م  ــــــو  ـا أ ط  جان هـــــ

 ع 

ن ق.  جان، أي ضخمة الع 
ة  الع  ل ع   وقوله: ض 

ــة يف الموضــع ــا المصــادر الســابقة ســوى التهــذيب والتكمل ين كمــا استشــهدت عليه

ـه التـي أكلهـا  م ت لـه بأنـه لشـاعر يرثـي أ مَّ ا، وق دَّ السابقين بشاهد آخر غير منسوب أيض 

ئب، يقول:   الذ 

ـا ـــف  ع جان هــ ص 
ـــر  ن  ي  ـا غ  ن هــ

ـــق  م  ـــم  ي ب   ف ل 

 

 

وائب    ى الـــذَّ ـــد  ـا وإح  ن هــ
ٌة م  ـن ت ر  ــ  وش 

 

 

ّي بلفـظ:  2/108لكن هذا البيت ورد يف التهذيب  ي ـر  م 
ب ـق  إال »منسـوب ا إلـى الح  ل ـم  ي  ف 

جان ها... ٌس وع  ف  ع  ث ـر «م  ّي هذا. والبيت أحد أبيـات ثالثـة ك  ي ر  م 
، ولم أستطع معرفة الح 

نيـة ـــ لـم أسـتطع  االستشهاد هبا يف المعجمات على ألفـاظ منسـوبة إلـى اللهجـات الي م 

معرفة قائلها ــ سبق تفصيل الحـديث عنهـا يف حاشـية مـادة )جحـم( مـن هـذا البحـث. 

ل، و ص  ف  س: الـــم 
ف  ع  ر، والـــم  ــع  ــفائر الشَّ وائب: ض  ــب ع، والــذَّ ة ــــ يف البيــت ــــ اإلص  ــن ت ر  الش 

 ينظر: ما يأيت يف مادة )عفس( من هذا البحث.
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 :عدر

ــ ّي الع  ــة: د  مون الجــيش ، الجماع ــدَّ ت ق  ــة ي  ال جَّ ــي الرَّ ي ل. وه ــذ  ــة ه  بلغ

اأيض  
(1)

. 

                                                           

ّي يــدل علــى 2/124ينظـر: المحــيط يف اللغـة  ( 1) ـد  ، والــذي يظهــر مـن نصــه أن لفــظ الع 

ي ل، وهو ما أثبتته بعض  ذ  ، 1/289المصادر، ينظر: المنتخب مطلق الجماعة يف لغة ه 

، واللسـان )عـدا( 4/90، ومعجم البلدان 3/121، والمخصص 3/116والتهذيب 

، وقد استشهد صاحبا التهـذيب ومعجـم البلـدان علـى 39/3، والتاج )عدا( 15/32

ل ي جاهلي، هو مالك ذ  ل ي، وهو قوله:  هذه اللهجة ببيت لشاعر ه  ذ   بن خالد اله 

ــ  أ ي ــت  ع  ـا ر  م  ل ّمـ ــل ب ه  م  ي س  ــو  يَّ الق 
 د 

 

ــل م    فــاء  والسَّ ن  والطَّر 
ــواج  ــح  الشَّ  ط ل 

م: »يف شــرح هــذا البيــت:  1/460ولكــن جــاء يف شــرح أشــعار الهــذليين   ــو  ّي الق 
ــد  ع 

م:  ب ه  ـل  يل الماء إلى الـوادي... ي س 
س  نة: م 

لهم. والّشاج  ج  ون على أ ر  د  ل تهم الذين ي ع 
حام 

ــل م ـــ فيرتكوهنــا... ألهنـم هربــوا فت ت   فـاء والسَّ ل ــح والطَّر  ر الطَّ ـج  يــاهبم هبـا ــــ أي بش 
لَّـق ث  ع 

ر  فيرتكوهنا ج  ياب هم الشَّ
ل ق  ث  ، وهذه الداللة الخاصة التي أشار إليهـا «هؤالء منه،مون ت ع 

ون يف الحـرب ــــ  ـد  الـة الـذين ي ع  جَّ ّي على الجماعة من الرَّ
د  هذا النص، وهي داللة الع 

ّباد غير منسوبة ـــ جـاءت يف المصـادر التـي و هي تقريب ا الداللة الثانية التي ساقها ابن ع 

ا عليها بالبيت السابق، فهذه المصـادر تستشـهد  د  ه  ت ش  س  تحت يدي غير منسوبة ألحد م 

ون يف الحــرب، ســواء كــانوا حــاملين علــى  ــد  الــة الــذين ي ع  جَّ بــه علــى الجماعــة مــن الرَّ

: المخصص واللسـان والتـاج المواضـع السـابقة، كمـا أعدائهم أم منه،م ين، ينظر مثال 

. ويظهــر أن 2/315، والمحكــم 3/653، ومجمــل اللغــة 2/668ينظــر: الجمهــرة 

ي ل ص  ـذ  اعتمـد علـى مـا تقـدم عنـدما  416الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغـة ه 

ي ل يدل على جماعة ذ  ّي يف لهجة ه 
د  خاصة، هي جماعة المقاتلين  مال إلى أن لفظ الع 

ل ـت  عليهـا،  ون على غيرهم؛ حيث إنه ـــ وإن فاتتـه بعـض المصـادر التـي أ ح  د  الذين ي ع 

 ومنها المحيط ــ قد أحال على شرح أشعار الهذليين الموضع السابق.
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 :عشد

ي د ر  مار: الع  ي ر، الح  م 
بلغة ح 

(1)
. 

 :عشض

ــــر   ــــن م: ضيالع  ّ مــــن الغ 
ــــي ص  جــــاز ــــــ الخ  ، ــــــ عنــــد أهــــل الح 

ضان ر 
ع...الع  م  ت ه، والج  ض  ر  ي ت ه: وأ ع  ص  خ 

(2)
. 

 :عاب

وب ع ص  ــذ  : الــم  ي ــب س، ي ل ــــ الجـائعــــ يف لغـة ه  عـاؤه ت  وهــو ، كــادت أ م 

                                                           

، ولم أجد هذه اللهجة يف المصادر التي تحـت يـدي، 1/421ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

مار: »8/213، والتاج )عرد( 2/283 التكملة )عرد( ولكن جاء يف د: الح  ر  ، كما «الع 

يـد: : »8/215، والتـاج )عـرد( 3/289، واللسـان )عـرد( 2/6جاء يف المحكـم  ر  الع 

يد، ي ـمانية
 «.الب ع 

،، واللسـان 1/464، وتنظر هذه اللهجة يف التهـذيب 1/305ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

، وقد جاء يف اللسـان: أن 227، 18/222التاج )عرا( ، و175، 7/174)عرا( 

الجمع بكسر العين وضمها: الع ـ رضان. وأكثر المصادر التي تحت يدي لم تذكر هـذه 

ن م مـن دون إشـارة إلـى  يض داللة مقاربـة تتصـل بـالغ  ر  اللهجة، لكنها أوردت للفظ الع 

ــا، وهــي أن لفــظ يض ــــ وجمعــه  أهنــا لهجــة، وقــد أورداــا المصــادر الســابقة أيض  ــر  الع 

ـره، وهـي مرحلـة  م  حلـة مـن مراحـل ع  ر  ، يف م 
ع  ر مـن الــم  ك  ضان ــ يطلـق علـى الـذَّ ر  ــ 

ع 

طام، وقيل: إذا ب ل غ ون ،ا، وقيل: إذا تم له نحو من 
ت ل ف يف تحديدها؛ قيل: ما بعد الف  خ  م 

 .1/397، والمحكم 1/275سنة...، تنظر المصادر السابقة، كما ينظر: العين 

جــاز عامــة دون تحديــد قبيلــة معينــة أو مــوطن  ولعــل نســبة هــذه اللهجــة إلــى أهــل الح 

ل وهنـا ف  جازيـة كبيـرة ي غ 
جازي معين هو الذي جعل دارسي لهجات قبائل ح  كمـا هـو  ح 

ي ل للـدكتور الحال يف كتاب لغة ق ر   ـذ  ي ش لألستاذ مختار سيدي الغوث، وكتـاب لغـة ه 

 عبد الجواد الطيب.
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وب   ص  ٌب ع  وب  : وقيل، اأيض   اعاص  ص  ع  ي م  م  ر مـن اس  ج  ب ب ط نه بح  ص  ؛ ألنه ع 

ب ت هم، الجوع صَّ ت هم: وع  ع  وَّ ج 
(1)

. 

 :عضشط

ط ر  ض  ي ل ــ الع جان: الع  ذ  ــ بلغة ه 
(2)

ّ أيض  ، 
ط ي ضار  اوهو الع 

(3)
. 

                                                           

، والجمهـرة 1/309، وتنظـر هـذه اللهجـة يف العـين 1/343المحيط يف اللغـة  ينظر: ( 1)

، وجــاءت 3/238، والتــاج )عصــب( 604ــــ  1/603، واللســان )عصــب( 1/348

ي ل يف الصـحاح )عصـب(  ـذ  ـوب(،  1/182هذه اللهجة منسـوبة إلـى ه  ص  بصـيغة )الع 

السـابقين تصـريح  وال يبعد أنه تحريف؛ بدليل أنـه جـاء يف اللسـان والتـاج الموضـعين

وب(، كمـا أن هـذه  ص  ع  بنقل هذه اللهجة عن الصحاح، وقد جاءت فيهما بصيغة )الــم 

الصيغة جاءت هبذه الداللة يف مصادر أخرى، لكن دون إشـارة إلـى أهنـا لهجـة، ينظـر: 

، كمــا جــاءت هــذه الداللــة يف اللســان الموضــع الســابق وكــذلك يف 1/451المحكــم 

ب(، لكـن دون إشـارة إلـى أهنـا لهجـة، وابـن ، داللة لصـي2/46التهذيب  ع صَّ غة )الــم 

ب ت هم(، يف حـين جـاء يف  صَّ ّباد وإن لم يذكر هذا الصيغة فقد ذكر فعلها الدال عليها )ع  ع 

ير: »3/242التاج )عصب(  ق  ل الف  ج  ب: الرَّ ع صَّ وقد ذكر هـذه اللهجـة الـدكتور «. الـم 

ي   ـذ  ا علـى مـا428ل ص عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه  ورد عنهـا يف بعـض  ، معتمـد 

 المصادر السابقة، وليس المحيط منها.

ب ر مـن  ( 2) ب ـل والـدُّ له عدة دالالت؛ أشهرها ــ وهي المـرادة هنـا ـــ الموضـع الـذي بـين الق 

، كما ينظـر: مـا 1567، والقاموس )عجن( 13/278اإلنسان، ينظر: اللسان )عجن( 

 ا البحث.تقدم يف مادة )عجن( من هذ

ي ل إال يف التـاج 2/241ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3) ذ  ، ولم أجد هذه اللهجة منسوبة إلى ه 

ّباد، كما أنـه اقتصـر يف نسـبتها إلـيهم 19/251)عضرط(  ح بنقلها عن ابن ع  رَّ ، وقد ص 

على اللفظ األول دون الثاين، وذكر أنه يقال بفتح العين والراء وبكسـرهما، أمـا اللفـظ 

ــه: الثــا ين فقــد أورده هبــذه الداللــة، لكــن دون إشــارة إلــى أنــه مــرتبط بلهجــة؛ جــاء في

= 
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ّباد» ي ل، عن ابن ع  ذ  جان بلغة ه 
ر ــ الع  ف  ع  ج وج  ب ر  ط ــ ك،  ر  ض 

، ثم قال يف موضع آخر «الع 

ّبـاد، وقيـل: الع جـان»من الصفحة نفسـها:  ـت، عـن ابـن ع  ـا: االس  ّ أيض 
ط ي ضـار  ، «والع 

( لــيس مــن لهجــة هــذيل، أو أهنــا غيــر وواضــح مــن هــذا الــ
ّ
ط ي ضــار  نَّّص أن لفــظ )الع 

ّباد، كما هو واضح؛ فهو بعـد  مختصة به على األقل، وهذا المعنى تحتمله عبارة ابن ع 

ي ل أردف باللفظ الثاين، وهذا قد يفهـم  ذ  أن نسب اللفظ األول بداللته المذكورة إلى ه 

ي ل، منه أنه من لهجتهم، وقد يفهم منه أنه هبـذ ذ  ـا هبـ  ا الداللـة عنـد العـرب ولـيس خاص 

ت(، فلعل صاحب التاج كان ينقل مـن نسـخة  ّباد أنه لم يذكر داللة )االس  كما أن ابن ع 

خطية لم تتوفر لمحقق المحـيط. وقـد ورد اللفـظ األول بداللـة )الع جـان( بالضـبطين 

، 1143ـــ  3/1142السابقين، لكن دون إشارة إلى أنه لهجة، يف الصحاح )عضرط( 

ــــــان )عضــــــرط(  ــــــراء وبضــــــمهما يف 7/351واللس ــــــين وال ــــــر الع ، وورد بكس

، وورد بفتحهمـا فقـط، لكـن 3/330، وبكسرهما فقط يف التهـذيب 2/441المحكم

ب ر(، يف الجمهـرة  ، كمـا أوردت لـه المصـادر السـابقة 2/1153بداللة مشاهبة هي )الدُّ

فــظ الثــاين فلــم تــذكره أغلــب دالالت أخــرى ال يتســع المجــال إليرادهــا هنــا. أمــا الل

المصادر التي تحت يدي، والمصادر التي ذكرته لم تـذكره بالداللـة التـي أوردهـا ابـن 

ت( التـي وردت يف التـاج بـل بداللـة مقاربـة؛ جـاء يف المحكـم  ّباد، وال بداللة )االس  ع 

و»واللسان والتاج المواضع السابقة:  خ  ج الر  ر  : الف  ّ
ط ي ه اللهجـة وقد ذكر هذ«. الع ضار 

ي ل ص  ذ  ا علـى مـاورد عنهـا يف 430الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه  ، معتمد 

بعض المصادر السابقة، لكن دون إشارة إلى تفاواا يف ضبط اللفظ، ومما قالـه عنهـا: 

ب ي د» ، وهذه عبـارة غيـر دقيقـة؛ ألن «ويشير صاحب الصحاح إلى رواية ذلك عن أبي ع 

ب ي ـد، لكنـه لـم ينسـب ذلـك  صاحب الصحاح جان عـن أبـي ع 
نقل داللة اللفظ على الع 

ـا مـا يشـير إلـى أن ذلـك لهجـة،  ي ل، بل ليس يف كالمه وال فيما نقله مطلق  ذ  ا إلى ه  مطلق 

ت ذلك قبل قليل. ح  ضَّ  كما و 
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 :عطف

ط ـف ســادــــ يف لغــة ط  : الع  ي ــئ ــــ وجــع الــرأس مــن ت عــاد ي الو 
(1)

وقــد ، 

ل ج  ف  الرَّ
ط  ع 

(2)
. 

 :عفس

ف س ع  فاصل اإلنسان: الـم  ل من م 
ص  ف  ي ر ــ الـم  م 

ــ يف لغة ح 
(3)

. 

                                                           

، وجـاء يف أسـاس 15/34ت عاد ى المكـان: تفـاوت ولـم يسـتو، ينظـر: اللسـان )عـدا(  ( 1)

ن  : »295عدا( ص البالغة )
ٌع م  ج  ي و 

ن ق  سادبع  ت عاد ي غيـر ت عاد ي الو  : من المكـان الــم 

ي ت و  س   «.الـم 

، وقد ذكر محققه أن بعض أصـول الكتـاب جـاء فيـه: 1/409ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

ن ق» ع الع  ج  ، ولم أجد هذه اللهجة يف المصادر التي تحت يدي، بـل إن هـذه الداللـة «و 

ـا بلفـظ للفظ )ال ط ف( لم يذكرها من هذه المصادر سوى التهذيب، وجاءت فيه أيض  ع 

ن ق، بدل الـرأس، جـاء فيـه:  سـادة»الع  ق مـن ت عـاد ي الو  نـ  ط ـف: وجـع يف الع  ، وهـذا «الع 

ّباد، كما تقدم. وقـد أوردت بعـض المصـادر الداللـة  مطابق لبعض أصول كتاب ابن ع 

ر أن اثنين منها ناشئان عن إبدال لغوي؛ جـاء يف السابقة داللة لثالثة ألفاظ أخرى، يظه

ق مـن : »11/11اللسان )أجل(  نـ  ـع الع  ج  ل واإلد ل... و  سـاداإلج  ... وهـو ت عـاد ي الو 

ا ل أيض  ا يف المصدر نفسه«الب د  ، علـى 49، 11/13مادتا )أدل( و)بـدل(  :، وينظر أيض 

لـم يوردهـا يف كتابـه لغـة وقد فاتت هذه اللهجة الدكتور عبد الفتـاح محمـد ف الرتتيب.

ي ــئ، كمــا فاتــت الــدكتور أحمــد هاشــم الســامرائي فلــم يوردهــا يف كتابــه المجــاالت  ط 

 اللغوية للهجة ط ي ئ يف لسان العرب.

ـا علـى هـذه اللهجـة يف المصـادر التـي 1/373ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3) ، ولم أجـد نص 

ف س(  ع  لــم تــرد إال يف بعــض المصــادر، تحــت يــدي، بــل إن هــذه الداللــة للفــظ )الـــم 

ي ـر، 2/108كالتهذيب  م 
، لكن صاحبه استشهد عليها ببيـت أشـار إلـى أن قائلـه مـن ح 

ه، جاء فيه:  م  ي: »وإن لم ي س  ي ر  م 
ل، وقال الح  ص  ف  س: الـم 

ف  ع   الـم 

= 
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 :عقل

وة ق  رة: الع  ج  ي ل، ش  ذ  يف لغة ه 
(1)

. 

 

                                                           
= 

ـا  ـــ ــــٌس وع جان ه ــــق  إال م ع ف  ــــم  ي ب   ف ل 

 

وائب    ـــذَّ ى ال ـــد  ـا وإح  ــ ن ه
ٌة م  ـن ت ر  ــ  «وش 

ث ــر االستشــهاد هبــا يف ولـم   ّي هــذا، والبيــت أحــد أبيــات ثالثــة ك  ي ــر  م 
أســتطع معرفــة الح 

نية ــ لم أستطع معرفة قائلهـا ـــ سـبق  المعجمات على ألفاظ منسوبة إلى اللهجات الي م 

تفصيل الحديث عنها يف حاشية مادة )جحم( من هذا البحث. وهـذه الداللـة مـذكورة 

ا يف القاموس المحيط )عفس ا حولها؛ ، لكن بعض اللغويين أبدوا شك  720( ص أيض 

ـــ( يف كتابــه مجمــل اللغــة )عفــس( 395بــن فــارس )أبــو الحســين، ت  مثــل أحمــد هـ

ـــ( يف كتابــه التكملــة )عفــس( 650بــن محمــد، ت  ، والصــاغاين )الحســن3/617 هـ

ل، ويف»، حيث جاء يف الكتابين: 3/390 فاص  ل مـن الــم 
ص  ف  س الــم 

ف  ع   ويقال: إن الــم 

ـي وط ي )عبـدالرحمن«هذه الكلمة نظر ل هذا عن ابن فارس السُّ بـن أبـي بكـر،  ، وقد ن ق 

، حيث جعل هذا اللفظ ضمن عـدد كبيـر 112، 1/103هــ( يف كتابه الم،هر 911ت 

ّح ولـم يثبـت»من األلفاظ قدم لها بقوله:  ـل «معرفة ما روي من اللغة ولم ي ص  ، كمـا ن ق 

. ويظهر أن اللفظ هبـذه الداللـة غريـب؛ 16/138فس( هذا عن الصاغاين يف التاج )ع

حيــث لــم يــرد يف معجمــات كثيــرة وكبيــرة، كــالعين والجمهــرة والصــحاح والمحكــم 

 واللسان.

وة( لم يذكرها مـن هـذه 2/83ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) ق  ، بل إن هذه الداللة للفظ )الع 

، وعـن 1693عقا( ص ، والقاموس المحيط )6/472المصادر سوى التكملة )عقا( 

، يف حـين لـم تـرد يف معجمـات كثيـرة وكبيـرة، 39/36األخير وردت يف التـاج )عقـا( 

كالعين والجمهرة والتهذيب والصحاح والمحكم واللسـان. كمـا أهنـا فاتـت الـدكتور 

ي ل. ذ   عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 
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 :عكن

ن ق: الع كان ي ر ــ الع  م 
ــ بلغة ح 

(1)
. 

 :ع ج

ل جان ل جان الناقة : الع  ي ل ــ اضطراهباع  ذ  ــ يف لغة ه 
(2)

. 

 :ع ش

ش لَّو 
ئب: الع  ي ر، الذ  م 

بلغة ح 
(3)

. 

                                                           
ي ـر يف التكملـة ، وتنظـر هـذه اللهجـة م1/227ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1) م 

نسـوبة إلـى ح 

ن يف التاج )عكن( 6/276)عكن(  ، وقد ساقت بعض المصادر 35/207، وإلى الي م 

، 1569هذه الداللة دون إشارة إلى أهنا لهجة، ينظر: القـاموس المحـيط )عكـن( ص 

يف حين لم ترد يف معجمـات كثيـرة وكبيـرة، كـالعين والجمهـرة والتهـذيب والصـحاح 

 ن.والمحكم واللسا

، ولــم أجــد هــذه اللهجــة ســوى يف التكملــة )علــج( 1/259ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 2)

ـالن ص1/469 ع  يان فيمـا جـاء علـى الف  د  عة الصَّ ، بـل إن هـذه الداللـة للفـظ 29، ون ق 

ل جان( لـم تـرد إال يف مصـادر قليلـة، ينظـر: القـاموس المحـيط )علـج( ص  ، 255)الع 

ــج ــاج )عل ــر وردت يف الت ــرة 6/62( وعــن األخي ــرد يف معجمــات كثي ــم ت ، يف حــين ل

وكبيرة، كالعين والجمهرة والتهذيب والصـحاح والمحكـم واللسـان. كمـا أهنـا فاتـت 

ي ل. ذ   الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

ــة  ( 3) ــين 1/288ينظــر: المحــيط يف اللغ ــذه اللهجــة يف الع ، 1/256، وهكــذا وردت ه

ى، كمـا 229اللغة ، ومبادئ 1/105والمنتخب  ، وجاء يف بعض المصادر: أنه ابن آو 

نيـة، بـل جعلتهـا لغـة  ي ـر الي م  م 
أهنا نسبت هذه اللهجة نسبة عامة؛ فلم تخصـها بقبيلـة ح 

ـــمانية، ينظــر: الجمهــرة  ، والمحكــم 1/429، وينظــر القــوالن يف التهــذيب 2/870ي 

تــاج )علــش( ، وال6/320، واللســان )علــش( 3/492، والتكملــة )علــش( 1/372

ش(، وقـد نقلتـه 17/143 لَّو 
ا على كلمة )ع  ، وقد جاء يف العين الموضع السابق تعليق 

وهـي مخالفـة لكـالم العـرب؛ ألن الشـينات »المصادر السابقة عنـه، سـوى الجمهـرة: 

= 
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 :ع  

لَّو ا
ى: الع  ي ر، ابن آو  م 

مع من غيرهم، بلغة ح  ولم ي س 
(1)

. 

                                                           
= 

، ولعل هذا هو الذي جعل بعض معجمات اللغة امـل مـادة )علـش( «كلها قبل الالم

ا، كما هو  الحال يف الصحاح، أو تذكرها مشككة يف وجودها يف كالم فال تذكرها مطلق 

العــين والــالم »، حيــث جــاء فيــه: 4/124العــرب، كمــا هــو الحــال يف مقــاييس اللغــة 

ا؛  ئب. ولـيس قياسـه صـحيح  ش: الـذ  لَّـو 
والشين ليس بشيء، على أهنم يقولون: إن الع 

، لكـن 3/626غـة ، وقريب من ذلك جاء يف مجمـل الل«ألن الشين ال تكون بعد الالم

ّد هــذا، فقــال يف الموضــع السـابق:  ــد يف كالمهــم »صـاحب التهــذيب ر  ج  قلــت: وقــد و 

ـا يف  ف  الٌش، إذا كـان خ  ٌل ل ش  ج  وقـد أورد «. الشين بعد الالم؛ قال ابن األعرابي وغيره: ر 

ا على هذه اللهجة، وهو قوله:   صاحب العين وحده يف الموضع السابق بيت ا شاهد 

م   ح  ـا ج  ـــٍب أ يــ ـــى أ م  واه  ل  ـــي ع  ـــي ب ك 
 ت 

 

نائب    ـــذَّ ـب ع ض  ال ــ ٍش ب  ـــو  لَّ
ـــة  ع   أ ك يل 

ث ر االستشهاد هبا يف المعجمات على ألفاظ منسوبة إلـى   وهذا البيت أحد أبيات ثالثة ك 

نية ــ لم أستطع معرفة قائلها ــ سبق تفصيل الحديث عنها يف حاشية مادة  اللهجات الي م 

ش( يف مصدر آخر من )جحم( من هذا البحث.  لَّو 
ولم أعثر على هذا البيت بلفظ )الع 

ب( وهـو اسـم  لَّـو 
المصادر التي تحت يدي غيـر العـين، بـل جـاء فيهـا كلهـا بلفـظ )الق 

ا عليه، ومنهـا العـين  ن وأوردت البيت شاهد  للذئب، نسبته هذه المصادر إلى أهل الي م 

ــب(  ــادة )قل ــرة 5/172نفســه يف م ــا الجمه ــالي ، 1/41، ومنه ــالي الق ، 1/136وأم

، والتـاج )قلـب( 1/689، واللسـان )قلـب( 6/425، والمحكـم 9/175والتهذيب 

ير إلـى 4/41 ب( دون أن ت ش  لَّو 
ا على لفظ )الق  ، وبعض المصادر أوردت البيت شاهد 

، وقـد أورد ابـن 1/205، والصـحاح )قلـب( 5/18أنه لهجـة، ينظـر: مقـاييس اللغـة 

ّباد اللفظ دون الشاهد  ير إلى أنه لهجـة، ينظـر: المحـيط ع  يف مادة )قلب(، ودون أن ي ش 

5/435. 

ــر يف العــين 1/313ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1) ي  م 
، وتنظــر هــذه اللهجــة منســوبة إلــى ح 

، والتكملــة 232، ومبــادئ اللغــة 1/409، والمحكــم 1/476، والتهــذيب 1/279

، وبعــض 18/238، والتــاج )علــض( 7/191، واللســان )علــض( 4/79)علــض( 

نيـة، بـل جعلتهـا لغـة ي ــمانية،  ي ر الي م  م 
المصادر نسبتها نسبة عامة؛ فلم تخصها بقبيلة ح 

= 
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 :عوج

ن ج ل: الع  ج  يل، الرَّ ذ  يف لغة ه 
(1)

. 

                                                           
= 

، وأضــافت بعــض المصــادر، كــالمحكم الموضــع الســابق، 2/903ينظــر: الجمهــرة 

ــاج )لعــض( 7/227واللســان )لعــض(  ى، لغــة 19/23، والت ــن آو  ا اب ــو  : أن اللَّع 

 شية مادة )علش( من هذا البحث.يمانية. وينظر ما سبق يف حا

ــر يف العــين ن، وت1/313ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1) ي  م 
ظــر هــذه اللهجــة منســوبة إلــى ح 

، 4/79، والتكملــــة )علــــض( 1/409، والمحكــــم 1/476، والتهــــذيب 1/279

ــاج )علــض( 7/191واللســان )علــض(  ، وبعــض المصــادر نســبتها 18/238، والت

نية، بـل جعلتهـا لغـة ي ــمانية، ينظـر: الجمهـرة  نسبة عامة؛ فلم تخصها بقبيلة ي ر الي م  م 
ح 

، 7/227، وأضافت بعض المصادر، كالمحكم الموضع، واللسان )لعض( 2/903

ى، لغة يمانية. وينظر مـا سـبق يف حاشـية 19/23والتاج )لعض(  ا ابن آو  و  : أن اللَّع 

 مادة )علش( من هذا البحث.

، وأكثـر المصـادر التـي أوردت هـذه اللهجـة سـاقت 1/262ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 1)

ــين  ــر: الع ــالغين، ينظ ــالعين أم ب ــو ب ــن ج(؛ أه ــظ )الع  ــا يف لف ، 4/357، 1/232خالف 

ـــذيب  ـــنج( 5/390، 1/332، والمحكـــم 16/157، 1/379والته ، واللســـان )ع

، يف حــــين 6/77، و)غــــنج( 6/66، والتــــاج )عــــنج( 2/338، و)غــــنج( 2/330

، والصــحاح 2/870علــى الغــين فقــط، ينظــر: الجمهــرة اقتصــرت بعــض المصــادر 

ي ل، بـل جـاء فيهـا أنـه مـن بعـض 1/332)غنج(  ـذ  ب يف الجمهرة إلـى ه  ، لكنه لم ي ن س 

ـير  م، وقـد أ ش  ـر  ـل اله  ج  اللغات، كما أن داللة اللفظ يف الجمهرة والصـحاح مقيـدة بالرَّ

ابقين. ويــرى بعــض إلــى هــذا االخــتالف الــداللي يف اللســان والتــاج الموضــعين الســ

اللغـويين أن الصـحيح كـون اللفـظ بـالغين ال بـالعين؛ فقـد جـاء يف التهـذيب الموضــع 

ل عنه ذلك يف اللسان والتاج الموضعين السابقين:  قلت: قالـه ابـن »األول السابق، ون ق 

= 
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 :عوك

ن ــ الباب: الع ن ك ــ يف لغة الي م 
(1)

. 

                                                           
= 

ع إلى علمه ج  ، ومن الغريب ما «األعرابي وغيره بالغين، ولم أسمعه بالعين من أحد ي ر 

ــاء يف  ــنج( ج ــة )ع ّبــاد، : »1/471التكمل ــن ع  ــره اب ك  ي ل، ذ  ــذ  ــة ه  ــل بلغ ج  ــن ج: الرَّ الع 

ن ج، بالتحريك والغين  رابة من شيئين؛ أولهما: أنه ذكـر «المعجمةوالصواب: الغ  ؛ والغ 

ّباد أورد اللفظ بسكون النون، مع أن الذي بين أيـدينا أنـه بـالفتح!!، وقـد أكـد  أن ابن ع 

يف أصول الكتاب، فلعل صاحب التكملة كان ينقل من نسـخة  محققه أن اللفظ بالفتح

للمحيط لم تتوفر لمحققه. والثاين: أنه وعد أن يورد اللفظ يف موضعه الصحيح، وهـو 

مادة )غنج(، ولكنه لم يورده فيها مع تقارب موضعي المادتين من كتابه!؛ ألّنه يتبع يف 

ـــ عــدا ترتيــب المــواد اللغويــة نظــام القافيــة. وقــد استشــهدت  كــل المصــادر الســابقة ـ

ي ل، وهــي  ـذ  ى عـن ه  و  الجمهـرة والصـحاح والتكملـة ـــ علـى هـذه اللهجـة بمقولـة ت ـر 

ـن ج»قولهم:  ل ـى ش  ـن ٌج ـــ ع  ن ٌج ــ أو ع  يـل «غ  ـل الثَّق  م  ـل، أو بالج  م  ـن ج بالج  ـرت الشَّ ، وف سَّ

ي ل ص خاصة. وقـد أورد الـدكتور عبـد الجـواد الطَّي ـب هـذه اللهجـة يف كتا ـذ  بـه لغـة ه 

، وأشــار إلــى الخــالف الواقــع يف داللــة اللفــظ، ويف أصــواته، ولكنــه لــم 426ــــ  425

ا على آخر، وإنما اكتفى برد االخـتالف يف الداللـة إلـى اخـتالف اللغـويين  يرجح وجه 

 يف فهم النصوص، وبرد االختالف يف األصوات إلى التصحيف والتحريف.

، والجمهـرة 1/203، وتنظـر هـذه اللهجـة يف العـين 1/227ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1)

، 1/280، والمحكــم 4/1602، والصــحاح )عنــك( 1/317، والتهــذيب 2/947

، 27/173، والتـاج )عنـك( 10/472، واللسـان )عنـك( 5/225والتكملة )عنك( 

ت ـه، إذا أ غ  »وقد جاء يف هذه المصادر عدا العين أنه يقال:  ن ك  ، وأ ع  ـت  البـاب  ن ك  ت ـهع  ، «ل ق 

وقد اقتصر صاحب الجمهـرة يف الموضـع السـابق علـى هـذه العبـارة، ولـم يـورد لفـظ 

= 
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 :عول

ن   ن  يف معنى م: كوما ي ع  لغة بعض طي ئ، كيا ي ع 
(1)

. 

ن وة ر: الع  ه  يل، الق  ذ  ث ي ر، الطاعة: وهي يف لغة ه  قال ك 
(2)

 : 

ر   ةٍ وك  ف مـــا ت  دَّ ـــو  ـــن  م  ة  ع  ن ـــو   هـــا ع 

 

ها   ت قال   اس 
فات  ه  ر  د  الـم   ولكن  بح 

وها طاعة: أي ك  ما ت ر 
(3)

. 

                                                           
= 

ل ق.  غ  ن ك الــم  ع 
الع ن ك. كما جاء يف الصحاح واللسان والتاج المواضع السابقة: أن الــم 

ن وك، أي األبواب»وجاء يف التكملة وحده أنه يقال:  ر  يف الع  ، إذا اتَّج  ل  ج  ن ك  الرَّ  «.أ ع 

ن يـه 2/165ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) نـاه األمـر  ي ع  وك، أي ي ه ّمـك، يقـال: ع  نـ  ، وقوله: ي ع 

ى،  نَـّ نـاء وت ع  ي ع 
نـ  ت ع بك، يقال: ع  بك وي  ن يك، أي ي ن ص  ّمه. وقوله: ي ع  ناية، إذا أ ه 

ن وه ع  وي ع 

ب. ينظر: التاج )عنا(  مصـادر التـي . ولـم أجـد هـذه اللهجـة يف ال59، 39/57إذا ن ص 

ي ـئ،  تحت يدي. كما أهنا فاتت الدكتور عبد الفتاح محمد فلـم يوردهـا يف كتابـه لغـة ط 

كما فاتت الـدكتور أحمـد هاشـم السـامرائي فلـم يوردهـا يف كتابـه المجـاالت اللغويـة 

 للهجة ط ي ئ يف لسان العرب.

 »، وهو فيه بلفظ: 148ينظر: ديوانه ص  ( 2)
ّ
ف ي ر  ش  د  الــم  قـد جـاء منسـوب ا إليـه هبـذا ، و«بح 

، وغير منسوب يف التهذيب 15/101، واللسان )عنا( 79اللفظ يف األضداد لألنباري 

ّبـاد يف 39/55، والتاج )عنا( 3/210 ، يف حين جاء منسـوب ا بـاللفظ الـذي عنـد ابـن ع 

 .2/365المحكم 

ي تحـت يـدي ، ولم أجد هذه اللهجة يف المصـادر التـ2/165ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3)

ي ل خاصة، وإنمـا جـاءت يف بعضـها منسـوبة إلـى أهـل الحجـاز، ينظـر:  ذ  منسوبة إلى ه 

تاين  س 
ج  وق هـذه الداللـة دون أّي إشـارة إلـى 207األضداد للس  ، وأغلب المصادر ت س 

، 2/365، والمحكـم 3/210، والتهـذيب 79أهنا لهجـة، ينظـر: األضـداد لألنبـاري 

، وقـــد استشـــهدت بعـــض هـــذه 39/55تـــاج )عنـــا( ، وال15/101واللســـان )عنـــا( 

= 
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 :على

ّواء نام لها: الع  ي ليف ل، الناقة الكبيرة التي ال س  ذ  غة ه 
(1)

. 

                                                           
= 

ّباد، يف حين لم  المصادر على هذه الداللة بشواهد أخرى غير الشاهد الذي ذكره ابن ع 

ب  ط ـر  ا، كما هو الحال يف العـين واألضـداد لق  ترد هذه الداللة يف بعض المصادر مطلق 

ــرة والصــحاح وا يت والجمه ــك  ــن الس  ألضــداد واألضــداد لألصــمعي واألضــداد الب

ي ل. ذ   للصاغاين، والتكملة. كما أهنا فاتت الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

، وقد 15/110، وتنظر هذه اللهجة يف اللسان )عوا( 2/186ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

صرح بنقلها عن األزهري، لكني لم أجـدها ـــ بـل لـم أجـد هـذه الداللـة ـــ يف معجمـه 

مادة )عوا(. وقد أوردت مصادر كثيرة هذه الداللـة دون أن تشـير إلـى أهنـا التهذيب يف 

نّة ـــ دون إشـارة إلـى  س  لهجة، لكنها عممتها، فذكرت أهنا الناب من اإلبل ـــ وهـي الــم 

، يف حـين 39/55، والتاج )عنا( 411سنامها، ينظر: المقصور والممدود للقالي ص 

جمهــرة والصــحاح والمحكــم. وقــد أورد لــم توردهــا مصــادر عديــدة، مثــل العــين وال

ا لهذه اللهجة، وهو قوله:   صاحب اللسان يف الموضع السابق بيت ا غير منسوب شاهد 

م   م ه  ـــو  ــس  ف ق  ت ـــثَّ أ م  ـنام  اج  ـ ـانوا السَّ  وكـ

 

ـا   ب يع هــ ـاب  ر   غــ
 
ـــد  النَّـــي ـــّواء  ب ع  ع   ك 

د  لـ  ي  و  ي )خ 
ل  ـذ  ي ب اله  ؤ  ، 175ـ(، ينظـر: ديوانـه ص هــ28بـن خالـد، ت  والبيت ألبي ذ 

ورواية الديوان فيها بعض االختالف، كمـا أهنـا ال شـاهد فيهـا؛ حيـث جـاء فيـه البيـت 

ها»بلفظ:  ب يع  ... راث ر  ّراء  ... كع  ت بَّ نام  اج  ا يف شـرح «وكانوا السَّ ، وهو هبذا اللفظ أيض 

ـا يف التـاج ، كما جاء منسوب ا إلى أبي ذؤيب هبذه األلفـاظ أ1/225أشعار الهذليين  يض 

(، 4/558، وكذلك يف اللسـان )عـرر( 14/7)عرر(  ت ـثَّ ، إال أنـه جـاء فيـه بلفـظ )اج 

ـغ يرته. وقـد  ـيرته أو ص 
نام أو ق ص  ّراء الناقة الذاهبة السَّ وقد جاء يف هذه المصادر: أن الع 

ي ل ص  ـذ  ا 406أورد الدكتور عبد الجـواد الطَّي ـب هـذه اللهجـة يف كتابـه لغـة ه   معتمـد 

 على ن ّص اللسان.
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 :ع ن

ي ن يـد: الع  د  ي ن ــ بكسر اليـاء وفتحهـا ـــ وهـو الج  قاء ع 
ي ـئ، س  ، بلغـة ط 

ل ق والخ 
(1)

يف لغة غيرهم
(2)

. 

                                                           

ل ق(، وهو تصحيف أو خطأ طباعي، والتصويب من المصـادر  ( 1) الذي يف المطبوع: )الح 

ل ـق: البـالي، ينظـر: اللسـان  األخرى، ومنها المصادر الـواردة يف الهـامش التـالي. والخ 

 .10/89)خلق( 

، 43ص  ، وتنظر هذه اللهجة يف األضـداد لألصـمعي2/161ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

يت ص  ـك  ، ومقـاييس اللغـة 293، واألضـداد لألنبـاري ص 197واألضداد البـن الس 

، 36/232، والتاج )عين( 13/304، واللسان )عين( 2/251، والمحكم 4/201

واللفظ يف المصادر األربعة األولى بكسر الياء فقط، أما المصادر الثالثة األخيـرة فقـد 

ت على أنه بالكسـر والفـتح، ول كـن الكسـر أكثـر، كمـا أهنـا أضـافت بعـد ذكـر هـذه ن صَّ

ـا»اللهجة:  ي ن: جديدة، طائيـة أيض  بة ع  ر 
ـقاء «ق  ا؛ ألن الس  ، وهـي داللـة ال تختلـف كثيـر 

بة أوعيـة متشـاهبة. وقـد استشـهدت المصـادر السـابقة التـي ذكـرت هـذه اللهجـة  ر 
والق 

م ك  اح )الح  مَّ ك يم ا سوى المحكم عليها ببيت للط ر  هـــ(، 110لطـائي، تـويف بعـد بن ح 

 وهو قوله: 

ــد    ــي نٍ  ق  ــلُّ بــاٍل وع  ن هــا ك 
ــلَّ م  ض   اخ 

 

ت باط ن    ــم  ـــ ال ال ــم  ـــ ـا بال ـــ واي ــــفَّ الرَّ  وج 

ويف رواية هذه المصادر بعض االختالف، لكنه ال يتصل بموضـع الشـاهد، والبيـت يف  

ــ»، وهــو فيــه بلفــظ: 265ديوانــه ص  ــلُّ بــاٍل وع  ن هــا ك 
ل ق  م  ــأ خ  وايــا...ف  يــف  الرَّ ج  ، «ي ٍن و 

ل  ع 
ّف: ف  ي. وج 

م وب ل  ل ق  ــ يف الرواية األخرى ــ ق د  ي واب ت ّل. وأ خ 
، أي ن د  لَّ ض  وقوله: اخ 

ب مـن سـير اإلبـل  ـر  يف ــ يف الرواية األخـرى ـــ اسـم لض  ج  ماٍا، أي صار جاف ا، والو 

وايا: مفردها راوية، والمراد هبـا ـــ إن ية  السريع. والرَّ ـق  ـّف( ـــ األ س  جـاء قبلهـا لفـظ )ج 

يـف( علـى  ج  ل على اإلبل. وإن جاء قبلها لفـظ )و  م  الكبيرة التي يوضع فيها الماء وت ح 

ال: األرا الواسـعة  ية المـاء. والــم 
ق  ل أ س 

م  الرواية األخرى، فالمراد هبا اإلبل التي ت ح 

ت باط ن: المتطامن المنخفض.  الممتدة. الـم 

= 
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ي ن»المصادر التي أضافت كما استشهدت  بة الع  ر 
، أوردته غير منسوب، وهـو « الق  ج  بر 

 قوله: 

ــــي ن   ــــع يب  الع  ي ن ــــي كالشَّ  مــــا بــــال  ع 

بة   ؤ  ّجاج )ت  وهو لر  ضـمن أرجـوزة  160هــ(، حيـث ورد يف ديوانـه ص 145بن الع 

بـة. والشـاعر  ر 
ت تلـك المصـادر ـــ هـو الق  ـّرح  ـع يب ـــ كمـا ص  ي نــه طويلـة، والشَّ ـب ه ع  ي ش 

ـحها أكثـر مـن  ل ئـت  بالمـاء، حيـث يكـون ن ض  بة الجديـدة إذا م  ر 
ع منها بالق  م  واهنمال الدَّ

زها ــ وهي مواضع الخياطة منها ــ إنما تلتـئم بتكـرار اسـتعمالها  خار  المستعملة؛ ألن م 

ـي ن علـى حها. ومع أن المصادر استشهدت هبذا الرج، علـى داللـة الع  ّل ن ض 
القربـة  في ق 

ل قة؛ ألهنمـا متشـاهبتان يف  الجديدة، فال يمنع مانع يف نظري من حمله على القديمة الخ 

زهــا، والقديمــة  خار  ــحها بســبب عــدم التئــام م  ــح؛ فالجديــدة يكثــر ن ض  صـفة كثــرة النَّض 

ا من كثرة اسـتعمالها، بـل قـد يكـون  ت ك  ت ه  ل دها أصبح بالي ا م 
حها ألن ج  ل قة يكثر ن ض  الخ 

ل قة أولى؛ فهذه هي داللته عند سائر العرب سوى ط ي ئ، وقائله ح مله على القديمة الخ 

 وليس طائي ا.
ّ
ي يم   ت م 

ـر  س  وهذه الداللة المضادة المنسوبة إلى ط ي ئ أنكرها بعـض اللغـويين؛ فـابن فـارس ي ف 

ي ن فيقول يف مقاييس اللغة الموضع السابق:  قاء الع  ـقاء إذا قـال الخليـل: يقـا»الس  ل للس 

ق  ـرُّ ب  مـن التَّخ  ـر  قَّ ق  ـي ن؛ ألّنـه إذا ر  ا مـن الع  يَّن. وهذا أيض  ٌع منه: قد ت ع 
ض  و  قَّ م  ي ور 

ب ل 

ن ظ ر  به قاء كأنه ي  وهذا عنـدنا »، ثم يقول بعد أن ساق هذه اللهجة وشاهدها: «فصار الس 

ي ون، وهي التي ذ ي ن الذي به ع  ـقاء. وإنمـا مما ال معنى له، إنما الع  ي ـون الس  كرناها من ع 

ل ط القوم ألهنم رأوا:  ي نا»غ  ي ا وع 
لَّ جديد وباٍل. وهذا «بال  ، فذهبوا إلى أن الشاعر أراد ك 

بـة الجديـد  ر 
ي ـون. وقـد تكـون الق  ي ن: الذي يكون به ع  ي، والع 

خطأ؛ ألن البالي الذي ب ل 

ل د ي ب يف الج  ي ون لع  ار يفسر لنا إغفـال بعـض المصـادر لهـذه ولعل هذا اإلنك«. ذات ع 

: العــين  ، والتهــذيب 2/255الداللــة واالكتفــاء بــإيراد الداللــة المشــهورة، ينظــر مــثال 

ل ــت الــداللتين كلتيهمــا، كمــا هــو الحــال يف 3/209 ف  ، وإن كانــت بعــض المصــادر أ غ 

د يف الصحاح والتكملة ومجمل اللغة. وقد أورد هذه اللهجة الدكتور عبد الفتاح محم

= 
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 حشا نحغ ن

 :غ ن

شانة رام: الغ  رابة بعد الص  مان ــ الك  ــ بلغة ع 
(1)

. 

 حشا نحف ء

 :فعفع

ف ع ع  ي: الف  د  ن، الج  يف لغة ب ط ن من الي م 
(2)

. 

 :حفق

                                                           
= 

، والدكتور أحمد هاشم السامرائي يف كتابه المجاالت اللغوية 365كتابه لغة ط ي ئ ص 

 معتمدين على جملة من المصادر السابقة. 139للهجة ط ي ئ يف لسان العرب ص 

رام: بعد 4/542ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) ل، بعد الص  يد النَّخ  ر  رابة: هي أصول ج  ، والك 

يــد و ر  مه. وتنظــر هــذه اللهجــة يف المحكــم قطــع الج  ــر  ، والتكملــة )غشــن( 1/273ص 

، والتــــاج )عشــــن( 13/313و)غشــــن(  13/285، واللســــان )عشــــن( 6/283

ى 35/244و)غشــن(  35/203 ــرو  ، وجــاء يف هــذه المصــادر عــدا الثــاين أن اللفــظ ي 

شانة(، وأن هذا الوجه هـو الصـحيح، وأن بعـض اللغـويين نسـبه إلـ ا )الع  ى بالعين أيض 

ن. وقد أغفلت بعض المصادر هذه اللهجة، مثـل التهـذيب، بـل إن بعضـها أهمـل  الي م 

ا، كما هو الحال يف العين، وبعضها أهمل مادة )عشـن(،  ماديت )عشن( و)غشن( مطلق 

 كما هو الحال يف الجمهرة، أو مادة )غشن(، كما هو الحال يف الصحاح.

ذه اللهجة يف المصادر التي تحـت يـدي، ، ولم أجد ه4/542ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

، والقـاموس 4/318بل إن هذه الداللة لم ت ـرد إال يف بعضـها، ينظـر: التكملـة )فعـع( 

، يف حين خلـت منهـا معجمـات 21/277، والتاج )فعفع( 966المحيط )فعفع( ص 

 كثيرة وكبيرة، مثل العين والجمهرة والتهذيب والصحاح والمحكم واللسان.
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حة ق  ن، الراحة: الف  ف ّقاحة: ويقال، بلغة الي م 
(1)

. 

 حشا نحق ا

 :قدد

دّ  ق  ر: الـم  م  ف: وقيل، الخ  ن صَّ ن م  راب بالي م  ش 
(2)

. 

                                                           

، وهذه اللهجة منصوص عليها يف مصادر كثيرة، لكن 2/361لمحيط يف اللغة ينظر: ا ( 1)

: المنتخــب  ّقاحــة، ينظــر مــثال  حــة والف  ق  ، والجمهــرة 1/50بعضــها أورد اللفظــين؛ الف 

، 7/14، والتـاج )فقـح( 2/546، واللسان )فقح( 2/78، والتكملة )فقح( 1/553

: العــين  ، 4/70، والتهــذيب 3/52وبعضــها اقتصــر علــى األول فقــط، ينظــر مــثال 

: مجمل اللغة 3/19والمحكم  ، 4/703، وبعضها اقتصر على الثاين فقط، ينظر مثال 

ّبـاد، أمـا  ب ط اللفظ األول يف جميع هذه المصادر بفتح الفاء، كما هو عنـد ابـن ع  وقد ض 

ّبـاد ـــ يف كـل المصـادر السـابقة التـي  اللفظ الثاين فقد ضبط بالضم ــ كما هو عند ابن ع 

ما بالفتح، بل إن صاحب التكملة ن ـّص علـى هأوردته سوى التكملة والتاج فقد جاء في

ا، وكـذلك ضـبط اللفظـان بـالفتح يف القـاموس المحـيط )فقـح(  ، لكـن 299الفتح ن ص 

 دون أن ي شار إلى أهنما لهجة.

، ولم أجد يف المصادر التي تحـت يـدي مـا يشـير إلـى 5/197ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

ا، بل جاء يف بعضها أنه منسوب إلـى الشـام،  ن خصوص  ارتباط هذا اللفظ وداللته بالي م 

ــا يف صــيغته وداللتــه ال يتســع المجــال هنــا إال  وقــد ســاقته هــذه المصــادر مــوردة خالف 

ّي ــ بكسر الميم والفتح وتشـديد الـدال  د  ق  ــ  ّد والـم  ق  لموج،ه؛ حيث أوردته بصيغ: الـم 

ّي. د  ق  الء  ــ والــم  ـل، أو طـ  س  ـراب يتخـذ مـن الع  ب مـن الشَّ ـر  وذكـرت يف داللتـه أنـه ض 

ــر، ينظــر: الجمهــرة  م  ـــ أو هــو الخ  ــب خ حتــى ذهــب نصــفه ـ ـــ أي ط  ــف ـ ن صَّ ، 1/114م 

ــــ  9/43، 8/269، والتهـــذيب 2/676 ـــدد( 44ـ ـــة )ق ـــد(  2/315، والتكمل و)مق

و)مقـد(  9ـــ 9/8، والتاج )قدد( 2/408و)مقد(  2/346، واللسان )قدد( 2/344

يف حـين اقتصـرت بعـض المصـادر علـى الصـيغتين األولـى والثانيـة،  104ــ  9/103

، وبعضها اقتصر على الصيغة الثانيـة فقـط، ينظـر: ذيـل أمـالي 6/327ينظر: المحكم 

= 
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 :ق ل

ي د  : القاش  ل س الرَّ واد ــ الف  ءيــ يف كالم أهل السَّ
(1)

. 

                                                           
= 

، وبعضــها علــى الثالثــة فقــط، ينظــر: العــين 3/837، ومجمــل اللغــة 149القــالي ص 

استشـهدت المصـادر السـابقة عـدا العـين  . وقـد2/540، والصحاح )مقـد( 5/124

رو م  ّي )تويف يف حدود عام  والصحاح والمجمل ببيت لع  ب ي د  ب ال،ُّ ر  يك  د  ع  هــ(، 21بن م 

 روي بالصيغتين األولى والثانية، وهو قوله: 

ب  
ــــل ح  ــــة  م س  ب ش  ــــوا ابــــن  ك  ك  ــــم  ت ر   اوه 

 

ق د    ــم  ب  الـ ــر  ــن  ش  ل وه  ع  ــغ  ــم  ش   وه 

هذه المصادر بعض االختالف، والذي يعنينا منه ما يتصل بموضع الشاهد؛  ويف رواية 

ي( فقــط يف  د  ق  ـــم  ( فقــط يف المحكــم واللســان، وبلفــظ )ال د  ق  ـــم  حيــث جــاء بلفــظ )ال

، وهو 99الجمهرة، وجاء بالروايتين يف التهذيب والتاج. والبيت يف ديوان الشاعر ص 

ي(، والقصيدة التي د  ق  منها البيت مشروحة يف ذيل أمـالي القـالي، وممـا  فيه بلفظ )الـم 

ــه يف الموضــع الســابق:  ــباح»جــاء في ــة: الصَّ ب ش  ــن  ك  ــن قــيس اب ب أخــو  ب ر  يك  ــد  ع  ــن م  ب

ي:  األشعث د  ق  ـط علـى وجـه األرا. والــم  ن ب س  ل... م  ـدَّ ج  ّب: م 
ـل ح  س  بن قـيس... وم 

ــة بالشــام ــّد، قري ق  ــى م  ــر منســوبة إل م  ــالعين كمــا استشــهدت بعــ«. خ  ض المصــادر، ك

والصـــحاح والتكملـــة واللســـان والتـــاج يف المواضـــع الســـابقة علـــى الصـــيغة الثالثـــة 

ّي( بشواهد أخرى، آثرت عدم إيرادها؛ ألهنا تختلف عن الصيغة التـي أوردهـا  د  ق  )الـم 

ّباد.  ابن ع 

يفـه. وي5/459ينظـر: المحـيط يف اللغـة  ( 1) ـواد الع ـراق، أي ر  ــواد س  نظــر: ، ويقصـد بالسَّ

ــ ووقـع يف الموضـع األول: القاشـر، وهـو  226، 9/206، والتهذيب 5/183العين 

، 15/181,183، واللسـان )قسـا( و)قشـا( 6/494خطأ طباعي ــ والتكملـة )قشـا( 

. وقــد أشــارت هــذه المصــادر إلــى أن اللفــظ 148، 39/145والتــاج )قســا( و)قشــا( 

ــه ع ب ت رَّ ب ع  ــر  ــن األصــمعي أن الع  ( بالشــين أعجمــي، وروت ع
ّ
ــي ( و)ق س 

ّ
ــي ــى )ق ش  ل

( مختلـف، وأنـه 
ّ
ـي ا أن لفـظ )ق س  والسين، ولكن هذه المصادر عدا التكملة نقلت أيض 

= 
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 :قطع

طاع راهم: الق  يل ــ الدَّ ذ  ــ يف لغة ه 
(1)

. 

 :قطن

ي ط   عالـم  : نوالق  د  خ 
(2)

ر،  ص 
بلغة م 

(3)
. 

                                                           
= 

ــاج الموضــع األول الســابق:  ــوة، جــاء يف الت س  ــي مشــتق مــن الق  ــوة »عرب س  وأصــل الق 

ـشيءالصالبة من كل  أ ، فهو ق س  د  ا: زاف، أي ر  و  وا ق س  س  م  ي ق  ه  ر   ... ق سا الد 
ّ
وينظـر: «. ي

ب من الكالم األعجمي ص  رَّ ع  ريـب قـاٍش، »، وفيه: 257الـم  : إنمـا هـو ت ع  ّ
ي م ق س  ه  ر 

د 

ي نة ل بة ليست ب ل  ته رديئة ص  ضَّ
وة، أي ف  س  يل من الق 

ع  ا: قـاموس «ويقال: هو ف  ، وينظر أيض 

. ولــم أجــد يف المصــادر 212المصــطلحات االقتصــادية يف الحضــارة اإلســالمية ص 

 ي تحت يدي ما يشير إلى اللغة األصلية لهذا اللفظ.الت

، 22/21، ولم أجد هذه اللهجة إال يف التـاج )قطـع( 1/146ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ر يف شيء من المصـادر التـي  ك  ّباد، بل إن هذه الداللة لم ت ذ  ح بنقلها عن ابن ع  رَّ وقد ص 

فاتت هذه اللهجة الدكتور . وقد 973تحت يدي سوى القاموس المحيط )قطع( ص 

ي ل. ذ   عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

،انــة، وعلــى البيــت الصــغير داخــل البيــت الكبيــر، وقــد ورد يف المــيم  ( 2) يطلــق علــى الخ 

، والتــاج )خــدع( 8/65الحركــات الــثالث، واألصــل الضــم، ينظــر: اللســان )خــدع( 

20/261. 

ــة  ( 3) ــر: المحــيط يف اللغ ــين ، وي5/327ينظ ــر: الع ــذيب 5/103نظ ، 16/271، والته

، 36/4، والتــاج )قطــن( 13/345، واللســان )قطــن( 6/2183والصــحاح )قطــن( 

ـا. وجـاء يف شـفاء  اوأضافت كل هذه المصادر عد ب ر أيض  الصحاح: أنه كذلك بلغة الب ر 

يل ص  خ  ، وقصد السبيل فيما يف اللغة العربيـة 240الغليل فيما يف كالم العرب من الدَّ

يل  خ  وميَّة. يف حين جاء يف 2/378من الدَّ ب عن الر  رَّ ع  ، والتاج الموضع السابق: أنه م 

= 
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 :قفش

ف   ب  : ريالق  لغة يمانية، ليال،َّ
(1)

. 

 :ق د

ل   تاح: دياإلق  ف  ن، الـم  بلغة الي م 
(2)

. 

                                                           
= 

: الجمهـرة  ـر إلـى أصـله، ينظـر مـثال  ب، لكنهـا لـم ت ش  ـرَّ ع  بعض المصادر أنه أعجمـي م 

ــن الكــالم األعجمــي ص 2/1204 ب م رَّ ع  ـــم  ــد 6/284، والمحكــم 272، وال . وق

ــ ــت استشــهدت بعــض المصــادر الســابقة عل ى ورود هــذا اللفــظ يف كــالم العــرب ببي

 اختلفت يف نسبته، وهو قوله: 

ب ت ها  ـــــر  ـــــٍل ض 
ــــن  م راج 

 ق ّبـــــةٌ مـ 

 

ـــــــون     يف ق ي ط 
ـتاء  ــــــ د  الش  ـــــــر  ـــــــد  ب  ن 

 ع 

هـــ( يف اللسـان، وإلـى أبـي 104بن ثابت )ت  بن حسان ب إلى عبد الرحمنحيث ن س   

ي )تـويف يف حـدود عـام  ح  م  ب ل الج  ه  ب وجـاء بالنسـبتين يف شـفاء  هـــ( يف126د  رَّ ع  الــم 

الغليل ــ ووقع فيه )دعبل الجمحي( وهو تصحيف ــ وقصد السبيل والتاج. والبيت يف 

ب ـل ص 61ديوان عبد الـرحمن ص  ه  . وقـد ورد البيـت يف مصـادر 70، وديـوان أبـي د 

قـا كثيرة، وروي بألفاظ مختلفة ــ واختالفهـا ال يتصـل بموضـع الشـاهد ـــ تتبعهـا محق

ن. ب من برود الي م  ر  ل: هي ض 
راج   الديوانين. وقوله: م 

، والتهذيب 2/786، وتنظر هذه اللهجة يف الجمهرة 5/403ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

، 5/111، واللســان )قفــر( 3/174، والتكملــة )قفــر( 6/378، والمحكــم 9/121

 .13/254والتاج )قفر( 

، والمحكـم 5/117نظـر هـذه اللهجـة يف العـين ، وت5/347ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 2)

، لكــن مصــادر أخــرى ذكــرت أن اللفــظ أصــله 3/366، واللســان )قلــد( 6/312

نية، ينظر: تفسير غريب القرآن  ر إلى كونه لهجة ي ـم 
، والمنتخب 384أعجمي، ولم ت ش 

ب من الكالم األعجمـي ص 2/675، والجمهرة 2/602 رَّ ع  ، وزاد 314، 20، والـم 

= 
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 :قيفعل

ع ل م  م: الق  خ  ح الضَّ د  ي ل، الق  ذ  بلغة ه 
(1)

. 

                                                           
= 

ب ص 7/25 المســير رَّ ع  ، ويف تفســير 123، والمهــذب فيمــا وقــع يف القــرآن مــن الـــم 

ـل عليـه قولـه تعـالى:  م  ٹ ڤ ڤ ﴿غريب القرآن والمصدرين األخيرين: أنـه ح 

ر، واآلية  63من اآلية  ﴾ڤ م  ى، علـى اعتبـار أن  12من سورة ال،ُّ ـور  من سـورة الشُّ

ل يــد، كمــا ســيأيت. و ل يــد أو إق  قال يــد: م ق  ــا: شــفاء الغليــل فيمــا يف كــالم مفــرد م  ينظــر أيض 

يل ص  خ  ــدَّ ــن ال يل 272العــرب م خ  ــدَّ ــن ال ــة م ــة العربي ــا يف اللغ ، وقصــد الســبيل فيم

، وقد أضافت بعض المصادر السابقة 38ــ  9/37، والقوالن يف التاج )قلد( 1/203

ل يـد يف التـاج الموضـع السـابق، وهـ ا أخرى للفظ وردت كلها باإلضافة إلـى إق  ي: صيغ 

ل د. والمصادر التـي أشـارت إلـى أن أصـله أعجمـي مختلفـة يف هـذا  الد وم ق  ل يد وم ق  م ق 

ــاج  ب وزاد المســير والمهــذب وقصــد الســبيل والت رَّ ع  ـــم  األصــل؛ ففــي الجمهــرة وال

ومي.  المواضع السابقة: أنه فارسي، وأضاف المهذب: أنه ن ب طي، وأضاف التاج: أنه ر 

مـا يشـير إلـى أنـه ممـا توافقـت عليـه اللغـات  43لقرآن ص وجاء يف كتاب اللغات يف ا

ب شــية. ومــع هــذه األقــوال فــإن مصــادر لغويــة كثيــرة  العربيــة والفارســية والنَّب طيــة والح 

مته، وهذا يعني ضمن ا أن أصحاهبا يـرون عروبتـه،  ج  ير إلى ع 
أوردت اللفظ دون أن ت ش 

ن، ي ـر إلـى وقوعـه يف لهجـات الـي م  : إعـراب القـرآن للنحـاس كما أهنا لـم ت ش  نظـر مـثال 

ــــذيب 4/20 ــــة 9/33، والته ــــل اللغ ــــة 3/730، ومجم ــــاييس اللغ ، 4/20، ومق

 .19/333، والتفسير البسيط 2/528والصحاح )قلد( 

، وقد ن بَّه محققه على أن اللفظ ورد يف أصول الكتاب 2/215ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

تحت يدي بالفتح، بل هو فيهـا بضـم القـاف، بفتح القاف. ولم أجده يف المصادر التي 

ت على هذه اللهجة، كالعين  ، والتهذيب 1/336، والمنتخب 2/300سواء التي ن صَّ

ث ين ص3/297 د  ح  ل ــط الـــم  ، واللســان 5/492، والتكملــة )قمعــل( 45، وإصــالح غ 

، أم التي ذكرت الداللة دون إشارة إلى 30/160، والتاج )قمعل( 11/569)قمعل( 

= 
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 :قوع

ن   ب  : عوالق  طوالـه 
(1)

ي ل،  ذ  ع  : وقيل، يف لغة ه  دوالصَّ
(2)

يف لغتهم، 
(3)

. 

                                                           
= 

، لكــن الــذي جــاء يف 2/414، والمحكــم 1198، 2/1160ا لهجــة، كــالجمهرة أهنــ

ـا.  ـول أيض  م  ع  ى الق  مَّ ح الصغير، كما جاء فيه ويف التاج: أنه ي س  د  الجمهرة وحده: أنه الق 

ـا. وقـد استشـهدت المصـادر  م أيض  ل ع  ى الق  مَّ وجاء يف المحكم واللسان والتاج: أنه ي س 

 كم على هذه اللهجة برج، غير منسوب، وهو قوله: السابقة عدا الجمهرة والمح

أ ب    ـــــو  أ ٍب ح  ـــــو  ـت ه م  األ را  ب  ــــ  ي ل 

 

ـــب    ق  األ ث ل  ـــو  ن ك ب  ف  ــم  ـــل  الــ ع   كالق م 

م له يف هذه المصادر عدا العين والتكملة بما يفيـد بأنـه   ولم أعثر له على نسبة، لكن ق د 

ي ل. وقــد ورد البيــت يف الل ــذ  ــاز ه  جَّ ــأ ب(. والبيــت يف ألحــد ر  ســان وحــده بلفــظ )األ ث 

ّم  ن ض  أ ب: الحـاف ر الشـديد الخفيـف الــم  أ ب، الـو  و  أ ٍب ح  س، وقوله: ب و  وصف حافر ف ر 

وء.  ف  ك  ّب: الـم  ن ك  أ ب: مرادف له. الـم  و  ع ب، والح  عَّب، أي الذي يشبه الق  ق  ناب ك الـم  السَّ

أ   ل ب: الرتاب والحجارة، ولفظ األ ث  ب الذي ورد يف اللسان، ال أستبعد تحريفـه؛ إذ األ ث 

ده ــ أنه  ليس يف معانيه ما يتوافق مع المعنى العام للبيت، وأقرب هذه المعاين ــ على ب ع 

ر، ينظــر يف هــذه الــدالالت ــج  اللســان )ثــأب( و)ثلــب( و)حــأب( و)وأب(  :اســم لش 

ــدك791، 288، 242، 1/234 ــد أورد هــذه اللهجــة ال ــد ، علــى الرتتيــب. وق تور عب

ي ل ص ـذ  ا علـى مـا جـاء يف اللسـان  386ــــ  385الجواد الطَّي ـب يف كتابـه لغـة ه  معتمـد 

 والتاج فقط.

ب ط ك مـن أعلـى  ( 1) ور من األرا الذي ي ه  د  ر، أو هو الح  د  ن ح  ب وط: ــ بفتح الهاء ــ الـم  الـه 

ـب ط. ينظـر: التـا ب وط: ــ بضمها ــ مصدر الفعـل ه   20/102ج )هـبط( إلى أسفل. والـه 

 .103ــ

ود:  ( 2) ع  بة الشاقة. والصُّ ق  ا على الع  ل ق أيض  ود: ــ بفتح الصاد ــ الطريق الصاعد، وي ط  ع  الصَّ

ع د. ينظر: اللسان )صعد(   .3/251ــ بضمها ــ مصدر الفعل ص 

ـا بـين 1/186ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 3) ّبـاد أن هنـاك خالف  ، والمفهـوم مـن ن ـّص ابـن ع 

ي ل؟، لكن الذي يف المصـادر ا ذ  للغويين يف هاتين الداللتين المتضادتين؛ أّيهما لهجة ه 

= 
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 :قلد

ّواد ي ر، األ ن ف: الق  م 
بلغة ح 

(1)
. 

 :قلض

ي ل تقـول: ق و ا ذ  ـ: ه  ض  ذا ق و  اٍ  اهـذا بـ  ـو  ال  ، ب ق  ٍل. وهمـا  أي ب ـد  ب ب ـد 

                                                           
= 

ــوط هــي لهجتهــا، ينظــر: العــين  ب  ، والتهــذيب 1/170التــي تحــت يــدي أن داللــة اله 

، بل إن التهـذيب لـم يـذكر 22/49، والتاج )قنع( 4/340، والتكملة )قنع( 1/261

ب وط فقط؛ فلعل ن ّص  ّباد قد طرأ عليه شيء مـن التغييـر. وقـد وردت إال داللة اله  ابن ع 

هاتان الداللتان دون اإلشارة إلـى أن إحـداهما لهجـة يف األضـداد للصـاغاين، يف حـين 

ب وط فقط يف اللسـان )قنـع(  . وقـد أورد 1/228، والمحكـم 8/299وردت داللة الـه 

ي ل ـذ  ا علـى مـا  442ص هذه اللهجة الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغـة ه  معتمـد 

 جاء يف التاج فقط.

، 2/326، وتنظــر هــذه اللهجــة يف التكملــة )قــود( 5/485ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1)

د 9/46، والتاج )قـود( 400والقاموس المحيط )قود( ص  ن جَّ ، يف حـين جـاء يف الــم 

ا على هذه اللهجة ق333ص  د(. وقد أورد التاج وحده شاهد  و  ق 
بة: أنه )الـم  ؤ  بن  ول ر 

ّجاج )ت   هــ(: 145الع 

اد   ـــــــــــوَّ ـــــــــــٍل ق  ي
و ب ت ل  ـــــــــــم  ـــــــــــع  ي س  ل   أ ت 

بة   ؤ  ب ـل، ولـم 39وهو يف ديوان ر  ، وهو ــ كما يبدو من سياقه يف القصيدة ــ يف وصف ج 

ا على هذه اللهجة يف مصدر آخر، ويظهـر أن االستشـهاد بـه عليهـا موضـع  أجده شاهد 

م»بيـت مباشـرة: خالف؛ فقد جاء يف التاج بعـد ال ـد  ت ق  ، يقصـد أن «ويقـال يف تفسـيره: م 

م. ويبدو أنـه يقصـد بـذلك معجـم  د  ت ق  رته بعض المصادر بـم  اد( يف الشاهد ف سَّ وَّ لفظ )ق 

ـراه  المحكم أو اللسـان؛ حيـث لـم أجـد هـذا البيـت يف مصـدر آخـر سـواهما، وقـد ف سَّ

ن، وأن اللسـان مـن مصـادر بالتفسير المذكور، ومعلوم أن المحكم مـن مصـادر اللسـا

 .3/371، واللسان )قود( 6/536التاج، ينظر: المحكم 
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ي ضان ضان وق  اي ضان: ق و  ت ق  أي ي 
(1)

. 

 حشا نحك ا

 : بش

ب ر ه واحد: الك  ج  ب ل الذي له و  بلغة الكوفيين، الطَّ
(2)

. 

 : ذل

تائل ي ئ ــ ما فات  ا: الك  ل أول ما تحملــ بلغة ط  الواحدة ، لي د  من النَّخ 

                                                           

ـل ع، وهـو إعطـاء سـلعة 5/464ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 1) قاي ضة بالس  ، والمقصـود الــم 

ــوا(  ــة )ق ــذه اللهجــة يف التكمل ــر ه ــوا( 4/89وأخــذ أخــرى. وتنظ ــاج )ق ، والت

ح المصدر األخير بنق21ــ 19/19 رَّ ّبـاد. وقـد جـاء ، وقد ص  ل هذه اللهجة عـن ابـن ع 

ي ضان( وحـده يف مصـادر أخـرى دون اإلشـارة إلـى أنـه لهجـة، ينظـر: التهـذيب  لفظ )ق 

ــان )قــيض( 9/216 ، وجــاء يف المصــدر األخيــر والتــاج الموضــع 7/225، واللس

ت قاي ض هب تين الــم  ل ع  ي ن ــ بتخفيف الياء ــ اسم للس  ي ض  مـا، يقـال: السابق ما مفاده: أن الق 

ـي ن ـــ بتشـديد اليـاء ـــ اسـم  ي ض  سـاٍو لـه. كمـا جـاء أن الق  هذا ق ي ض له، وق ياا له، أي م 

ي ن، فهو مثل الب   تباي ع  ي ن. وقد أشار إلى هذه اللهجة الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف للم  ي ع 

ي ل ص ذ   .475كتابه لغة ه 

، والتهـذيب 5/361ه اللهجـة يف العـين ، وتنظـر هـذ6/258ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 2)

، يف حــين أوردت بعــض 14/5، والتــاج )كــرب( 3/181، والتكملــة )كــرب( 10/213

ير إلـى أهنـا لهجـة، ينظـر: المحكـم  ، واللسـان 7/13المصادر هذه الداللة دون أن ت ش 

، وجــاء فيــه ويف التــاج الموضــع الســابق قــوالن آخــران يف داللــة هــذا 5/130)كــرب( 

غ ير.اللفظ؛ وه  ما: أنه الطَّب ل ذو الرأسين، أو هو الطَّب ل الصَّ
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ت   لةيك 
(1)

. 

 : دة

ر د  مُّ : الك  ن ي س  ل الي م  لَّـع مـن األرا إذا وأ ه  ت ق  ر الع ظـام التـي ت  د  ن الـم 

تيأ ث   ر  : ر  د  اك 
(2)

. 

                                                           

ب ت هذه اللهجة إلى ط ي ئ يف إصالح المنطـق 6/221ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)
، وقد ن س 

، 6/768، والمحكـم 5/1809، والصحاح )كتـل( 10/136، والتهذيب 357ص 

، 3014/176، والتــاج )كتــل( 11/583، واللســان )كتــل( 11/112والمخصــص 

ث ع ب يف المنتخب  ونسبت إلى ب ل حار  ، يف حين أوردت بعض المصادر 2/459بن ك 

ير إلى أهنا لهجة، ينظـر: كتـاب النخلـة ص  ، وقـد أوردت 287هذه الداللة دون أن ت ش 

ا غيـر منسـوب استشـهدت بـه علـى هـذه اللهجـة، وهـو  هذه المصادر عدا النخلة رج، 

 قوله: 

ى ب    ـــع د  ت  س  ـــر  ـــد  أ ب ص  ـائل يق  تــ ـا ك   هــ

 

ـــــــــل      والع ثاك 
ـاء  ــــــــ ـــــــــة  األ ف ن يل   ط و 

ولم أعثر له علـى نسـبة. وقـد ورد هـذا الرجـ، يف بعـض هـذه المصـادر ب،يـادة ونقـص  

ـا يف  واختالف يف بعض ألفاظه، لكنه اختالف ال يتصل بموضـع الشـاهد، وينظـر: أيض 

، 11/10مواضع أخرى من اللسان، يف مـواد )أثكـل( و)ثكـل( و)عثكـل( و)عطبـل( 

، ومــن التــاج، ينظــر: مــواد 15/204، علــى الرتتيــب، ومــادة )قنــا( 456، 425، 89

. وقـد أورد 39/173، )قنـا( 30/9، )عطبـل( 29/251، )عثكـل( 28/94)ثكـل( 

ي ـئ ص  ، والـدكتور أحمـد 334هذه اللهجة الدكتور عبد الفتاح محمد يف كتابه لغـة ط 

ي ـئ يف لسـان العـرب ص هاشم السامرائي يف كتابه المجاالت اللغويـة  ، 148للهجـة ط 

 معتمدين على المصادر السابقة.

، ولم أجد هذه اللهجة يف المصادر التي تحـت يـدي، 6/207ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

ـير إلـى أهنـا لهجـة، ينظـر: مـثال   أما الداللة فقد أورداا مصادر كثيـرة، لكـن دون أن ت ش 

= 
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 : شة

رّ  يال ألهل: الك  الع راق م ك 
(1)

. 

 : شه

هاء ر  رة: الك  ل ى النُّق  أ ع 
(2)

ي ل،  ذ   ،بلغة ه 

                                                           
= 

ــــدر( 6/747محكــــم ، وال10/107، والتهــــذيب 5/326العــــين  ــــة )ك ، والتكمل

ــدر( 3/184 ــدر( 5/135، واللســان )ك ــاج )ك ــا 14/12، والت ــم تورده ، يف حــين ل

 مصادر أخرى، كالجمهرة ومجمل اللغة والصحاح.

، وقد نسـب هـذا المكيـال إلـى أهـل العـراق يف العـين 6/138ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

، 5/137ســـان )كـــرر( ،، والل6/654، والمحكـــم 9/443، والتهـــذيب 51/277

، ووردت اللفــظ هبــذه الداللــة، لكــن دون نســبة يف الصــحاح 14/16والتــاج )كــرر( 

، يف حين لـم تـرد هـذه الداللـة يف بعـض المصـادر، كمـا هـو الحـال يف 2/805)كرر( 

الجمهرة ومقاييس اللغة ومجمل اللغة، وقد جـاء يف اللسـان والتـاج والعبـارة لـألول: 

: مكيـال أل هـل ا» رُّ ـل  »لعـراق، ويف حـديث ابـن سـيرين: الك  م  ا لـم ي ح  ـر  إ ذا بلـغ المـاء  ك 

ا  س  ر  »، ويف رواية: »ن ج  ذ  ل  الق 
م  ر  لم ي ح  ر  ك  د  مـار، «إ ذا كان الماء ق  ّر سـتة أ وقـار ح  ، والك 

ه: يكـون  ـيد  ـرار  الطعـام، ابـن س  : واحـٌد أ ك  ـرُّ ا... والك  يـر 
ف  وهو عند أ هل العراق ستون ق 

، بالمصر اك يـك  ك  ي،: ثمانية م 
ف  ا، والق  ي، 

ف  تُّون ق  ّر: س  ب ا. قال أبو منصور: الك  د  ي أ ربعين إ ر 

ــرُّ مــن هــذا  ي ل جــاٍت، قــال األ زهــري: والك  : صــاع ونصــف، وهــو ثــالث  ك  وك  كُّ ـــم  وال

ا ٍق ستون صاع  س  ا،كل و  ق  س   «.الحساب: اثنا عشر و 

فا من اإلنسـان، وهـي ( 2) رة الق  ي مـة  يعني ن ق  ظ  وة ع  ـد  ح  م  وة، والق  ـد  ح  م  ط ـع الق  ن ق  ـدة يف م  ه  و 

ر رأسه، ينظر: اللسان )نقر(  خَّ ؤ  ، والمعجم الوسـيط 5/229بارزة يف قفا اإلنسان يف م 

 .758ص 
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ه   ر  ى م ث لهوالك  ه  ر  يات والك 
(1)

. 

 : عب

ب ة ع  بة: الك  ع  ون البيت المربع ك  مُّ راق ي س 
م  ، أهل الع  ع ك عابيوالج 

(2)
. 

                                                           

، والجمهـرة 3/376، وتنظـر هـذه اللهجـة يف العـين 3/356ينظر: المحيط يف اللغـة  ( 1)

، والتكملــة 16/41، والمخصــص 4/137، والمحكــم 6/13، والتهــذيب 2/801

، وقـد اقتصـرت 36/243، والتاج )كـره( 13/536، واللسان )كره( 6/353)كره( 

ى  ه  ر  كل هذه المصادر عدا التاج على الصيغة الممدودة دون المقصورة وجمعها )الك 

ر فإنه يكون بضم الكـاف  يات(، أما التاج فذكرها، ون صَّ على أن اللفظ إذا ق ص  ه  ر  والك 

دون الفتح. كما ورد يف الجمهـرة وحـده يف الموضـع السـابق أن بعـض اللغـويين فقط 

ي ل، جاء فيه:  ذ  ون هذه الداللة المنسوبة إلى ه  م  م  ل ّية... »ي ع  ذ  فا، لغة ه  رة الق  هاء: ن ق  ر  الك 

لّيـة، هكـذا يقـول األصـمعي، ولـم أسـمعه يف  ذ  أ س بأسـره، لغـة ه  ه والرَّ ج  هاء: الو  ر  الك 

د داللـة هـذا اللفـظ علـى  ،«شعرهم أمـا المصـادر األخـرى يف المواضـع السـابقة فت ـور 

ي ل. كمـا أشـار التـاج وحـده إلـى  ذ  أ س، دون إشارة إلى أن ذلـك يخـتص هبـ  ه والرَّ ج  الو 

رة يف حـين تـدل المقصـورة  ل ى النُّق  قول آخر، مفاده: أن الصيغة الممدودة تدل على أ ع 

أ س. وقد أو ه والرَّ ج  رد هذه اللهجة الدكتور عبـد الجـواد الطَّي ـب يف كتابـه لغـة على الو 

ي ل ص  ذ  ا على ما جاء يف بعض المصادر السابقة، ولكنـه اقتصـر  430ــ ـ 429ه  معتمد 

على الصيغة الممدودة فقط، أما المقصورة فقد فاتته؛ ألنه لم يرجع إلى المصادر التي 

ا ع والحـق أن »لى ن ّص الجمهرة السابق: أورداا، وهي المحيط والتاج، وقد قال معلق 

ي  
ل  ـذ  ن، فلعـل األصـمعي سـمعه مـن يهذا اللفظ ال يوجد فيما بين أيـدينا مـن أشـعار اله 

ي ل يف باديتها فرواه عنها ذ   «.ه 

، أما بقيـة 1/207، ولم أجد هذه اللهجة إال يف العين 1/231ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

: المصادر التي تحت يدي فتورد هذ ير إلـى أهنـا لهجـة، ينظـر مـثال  ه الداللة دون أن ت ش 

= 
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 : عسم

س   ع  م  والك  ك  مار: سوم والع  ي ر، الح  م 
بلغة ح 

(1)
. 

                                                           
= 

، واللســـان 1/285، والمحكـــم 1/325، والتهـــذيب 2/668، 1/406المنتخـــب 

ــاج )كعــب( 1/718)كعــب(  ــة يف بعــض 4/86، والت ــرد هــذه الدالل ــم ت ، يف حــين ل

 المصادر، كما هو الحال يف الجمهرة والتكملة.

د ورد هذان اللفظان يف أغلب المصادر منسـوبين ، وق2/220ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ل ب  ّدة، يظهر أن بعضها ناجم عن الق  مار عامة، كما وردا بصيغ ع  ي ر بداللة الح  م 
إلى ح 

ــوس( اللتــان  م  ك  ــوم والع  س  ع  ــي غ: )الك 
المكـاين، وبعضــها نــاجم عــن الحــذف؛ وهــي ص 

وم والك   ع  س  وم والك  س  ك  ّباد، وكذلك: )الع  ـم أوردهما ابن ع  س  ع  وم والك  ـك  س  وس والع  م  ع 

م(، ينظر: العين  ع  س  ، 3/304، والتهـذيب 110ـــ 1/109، والمنتخـب 2/305والك 

، والتكملــة 8/47، والمخصــص 2/418، والمحكــم 3/1276والصــحاح )كســع( 

، 12/416، واللسـان )عكسـم( و)كعسـم( 6/139، و)كعسـم( 3/391)عكمس( 

، و)عكسـم( 22/68، و)كسـع( 232، 16/141، والتاج )عكمس( و)كعس( 522

نسـبة عامـة،  2/1156، يف حين جاءت النسبة يف الجمهـرة 211، 33/73و)كعسم( 

ـوم »وبداللة مقيدة؛ جاء فيـه:  س  ع  ، لغـة يمانيـة... ويقـال ك  ّ
ـي ش  ح  مـار الو 

ـم: الح  عس  الك 

ا ، وقد أشير إلى هذا الخالف يف التـاج والتكملـة المواضـع السـابقة. وأكثـر هـذه «أيض 

لمصــادر استقصــاء لهــذه األلفــاظ هــو التــاج، وقــد ورد فيــه يف المواضــع الســابقة ممــا ا

ـوم  س  ك  يتصل هبذه الصيغ مالم يرد يف غيره؛ فقد وردت يف الموضع األخير صـيغتا )الع 

وم( مضـبوطتين بفـتح العـين، وهمـا يف بقيـة المصـادر بالضـم، كمـا سـاق فيـه  ـك  س  والع 

ـم س  ع  ـوم وبقيـة الصـيغ لألهلـي،  خالف ا مفاده أنه قيـل: الك  س  ع  ـي، والك 
ش  ح  مـار الو 

للح 

حشـية أو األهليـة. كمـا سـاق يف الموضـع  مار من غير تقييـد بالو 
ا للح  وقيل: هي جميع 

الذي يسبق األخير خالف ا يف أصل هذه األلفـاظ، وهـل هـي مـن مـادة )كعـس( والمـيم 

 زائدة، أو من )كعم( والسين زائدة.
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 :  ع

لُّع ع: التَّك  مُّ ي ر، التَّج  م 
بلغة ح 

(1)
. 

 : وف

ن   ع  : فيالك  ر  ون ما أ ش  مُّ راق ي س 
ن  ووا من أ عالي د  أهل الع  اف  يرهم ك 

(2)
. 

 : لح

ي ٌف كال  ال ي ك  : حيكاح ي ك   ءٍ يس 
 
ي ب ت ه فمـا ، كيـأي ال ي ح  ، ح  يف ش  ـر  وض 

ي ف   ي م، كاح  فيه السَّ ل  م ث ل حاك  وأ حاك  : وكاح  وأ كاح  ، لغة س 
(3)

. 

 

                                                           

، والمصادر التي تحت يدي تنسب هذه اللهجـة نسـبة 1/225للغة ينظر: المحيط يف ا ( 1)

 : ن، كما هو معروف ــ ينظـر مـثال  ي ر من كبار قبائل الي م  م 
عامة فتجعلها لغة ي ـمانية ــ وح 

، والتكملــــة )كلــــع( 1/278، والمحكــــم 1/314، والتهــــذيب 2/946الجمهـــرة 

ـــع( 4/347 ـــاج )كلـــع( 8/313، واللســـان )كل جـــاء يف هـــذه  ، كمـــا22/70، والت

ع بالتَّحال ف، وعبارة األول:  مُّ ـع، لغـة »المصادر تفسير التَّج  مُّ لُّـع: التَّحـال ف والتَّج  التَّك 

لَّعوا على ي ده، أي تجمعوا ّي؛ ألهنم ت ك  ي ر  م 
الع الح  ي ذو الك  م   «.يمانية، وبه س 

، واللسـان 10/275، وتنظر هذه اللهجة يف التهذيب 6/277ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2)

ــاج )كنــف( 9/310)كنــف(  ــد أغفلــت هــذه اللهجــة 24/183، 9/310، والت ، وق

 مصادر كثيرة وكبيرة، كالعين والجمهرة والصحاح والمحكم والعباب والتكملة.

، وهـي 2/97، وتنظر هذه اللهجة يف التكملة )كـيح( 3/137ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3)

كالعين والجمهرة والتهذيب والمحكم والصحاح لهجة أغفلتها مصادر كثيرة وكبيرة، 

( بالداللـة المـذكورة  واللسان والتاج، لكن المصدرين األخيرين أوردا )حـاك  وأ حـاك 

، والتاج )حيك( 10/418دون أن يشيرا إلى ارتباطهما بلهجة، ينظر: اللسان )حيك( 

27/79. 
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 حشا نحالم

 :حخع

ـع: عةياللَّخ   وهـو اسـرتخاء يف ، لغـة يمانيـة، ــ والياء زائـدة ـــ مـن اللَّخ 

م س 
الج 

(1)
. 

 :حيفق

ق ه: ل م  ق  م  ت  الشيء  أ ل  ق  م  ل 
(2)

ي س تقول:  ت ب ت ه. وق  ت ه: ك  و  ح  م 
(3)

. 

                                                           

، والمحكم 1/613مهرة ، وتنظر هذه اللهجة يف الج1/127ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

، والتـــاج )لخـــع( 8/317، واللســـان )لخـــع( 4/351، والتكملـــة )لخـــع( 1/141

، ويظهــر أن هــذه اللهجــة منقولــة يف األصــل عــن معجــم الجمهــرة؛ فعبارتــه 22/77

ت بعــض المصــادر الســابقة ــــ وهمــا  ح  ــرَّ ــا، وقــد ص  ّبــاد متطابقتــان تمام  وعبــارة ابــن ع 

، وهي لهجة أهملتها مصادر كثيرة، بل إن مـادة )لخـع( لـم التكملة والتاج ــ هبذا النقل

 ترد يف معجمات كبيرة وشهيرة، كالعين والتهذيب والصحاح.

هكذا ضبط الفعل؛ صيغة الماضـي بكسـر المـيم، وصـيغة المضـارع بـالفتح، وقـد نبـه  ( 2)

المحقق على أنه وقـع هكـذا يف أصـول الكتـاب. يف حـين ضـبط الماضـي يف المصـادر 

، 2/974، والجمهــرة 2/584عــت إليهــا بفــتح المــيم، ينظــر: المنتخــب التــي رج

، والصـحاح )لمـق( 6/442، والمحكم 2/445، واألفعال 5/212ومقاييس اللغة 

، أمـا المضـارع فقـد 26/208، والتاج )لمـق( 10/332، واللسان )لمق( 4/1551

 جاء بالفتح يف بعضها، كالمحكم، ويف بعضها بالضم، كالمنتخب واللسان.

ّباد مـن 5/428ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3) ت مصادر عديدة على ما ذكره ابن ع  ، وقد ن صَّ

: األضـداد  ي ل، ينظر مثال  ق  ي س، كما أضافت أن داللة الكتابة لع  و إلى ق  ح  نسبة داللة الـم 

ـاّلم ص  ألبي عبيـد القاسـم ـتاين ص 45بـن س  س 
ج  ، والمنتخـب 172، واألضـداد للس 

، 25، واألضــداد لألنبــاري ص 242اد ألبــي الطيــب اللغــوي ص ، واألضــد2/584

= 
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 حشا نحيف م

 :م ح

الة: الـم الح خ  الـم 
(1)

ي ل،  ذ  بلغة ه 
(2)

. 

                                                           
= 

، واألضـــداد 10/332، واللســـان )لمـــق( 6/442، والمحكـــم 9/179والتهـــذيب 

ي ص  ن ش  ، لكن مصـادر أخـر أثبتـت داللـة الكتابـة 26/208، والتاج )لمق( 156للـم 

و لســائر العــرب، ينظــر: األضــداد لألصــمعي ص  ح  ي ــل، وجعلــت داللــة الـــم  ق  ، 40لع 

يت ص  ك  ّبـاد؛ ألنـه 139واألضداد البن الس  ، وهذا معاكس للمفهـوم مـن ن ـّص ابـن ع 

ب يف  ي س، وانفـرد ق ط ـر  و لق  ح  أثبتت داللة الكتابة دون نسبة، ثم ن صَّ على أن داللة الـم 

ي ل، وال يبعد أن خلال  أصـاب  131كتابه األضداد ص  ق  ي س وع  و لق  ح  فجعل داللة الـم 

لم يتنبه له المحقق. يف حـين أوردت مصـادر عديـدة الـداللتين دون اإلشـارة النَّّص، و

ّي ص  ز  ــوَّ : األضــداد للتَّ ــثال  ــر م ــين، ينظ ــا لهجت ــى كوهنم ــال 14إل ، 2/445، واألفع

و أشـهر، 5/149، والتكملة )لمق( 116واألضداد للصاغاين  ح  . ويظهر أن داللة الـم 

رب؛ ولــذا اقتصــرت عليهــا بعــض وقــد تقــدم أن بعــض المصــادر جعلتهــا لســائر العــ

، ومجمـــل اللغـــة 2/974المعجمـــات دون أن تنســـبها إلـــى أحـــد، ينظـــر: الجمهـــرة 

، ومــن الغريــب أن 4/1551، والصــحاح )لمــق( 5/212، ومقــاييس اللغــة 2/795

ا، كما هو الحال يف العين.  بعض المعجمات لم تذكر الداللتين مطلق 

ل ف الدابة، مأخوذ ( 1) عاء يوضع فيه ع  ط ـب، ينظـر: التـاج  و  ـب الرَّ ش  ل ـى، وهـو الع  من الخ 

 .38/9)خلي( 

، وتنظــر هــذه اللهجــة يف الفــائق يف غريــب الحــديث 3/118ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 2)

، 2/111، والتكملــة )ملــح( 4/355يف غريــب الحــديث واألثــر  ، والنهايــة3/388

المصـادر هـذه . وقـد أوردت بعـض 7/81، والتـاج )ملـح( 2/604واللسان )ملـح( 

، والقــاموس المحــيط 5/99الداللــة دون أن تشــير إلــى أهنــا لهجــة، ينظــر: التهــذيب 

= 
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 حشا نحولن

 :نجد

د ن ج 
غير: الـم  ب يل الصَّ ي ل، الج  ذ  يف لغة ه 

(1)
. 

 :نعش

ر ، هـو بـالغين: وقيـل، هل الحجاز ــ طائر مثل العصفورـــ بلغة أ: النُّع 

                                                           
= 

، يف حين أهملتها مصادر كثيرة، كالعين والجمهرة والصحاح والمحكم. 310)ملح( 

استشهد صاحبا الفائق والتكملة وحدهما على هذه اللهجة ببيت غيـر منسـوب ـــ  وقد

 قوله: ولم أعثر له على نسبة ــ وهو 

ـاٍق   ــ ث  يف و 
ـــه  ـــوا ب  ـاٍت أ ت  بَّ عــ  ر 

 

ــــــــــالح     ــــــــــه  يف م  أ س  ــــــــــٍع أو ب ر 
 خاض 

ـنان   ـا بس  ـر أيض  الة، ف س  خ  ـر بالــم  الح( يف البيت كمـا ف س  ا أن لفظ )الـم  لكنهما ذكرا أيض 

ـب علـى  ـالة أو ن ص  ع يف م خ  ض  أ س المقطوع المشار إليه يف البيت، إّما أنه و  ح، فالرَّ م  الرُّ

ّبـاد يف فيمـا ذكـره عـن مـادة )ملـح(. ر   نان ذكرها ابـن ع  ح. وداللة هذا اللفظ على الس  م 

ي ل ص ذ   .385وقد أشار إلى هذه اللهجة الدكتور عبد الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 

ــة )نجــد( 7/50ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 1) ، 2/350، وتنظــر هــذه اللهجــة يف التكمل

ف علــى ، و9/118والتــاج )نجــد(  ر  ش  ير الـــم 
ــغ  ــل الصَّ ب ي  ــه المصــدر األخيــر بالج  صَّ خ 

الوادي. وقد أوردت بعض المصادر هذه الداللة دون أن تشير إلـى أهنـا لهجـة، ينظـر: 

، يف حين أهملتها مصادر كثيرة وكبيرة، كـالعين 411ــ  410القاموس المحيط )نجد( 

ا فاتــت الــدكتور عبــد والجمهــرة والتهــذيب والصــحاح والمحكــم واللســان، كمــا أهنــ

ي ل. ذ   الجواد الطَّي ب يف كتابه لغة ه 
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ر أيض  : وقيل اهو النَّع 
(1)

. 

                                                           

، ولم أجد هذا اللفظ هبذه الداللة بالعين، ال بفتح النون 2/22ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

وال بضمها يف المصادر التي تحت يـدي، وإنمـا جـاء فيهـا بـالغين وبضـم النـون فقـط، 

حت بأنه لهجة، ول رَّ كنها نسبتها مرة إلى أهـل الحجـاز عامـة، وبعض هذه المصادر ص 

ب ـل  د ت الداللـة؛ فـذكرت أنـه الب ل  ـدَّ ونسبتها أخرى إلى أهـل المدينـة فقـط، كمـا أهنـا ح 

ــر(  2/78، واللســان )كعــت( 10/375، 5/495بلهجــتهم، ينظــر: المحكــم  و)نغ

ـــل(  5/233 ـــت( 11/68و)بلب ـــاج )كع ـــر(  5/33، والت ـــل(  14/143و)نغ و)بلب

نـه يسـمى أفت هذه المصـادر أسـماء أخـرى لهـذا الطـائر، فـذكرت ، وقد أضا28/65

ي ت، كما أضافت إليه دالالت مقاربـة غيـر مرتبطـة بلهجـة معينـة؛ جـاء يف اللسـان  ع  الك 

ـر »مادة )نغر(:  مَّ ب مـن الح  ـر  ـر ض  ـرة... وقيـل: النُّغ  ير واحدته ن غ 
صاف  راخ الع 

ر: ف  والنُّغ 

ن ول األ ح  ناق ير وأ ص  ر الـم  م  ران، وهو الب ل ب ل عند أهل المدينة... وهي ح  غ 
اك وجمعها: ن 

ــغار  ــن ص  ــو م ــل: ه ور، وقي ــف  ص  خ الع  ــر  ــر ف  ير... والنُّغ 
ناق  ـــم  ــر ال م  ير ح 

صــاف  ــر كالع  ي  ط 

ا ضاوي ا ير 
غ  ير، تراه أبدا ص 

صاف  وكثير من المصـادر التـي تحـت يـدي سـاقت هـذه «. الع 

: العـين الدالالت أو بعضها دون أن تشـير إلـى ا ، 4/405رتباطهـا بلهجـة، ينظـر مـثال 

. وقــد أوردت 2/833، والصــحاح )نغــر( 8/100، والتهــذيب 2/782والجمهــرة 

ــا غيــر منســوب استشــهدت بــه علــى هــذه  المصــادر الثالثــة األولــى يف مــادة )نغــر( بيت 

 اللهجة، وهو قوله: 

ـا أ نَّمــــ دام  ك  ــم  ـاق  الــــ قــــ ـــــن  أ ز  ل 
م   ي ح 

 

ـاف ر    ـا بأظــــــــ ل ن هــــــــ م  ـــــــــران   ي ح   الن غ 

ــا يف الجمهــرة الموضــع الســابق،   ولــم أعثــر لــه علــى نســبة، وينظــر غيــر منســوب أيض 

، وهـو يف 465، وأساس البالغة ص 3/876، ومجمل اللغة 5/453ومقاييس اللغة 

ـران(، وجــاء يف اللســان الموضــع  ع الن غ  هـذه المصــادر األربعــة األخيـرة بلفــظ: )بأ كــار 

ف ـران. كمـا استشـهد  السابق: أن الشاعر ي ص  عال ق الع ن ب بأ ظـاف ر الن غ  ّبه م  ا، وأنه ش  م  ر  ك 

ا، وهو ، غير منسوب أيض  ج   قوله:  الصحاح واللسان يف الموضعين السابقين بر 

= 
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 :نعص

ي ل ـــ أن ي ـ: االن ت عاص ذ  هوــ يف لغة ه  ـأ ر  ـل  فـال ي ط ل ـب  ث  ج  : يقـال، ت ر  الرَّ

ان ت ع ص  ولم ي بال  
(1)

. 

 

                                                           
= 

ــــــبُّ  ــــــٌر م ك  ــــــي ن غ 
ض  و  ــــــق  ح 

ل   ع 

 

ـــــــــبُّ    لـــــــــة  ي ع  ف  ـــــــــت  غ  ل  ف   إذا غ 

 1/635اللسان )غبب( ، و5/54ولم أعرف له نسبة، وينظر غير منسوب يف التهذيب  

 .26/105و)علق(  11/43، والتاج )حمر( 10/269، و)علق( 4/215و)حمر( 

، 18/95، ولم أجد هذ اللهجة إال يف التـاج )نعـص( 1/338ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

باب للصاغاين، ولم أرجع إليه؛ فمادة )نعص( ليست مما بين  ح بنقلها عن الع  رَّ وقد ص 

هجة أغفلتهـا مصـادر كثيـرة وكبيـرة، كـالعين والجمهـرة والتهـذيب يدي منه. وهذه الل

ك  يف وجـود مـادة )نعـص( يف كـالم  ـكَّ والمحكم والتكملة واللسـان، بـل إن بعضـها ش 

وأمـا )نعـص( فليسـت بعربيـة، إال مـا جـاء مـن اسـم : »1/304العرب، جاء يف العـين 

ن ســاء ب ب ب خ  ش  ـــم  صــة ال
ــه يف«ناع  شار إلي ـــم  صــة ال

ــد ، وناع  ــو أ س  ــنَّّص ه ــن ناع صــة  ال ب

ّل، ينظر ما جاء عنه يف: المؤتلف والمختلف  ق  ، شاعر جاهلي م  ّ
ي . 195ــ  194التَّن وخ 

ت يف وجودها التهذيب  ك  كَّ ، جاء فيه بعد نقل ن ّص العـين 2/35ومن المصادر التي ش 

ـع»السابق:  ج  ّح لي من باب )نعص( شيء أعتمده مـن جهـة مـن ي ر  إلـى  قلت: ولم ي ص 

؛ وهــذان النصــان منقــوالن عــن المصــدرين الســابقين يف «علمــه وروايتــه عــن العــرب

اللسان والتاج يف الموضعين السابقين، وألجل هذه الشكوك أهملت بعـض المصـادر 

ــا، كمــا هــو الحــال يف مقــاييس اللغــة ومجمــل اللغــة  مــادة )نعــص( فلــم تــذكرها مطلق 

لغـة »كتور عبـد الجـواد الطَّي ـب يف كتابـه والمصباح المنير. وقد فاتت هذه اللهجـة الـد

ي ل ذ   .«ه 
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 :نيفه

ه ه  : ن ـم  ه ن ـم 
ي رة، وهو نام ه، ان ـم  ب ه الح 

ـمانيةلغة ي  ، وهو ش 
(1)

. 

 حشا نحه ء

 :هبخ

ب يَّخة الجارية التاّرة: اله 
(2)

ي رية،  م 
لغة ح 

(3)
. 

                                                           

، والمحكـم 2/993، وتنظـر هـذه اللهجـة يف الجمهـرة 4/8ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 1)

ـــه( 4/337 ـــة )نم ـــه( 6/358، والتكمل ـــان )نم ـــه( 13/550، واللس ـــاج )نم ، والت

مصـادر ولـذا نجـد  ؛، ولم تذكر هذه المصادر يف مادة )نمـه( إال هـذا اللفـظ36/266

ـا، كمـا هـو الحـال يف العـين والتهـذيب  أخرى أهملـت هـذه المـادة فلـم تـذكرها مطلق 

 ومقاييس اللغة ومجمل اللغة والصحاح.

ينة الممتلئة. ( 2) م   أي السَّ

ــر: المحــيط يف اللغــة  ( 3) ، والــذي يف المصــادر التــي تحــت يــدي أن لفــظ 3/333ينظ

ّيـة يـدل علـى الجا ي ر  م 
ب يَّخة( يف الح  ـا، ينظـر: العـين )اله  ، والتهـذيب 3/359ريـة مطلق 

، 3/65، واللســان )هــبخ( 2/186، والتكملــة )هــبخ( 4/114، والمحكــم 5/386

ت يف نسـبة هـذه الداللـة، فنسـبتها إلـى 7/207والتاج )هبخ(  م  مَّ ، وبعض المصادر ع 

ن، ينظر: المنتخب  ت . أما الجارية الّتاّرة، فقد ذكر2/569، 132ــ  1/131أهل الي م 

ب يَّخة، ولكنها لم تجعل ذلـك  ى ه  مَّ هذه المصادر كلها عدا المنتخب والتكملة: أهنا ت س 

ـــ ـــالم خاص  ب ـــيَّخ: الغ  ا بلهجـــة معينـــة، كمـــا أضـــاف المحكـــم واللســـان والتـــاج أن اله 

ب يَّـة الغــالم والجاريـة بلغـة أهــل  َّ واله 
ب ـي ي رّيـة، وأضـاف المنتخـب وحــده: أن اله  م 

بالح 

ا، وهذان اللفظان األخيران ذكراما المصادر التي تحت يدي هبـذه الداللـة  اليمن أيض 

ـر إلـى أهنمـا لهجـة،  4/77ــ ومنها المحيط يف اللغـة يف مـادة )هبـى(  ـــ ولكنهـا لـم ت ش 

ـــا( 4/387ينظـــر: المحكـــم  ـــا( 15/352، واللســـان )هب ـــاج )هب ، 40/124، والت

 6/2532طا يف الصحاح )هبـا( واللفظان يف كل هذه المصادر بفتح الباء، يف حين ضب

= 
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 :هجل

راءة: اله جاء ي س، الق   ، يف كالم ق 
ّ
ـي ي س  آن  : وقيـل لق  ـر  أ  الق  ـر  : فقـال، ؟أ ت ق 

ف   ر  و منه ح  ج   ما أ ه 
 
اواهلل

(1)
. 

 :هاش

ّي  ر  هاص  ب من ب ر  : الـم  ر  نوض  د الي م 
(2)

. 

 

                                                           
= 

بكسرها، وجاء يف التاج الموضع السابق أن ضبطهما بالكسر يف الصحاح وقع يف أكثـر 

 نسخه، وأّن الفتح هو الصواب.

ـي س صـراحة يف 4/22ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1) ، ولـم أجـد هـذه الداللـة منسـوبة إلـى ق 

 المصادر التي تحت يدي، بل إهنا تورد الداللة ثم تس
ّ
ـي ي س  ل الق  ج  تشهد عليها بقول الرَّ

ّبـاد، ينظـر: التهـذيب  ، والتـاج 15/353، واللسـان )هجـو( 6/347الذي ساقه ابن ع 

ل ـت »، جاء يف المصدر األول: 40/131)هجو(  راءة. قال: وق  ي د: اله جاء الق  قال أبو ز 

ي س... ل من ق  ج  ر 
ذه الداللـة ، ثم ساق بقيـة القـول. وكثيـر مـن المصـادر لـم تـورد هـ«ل 

ا، كما هو الحال يف العين والجمهرة والصـحاح والمحكـم والتكملـة. ولـم أجـد  مطلق 

ي س اسم  ب ت إليهم هذه اللهجة؛ فق 
ا الذين ن س  ي س  د ق  د  يف المصادر التي تحت يدي ما ي ح 

يطلق على عدة قبائل وبطون مختلفة، وإن كان المشهور يف هذا االسم عندما ي ط ل ق أن 

ي الن المراد ي س ع  ر، ينظر: هناية األرب يف معرفة أنساب العرب  به بنو ق  ض  ـــ  361بن م 

362. 

، والتهـذيب 3/411، وتنظـر هـذه الداللـة يف العـين 3/407ينظر: المحـيط يف اللغـة  ( 2)

ن، فجـاء 3/236، والتكملة )هصر( 6/107 ، يف حين لم تذكر بعـض المصـادر الـي م 

و ب مـن الب ـر  ـر  ، والقـوالن يف اللسـان )هصـر( 4/206د، ينظـر: المحكـم فيها: أنـه ض 

 .14/239، والتاج )هصر( 5/265
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 :هقط

ق ط ي: اله  ش  عة الـم  ر  ق لغة فيه، ــ لغة ي ـمانية ــ س  والطَّه 
(1)

. 

 :ه س

ي س لُّها: اله  ّدان ك  أ داة الف 
(2)

مان،  بلغة ع 
(3)

. 

                                                           

، 233، وتنظـر هـذه اللهجـة يف العبـاب )هقــط( ص 3/340ينظـر: المحـيط يف اللغـة  ( 1)

قط( يف هـــذين 26/64و)طهـــق(  20/104والتـــاج )هقـــط(  ، وقـــد ورد لفـــظ )الــــه 

فورد فيهما باإلسكان فقط، كمـا ورد  المصدرين بإسكان الوسط وفتحه، أما )الطَّهق(

 4/190، والتكملــة )هقــط( 2/925اللفظــان كالهمــا باإلســكان فقــط يف الجمهــرة 

، كما اقتصرت بعض المصادر على لفظ )الطَّهـق( فقـط، وهـو فيهـا 5/106و)طهق( 

، يف حـين 10/231، واللسـان )طهـق( 4/119ساكن الوسط فقـط، ينظـر: المحكـم 

ا،كمـا هـو الحـال يف أغفلت مصادر أخرى ماديت  )طهق( و)هقط(، فلم تذكرهما مطلق 

 العين والتهذيب ومجمل اللغة ومقاييس اللغة.

ث عليهمـا، وقـد  ( 2) ـر  نـان في ح  ر  ران اللـذان ي ق  ّدة دالالت، والمـراد بـه هنـا: الثَّـو  ّدان ع  للف 

راثــة، ينظــر:  ــرة المســتعملين يف الح  ر الواحــد أو الب ق  ــو  ــق علــى الثَّ ل  اللســان )فــدن( ي ط 

ــّدان ــــ فيمــا يظهــر ــــ مجمــوع اآللــة التــي يجرهــا الحيــوان الــذي 13/321 . وأ داة الف 

ّباد بتشديد الالم والكسـر، ويظهـر لـي أن  ب ط لفظ )كّلها( يف ن ّص ابن ع  ث. وقد ض  ر  ي ح 

ـّدان  ّدان، كمـا أن الف  واب تشديد الالم والضم؛ ألنه تابع للفظ أداة وليس للفظ الف  الصَّ

ر، والضمير عائد على مؤنث، فهو متجه إلى األداة. كَّ ذ   لفظ م 

مان 4/34ينظر: المحيط يف اللغة  ( 3) ّدان ــ إلى ع  ، وقد نسبت هذه الداللة ــ أعني أ داة الف 

ّدة، ينظر: العين  ، واللسان 4/370، والمحكم 156، والبارع ص 4/72يف مصادر ع 

ب ت إلى ، يف حين جاء يف مصادر أخر6/253)هيس( 
ّدان نفسه، كما أهنا ن س  ى: أهنا الف 

ن، ينظر: الجمهـرة  ، لكـن المصـدر األخيـر 506، والعبـاب )هـيس( ص 2/864الي م 

ـبة يف التـاج )هـيس(  أشار االختالف يف الداللة، وينظر هذا االختالف يف الداللة والن س 

ن أن تشـير . وقد أوردت بعض المصادر داللة هـذا اللفـظ علـى الـداللتين دو17/26

= 
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 حشا نحلنر

 :رثب

ث ـب ثــاب: الو  ـود. والو  ع  ي ــر ـــــ الق  م 
ــد مــن : ــــ يف لغـة ح  ع  ق  سـادة. وم  الو 

ش ر  د الف 
قاع  م 

(1)
ر  : قيلو . بان؛ ألنه علـى : ل كويسمون الـم  ، ريهو السَّ ث  و  م 

ر   ريالسَّ
(2)

. 

                                                           
= 

، واقتصرت أخـرى علـى أداة 751إلى أنه لهجة، ينظر: القاموس المحيط )هيس( ص

ــّدان، ينظــر: الصــحاح )هــيس(  ــت بعــض المصــادر هــذه 3/992الف  ، يف حــين أغفل

ــا، كمــا هــو الحــال يف مجمــل اللغــة ومقــاييس اللغــة. واللفــظ ال يــ،ال  الــدالالت مطلق 

ما ا هبذه الداللة يف العامية الع  مان ص موجود   .245نية، ينظر: من فصيح العامية يف ع 

د عليها. ( 1) ع  ش التي ي ق  ر  ا من أنواع الف   يقصد نوع 

ّبـاد إلـى 10/191ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2) ، وواضح أن هذه اللهجة االتي نسبها ابـن ع 

ود وبعض  ع  ي ر تدور حول استعمال بعض مشتقات مادة )وثب( يف الداللة على الق  م 
ح 

ـد خـاص ـــ هـو  ما ير، أو علـى قاع  ـر  سـادة أو السَّ راش أو الو  يستل،مه من األشياء؛ كـالف 

ود على بعض األشياء السابقة، وهذه الداللة مضادة يف الجملة  ع  ر الق 
ث  ك ــ ألنه ي ك 

ل  الـم 

ـ،. وهـي داللـة منسـوبة إلـى هـذه القبيلـة يف  ف  للداللة المشهورة لهذه المـادة، وهـي الق 

: العـين مصادر كثيـر ة ـــ وإن تفاوتـت هـذه المصـادر يف بعـض تفصـيالاا ـــ ينظـر مـثال 

، واألضــداد 45، واألضــداد لألصــمعي ص 118، واألضــداد لقطــرب ص 8/247

يت ص  ـــــك  ، 1/263، والجمهـــــرة 162، وإصـــــالح المنطـــــق ص 199البـــــن الس 

ـــاري ص 2/1016 ـــاييس اللغـــة 15/158، والتهـــذيب 91، واألضـــداد لألنب ، ومق

، والتكملــــة )وثــــب( 10/219، والمحكــــم 1/231والصــــحاح )وثــــب( ، 6/86

، والتــاج )وثــب( 144، واألضــداد للمنشــي ص 1/792، واللســان )وثــب( 1/282

ت ــب األضــداد 4/189 ، وقــد جــاء يف هــذه المصــادر عــدا العــين وإصــالح المنطــق وك 

ل ك الـذي ال ل ـق يف هـذه اللهجـة علـى الــم  بان ي ط  ث  و  و؛ ألّنـه والتكملة: أن لفظ الــم  ـ،   ي غ 

= 
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 :رصل

ن: الوصائل ـر مخططـة ي جـاء هبـا مـن الـي م  م  يتخـذها النسـاء ، ث ياب ح 

ر   اع  ود 
(1)

. 

 :رضش

                                                           
= 

ير. وقــد استشــهد األصــمعي يف كتابــه األضــداد الموضــع  ــر  مــالزم للجلــوس علــى السَّ

ة إليــه يف غالــب المصــادر  وَّ ــ،  ع  الســابق علــى هــذه اللهجــة بحكايــة رواهــا ــــ وجــاءت م 

ي ـر، فقـال  م 
ل وك ح  ك من م 

ل  السابقة التي تلته ــ مفادها أن رجال  من العرب دخل على م 

ــر، فقــال لـه الـــم   سَّ ــب فت ك  ث  ، فو  ف  ــل أنــه يــأمره بــالق  ج  ــد ــــ فظ ـّن الرَّ ع  ل ك: ث ــب  ــــ يريــد: ا ق 

ّيــة،  ي ر  م 
ــم بالح  لَّ ، أ ي: ت ك  ــر  مَّ . وح  ــر  مَّ فــار ح  ــل  ظ  ــن  د خ  ، م  ب يَّــت  ر  ن ا ع  ل ك: لــيس عنــد  الـــم 

ـر، وكـانو م  ـب س الث يـاب الح  ـرة ول  م  ي هم يلبسـوهنا، والمـ اوقيل: هـو مـن الح  راد أخـذ بـ، 

ي ر. م 
ب يَّة  فوقف على الهاء  بالتاء ، وهي لهجة ح  ر  : ي ري د  الع  ب يَّت  ر  لهم. وع  ك   وش 

، وقد نسبت مصادر كثيرة هذه الثياب إلى الي من، لكن بعضها 8/184ينظر: المحيط  ( 1)

ّباد من أوصـافها، وبعضـها زاد عليهـا، حيـث اقتصـر أك ثرهـا لم يستكمل ما ذكره ابن ع 

ود، ينظر: التهذيب  ، أو بالث ياب المخططة، ينظـر: مجمـل 12/234على وصفها بالب ر 

، وذكــرت أخــرى مــن ألواهنــا الب ــيض 5/1842، والصــحاح )وصــل( 4/927اللغــة 

ر، ينظر: المحكم  م  ، وجاء يف بعضـها أهنـا 11/729، واللسان )وصل( 8/376والح 

ــر، ينظــر: التــاج )وصــل ض  ــر وفيهــا خطــوط خ  م  ، ولــم أجــد مــا يشــير إلــى 31/42( ح 

صـائل: ث يـاب ي ــمانّية مـن الث يـاب؛ »اختصاص النساء هبا إال يف المنتخب، جاء فيـه:  الو 

ر ـغ  ل ب سـها الن سـاء، وهـو مـا ص  مها، ي  ـد  ق  يط م 
ن عة قد خ  ، هكـذا «من ل باس النساء، مثل م ق 

ر من ث ياهبّن. ينظر:  غ  . وقـد 2/472، كمـا ينظـر: 2/470وقع فيه، ولعل المراد: ما ص 

ن،  أوردت بعض المصادر هذا اللفظ بالداللة المذكورة دون إشارة إلى نسبته إلى الي م 

ا لــه، هــو لفــظ 2/892ينظــر: الجمهــرة  ، كمــا ذكــرت أغلــب المصــادر الســابقة مفــرد 

يلة(. ص   )و 
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راء ض  بة: الو  ق  ة لبني ف ،ارة يف الرَّ م 
س 

(1)
راب،  ث ن الغ  كأهنا ب ر 

(2)
. 

 :ريج

ي ج ّدان: الو  بة الف  ش  خ 
(3)

مان،  بلغة ع 
(4)

. 

                                                           

ى ــ يف رقبته تدل على مالك ( 1) و  ير ــ أي ي ك 
م هبا الب ع  ه، وكان لكـل قبيلـة يقصد عالمة ي وس 

ب عالمة معروفة مـن هـذه العالمـات يضـعوهنا إمـا  ر  رة من الع  ذ أو أ س 
أو عشيرة أو ف خ 

ون هبا مـا يملكونـه مـن اإلبـل، حتـى ال  ي ،  ذه أو جانب رأسه، ي ـم  على رقبة الب ع ير أو ف خ 

ــاّلك  ــرقة، وال يــ،ال م  ــونوهنا بــذلك عــن السَّ اإلبــل يف تخـتلط بغيرهــا يف مراعيهــا، وي ص 

ــب إلــيهم هــذه  ــ،ارة الــذين ت ن س  الج،يــرة العربيــة يفعلونــه إلــى يــوم النــاس هــذا. وبنــو ف 

ح بـه يف التـاج )وضـر(  التسمية هم بنو ف ،ارة رَّ ص  ب يان، كما هو م  . وهـم 14/198بن ذ 

ب يان بنو ف ،ارة ي ث بن ب غ يض بن ذ  نانية، ينظـ بن ر  د  ي الن من الع  ي س ع  ط فان من ق  ر: بن غ 

 .255جمهرة أنساب العرب ص

باع بمن،لـة 8/39ينظر: المحيط يف اللغة  ( 2) ي ر والس  ن، وهي من الطَّ
ث ن: جمعه ب راث  ، والب ر 

ــرثن(  ــاج )ب ــة للفــظ 34/137األصــابع مــن اإلنســان، ينظــر: الت . وتنظــر هــذه الدالل

راء يف التكملة )وضر(  ض  تـرد  ، وهي داللـة لـم14/198، والتاج )وضر( 3/225الو 

اّلد  ــن و  ــل العــين والجمهــرة والمقصــور والممــدود الب ــرة؛ مث ــرة وكثي يف مصــادر كبي

 والمقصور والممدود للقالي والتهذيب والمحكم واللسان.

ضة علـى  ( 3) ت ر  ع  راث، أو تكون م  ح 
ين اللذين يجران الـم  ر  بة التي تكون بين الثَّو  ش  هي الخ 

راثة على ث ـ ر، إذا كانت الح  ر واحـد، ينظـر: الجمهـرة ظهر الثَّو  ، 2/1046، 1/499و 

ـّدان يف حواشـي مـادة 2/401واللسان )ويج(  . وينظر ما سبق من تعليق على لفظ الف 

 )هيس(.

مــان يف عــدد مــن 7/215ينظــر: المحــيط يف اللغــة  ( 4) ــبت هــذه اللهجــة إلــى ع  ، وقــد ن س 

والتكملة  ،7/579، والمحكم 11/235، والتهذيب 6/197المصادر، ينظر: العين 

= 
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 حشا نح  ء

 :يفف

ميالد  : فوالي فُّ  ه  ر  لغة يمانية، نار والد 
(1)

. 

  

                                                           
= 

، يف حـين نسـبتها 6/152، والتـاج )ويـج( 2/401، واللسان )ويج( 1/505)ويج( 

ن، ينظـر: الجمهـرة  . ولـم 10/637، والتهـذيب 2/1046، 1/499أخرى إلى الـي م 

تــورد المصــادر الســابقة يف مــادة )ويــج( إال هــذا اللفــظ، وهــي مــادة أهملتهــا مصــادر 

 مجمل اللغة والصحاح.عديدة، كما هو الحال يف مقاييس اللغة و

، ولم أجد هذا اللفظ يف المصادر التي تحـت يـدي، 10/438ينظر: المحيط يف اللغة  ( 1)

ّبـاد مـع هـذا اللفـظ لفظ ـا آخـر، تـورده  بل إن مادة )يفف( مهملة فيهـا، وقـد ذكـر ابـن ع 

ّباد تحـت عنـوان )مـا أولـه يـاء(:  المصادر التي تحت يدي يف مادة )أفف(، يقول ابن ع 

م. وقيل: ال» د  يع من الخ  ر  يف السَّ ف  م، لغة يمانية. والي أ ف وف: الخ  ه  ر  ينار والد  وف: الد  ي فُّ

ّراج،  خ الـدُّ ّر من الطَّعام. وف ر  ّوار. والـم  ّ الخ 
ي ي ره. وقيل: هو الع  ن  ق ذ 

ت أ فَّف م  هو الذي ي 

ــآف يف ــه ي  ع  م  ، 10/541، المحكــم 15/589، وتنظــر مــادة )أفــف( يف التهــذيب «وج 

 .23/14، والتاج 9/8، واللسان 4/436، والتكملة 26والعباب ص 
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 نحخ تيف 

هذا البحث كما ذكرت يف مقدمته ج،ء من مشروع كبير يتمثل يف بناء 

معجم خاص بالمظاهر اللهجية التي تنضوي تحت المستوى الداللي من 

 فهو يرصد األلفاظ التي تستعمل بدالالت مختلفة يف بيئات لهجية عربية، اللغة

ونتائجه النهائية لن تظهر إال ، وال توجد يف البيئات العربية األخرى، خاصة

رأيت أن أخصص هذه الخاتمة لبعض النتائج  ؛ ولذابتمام ذلك المشروع

مادة هذا البحث التي : اإلحصائية وغير اإلحصائية التي تتصل بشيئين؛ أولهما

الذي استخلصت المعجم : هي ج،ء من مادة ذلك المعجم المنشود. والثاين

وأعني به معجم المحيط يف اللغة؛ حيث تبين لي من خالل هذا ، منه هذه المادة

 :البحث ما يلي

تنتمي ، اواثنين وثالثين لفظ   مئةــ بلغ عدد األلفاظ التي شملها البحث  1

 وتسع عشرة مادة لغوية. مئةإلى 

لى %( جاءت منسوبة إ57ــ نسبة كبيرة من هذه األلفاظ )يف حدود  2

ب إليها خمسة وسبعون لفظ   نيّة؛ حيث ن س  ؛ جاء توزيعها كما امواطن وقبائل ي م 

ن أربعون لفظ  : يلي ب إلى الي م 
ي ر تسعة عشر لفظ  ، ان س  م 

وإلى ، اوإلى قبيلة ح 

ـ ، قبيلة ط ي ئ تسعة ألفاظ نيّةـ  مان من مواطن القبائل الي م  ــ وع  مان  وإلى أهل ع 

،ال وإلى أهل، أربعة ألفاظ س والخ  ــ وسكاهنا األ و  ن يف مدينة  ج من أهل الي م  ر 

ــ لفظان ــ لفظ واحد، األصل   
ّ
ني ــ وهو إقليم ي م  ف  و  وهذه ، وإلى أهل الج 

ن وقبائله قد  ب إلى الي م  النسبة الكبيرة من هذا النوع من األلفاظ عندما ت ن س 

ّل هبا على أن أكثر هذا النوع قد يكون موروث   ت د  عن العربية الجنوبية القديمة  اي س 
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ن التي كانت شائعة يف الي م 
(1)

. 

جاءت منسوبة إلى  %(32ــ نسبة أقل بكثير من هذه األلفاظ )يف حدود  3

ب إليها ثالثة وأربعون لفظ   رّية؛ حيث ن س  ؛ جاء توزيعها كما اقبائل ومواطن م ض 

ي ل سبعة وعشرون لفظ  : يلي ذ  ب إلى قبيلة ه 
ل الحجاز أربعة وإلى أه، ان س 

د لفظ ، وإلى أهل مكة لفظ واحد، وإلى قبيلة ق ي س لفظان، ألفاظ وإلى أهل ن ج 

ب  ، م لفظ واحديوإلى قبيلة ت ـم  ، واحد وإلى ، لفظ واحد عووإلى فرعها بني ي ر 

ط فان لفظ واحد ي س لفظ واحد، قبيلة غ  وإلى قبيلة ف ،ارة ، وإلى قبيلة عبد الق 

ع د لفظ واحدوإلى بني ، لفظ واحد ل ي م لفظ واحد، س  وإلى بني ، وإلى بني س 

ر لفظ واحد ف  ع  ي ل أمر يسرتعي ، ج  ذ  وكثرة عدد األلفاظ المنسوبة إلى قبيلة ه 

أم أهنا كذلك ، ؟هل هذه الكثرة يف معجم المحيط فقط، االنتباه ويثير التساؤل

 ابب  ؛ وإن كان الجواب هو األخير فال شك أن لذلك س؟يف كل المعجمات

 يتصل بأصول هذه اللهجة أو يف بيئتها والظروف المحيطة بأهلها.

%( جاءت منسوبة إلى مواطن متفرقة ال 11ــ بقية األلفاظ )يف حدود  4

ّيتها ر  يَّتها وال م ض 
ن  وعدد هذه ، أو أهنا جاءت غير منسوبة، نستطيع القطع بي م 

ب إلى أهل العراق خمسة ن س  : ؛ جاء توزيعها كما يليااأللفاظ أربعة عشر لفظ  

ــ والمقصود به سواد العراق، ألفاظ واد  ــ ثالثة ألفاظيوهو ر  ، وإلى أهل السَّ ، فه 

وإلى أهل مصر لفظ ، وإلى أهل الشام لفظ واحد، وإلى الكوفيين لفظ واحد

بّاد باإلشارة إلى ، يف حين جاءت ثالثة ألفاظ غير منسوبة، واحد بل اكتفى ابن ع 

                                                           

 أشرت إلى هذا يف مقدمة البحث. ( 1)
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 أهنا لغة.

تبين لي من خالل هذا البحث أن بعض األلفاظ التي تستعمل ـ  5

بدالالت مختلفة يف بيئات لهجية عربية خاصة تعود إلى أصول أعجمية غير 

عربية
(1)

، قطن، قشو، شلم، شلط، شقل، زير: يف حواشي مواد ؛ ينظر ما جاء

 من هذا البحث.، قلد

لغة يحوي مواد ــ تبين لي من خالل هذا البحث أن معجم المحيط يف ال 6

د يف ولغوية وتفسيرات داللية ولهجات منسوبة وغير منسوبة... ال ت   ج 

معجمات اللغة الكبيرة المشهورة
(2)

كاللسان والتاج فضال عن غيرهما من ، 

، ترب، بيب: يف حواشي مواد ما جاء بقية المعجمات األصغر منهما؛ ينظر مثال  

، عرد، ضيب، صيب، صرنفح، صخى، صدد، شرع، رفو، حمر، حدق

 من هذا البحث.، يفف، هجو، نعر، فعفع، عنو، عقو، عفس، عطف

ــ تبين لي أن يف معجم المحيط يف اللغة ما يخالف المعروف يف  7

: يف حواشي مواد ما جاء معجمات اللغة الكبيرة المشهورة وغيرها؛ ينظر مثال  

 من هذا البحث.، هبخ، طلل، زير، بظر

جات التي أورداا معجمات اللغة الكبيرة ــ تبين لي أن بعض الله 8

ف إال عنه؛  المشهورة وغيرها مصدرها الرئيس معجم المحيط يف اللغة وال ت ع ر 

من ، قوا، قطع، عضرط، ذفط، خلص: يف حواشي مواد ما جاء ينظر مثال  

                                                           

 ب يَّن ت وجهة نظري يف إيرادها يف مقدمة البحث. ( 1)

 أشرت إلى سبب ذلك يف مقدمة البحث. ( 2)
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 هذا البحث.

ــ تبين لي أن إغفال بعض الباحثين المحدثين يف اللهجات لمعجم  9

ـ  الغة واكتفائهم بمعجمات أكثر منه شهرة وأكرب منه حجم  المحيط يف ال ـ

ت عليهم إثبات مظاهر لهجية عديدة للقبائل التي يبحثون  ــ ف وَّ كاللسان والتاج 

ك ت  يف ، وردت يف هذا المعجم ولم ترد يف غيره، يف لهجااا ر  ت د  وقد اس 

 ينظر مثال  من ذلك على كتب مؤلفة يف هذا الشأن؛  احواشي هذا البحث بعض  

، عطف، عثن، صرنفح، صخى، شعر، رفو، حدق: يف حواشي مواد ما جاء

 نعص.، نجد، كدر، قطع، عنو، علج، عقو

ــ عنـدما يقـارنون نصوصـها  10 ــ تبين لي أن إهمال محققـي المعجمـاتـ 

ــ مراجعة معجم المحـيط واكتفـائهم بمعجمـات أكثـر منـه ، بمعجمات أخرى 

ــ ــه حجم  ــرب من ــات كالل، اشــهرة وأك ــه لتحريف ــيهم التنب ت عل ــوَّ ــاج ف  ســان والت

يف  مـا جـاء وتصحيفات قديمة وقعت يف النصوص التي يحققوهنـا؛ ينظـر مـثال  

 من هذا البحث. مادة طلل

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.، اوآخر   والحمد هلل أوال  
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(5) 

 المحذوف المختلف فيه

 دراسة صرفية
 

 السيد إبراهيم املنسي سليم د.

 

 

  أستاذ مشارك بقس  تعغي  الغة  العربي  بمعهمد

 جامعم  – لغنماطقين بةيرهماتعغي  الغة  العربي  

 .القرى أمّ 

   نال شهادة الدكتوراه من قسم  الغةم  العربيم– 

 م2004 عمام المنصورة جامع  – اآلداب كغي 

 البخاريّ  صحيح يف النبويّ  الحوار) بأطروحته

 (.داللي  نحوي  دراس  –

  لممممه أعمممممال وبحمممموث منشممممورة يف مجممممالت

 محكم .
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 م ّخص نحب ث

ــه  ــف  في ــى  -)المحــذوف  المخت ل  ــد عل دراســٌة صــرفيٌَّة( بحــٌث يعتم

 المنهج الوصف
ّ
 التحليلي

ّ
 :ويهدف إلى، ي

اإلجابــة عــن التســاؤالت التــي ي ثيرهــا اخــتالف  الّصــرفّيين حــول  -

 محذوٍف ما.

إيضــاح المــذاهب واألحكــام الصــرفّية يف كــل موضــع مصــحوبة   -

 بدليلها.

 اإلسهام يف تيسير هذه الفكرة على المهتمين هبذا العلم. -

 :ومن أهّم نتائجه

 :االختالف يف المحذوف يتمّثل يف -1

 أم حرف زائد؟، أم المها، أم عينها، أهو فاء الكلمة، يينهتع 

 .إثباته أو حذفه 

 .ّلة الحذف  إيضاح ع 

ـم علـى مسـألة مـا  -2 ك  لكّل من القياس والّسـماع أثـره يف إصـدار ح 

ا  –وجوب ا ) ا( –جواز  ي ـل وف ع يـل صـحيح الـاّلم إذا ن سـب : مثل، امتناع  ع  ف 

ة إذا ن سب إليها.، إليه ول   وكذلك ف ع 

فـاء : الحرف المحذوف المخت ل ف يف تعيينه قد يكون أصلي ا فقط -3

 )اسم(.: مثل لفظ، والم الكلمة يف مذهب آخر، الكلمة يف مذهب
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ـــف يف تعيينــه قـــد يكـــون أصـــلي ا يف  -4 الحــرف المحـــذوف المخت ل 

ا يف مذهب آخر، مذهب يَّة ونظائرها.: مثل لفظ، وزائد  م   س 

 

Research Summary 
 

(The different discarded - a morphological study) 
research based on descriptive analytical approach ،and 
aims to: 

- To answer the questions raised by the difference 
of the literal about the deleted. 

- Clarifying the doctrines and the grammatical 
provisions in each place accompanied by its evidence. 

- Contribute to facilitate this idea to those 
interested in this science. 

The most important results: 

1- The difference in the deleted is: 

 His appointment ،whether he is a speaker ،a 
mother ،a mother ،or a character? 

 Prove or delete it. 

 Explanation of the deletion problem. 

2- For both measurement and hearing its effect in 
the judgment on a matter (Juba - Jawawa - Mtnna) ،
such as: the effective and valid if not attributed to him ،
as well as Vola if attributed to it. 

3- The different deleted letter in his appointment 
may be only original: the word in the doctrine ،and the 
word in another doctrine ،such as the word: (name). 

4- The different deleted letter in his appointment 
may be original in the doctrine ،and excess in another 
doctrine ،such as the term: toxicity and analogy. 
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 نحيفقّدم 

ــعت ، جعـل اخــتالف ألسـنة خل قــه آيـة، الحمـد هلل واختّصــنا بلغـة وس 

والصالة والسالم على نبينـا ، تبقى ببقائه إلى ما ال هناية، كتابه لفظ ا وغاية

ن دعا إلى طريق الهداية  :وبعد  ، محمد خير  م 

، «دراسة صـرفّية –ه المحذوف المخت ل ف في»: فموضوع هذا البحث

مثـل ، وهبذا القي د )دراسة صرفية( يخرج المحذوف المخت ل ف فيه نحوي ا

وغيرهما مما ذكره ابـن ، اجتماع نون الوقاية مع نون الّرفع أو نون اإلناث

ــوان ــا »: هشــام تحــت عن ن المحــذوف أّوال  أو ثاني  ــو  ــين ك  إذا دار األمــر ب

لى سائل عّقب عليها الدسـوقي يف حاشـيته وبّين فيه سبع م« فكونه ثاني ا أو 

المسألة الرابعة والخامسة»: بقوله
(1)

فال مدخل لهما ، من مسائل الّصرف 

«فاألولى حذفهما، لهما يف اإلعراب
(2)

. 

الحـذف أحــد األبــواب الخمســة التـي ينقســم إليهــا علــم الصــرف
(3)

 ،

 :وهي

 التغييـر بحركـة أو سـكون. -4 الحـذف. -3 البدل. -2 ال،يادة. -1

 إلدغام.ا -5

 ، والحذف يف الّصيغ الّصرفّية ظاهرة
ّ
قد يكـون قياسـي ا أو غيـر قياسـي

ا من العرب(.  )مسموع 

                                                           

 ف.ي راد هبما صيغة مفعول من األجوف، وصيغتا إفعال واستفعال من األجو ( 1)

 .386 -3/385حاشية الدسوقي  ( 2)

 .3/278المنصف  ( 3)
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ا فيه ا عليه أو مخت ل ف  أّما المّتفـق عليـه فـال ، والمحذوف قد يكون مّتفق 

ــل ا إاّل النّق ــه دور  ــتطيع ، أرى للباحــث في ــا يس ــه فرّبم ــف في ــا المخت ل  وأّم

.الباحث من خالل دراسته أن   يرّجح رأي ا أو يرّد قوال 

ـظ بعينـه ف  ٌف يف ل  ـر  أو يف صـيغة مقّيـدة ، والمحذوف يف هذا البحث ح 

ــا ــيَّن، بشــرط م ــه شــرط مع ــق في ــم تحّق ــين ، أو يف اس ــدار  الخــالف ب وم

ّلة حذفه.، أو إثباته أو حذفه، الصرفّيين حول تعيين هذا الحرف  أو بيان ع 

 :وتبدو أهمية هذا الموضوع يف

بيّ  - ـّب علمائنـا هـذه ، ن جمال لغتنا العربية وجاللهاأّنه ي  وي ظهـر ح 

 اللغة  وتفانيهم يف خدمتها.

 أّنه يدعو الباحثين إلى التأّني لمعايشة ما يتّم بحثه. -

أّن دراسته تجيب عن تساؤالت ي ثيرها اختالف الصـرفّيين حـول  -

 المحذوف المراد يف هذا البحث.

تنـاول هـذه  –فيمـا أعلـم  –ا ومع هذه األهمية لم أجد باحث ـا معاصـر  

الفكرة؛ لـذا كـان اختيـاري لهـذا الموضـوع الـذي تـوافرت لـديَّ أسـباٌب 

وأهداٌف أحاول تحقيقها بمعايشته؛ لتؤيت ثمارها كّل حين بإذن ، لدراسته

 اهلل.

 :أّما أسباب دراسته فأذكر منها

ت ـب األعـالم - نّـي : تفّرق ج،ئيـات هـذه الفكـرة يف ثنايـا ك   –ابـن ج 

 عباس حسن. –ابن يعيش  –ابن األنباري  –نيني الثما

ثيـر تسـاؤالت تـدعو إلـى  - اختالف الصرفّيين حول محذوف مـا ي 

 :منها، البحث



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
354 

 الحذف مصدره القياس أم السماع؟ 

 هل ي سهم القياس أو السماع يف ترجيح رأي على آخر؟ 

 هل تتكافأ األدلة فيظلُّ يف المسألة قوالن؟ 

 بي من أهل االختصاص.استحسان هذه الفكرة لدى أحبا -

 :وأّما أهداف البحث فيتقّدمها

ا. -  اإلجابة عن التساؤالت المذكورة سابق 

إيضــاح المــذاهب واألحكــام الصــرفّية يف كــل موضــع مصــحوبة   -

 بدليلها.

 اإلسهام يف تيسير هذه الفكرة على المهتمين هبذا العلم. -

 :منهج البحث وطريقتي يف عرا ماّدته

  أّمــا المــنهج المّتبــع يف
ّ
 التحليلــي

ّ
هــذا البحــث فهــو المــنهج الوصــفي

د المواضع المالئمة لعنوان البحث ص  وتقديمها مـن ، الذي يعتمد على ر 

 :خالل

 ذ كر أمثلة كافية لكّل موضع. -

 إيضاح بعض المفردات اللغوية يف الهامش. -

 إيضاح ما يف الموضع من مذاهب وأحكام. -

أو قبــول ، أو تضــعيفه، التعقيــب علــى كــل موضــع برتجــيح رأ ي -

 الرأيين.

ــب  - ت ترتيــب المواضــع داخــل كــل مبحــث حســب ورودهــا يف ك 

 الّصرف.
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 :خّطة البحث

م البحث إلى  مقّدمة وثالثة مباحث وخاتمة.: لتحقيق ما سبق ق س 

ــة الموضــوع ــاره، يف المقّدمــة ذكــرت  أهمي وأهــداف ، وأســباب اختي

فجــاءت وكيفيــة تنــاول ماّدتــه. أّمــا المباحــث الثالثــة ، ومنهجــه، البحــث

 :كالتالي

 المحذوف المخت ل ف يف تعيينه.: المبحث األول

 المحذوف المخت ل ف يف إثباته أو حذفه.: المبحث الثاين

ّلة حذفه.: المبحث الثالث  المحذوف المخت ل ف يف ع 

ا إلـى أن هـذه الدراسـة ، ويف الخاتمة ذكرت  أهّم نتـائج البحـث مشـير 

، ن تكون جامعة ما يتطّلبه عنواهنـااجتهدت  أ، أطروحة قابلة لألخذ والردّ 

 وهـو، وتيسـيره – تعـالى –فإن أك  أصـبت  فهـو توفيـق اهلل ، مانعة ما عداه

ـا اجتهـدت أّنـي فحسـبي األخـرى تكن وإن، لحظة كّل  يف رجائي  مخلص 

 .والعمل النّية
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 نحيف ذرا نحيفخَذَ ف   تع  وه: نحيفب ث نألّرل

 :ث على النحو اآليتهذا المبحث سّتة مواضع تناولها البح  

 :حفظ )نْسم(: أّرال  

إذ اخت ل ف يف اشتقاقه على قولين
(1)

: 

( والمحــذوف فــاء  الكلمــة )الــواو(: أحــدهما ــم  س  ، أّنــه مشــتق مــن )و 

ــمة العالمــة واالســم  عالمــة تــدّل علــى ، وإليــه ذهــب الكوفّيــون؛ ألّن الس 

 المسّمى.

ا( والمحـذوف الم  الكل: اآلخر م  وإليـه ، مـة )الـواو(أّنه مشتق من )س 

ف بــه ــره باســمه في عــر  ك 
ولــوال ، ذهــب البصــرّيون؛ ألّن المســّمى يرتفــع ذ 

.  االسم لكان خامال 

ـم  »: الفيروزآبـاديقـال ، وكال القولين صحيح من حيث المعنـى واس 

ث ت ـي ن  عالمت ـه واللفـظ  الموضـوع   ث لَّ اه م  ـم 
ه  وس  م  الشيء بالكسر والضّم وس 

ر والع   ه  و  ا للتَّميي،على الج  «ر 
(2)

. 

                                                           

 –ومـا بعـدها  1/6اإلنصاف، المسألة األولى  – 67-2/66ينظر: األمالي الشجرية  ( 1)

لــل البنــاء واإلعــراب  شــرح  – 1/6إمــالء مــا مــّن بــه الــرحمن  – 1/46الّلبــاب يف ع 

افية ابـــن شـــرح شـــ – 101 -1/100الجـــامع ألحكـــام القـــرآن  – 1/23المفّصـــل 

 .1/53الّدر المصون  – 1/14البحر المحيط  – 259 -2/258الحاجب 

 .4/344القاموس المحيط  ( 2)
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، أّما من حيث االشـتقاق فقـول  الكـوفيين موصـوٌف بالفسـاد والغلـط

ت  فهو غلط؛ ألنه لو »: قال ابن منظور م  س  ن و 
ا مأخوٌذ م  م  ن قال إّن اس  وم 

ا ي م  س  ل ةٍ ، كان اسٌم من وسمته لكان تصغيره و  ٍة وص  د  «مثل تصغير ع 
(1)

. 

 :أوجهوأّما قول البصريين فصحيح من عّدة 

ـــع : األّول ـــواو( إلـــى موضـــع الـــالم يف جمي رجـــوع المحـــذوف )ال

 :تصاريفه على النحو اآليت

ا( إلى ضمير رفع متحّرك قيـل - م  ت  : إذا أ سند أصل  اسٍم )س  و  ـم  س 

نا  – و  م  . –س  ن  و  م   س 

ـٌم( قيـل - ع )اس 
م  وأصـله أسـماو؛ ألنـه لمـا وقعـت ، أسـماء: إذا ج 

 ت هم،ة.الواو طرفا وقبلها ألف زائدة قلب

ٌم( قيل - ر )اس  غ   : إذا ص 
 
ي م  ي وٌ ، س  م  إال أنـه لمـا اجتمعـت ، وأصله س 

، وجعلوهمـا يـاء مشـّددة، الياء والواو والسابق  منها ساكٌن قلبوا الواو يـاء

 سي د وجي د وهي ن ومي ت.: كما قالوا

ٍم( قيل - ب إلى )اس 
ّي.: إذا ن س  و  م   س 

م  : قال الجوهري ـٌم واالسم مشتق  من س  فعـٌة. واس  ؛ ألنه تنويٌه ور  ت  و 

... ، تقديره اف عٌ 
 
ي ـم  عـه أسـماٌء وتصـغيره س  م  والـّذاهب  منـه الـواو؛ ألّن ج 

                                                           

 .14/402لسان العرب  ( 1)
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ي  : وإذا ن ســب ت إلــى االســم قلــت و  ــم  ــى ، س  ــه عل  تركت
 
ي ــم  وإ ن  شــئت اس 

حاله
(1)

. 

ال حاجة إلى اّدعاء حصـول قل ـب مكـاينّ يف بعـض التصـاريف : الثاين

(: يقـال كأن، السابقة ل ـت  ع  ت  )ف  ـم  س  ( أصـل ها و  ـت  ل ف  ت  )ع  و  ـم  فن قلـت ، س 

فـإن  اّدعـي القلـب  : الواو )فاء الكلمة( إلى موضع الالم؛ قـال ابـن يعـيش

فال ي صار إليه وعنه مندوحة، فليس ذلك بالسهل
(2)

. 

ٌل لـه يف البـاب األكثـر: قول السمين: الثالث ـدخ  ّو م  ل ه من الّسم  ، فجع 

ل ه من  ف الالم كثيـروجع  ٌل له يف الباب األقّل؛ وذلك أّن حذ  دخ  م م  س  ، الو 

ف الفـاء قليـل ـا فإّنـا عهـدناهم غالبـا يعّوضـون يف غيـر محـّل ، وحذ  وأيض 

ف ــا مــن الــالم موافــٌق لهــذا األصــل، الحــذ  ض  و 
ــل  همــ،ة الوصــل ع  ، فجع 

ا من الفاء ض  و 
بخالف اّدعاء كوهنا ع 

(3)
. 

 :ثّي نألجلانسم نحيففعلل من نحثال: ث ن   

 :اسم المفعول هنا ال يخلو أن يكون

ّ العي ن -
ب ي ـوع : مثل، يائي ي ـول  –م  ك  ي ـوم –م  ه  ن  ، م 

ـال   –ب ـاع  : مـ   –ك 

ام.  ه 

                                                           

 .14/401، وينظر: لسان العرب 6/2383الّصحاح  ( 1)

 .1/23شرح المفّصل  ( 2)

 .1/53الدّر المصون  ( 3)
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ول : مثل، واوّي العي ن - و  ق  وم  –م  و  ص  وم –م  و  ق  ن  ، م 
ام   –قال  : م  ص 

– . ام   ق 

ــق فعلــه واســم الفاعــل منــه، وكالهمــا يلحقــه اإلعــالل ويف ، كمــا لح 

كيفّية إعالل كل  منهما مذهبان
(1)

: 

هما ّ العــي ن، للخليــل وســيبويه: أحــد 
ــائي ولهمــا يف ي

(2)
ٌف   ــذ  ــٌل وح  ن ق 

 :على النحو اآليت، وإبداٌل 

ل ضّمة الياء إلى الساكن قبلها -  فتسكن الياء )عين الكلمة(.، ن ق 

ــاء  وواو  مفعــول: يلتقــي ســاكنان - ف واو مفعــول؛ ألن ، الي فتحــذ 

 أحّق باإلسقاط.ال،ائد 

ا - فيقــال ، ت قل ــب ضــّمة  مــا قبــل اليــاء كســرة؛ لــئاّل تنقلــب اليــاء واو 

ب وع  فيلتبس ذوات الياء بذوات الواو.، م 

ل( والياء أصلية. - ع 
ف   يصير وزن الكلمة )م 

                                                           

ــا ( 1) ــه، ينظــر: الكت ــه وأدّلت ل ل  ــذهب ع  شــرح  – 1/287المنصــف  – 4/348ب لكــل  م

ــالي الشــجرية  – 390التصــريف  ــدها  1/204األم ــا بع ــاء  –وم ــل البن ل ــاب يف ع  اللُّب

 – 10/67شـرح المفصـل  –ومـا بعـدها  351شرح الملـوكي  – 2/360واإلعراب 

مجموعــة  – 1/150ارتشــاف الّضــرب  –ومــا بعــدها  2/454الممتــع يف التصــريف 

ــافية  ــرح التصــري – 1/295الش ــّبان  – 2/748ح ش ــية الّص حاشــية  – 4/324حاش

ــوايف  - 206شــذا العــرف  – 3/386الدســوقي   ضــياء الســالك – 4/802النحــو ال

 .66ظاهرة الحذف  – 4/415 

ب ي وع  ( 2) ي ول... –بنو تميم ي صّححون الياء وال يستثقلون الّضّمة فيها، فيقولون: م  ك   م 
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أّما واويُّ العي ن
(1)

ٌف   ذ  ٌل وح   :كما يلي، فلهما فيه ن ق 

ل ضّمة الواو إلى الساكن قبلها -  لواو )عين الكلمة(.فتسكن ا، ن ق 

، الـــواو  األولـــى )عـــين الكلمـــة( وواو  مفعـــول: يلتقـــي ســـاكنان -

ف واو مفعول؛ ألن ال،ائد أحّق باإلسقاط.  فتحذ 

ل( والواو أصلية. - ع  ف   يصير وزن الكلمة )م 

ــي الحســن األخفــش: اآلخــر ٌف ، ألب ــٌل وحــذ  ّ العــين ن ق 
ــائي ــه يف ي ول

ف ق الخطوات اآلتية، وإبداالن  :و 

ل ضمّ  -  فتسكن الياء )عين الكلمة(.، ة الياء إلى الساكن قبلهانق 

ــي ســاكنان - ــول: يلتق ــاء  وواو  مفع ــت ، الي ــاء  وإن كان ف الي فتحــذ 

؛ ألهنا ليست لمعن ى  وتبقى واو مفعول؛ ألهنا دخلت لمعن ى.، أصال 

لب الّضّمة  كسرة   - ب ـوع، ت ق  ؛ لـئال ي قـال م  فيلتـبس ، وواو  مفعول يـاء 

 لواو.ذوات الياء بذوات ا

يل( والياء  زائدٌة منقلبٌة عن واو مفعول. -
ف   يصير وزن الكلمة )م 

ٌف  ٌل وحذ  ا واويُّ العين فله فيه نق   :كما يلي، أمَّ

ل ضّمة الواو إلى الساكن قبلها -  فتسكن الواو )عين الكلمة(.، نق 

                                                           

لـه؛ ألهنـم اسـتثقلوا واوي ـن وضـّمة، ولـم يـذكر اتفق بنو تميم وأهل الحجاز على إعال ( 1)

المحــذوف عنــدهم. أهـو الــواو الثانيــة )ال،ائـدة(، علــى مــذهب  –فيمــا قـرأت   –أحـٌد 

 الخليل وسيبويه، أم الواو األولى )عين الكلمة( على مذهب األخفش؟
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، الـــواو األولـــى )عـــين الكلمـــة( وواو مفعـــول: يلتقـــي ســـاكنان -

ف عين الكلمة وإن كانـت ى فتحذ  ؛ ألهنـا ليسـت لمعنـ  وتبقـى واو ، أصـال 

 مفعول؛ ألهنا دخلت لمعن ى.

ول( والواو زائدة. - ف   يصير وزن الكلمة )م 

فّيون أمام هذين المذهبين على ثالثة أقسام  :والّصر 

لفة  وعمال  : األّول ّحة مذهب الخليل وسيبويه؛ ألنه أقّل ك  يرى ص 
(1)

. 

يرى أّن مذهب األخفش أقيس: الثاين
(2)

ف األول  من  جهة قاعدة حذ 

إذا وليه ساكن
(3)

. 

جج كّل فريـق، لم يرّجح أحد المذهبين: الثالث والـرّد ، لكنه أورد ح 

جج اآلخر على ح 
(4)

. 

 :وأرى أنّ 

 مــذهب الخليــل وســيبويه يتماشــى مــع التيســير؛ ولــذا قيــل : ...«

ن االقتصار عليه «ويحس 
(5)

. 

                                                           

ابن عصفور والتصريف  – 2/458الممتع يف التصريف  -352ينظر: شرح الملوكي  ( 1)

121. 

 .352شرح الملوكي  – 1/288المنصف  ( 2)

، وأمـا  ( 3) ع  . بـ  . ن ـم  ا، كمـا يف: ق ـل  إنما يكون هذا إذا كان الثاين من الساكنين حرف ا صـحيح 

 [.2/749هنا فليس كذلك، بل هما حرفا علة ]ينظر: شرح التصريح 

 .2/11وما بعدها،  1/204األمالي الشجرية  ( 4)

 .4/803النحو الوايف  ( 5)
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 ي ّ العــي ن يقــو 
مــذهب الخليــل  تصــحيح بنــي تمــيم اليــاء  يف يــائي

ي ثبوت  الواو يف واوّي العين عندهم وعندهما.، وسيبويه  كما يقو 

 :نْسذِْفع ل[ من نألَْجلا –] إِْفع ل : ث حث  

 :كل  من هاتين الصيغتين ال تخلو أن تكون

ي ن - ـة: مثـل، واوّية الع  ة، إ قام  ة، اسـتعان ة، إ جـار  ـام: مـن، اسـتثار  ، أ ق 

ار ان، أ ج  ام : ر واألصـل  اسـت ث ا، است ع  ـو  م  إ ق  ـو  ار  –أ ق  ـو  ر إ ج  ـو  ون   -أ ج  اسـت ع 

ان  و  ع 
ت  ار. –اس  ث و 

ت   است ث ور  اس 

ي ن - ة: مثل، يائّية الع  اد  ف 
ة. اسـت  ة مـن، إ بان ة إ باد  ار  خ 

. ، أ ب ـان  : اسـت  ب ـاد  أ 

اد   ار  واألصــل  ، اســت ف  ــي ن  إ ب ي ــان : اســت خ  ب  ب ي ــد  إ ب ي ــاد  –أ  ي اداســت ف   -أ  ف 
 -ي د  اســت 

ي ار. خ 
ي ر  است   است خ 

ها اإلعالل ل ها، وكلتاهما يلحق  ع 
ق  ف  م  الفاعـل منهـا، كما لح  ويف ، واس 

كيفّية إعالل كل  منهما مذهبان
(1)

: 

هما ٌف ، للخليل  وسيبويه: أحد  ـذ  ل ـٌب وح  ـٌل وق  ولهما يف كّل صـيغة ن ق 

 :على النحو اآليت، وتعويٌض 

ل  حركة الواو  -  أو الياء )عي ن الكلمة( إلى الساكن قبلها.ن ق 

                                                           

اللُّبـاب  – 462شـرح التصـريف  – 1/291المنصف  – 2/254ينظر: معاين القرآن  ( 1)

لل البناء واإلعراب   – 10/70شرح المفّصل  - 355شرح الملوكي  – 2/361يف ع 

 1/65مجموعة الشافية  – 1/151ارتشاف الضرب  – 2/479الممتع يف التصريف 

 – 3/387ة الدسـوقي حاشـي – 4/322حاشية الصبان  – 2/748شرح التصريح  -

 .66ظاهرة الحذف  – 4/414ضياء السالك  -206شذا العرف 



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 363

 

ا؛ النفتاح ما قبلها يف اللفـظ  - ل ب الواو أو الياء )عي ن الكلمة( ألف  ت ق 

وتحّركهما يف األصل، اآلن
(1)

. 

، والثانيــة ألــف المصــدر، األولــى عــي ن الكلمــة، يلتقــي ألفــان -

ف الثانية؛ ألّن ال،ائد أحّق باإلسقاط. ذ   فت ح 

ا عن األلف  - ف ، المحذوفة بتاء تأنيث آخـر المصـدري عوَّ ـذ  وح 

هذه التاء مقصور على السماع
(2)

. 

ل ة  - ع  ل ة(. –يصير وزن الكلمة )إ ف  ع  ف 
 است 

ولهما يف كّل صيغة كما سـبق ، ألبي الحسن األخفش والفّراء: اآلخر

غيــر أّن المحــذوف عنــدهما عــين  الكلمــة؛ ألهنــا وإن ، للخليــل وســيبويه

ــىكانــت أصــال  فليســت لمع ــا ألــف المصــدر فتبقــى؛ ألهنــا دخلــت ، ن  أّم

ــ: كقيلــك، أ فعلــت: ت  وإذا قلــ»... : لمعن ــى. قــال الفــّراء ــت وأ ج  رت أ ق م 

وإنمـا ، ال يسـقط منـه الهـاء، إقامة وإجارة وإجابـة: يقال فيه كله، وأ جب ت

أقمتـه : كـان ينبغـي أن يقـال، قد سقطت منـه العـي ن ألن الحرف ؛أ دخلت

ا وإجواب ا ـكنتا سـقطت  ،إقوام  ّكنت الواو وبعدها ألف اإلفعـال فس  فلما س 

«األولى منهما. فجعلوا فيه الهاء كأهنا تكثير للحرف...
(3)

. 

                                                           

وينظـر: حاشـية الدسـوقي  – 2/480الممتـع يف التصـريف  - 2/8األمالي الشـجرية  ( 1)

 .4/794النحو الوايف  – 3/387

 .4/798النحو الوايف  ( 2)

 .2/254معاين القرآن  ( 3)
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ة  - ة(. –يصير وزن الكلمة )إ فال  ال   است ف 

فّيون أمام هذين المذهبين على قسمين  :والّصر 

ـــل وســـيبويه: األّول ـــذهب الخلي ـــّحة م ـــرى ص  ـــائال  ؛ إذ ي ـــّرح ق : ص 

هنا الثانيةوالصحيح أ
(1)

. 

لكنـه أورد رأي الخليـل وسـيبويه يف ، لم يرّجح أحد المذهبين: الثاين

موضع
(2)

ورّك، على رأي األخفش والفراء يف موضع آخر، 
(3)

. 

 فيصير يف المسألة قوالن.، أاّل يرّجح أحد المذهبين وأرى

]َأَف ع ل[: ةنبع  
(4)

 :إان تلنَحى آخَشه  ي ءنن 

أ ث ايفّ: يمّثل هذا
(5)

 –  
ّ
ي اح    –أ ض 

ّ
ان ي   –أ غ 

ّ
ان ي  .أ م 

( بتخفيـف
 
ـان ي ي بة واألعرج )أ م  وقد قرأ أبو جعفر وش 

(6)
، اليـاء وصـال   

ا ا، وسكوهنا وقف  ( وصال  ووقف 
َّ
ان ي بينما قرأ الباقون بتشديد الياء )أ م 

(7)
. 

                                                           
 .4/414ضياء السالك  – 206شذا العرف  – 2/748شرح التصريح  ( 1)

 .4/798النحو الوايف  ( 2)

 .3/200النحو الوايف  ( 3)

ا وهيئـة  وإ ن  ( 4) ل ـه عـدد  ل(، وهـو مـا ماث 
الـ  ع  ـب ه  ف 

ذكرها بعض أهل االختصـاص تحـت )ش 

ــل  اع  ف  نــة، كـــ: م  ــل  –خالفــه ز  ي اع  ــل  –ف  اع  و  ر(  –ف  اه  ــو  ف( )ج  ــي ار  ــاب ر( )ص  ن  ــل. )م 
اع  ع  ف 

ال    [.2/555، وينظر: شرح التصريح 670، 4/664ل م( ]النحو الوايف )س 

ع أثفّية بضّم الهم،ة وكسرها وتشديد التحتية )حاشـية  ( 5) م  ر، ج  د 
ع عليها الق  جاٌر ي وض  أ ح 

 (.1/187الصبان 

 [.78]البقرة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿يف قوله تعالى:  ( 6)

ر  ( 7)  .1/276وينظر: البحر المحيط  ،1/77البدور ال،اهرة  – 218 -2/217النّش 
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حان بالنظر إلى أصل الكلمة على النحو اآليتوالقراءتان تتض
(1)

: 

ــع م  ــاينّ ج  ــة األم ن ّي ــة، أ م  ول ــى وزن أ ف ع  ــة عل ن وي  ــرأ ، وأصــلها أ م  ــن  ق ف م 

عه على )أ ف اع ل( ولـم يعتـّد بحـرف المـّد الـذي  م  اين ( بتخفيف الياء ج  )أ م 

عـه علـى )أفاعيـل( أ دغمـت  م  يف المفرد. ومن قرأ )أماينَّ( بتشديد اليـاء ج 

ــي د : الــواو يف اليــاء كإدغامهــا يف ــت  –س  ي  ــد  –م  ي  ــي ن –ج  ه 
(2)

فانكســرت ، 

 النون من أجل الياء.

 :وأهل االختصاص أمام المحذوف هنا على ثالثة مذاهب

هـذا كمـا »: وإليه ذهب األخفش فقال، المحذوف ياء الجمع: األول

«وهـي يـاء الجمـع، مفـاتيح ومفـاتح: يقال يف جمع مفتـاح
(3)

وبـه صـّرح ، 

ــه وإنمــا ، شــديدالتخفيــف والت: ففــي جمعــه وجهــان»... : الفــراء يف قول

فتكون مشددة الجتماع الياءين جمع الفعـل ، ألنك تريد األفاعيل ؛تشّدد

وإن خّففــــت حــــذفت يــــاء الجمــــع فخّففــــت اليــــاء ، واليــــاء األصــــلية

«األصلية
(4)

. 

                                                           

 – 1/364المحــرر الــوجي،  – 5/276مقــاييس اللغــة  – 6/2498ينظــر: الّصــحاح  ( 1)

لسـان العـرب  – 6-2/5الجـامع ألحكـام القـرآن  – 1/170إمالء ما مّن به الرحمن 

 .1/269الدر المصون  – 1/276البحر المحيط  – 15/294

لواو واليـاء والسـابق  منهمـا سـاكٌن قلبـوا الـواو يـاء، لّما اجتمعت ا»قال ابن األنباري:  ( 2)

ل ب  الياء إلى الواو؛ ألّن  ب قل ب  الواو إلى الياء دون ق  وجعلوهما ياء  مشّددة، وإّنما وج 

 (.1/13)اإلنصاف « الياء أخفُّ من الواو

 .1/269الدر المصون  – 2/5الجامع ألحكام القرآن  – 2/186ينظر: المنصف  ( 3)

 .1/49اين القرآن مع ( 4)
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عـّين: الثـاين ــر إلــى محــذوف م  ف إحــدى »: إنمــا قــال، لــم ي ش  أن ت حــذ 

ا ــاءين جــواز  «للتخفيــف، الي
(1)

ــار . وهــذا يعنــي أّن للمخــتّص  ــة اختي حّري

 إّما ياء الجمع أو الياء األصلية الموازنة لالم الكلمة.، المحذوف

ر إلى محذوف أصال  : الثالث كل ما جاء مـن هـذا »: وإنما قال، لم ي ش 

ه مشّدد ف ل ك يف الجمع التشديد والتخفيف «النّحو واحد 
(2)

. 

 :المحذوف ياء الجمع ألمرين وأرى أنّ 

 بقاء من ال،ائد.واألصل أولى بال، ل،ياداا 

 ــو ا
فت اليــاء األخــرى )الم الكلمــة( جــيء بتنــوين الع  ــذ  ، إذا ح 

صــيغة منتهــى  –حينئــذ  –أغــاٍن؛ ألهنــا  –أضــاٍح  –أثــاٍف  –أمــاٍن : فقيــل

واٍش : مثل، الجموع الناقص واٍر. –غ   ج 

 :نالسم إان تلنحى ف ه ي ءنن بعد ي ء نحذاغ ش: خ مس  

 :تنتظم أمثلته يف أربع مجموعات

اٌء س   (أ  اٌء  –م  ف  ط اٌء  –ص  عاٌء  –ع  اءٌ  –د  ق   س 

اوةٌ  (ب  إ د 
(3)

ة  –  او  ش  وةٌ  –غ   ع ال 

                                                           

الـــدر المصـــون  – 2/5، وينظـــر: الجـــامع ألحكـــام القـــرآن 4/670النحـــو الـــوايف  ( 1)

1/269. 

ــرآن  ( 2) ــام الق ــر: الجــامع ألحك ــدر المصــون  – 1/276البحــر المحــيط  – 2/5ينظ ال

1/269. 

ـطيحة ونحوهـا، وقيـل: ا ( 3) ذ للماء، كالسَّ ٍد ي ّتخ  ل 
غير من ج  إلداوة اإلداوة بالكسر: إناء ص 

ى )لسان العرب   (.25-14/24للماء وجمعها أ داو 
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يٌة  (ج  يٌة  –غاو  يةٌ  –حاو   هاو 

ية   (د  عاو  ى –م  و  أح 
(1)

ى –  و   أ ر 

ــاء  ــا ي ــاءات أواله ــالث ي ــع يف االســم ث ــا ســبق يجتم ــد تصــغير م عن

 التصغير.

 :ففي أمثلة المجموعة األولى يكون التصغير على النحو اآليت

مُّ أّوله -  وت ،اد  ياء التصغير ساكنة  بعد الثاين.، وي فت ح ثانية، ي ض 

ت قلب  ألف المّد ياء مكسورة؛ ألّن ياء التصغير ال يكون ما بعـدها  -

ا م فيها ياء  التصغير.، إال مكسور   ثم ت دغ 

ـر مـا ، تعود الهم،ة المتطّرفة إلى أصلها الـواو - ثـم ت قلـب  يـاء  لكس 

 قبلها.

 ء التأنيث للمؤنث.ت ،اد  تا -

ي ي ٌة : تصير الكلمات بعـد التصـغير ـم  ي ي ٌة  –س  ـف    –ص 
ٌ
ي ـي ط  ع   –ع   د 

ٌ
 –ي ـي

.
ٌ
ي ي ق   س 

غيـر أّن الـواو ت قلـب يـاء  ، وت صّغر أمثلـة المجموعـة الثانيـة كمـا سـبق

.  مباشرة 

                                                           

ــٌل أحــوى، وامــرأٌة حــّواء،  ( 1) رة الّشــفة، يقــال: رج  ــم  ــّوة، وهــي س  ، مــن الح  ــل  ع  ــوى: أ ف  أ ح 

. )ينظر: شرح المفصل  و   .6/510الدر المصون  ، و5/126وجمعها ح 
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ي ٌة : تصير الكلمات بعد التصغير ي  ي ي ٌة  –أ د  ش  ي ي ٌة. –غ  ل   ع 

 :لة المجموعة الثالثة فيل،م يف كّل منها عند التصغير أمرانأّما أمث

ا متحّركة. - فه واو 
مُّ أّوله وق ل ب أل   ض 

ثــّم ، زيــادة يــاء التصــغير ثالثــة قبــل الــواو التــي هــي عــين الكلمــة -

ي د.، إدغامهما  كإدغامهما يف جي د وس 

ي ٌة : تصير الكلمات بعد التصغير ي  و  ي ٌة  –غ  ي  و  ي   –ح  ي  و   ٌة.ه 

ف ألف )معاوية( ألّن فيـه زيـادتين : ويف أمثلة المجموعة الرابعة ت حذ 

ي ت  ، الميم والالم
ا كانت الميم م،يدة لمعن ى أ ب ق  ّبـق الضـوابط ، ولمَّ ثـّم ت ط 

ي ي ة  : فتصير الكلمات بعد التصغير، السابقة ع    –م 
 
ي ي ي ة   –أ ح  ي  أ ر 

(1)
. 

والبـّد مـن ، عد تصغيرها ثالث ياءاتاجتمع يف األمثلة السابقة كاّفة ب

ف إحداها؛ لث قل الجمع بينها ذ   وليجري اللفظ على وجوه العربية.، ح 

فها؛ ألهنــا جــاءت لمعنــى وأّمــا اليــاءان ، أّمــا يــاء التصــغير فيمتنــع حــذ 

بعــدها فقــد اختلــف أهــل االختصــاص يف أّيتهمــا المحذوفــة علــى ثالثــة 

 :أقوال

                                                           

لــه. )ينظــر: شــرح كلمــات هــذه المجموعــة غيــر منصــرفة بعــد التصــغير كمــا كانــت قب ( 1)

 .(2/58، 1/86مجموعة الشافية  – 5/126المفّصل 
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يــرة )الم الكلمــة( لتطّرفهــا وكثــرة اليــاء المحذوفــة هــي األخ: األول

واعلم أنه إذا كان بعـد يـاء التصـغير »: قال سيبويه، تطّرق التغّير إلى الالم

ي ـلٍ ، ياءان حذفت التي هي آخر الحروف ع  ، ويصـير الحـرف علـى مثـال ف 

«ويجري على وجوه العربية
(1)

. 

لـي »: الياء المحذوفة هـي التـي قبـل األخيـرة؛ إذ قيـل: الثاين يـاء  إذا و 

«التصغير ياءان وجب حذف أوالهما
(2)

. 

التخيير بين الياءين األخيرتين: الثالث
(3)

. 

؛ ألن إدغـام يـاء التصـغير فيمـا  وأرى أنّ  الياء المحذوفة هـي األخيـرة 

ا  فصارا باإلدغام كأّنهمـا حـرف ، أصلي ا( تمَّ قبل الياء الثالثة –تالها )زائد 

ّم ت نقل حركت ها إل، واحد  .لياء المشّددة للداللة على المحذوفا ىومن ث 

بناء  على ما سبق تكـون الصـورة النهائيـة لتصـغير األلفـاظ المـذكورة 

 :كما يلي

يٌَّة  (أ  م  يٌَّة  –س  ف    –ص 
 
ط ي   –ع 

 
ي ع  . –د 

 
ي ق   س 

ٌة  (ب  يَّ يٌَّة  –أ د  ش  يٌَّة. –غ  ل   ع 

                                                           

ــاب  ( 1) شــرح  – 5/125شــرح المفّصــل  – 2/244، وينظــر: المقتضــب 3/471الكت

 2/168حاشية الخضـري  – 2/57مجموعة الشافية  – 1/231شافية ابن الحاجب 

 .155شذا العرف  –

 .708، 4/693النحو الوايف  ( 2)

 .4/244ضياء السالك  – 4/171حاشية الصّبان  – 2/580صريح ينظر: شرح الت ( 3)
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ٌة  (ج  يَّ و  ٌة  –غ  يَّ و  ٌة. –ح  يَّ و   ه 

يَّة   (د  ع    –م 
ُّ
ي يَّ  –أ ح  ة  أ ر 

(1)
. 

ش حغ ش تشخ م: س دس   )إِْبشنه ُم( رنظ ئشه إان ُصغِّ
(2)

. 

ماعيل  –إ ب راهيم : يمّثل هذا رائيل  –إ س  رافيل –إ س   إ س 

أّما تصغير األمثلة السابقة للرتخيم
(3)

ف متَّفٌق عليـه 
(4)

: قـال أبـو حيـان، 

ي ع اّتفاق ا: وإبراهيم وإسماعيل تقول فيهما» م  ي ه وس  «ب ر 
(5)

. 

                                                           

ي ة   ( 1) ي و  ع  ي   –يجوز أن يقال يف كلمات هذه المجموعة: م  ي ـو  ي ـة ، مـن غيـر قلـب  –أ ح  ي و  أ ر 

د. )ينظـر:  ـي و  وال حذف شـيء؛ ألنـه لـم تجتمـع ثـالث يـاءات، وهـذا عنـد مـن قـال أ س 

 -1/173ارتشــــاف الضــــرب  – 5/125شــــرح المفصــــل  – 2/283المقتضــــب 

 (.2/58، 1/86مجموعة الشافية 

اد. الصـحاح تنبيه ـو  ي د، أي قد قـارب السَّ د، وإن  شئت أ س  و  ي ود تصغير أ س   2/491: أ س 

 .3/224لسان العرب  –

فـق شـروط وأبنيـة  ( 2) ي ئتـه و  ى الّتصغير األصلي، وهو: تغيير يط رأ على ب ن ية االسم وه  ي سمَّ

يغ   الّتصغير( بطريقة خاصة تؤّدي إلى هذا الّتغيير.معّينة )ص 

تصغير الرتخيم هو: تصغير االسم الصالح للتصغير األصلي بعد تجريده مّما فيـه مـن  ( 3)

ـع ف بسـبب الحـذف، مـن  ّمي بذلك لما فيه مـن ض  ف ال،يادة الصالحة للبقاء، وس  ر  أح 

 (.4/243الّرخم بمعنى الضعف واللين. )ينظر: ضياء السالك 

 .157شذا العرف  – 2/579شرح التصريح  – 1/191ينظر: ارتشاف الّضرب  ( 4)

ــه ــه تنبي ي  ــّد بعــض أهــل االختصــاص ]ب ر  ف أصــل ي ن  –: ع  ــه حــذ  ا؛ ألّن في ي ع[ شــاذ  ــم  س 

ضــياء  – 2/168حاشــية الخضــري  - 4/170وزائــدي ن. )ينظــر: حاشــية الّصــّبان 

 (.4/243السالك 

 .1/191ارتشاف الضرب  ( 5)



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 371

 

ّغرت األسماء المذكورة لغير ترخيم ففيها مذهبانوإ ذا ص 
(1)

: 

، والمحذوف عنده الـالم؛ إذ اللفـظ خمسـة أصـول، للمّبرد: أحدهما

ل : كـــ ج  ر  ــف  د ق -س  ز  ــر  ٌه : فتصــغير مــا ســبق، ف  ــر  ب ي  ٌع  –أ  ــي م  ٌئ  –أ س  ــي ر   –أ س 

ٌف  ي ر  ي رج: كتصغيرهما، أ س  ف  د.، س  ي ،  ر   ف 

ــال الجــوهري ــف مــن وتصــغ»: ق ــك ألّن األل ٌه ؛ وذل ــر  ب ي  ــراهيم أ  ير إب

والهم،ة ال تلحق بنات األربعـة ، األصل؛ ألّن بعدها أربعة أحرف أصول

لو، زائـدة يف أولهــا ج  ر  ــف  ف آخــره كمـا يحــذف مـن س  ، ذلـك يوجــب حـذ 

ــال ٌج : فيق ي ر  ــف  ــرافيل، س  ــول يف إســماعيل وإس ــذلك الق ــول ، وك ــذا ق وه

«المربّد
(2)

. 

فتصـغير مـا ، والمحذوف عنده الهمـ،ة؛ ألهنـا زائـدة، لسيبويه: اآلخر

يٌم : ســـبق ي ه  ـــر  يٌل  –ب  ي ع  ـــم  ئيٌل  –س  ي  ـــر  ي فيٌل. قـــال ســـيبويه –س  ـــر  وإ ن  »: س 

ّقرت ح 
(3)

ي ع يل: إبراهيم وإسماعيل قلـت  ـم  يم  وس  ي ه  ، تحـذف األلـف، ب ـر 

ي ع يلٍ  ع  «فإذا حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال ف 
(4)

. 

                                                           

حاشية الّصّبان  – 2/579شرح التصريح  – 1/263ينظر: شرح شافية ابن الحاجب  ( 1)

 .4/712النحو الوايف  - 2/168حاشية الخضري  – 4/170

 .12/48. وينظر: لسان العرب 1872 – 5/1871الصحاح  ( 2)

ـّمى بابـه بـاب  الّتصـغير، وقـال يف أولـ ( 3) غـم أنـه س  ا عند سـيبويه، ر  ه: ورد هذا اللفظ كثير 

ي ع يـلٍ » ع  ـٍل، وف 
ي ع  ع  ي ـٍل، وف  ع  «. اعلم أّن التصـغير إنمـا هـو يف الكـالم علـى ثالثـة أمثلـة: ف 

 (.3/415)الكتاب 

 .3/446الكتاب  ( 4)
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 :وأقول

ل احتساب المرب: أوال   ج  ر  ف  د األلفاظ المذكورة من بنات الخمسة كس 

يـٌه : فيقـال، ي جي، التعويض عن المحذوف )الالم( بيـاء قبـل اآلخـر ب ي ر   –أ 

يٌع  ي م  ي ريٌئ  –أ س  ي ريٌف  –أ س  زعـم الخليـل أنـه يقـول يف »: ويف الكتـاب، أ س 

لٍ  ج  ر  ــف  ــلٍ : س  ي ع  ع  ي رٌج حتــى يصــير علــى مثــال ف  ــف  : وإ ن  شــئت قلــت ،س 

ي ريٌج  ف  «س 
(1)

. 

، فالقياس يقتضي ما قاله المـربّد، ال أرى ترجيح أحد المذهبين: ثاني ا

 والمسموع من العرب يقتضي ما قاله سيبويه.

                                                           

 .3/448الكتاب  ( 1)
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 نحيف ذرا نحيفخذ ف   إثب ته أر حذفه: نحيفب ث نحث ين

 :يف هذا المبحث خمسة مواضع تناولها البحث على النحو اآليت

 :د عود نحذثو   إان  ُثشت حشرفهيف حيفقالة رنحيفيفدرآخش ن: أرال  

ى: أّما المقصور فيمّثله ر  ق  ه  ق 
(1)

ل ى –  ز  و  خ 
(2)

ى –  ث ر  ب ع  ق 
(3)

ماد ى –   ج 

اء : وأّما الممدود فيمّثله ع 
اء  –قاص  ي اء –ناف ق 

حاث 
(4)

. 

ويف آخر كل  منهما عند تثنيته مذهبان
(5)

: 

                                                           

ر إذا رجع علـى عقبيـه. )ينظـر:  ( 1) ق  ه  رى مصدر ق  ق  ه  ل ف... والق  رى: الرجوع إلى خ  ق  ه  الق 

 (.5/35س اللغة مقايي – 2/801الصحاح 

ل ( 2) ز  و  ل ىالخ  ي ،  ـع. )لسـان العـرب  ىوالخ  شيٌة فيها تثاق ل وتراج 
القـاموس  – 11/203م 

 (.3/367المحيط 

، واأللــف ليســت  ( 3) ى: العظــيم  الشــديد  ــر  ث  ب ع  ــق، قــال المــربد: الق  ل  : العظــيم  الخ  ــر  ث  ب ع  الق 

ق بنات  الخمسـة  ببنـات ا ث ـراٌة، فلـو للتأنيث، وإنما زيدت لت لح  ب ع  لسـّتة؛ ألنـك تقـول: ق 

، وينظر: مقاييس اللغة 2/785كانت األلف للتأنيث لما لحقه  تأنيٌث آخر. )الصحاح 

ب مـن التوسـع، )المنصـف 5/119 ـر   – 1/51(. وقال ابن جني: زيـدت األلـف لض 

 (.2/694سر صناعة اإلعراب 

ٌر من ج   ( 4) ح  : ج  ياء 
قاء  والحاث 

اء  والناف  ع 
، القاص  ل  ـع  فيـه، أي تـدخ  ص  ة اليرابيع، الذي ت ق  ر  ح 

ــع  ــق  –والجمــع: ق واص  ــواٍث. ينظــر: الصــحاح  –ن واف  لســان العــرب  – 3/1266ح 

 (.2/189معجم القرآن  – 3/69القاموس المحيط  – 14/164 – 8/275

ــن  – 151، 4/149شــرح المفصــل  – 2/754 – 110ينظــر: اإلنصــاف، مســألة  ( 5) اب

 .99ف عصفور والتصري
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ــه أو إث: أحــدهما ف ــواز حذ  ــهج  ــونوإ، بات ــه ذهــب الكوفّي ح وتتضــ، لي

ــرى»: عّلــتهم بمــا جــاء يف لســان العــرب ق  ه  نّيــت الق  لى ثنّيتــه  إذا ث  ز  ــو  والخ 

زالن؛ استثقاال  للياء مع ألـف التثنيـة ، بإسقاط الياء و  ران والخ  ق  ه  فقلت الق 

«وياء التثنية
(1)

. 

جوب إث: اآلخر ح عّلتهم بما قاله وتتض، وإليه ذهب البصرّيون، باتهو 

ل م صيغة واحده يف التثنية»: ن يعيشاب ط المثنّى أن ت س  ر  ن ش 
وال ت غّيـر ، وم 

ب ل أّن لفظ االسم المثنّى دال  
عّما كانت عليه يف حال اإلفراد؛ وذلك م ن ق 

ـص منـه لـم يبـق داال  علـى مـا ، على المحذوف ي ـر ب،يـادة فيـه أو ن ق  فلـو غ 

ــذف ــى العطــف، ح  ــى يف معن ــك يف حــال ، وشــيء آخــر أّن المثنّ فكمــا أّن

وال ، العطف ال تغّير المعطوف عليـه كـذلك يف التثنيـة التـي هـي يف معنـاه

«فرق يف ذلك بين المذّكر والمؤنث
(2)

. 

د يف المعــاجم اللغويــة: وأقـول ر  و 
(3)

إاّل أّن ، مــا ي ســاند كــال المــذهبين 

ــة ــه مراعــاة األصــل يف التثني ــن ، قــول البصــريين يقّوي ــّص اب كمــا ورد يف ن

أّمــا قــول الكــوفيين فيعّضــده االســتعمال اللغــوّي  ش.يعــي
(4)

ــّم ال ،  ومــن ث 

                                                           

 .5/121لسان العرب  ( 1)

 .4/143شرح المفصل  ( 2)

 .2/123القاموس المحيط  – 3/129ينظر: لسان العرب  ( 3)

ينظر: تعقيب الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميـد علـى شـواهد هـذه المسـألة ص  ( 4)

 يف اإلنصاف. 757 -756
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ف بالّشذوذ ي وص 
(1)

. 

 :حفظ )َبوَ ت(: ث ن   

ٌل منها، والم  ب ن ت واوٌ ، واحدت ه ب ن ٌت  والّتاء  ب د 
(2)

وليست التاء بعالمة ، 

تأنيث؛ لسكون ما قبلها
(3)

. 

ع  م   :مذهبان« ب ن ت»وللعرب يف هذه التاء عند ج 

وعـــدم رّد ، إثبااـــا وإجراؤهـــا مجـــرى التـــاء األصـــلية: حـــدهماأ

ع تكسير« ب ن ات»ومن ث ّم يكون جمعها ، المحذوف )الواو( م  ج 
(4)

. 

فها وعدم رّد المحذوف )الواو( وزيادة تاء الجمـع: اآلخر ذ  ومـن ، ح 

ع  مؤنث سالم« ب ن ات»ث ّم يكون جمعها  م  واعلـم أّنـك »: يقول سـيبويه، ج 

ا إذا حذفت فال و 
وإنما هـي معاقبـة... وأمـا ، بّد لك من أن ترّد؛ ألنه ع 

ب ن وّي من ق بل أّن هذه التاء التي هي للتأنيـث ال تثب ـت يف : ب ن ٌت فإّنك تقول

                                                           

الصـــبان  حاشـــية – 2/507شـــرح التصـــريح  - 1/260ينظـــر: ارتشـــاف الضـــرب  ( 1)

 .126شذا العرف  – 2/151حاشية الخضري  – 114، 4/111

القـاموس  – 14/89لسان العرب  – 5/121شرح المفصل  -410شرح التصريف  ( 2)

 .4/317المحيط 

 .14/89لسان العرب  – 401شرح الملوكي  – 1/149سر صناعة اإلعراب  ( 3)

ــب ط ح« ب ن ــت»ألّن المفــرد  ( 4) ــلم مــن تغييــر ض  )ينظــر: «. ب ن ــات»روفــه عنــد جمعــه لــم ي س 

 (.4/613النحو الوايف  – 14/91لسان العرب  – 6/2287الّصحاح 
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اإلضــافة كمــا ال تثب ــت يف الجمــع بالتــاء؛ وذلــك ألهنــم شــّبهوها هبــاء 

«لرّد...التأنيث... فإّنما أ ل،موا هذه الرّد يف اإلضافة لقّواا على ا
(1)

. 

ا عنـه ا يقتضـي رّد المعـوَّ ـو 
ف الع  ، ي فهم من كالم سيبويه أّن حـذ 

ب« ب ن ت»لكنه استثنى لفظ  ولم يطّبقها عند ، فطّبق القاعدة عليه عند النّس 

 وعّلل ذلك بقّوة النّسب على الرّد.، الجمع بالّتاء

أهـي جمـع تكسـير « بنـات»وألجل ما سبق ]اختل ف النّحـاة يف كلمـة 

ولورودها منصوبة بالفتحة يف عدد مـن ، تغّير صيغة مفردها عند الجمع)ل

كمــا ي نصــب جمــع التكســير( أم هــي ، النصــوص المســموعة عــن العــرب

ــ ــوافرة المتمالئ ــرة النصــوص ال ــث ســالم؛ لكث ــع مؤن ــى نصــبها  ةجم عل

كجمع المؤنث السالم؟[، بالكسرة
(2)

. 

 :جمع مؤنث سالم؛ لسبيين« ب ن ات»ويرتّجح لدّي أّن 

أعلى النصوص اللغوية فصاحة  -مجيئها يف القرآن الكريم : أحدهما

يف جميـع القـراءات المتـواترة ، اجمـع مؤنـث سـالم  ، منصوبة بالكسـرة –

 وغير المتواترة.

                                                           

ارتشـاف  – 69، 2/68، وينظـر: شـرح شـافية ابـن الحاجـب 363، 3/362الكتاب  ( 1)

 .1/288الضرب 

ا:  – 4/613النحو الوايف  ( 2)  .1/164وينظر أيض 
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ومـل فيهـا لفـظ : اآلخر رة النصوص التـي ع  ات»ن د  معاملـة جمـع « ب نـ 

فجاز معه تذكير الفعل وتأنيثه، التكسير
(1)

. 

شنحيفبدر: ث حث    :ء بأحِف رْصل إان ُصغِّ

 :تنتظم أمثلته يف أربع مجموعات

ٌم  (أ  ٌت  –اب ٌن  –اس  اس 
(2)

 ...اثنان – 

الٌق  (ب   –ازد هــاٌر  –اضـط راٌب  –اجت مـاٌع  –افت قـاٌر  –انك سـاٌر  –انطـ 

رارٌ   ...احم 

استضراٌب  –است خراٌج  (ج 
(3)

 ...است عانةٌ  – 

ئ ناٌن  (د 
ن جامٌ  –اطم  احر 

(4)
ن ساٌس  –  اقع 

(5)
يدانٌ اغد   - 

(6)
. 

                                                           

 .2/24ضياء السالك  – 2/54صبان حاشية ال – 1/411ينظر: شرح التصريح  ( 1)

ٍل بالتحريك، يدّل علـى  ( 2) ع  ت ٌه على ف  ب ر، وأصلها س  ل قة الدُّ ، وقد ي راد به ح   ، ج  : الع  ت  االس 

ت اٌه. )الّصحاح   (.13/495لسان العرب  – 6/2233ذلك أّن جمعه أ س 

ــ ( 3) م  ق  الج  ب ا. وهــذا كقــولهم: اســت ن و  ــر  : صــار ض  ــل  س  ــرب  الع  ، استض  ــ،  ، واســت ت ي س  العن  ل 

 (.1/547لسان العرب  -1/169بمعنى التحّول من حال إلى حال. )الّصحاح 

: ا زدحموا )الصـحاح  ( 4) م  القوم  ن ج  : اجتمـع بعضـهم  –( 5/1898احر  م  القـوم  ن ج  احـر 

 (.12/130إلى بعض )لسان العرب 

ل ٍف. )الّصحاح  ( 5) ع إلى خ  : تأّخر ورج  س  ن س  ع   (.6/177لسان العرب  – 3/964اق 

اد  ( 6) ب إلـى الّسـو  ّر حتـى ي ضـر  ن  النّب ت  إذا اخض  د  و  د  ر، إذا طال وتّم... واغ  ع  ن  الشَّ د  و  د  اغ 

ي ه. )الّصحاح   (.13/311لسان العرب  – 6/2173من شّدة ر 
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ف الوصـل مـن  ر أحد األمثلة السابقة أو نظائرها فال تخلـو ألـ  غ  إذا ص 

كمين أحد ح 
(1)

: 

فها: أحدهما ويتحّقـق ، وإليـه ذهـب سـيبويه والجمهـور، وجوب حذ 

وء ما يلي  :مع مراعاة الضوابط المناسبة لكل مثال، ذلك يف ض 

ف ألف الوصل - ينبلسب، ت حذ 
(2)

: 

ك ما بعدها -  إّنما دخلت لسكونه.ا ؛ ألهنتحرُّ

 أّنها زائدة. -

مُّ أّوله -  وت ،اد ياء التصغير ساكنة  بعد الثاين.، وي فت ح ثانيه، ي ض 

دُّ المحذوف؛ ألّن التصغير يرّد األشياء إلى أصولها. -  ي ر 

دُّ إلى أصله؛ ل،وال عّلة القلب. - ف المقلوب ي ر   الحر 

 ت حذف سين االستفعال. -

 يف أمثلة المجموعة الرابعة. ي حذف أّول ال،ائدي ن الباقيين -

ي قل ب حـرف الّلـين )األلـف قبـل اآلخـر( يـاء  ليناسـب المكسـور  -

 ويستثنى لفظ )اثنان( ألّن األلف والنون زائدتان للتثنية.، قبله

ي ٍل. - ع   ت صّغر أمثلة المجموعة األولى على مثال ف 

ي ع يٍل. - ع   ت صّغر أمثلة المجموعات األخرى على مثال ف 

                                                           

لل البناء واإلعـراب  – 447، 3/433ينظر: الكتاب  ( 1) ارتشـاف  – 2/169الّلباب يف ع 

 .6/138همع الهوامع  – 1/175الّضرب 

 .2/268المقتضب  ( 2)
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ا سبق تكـون الصـورة النهائيـة لتصـغير األلفـاظ المـذكورة بناء  على م

 :كما يلي

  (أ 
 
ي م    –س 

 
ت ي ٌه  –ب ن ي ن يَّان   –س   ث 

ــٌق  (ب  ي ل ي ــيٌر  –ن ط  ي س  ــٌر  –ن ك  ي ت ي ق  ــٌع  –ف  ي ت ي م  يٌب  –ج  ــت ي ر  ــٌر  –ض  ي ي ه  ت   –ز 

يرٌ  ي ر  م   ح 

يٌج  (ج  ي ر  يٌب  –ت خ  ي ر  ينٌ  –ت ض  ي و   ت ع 

ي ئ يٌن  (د  ر   –ط م  يٌم ح  يٌس  –ي ج  ي س  ع  ينٌ  -ق  ي د  د   غ 

م: اآلخر ل ت ما تالها من زوائد بالتقـدُّ ، إثبات ألف الوصل؛ ألهنا فض 

ل ب.  وإليه ذهب ث ع 

فتصير بعـد ، وبناء  عليه ي حذف ال،ائد الثاين يف أمثلة المجموعة الثانية

 :التصغير كما يلي

ي ل يٌق ا   يٌر  –ط  ي س  يٌر  –ا ك  ي ق  ي م   –ا ف  يٌب  –يٌع ا ج  ي ر  يٌر  –ا ض  ي ه  يرٌ  –ا ز  ي م   ا ح 

فتصـير ، كما ي حذف ال،ائد الثاين والثالث يف أمثلـة المجموعـة الثالثـة

 :بعد التصغير كما يلي

يٌج  ي ر  يٌب  –ا خ  ي ر  ينٌ  –ا ض  ي و   ا ع 

لكّن هذا المـذهب ال يمكـن تطبيقـه علـى أمثلـة المجموعـة األولـى؛ 

ٌا عن  و 
وال ، والتصغير يـرّد المحـذوف، الم الكلمةألّن ألف الوصل ع 

ا عنه. ا والمعوَّ و 
 ي جمع بين الع 



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
380 

ف  كما ال ي طّبق على أمثلة المجموعـة الرابعـة؛ ألّن هـذا يقتضـي حـذ 

 وإبقاء ال،ائد )ألف الوصل(.
ّ
 حرف أصلي

األخذ بمذهب سيبويه والجمهور الستيعابه األمثلة المـذكورة  وأرى

 ونظائرها.

َفِع ل( ص  ح نحاّلم –ل )ُفَع ْ : ةنبع  
(1)

 :إان ُنِسب إح ه 

ي ش: يمّثله ر  ق 
(2)

ي ل –  ذ  ه 
(3)

ي م –  ل  س 
(4)

يف –  ث ق 
(5)

. 

                                                           
ا مكسورة  ( 1) ف ياؤه ال،ائدة وت قل ب الثانية )الم الكلمة( واو  ع يل معتل  الاّلم ت حذ  ي ل وف  ع  ف 

، »قبل زيادة ياء النَّسب، قال سيبويه:  ي  و  نـ  : غ 
 
ي نـ  ، ويف غ  ي  و  د  : ع  ي 

د  وذلك قولك يف ع 

:
 
ــي الى يف االســم أربــع   ويف ق ص  ــو  رهــوا أن ت  . وذلــك أّنهــم ك  ي  ــو  ــة : أ م  يَّ ، ويف أ م  ي  ــو  ق ص 

يـف؛ حيـث اسـتثقلوا هـذه  ق  ـل ي م وث  يـاءات، فحـذفوا اليـاء ال،ائـدة التـي حـذفوها مـن س 

الياءات، فأبدلوا الواو من اليـاء التـي تكـون منقوصـة؛ ألّنـك إذا حـذفت ال،ائـدة فإنمـا 

ــ ــلٍ تبقــى التــي تصــير ألف  ع  ــٍل أو ف  ع  ، وينظــر: 3/344)الكتــاب «. ا، كأنــه أضــاف إلــى ف 

 (.731، 4/730النحو الوايف  – 2/172حاشية الخضري  – 3/140المقتضب 

ل عن يونس إثبات الياء فيما ذكر سيبويه من أمثلة، وهو مـردود للعلـة الـواردة تنبيه : ن ق 

 يف الكالم السابق.

ر ( 2) ،يمة ك نانةبن  هي قبيلة. أبوهم النَّض  كة   بن خ  در  ـن  بن إلياس بن م  ـر، فكـّل م  ض  بـن م 

. وهـو 
 
ـي ي ش  ر  ، دون ولد كنانة ومن فوقه، وربما قـالوا ق   

ي ش  كان من أوالد النّضر فهو ق ر 

 (.6/335لسان العرب  – 3/1016القياس. )الّصحاح 

ي ل   ( 3) ذ  ر، وهو ه  ض    من م 
ي كة ح  در  ر. )ا بن إلياس بن م  ض   (.5/1849لّصحاح بن م 

ل يم ( 4) ن، وهو س  ي ال  ي س ع  مة بن منصور قبيلة من ق  كر  ة   بن ع  ـف  ص  ن.  بن خ  ـي ال  بـن قـي س ع 

 (.12/299لسان العرب  – 5/1950)الّصحاح 

. )الّصـحاح  ( 5)
 
ـي ف  ق  ، والنّسب إليه ث 

ُّ
ي وازن، واسمه ق س  لسـان  – 4/1334أبو قبيلة من ه 

 (.9/20العرب 
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ب إلى أحد األمثلة السابقة أو  نظائرها فال تخلو يـاؤه مـن أحـد 
إذا ن س 

كمين  :ح 

ا، وإليه ذهب سيبويه، وجوب إثبااا: أحدهما ّده قياس  قال »: قال، وع 

لت ـه عليـهكلُّ شي: الخليل لت ه العرب  تركت ه على ما عد  ومـا ، ء من ذلك عد 

ث العـرب  فيـه شـيئ ا فهـو علـى القيـاس. فمـن المعـدول  ا لم ت حد  جاء تام 

ي لٍ  ذ   : الذي هو على غير قياس قولهم يف ه 
 
ل ي ذ  ي م  ك نانة  ، ه  ق   : ويف ف 

 
ـي م  ق  ، ف 

،اعة   ي ح  خ  ل   : ويف م 
 
ي ل ح  يٍف ، م  ق  ق  : ويف ث  ...ث 

 
ي «ف 

(1)
. 

ا عن الّشـذوذ؛ ، وإليه ذهب المربّد، جواز حذفها: اآلخر ّده خارج  وع 

واعلـم أنَّ االسـم إذا كانـت فيـه يـاٌء »: قـال، ألّنه كثير يف لغة أهل الحجاز

فها جـائ،؛ ألهنـا حـرف مّيـت، وكانت الياء ساكنة، قبل آخره وآخـر ، فحذ 

فحـذفوا ، مـع الكسـرة فتجتمع ثـالث يـاءات، االسم ينكسر لياء اإلضافة

إثبااا هو الوجه. وذلـك : الياء الساكنة لذلك. وسيبويه وأصحابه يقولون

ي مٍ  ـل   : قولك يف النسب إلـى س 
 
ي ـل م  يـٍف ، س  ق   : وإلـى ث 

 
ـي ف  ق  ي شٍ ، ث  ـر  : وإلـى ق 

 
 
ي ش  ر  «ق 

(2)
. 

 :وأ عق ب على ما سبق بأمرين

                                                           

 .3/335ب الكتا ( 1)

 .3/133المقتضب  ( 2)
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ـّرح كثيـر مـن أهـل االختصـاص بـأّن مـا ذهـب إل: األول يـه المــربّد ص 

شاذ
(1)

 وهذا مردود باستعمال العرب.، 

ــاين ــذهبين: الث ــد الم ــرجيح أح ــه ، ال أرى ت ــا قال ــاس يقتضــي م فالقي

ـّم ال يوصـف ، وقول  المـربّد يعّضـده االسـتعمال اللغـوّي ، سيبويه ومـن ث 

 بالشذوذ؛ ألنه كثير على ألسنة العرب.

ذي ٌل »: قال ابن منظور ي  : وه  ـذ   قبيلة النّسبة إليهـا ه 
 
ل ي ـذ    وه 

 ، لي
 
قياسـي

«والنادر فيه أكثر على ألسنتهم، ونادرٌ 
(2)

. 

 :)َفُعلَح ( إان ُنسب إح ه : خ مس  

 :العي ن يف هذه الّصيغة ال تخلو أن تكون

ة - ف  عَّ ة: مثل، صحيحة غير مض  ن وء  ش 
(3)

ة –  ب وح  س 
(4)

. 

ة - ف  عَّ ل ولة.: مثل، صحيحة مض   م 

                                                           

 2/597شـرح التصـريح  – 1/284ارتشاف الّضرب  – 6/11ينظر: شرح المفّصل  ( 1)

 .164شذ العرف  – 4/265ضياء السالك  –

 .11/694لسان العرب  ( 2)

ٌة،» ( 3) ـن وء  ٌل فيـه ش  د من األدناس. تقول: رج  ز  وهو التباع  ُّ، ة: التَّق  ول  ع  ة  على ف  ن وء  ومنـه  الشَّ

د   . قال ابن الّسّكيت: رّبمـا قـالوا: أ ز 
 
ن ئ ي ب  إليهم ش    من اليمن ي ن س 

، وهم حي ة  ن وء  د  ش  أز 

ي   ن و  ب  إليها ش  ة  بالّتشديد غير مهموز، وي ن س  ن وَّ لسان العـرب  -1/158)الّصحاح «. ش 

1/102.) 

ة ، )بضّم الّسين يف الّصحاح  ( 4) ب وح  ( البلـد 2/474لسان العـرب ، وفتحها يف 1/372س 

 الحرام، وي قال: واٍد بعرفاٍت.
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ولة : مثل، معتّلة - ولة. –ق و  و   ص 

ف الـواو يف الصـورتين األخيـرتين العـتالل العـين يف ، وال يجوز حـذ 

مين ـدغ  ث الن غيـر  م 
ل ولة(؛ لئال يلتقـي مـ  ولة( ولتضعيفها يف )م  ـل ، )ق و  فيثق 

اللفظ
(1)

. 

ة   ـــن وء  ة ( ففـــي واو كـــل  منهمـــا عنـــد النســـب ثالثـــة  –أّمــا )ش  ـــب وح  س 

مذاهب
(2)

: 

ــ: األّول ف الــواو والّضــّمة مع  واجــتالب فتحــة مكــان ، اوجــوب حــذ 

يل ة لمشـاهبتها »م ؛ ألهنوإليه ذهب سيبويه، الّضّمة ع  رى ف  ج  ة  م  ول  ا ف ع  و  ر  أ ج 

ّدة أوجه ا ...إّياها من ع    قياس 
ن ئ ي ا قالوا ش    قياس 

ي ن ف  «فكما قالوا ح 
(3)

. 

ـا: الثاين  : في قـال، وجوب بقاء الواو والّضمة مع 
 
ـن وئ ي وإليـه ذهـب ، ش 

المّبرد
(4)

لم يرد عن العرب سوى ». وإليه مال صاحب النحو الوايف؛ ألنه 

                                                           

 .4/264ضياء السالك  - 164شذا العرف  – 2/597ينظر: شرح التصريح  ( 1)

 – 1/104مجموعـة الشـافية  –ومـا بعـدها  2/23ينظر: شـرح شـافية ابـن الحاجـب  ( 2)

 .164شذا العرف  – 2/597شرح التصريح  – 1/283ارتشاف الضرب 

حاشـية  – 5/146شرح المفّصـل  – 3/339. وينظر: الكتاب 1/102ن العرب لسا ( 3)

 .4/186الّصبان 

أجمعـت الكتــب التــي بــين يــدّي علــى نسـبة هــذا الــرأي للمــربّد، لكنــي راجعــت بــاب  ( 4)

 النّسب عنده فلم أجده.
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ة ـن وء   يف النّسب إلى ش 
ّ
ن ئ ي وهـذا ، فهـي كلمـة واحـدة حكمهـا الشـذوذ، ش 

«واألجدر باالقتصار عليه، الرأي هو األعلى
(1)

. 

 : في قال، وجوب حذف الواو فقط وبقاء الضمة: الثالث
 
ـن ئ ي وإليـه ، ش 

 ذهب ابن الطراوة.

ذ بالمـذهبي ن األّول والثـاين؛ ألّن القيـاس يقتضـي مـا قالـه  رىوأ األخ 

: قـال ابـن يعـيش، والمسموع من العرب يقتضـي مـا قالـه سـيبويه، المربّد

وقـول سـيبويه أشـّد مـن جهـة ، وقول أبي العباس متين من جهة القياس»

«السماع
(2)

. 

  

                                                           

 .4/732النحو الوايف  ( 1)

 .5/147شرح المفّصل  ( 2)
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 نحيف ذرا نحيفخَذَ ف   ِع َّ  حذفه: نحيفب ث نحث حث

 :المبحث موضعانيف هذا 

 .ْذا ت ء نحذأن ث من ص غ  َف ِعلَح : أرال  

 :تنتظم أمثلة هذه الصيغة يف مجموعتين

طام ث –حائ ض  ( أ
(1)

ع  –حام ل  –  ض  ر   طال ق –م 

ق  ( ب عان س -عاش 
(2)

عاق ر – 
(3)

ضام ر – 
(4)

تام ر –الب ن  – 
(5)

. 

مين ك   :وال تخلو تاء التأنيث يف أمثلة المجموعة األولى من أحد ح 

                                                           

ث  بالضمّ  ( 1) ث ت المرأة  تطم  ث ت بالكسر لغة، فهي طامـث. )الّصـحاح ط م  : حاضت، وطم 

 (.3/423مقاييس اللغة  – 1/286

ـا، فهـي عـان ٌس، وذلـك إذا طـال مكث هـا يف  ( 2) ناس 
ا وع  ن وس  ن س بالضم ع  ت الجارية ت ع  ن س  ع 

ــا:  ــداد األبكــار... ويقــال للرجــل أيض 
منــ،ل أهلهــا بعــد إدراكهــا حتــى خرجــت مــن ع 

ـــ ـــع ع  ٌس... والجم
ـــان  ـــنٌَّس. )الصـــحاح ع ـــة  – 954، 3/953ن ٌس وع  ـــاييس اللغ مق

4/156.) 

ــر بالضــّم.  ( 3) ق  ــي ن الع  ــه، ب  ــد ل ــا: ال ي ول  ٌر أيض 
، ورجــٌل عــاق  ــل  ب  : المــرأة التــي ال ت ح  ر 

العــاق 

الجــامع ألحكــام القــرآن  – 3/106وينظــر: المحــّرر الــوجي،  – 2/755)الصــحاح 

 (.2/87الدّر المصون  – 4/79

، قال ابن عطية: كّل ما اتصف بذلك مـن جمـل الّض  ( 4) ال  ف  امر المه،ول والعميق البعيد س 

 (.5/144الدّر المصون  - 10/264أو ناقة وغير ذلك. )المحّرر الوجي، 

ــب ٍن. )الصــحاح  ( 5) ــٍر ول  ــٌن، أي ذو ت م  ٌر والب 
ــام  ــٌل ت ــال: رج  ــة  – 2/601يق ــاييس اللغ مق

1/354.) 
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ث: أحــدهما ــبُّس بالحــد  ر حــال التل ك  ــذ  ــة ال ــال، أن تكــون واجب : فيق

عٌة. –حائضٌة  ض  ر   م 

ـم  ثـدي ها »: قال ال،مخشري
ل ق  المرضعة  هـي التـي يف حـال اإلرضـاع ت 

 
َّ
بي والمرضع  التي شأن ها أن ت رضع وإن لم تباشـر اإلرضـاع يف حـال ، الصَّ

«وصفها به
(1)

. 

ر تاء التأنيث  ا أي –كما يجب ذ ك  : قال عبـاس حسـن، لمن ع اللَّب س –ض 

ـب إثبـات  التـاء» ا بطبيعة المـرأة وج  : كقولنـا، فإن كان المعنى ليس خاص 

 امـــــــرأة تحمـــــــل علـــــــى رأســـــــها أو : تريـــــــد، شـــــــاهدت  حاملـــــــة  

ــل علــى الــرأس أو الكت ــف لــيس مــن خصائصــها  كتفهــا شــيئ ا؛ ألن الحم 

ّم كـان حـذ  ، وإنما يشاركها فيه الرجل، وحدها ـا إذا ومن ث  ف التـاء ممنوع 

ب س «أوق ع يف ل 
(2)

. 

ف: اآلخر فها مذهبان، أن تكون واجبة الحذ  ذ  لَّة ح 
ويف ع 

(3)
: 

                                                           

البحــر المحــيط  - 3/163المقتضــب  – 3/384لكتــاب وينظــر: ا -3/4الكشــاف  ( 1)

النحــو الــوايف  – 3/151الفتوحــات اإللهيــة  – 5/121الــدر المصــون  – 6/350

4/594. 

 .4/594النحو الوايف  ( 2)

إمالء ما منَّ  – 1677، 4/1676، وينظر: الصحاح 2/758، 111اإلنصاف. مسألة  ( 3)

 .127 -1/126مجموعة الشافية  – 4/24به الرحمن 
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وإليــــه ذهــــب ، اختصــــاص األلفــــاظ المــــذكورة بالمؤنــــث: األول

 الكوفّيون.

ــب إلــى األلفــاظ المــذكورة: الثــاين وعــدم جرياهنــا علــى ، إرادة النَّس 

 وإليه ذهب البصرّيون.، الفعل

ــا  ــثأّم ــة فيســتوي فيهــا المــذّكر والمؤّن ــة المجموعــة الثاني وال ، أمثل

وناقـــة ضـــام ٌر »: إذا اســـت ثني قـــول الجـــوهري، تلحقهـــا تـــاء التأنيـــث

ةٌ  ر 
«وضام 

(1)
. 

 :والمتأّمل يف أمثلة المجموعتين يخل ص إلى

ل الكوفيين - ل  الكـوفيين إّن الوصـف »: قال أبو حيـان، رد  قو  وقـو 

هبـا للفـرق  ءاج فيه إلى التاء؛ ألهنا إنما جـيحتالذي يختّص بالمؤنث ال ي  

«مردود بقول العرب مرضعة وحائضة وطالقة
(2)

. 

التفريق بين المذّكر والمؤّنـث يف أمثلـة المجموعـة الثانيـة يكـون  -

ر المنعوت ك  ـٌل عـان ٌس : فيقال، بذ  ٌس ورج 
ـٌل  -امرأٌة عان  ٌر ورج 

امـرأٌة عـاق 

 عاق ٌر.

 

                                                           

 .2/722الصحاح  ( 1)

 .6/350البحر  ( 2)
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نحِفْعتل( متن مضت ةع نحيِفثت ل إان  ت ن متن بت ب  َحْذُا نحلنر )ف ء: ث ن   

َيْفِعُل[ –]َفَعَل 
(1)

. 

 :تنتظم  أمثلة هذا الباب يف مجموعتين

د   ( أ ع  ن  ، ي ع د   –و  ز  ن   –و  د  ، ي ،  ر  د   –و  ب  ، ي ر  ج  و 
(2)

ب   –  ف  ، ي ج  ك  و 
(3)

 

ن م  ، ي ك ف   – و 
(4)

م   – 
ن  د  ، ي  خ  و 

(5)
 – ... د   ي خ 

                                                           

ث   ( 1) ر  ث ق   –األفعال: و  ، و  ث    –ي ر 
 
ل ي ، و  ق 

م   –ي ث  ر  ي، و 
، ونظائرها، قال عنهـا ابـن  –ي ل  م  ي ر 

ع ل  »الشجري:  ع ل   –ومجيء هذه األفعال على ف  ع ل  شذوذ عن القياس؛ ألّن قياس ف  ي ف 

ل  م ع  م  أن يأيت مضارعه على ي ف 
لـ  ، ع  ـل  ج  ـل  ي ع 

ج  ... –فتـوح العـين، كقولـك: ع  ل ـم  «. ي ع 

 (.1/379)األمالي الشجرية 

يء  
، قال ابن منظور:  –ويلحق باألفعال السابقة: وط  ع 

وإنما ذهبت الواو مـن ي ط ـأ  »وس 

ع ل   ل  ي ف 
ع  م ف  أ  ب ني على توهُّ ئ  ي ط 

ط  ؛ ألّن و  ل  ج  ل  ي و 
ج  م  فلم تثب ت كما تثب ت يف و  ر  ، مثل و 

ل  يف هذا إذا كـان مـن حـروف  ع  ، غير أّن الحرف الذي يكون يف موضع الالم من ي ف  م  ي ر 

تحت لتلك العّلـة.  ع  فف  ع  ي س 
س  الحلق الستة فإن أكثر ذلك عند العرب مفتوح... وأما و 

 (.1/196)لسان العرب 

ل ـ ( 2) ـب  الق  ج  ـب  وجوب ـا... و  م، ي ج  ـ،  ب الشـيء، أي  ل  ج  بـت و  ب وجيب ـا: اضـطرب... وج 

، أي  غابــت، ووجــب الحــائط: ســقط. )الّصــحاح  مقــاييس اللغــة  – 1/232الشــمس 

 (.2/263معجم القرآن  – 6/90

. )الّصـحاح  ( 3) ـا، أي  ق ط ـر  كاف  ـا وت و  ـا ووكيف  ف  ف  البيت  وك  ك  مقـاييس اللغـة  – 4/1440و 

6/139.) 

ن ( 4) ا وو  ن م  م  و 
ن  ن م  الّذباب  ي  . )مقاييس اللغة و  ق  ر  ا: ذ   (.6/146يم 

ان ا، وهـو أن يرمـي بقوائمـه كمشـي النّعـام. )الصـحاح  ( 5) ـد  ا ووخ  ـد  خ  ـد  و 
د  البعيـر  ي خ  خ  و 

 (.6/94مقاييس اللغة  – 2/548



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 389

 

ع   ( ب ض  ع   –و  ق  ، ي ض  ع   –ع  و  ع  ، ي ق  د  ع   –و  ب  ، ي د  ه  ب   –و   ...ي ه 

ف الــواو )فــاء الفعــل( يف األمثلــة الســابقة ونظائرهــا  ــذ  ّلــة ح 
ويف ع 

مذهبان
(1)

: 

ـــالزم والمتعـــّدي: أحـــدهما ـــين الفعـــل ال ـــق ب ـــه ذهـــب ، التفري وإلي

ف مــن مضـــارع حــوت  ، ثب ــت الــواو يف مضــارع الــالزمت؛ إذ الكوفيــون ذ 

ا من حذف الواو.المتعدي؛ ألن التعّدي  وض 
 صار ع 

ــاء وكســرة: واآلخــر ــين ي ــواو ب وقــوع ال
(2)

، وإليــه ذهــب البصــريون، 

أو مقـّدرة كمـا يف ، والكسرة  إما ظـاهرة كمـا يف أمثلـة المجموعـة األولـى

ــع  : أمثلــة المجموعــة الثانيــة؛ إذ األصــل
ض  ــع  ، ي و 

ق  وإنمــا ف تحــت عــين ، ي و 

ا عا، الفعل لمكان حرف الحلق  والعارا ال اعتداد به.، رضةفالفتحة إذ 

 :والمتأّمل فيما سبق من أمثلة يجد

ّحة مذهب البصريين. قـال الجـوهري - وإنمـا سـقطت الـواو »: ص 

والــواو ، وهمــا متجانســان، مــن المســتقبل لوقوعهــا بــين يــاء وكســرة

                                                           

 334شرح الملوكي  – 2/782 – 112اإلنصاف، مسألة  – 1/188ينظر: المنصف  ( 1)

ابـن  –ومـا بعـدها  81بغيـة اآلمـال  – 3/92 شـرح شـافية ابـن الحاجـب –وما بعدها 

 .101عصفور والتصريف 

اللُّباب يف علل البنـاء واإلعـراب  – 374شرح التصريف  – 2/127ينظر: المقتضب  ( 2)

ـــع يف التصـــريف  – 10/59شـــرح المفصـــل  -2/353 مجموعـــة  – 2/426الممت

ــافية  ــرح التصــريح  – 1/272الش ــبان  – 2/752ش ــية الّص ية حاشــ – 4/340حاش

 .71ظاهرة الحذف  – 4/800النحو الوايف – 2/208الخضري 
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عل حكمها مـع األلـف والتـاء ، فحذفت الكتنافهما إياها، مضاّداما ثم ج 

«دالت منهاوالنون كذلك؛ ألهنّن مب
(1)

. 

فساد مذهب الكوفيين؛ ألّن الواو سقطت من الفعل الـالزم كمـا  -

 سقطت من المتعّدي.

  

                                                           

 .1/272. وينظر: مجموعة الشافية 1/296الّصحاح  ( 1)
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 نحخ تيفتت 

؛ –وحده  –هلل  وأرجو أن يكـون هـذا ، فبنعمته تتمُّ الصالحات الحمد 

البحــث منهــا. والصــالة والســالم علــى نبّينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

 :وبعد  ، أجمعين

 :هّم نتائج هذا البحثأ –يف رأيي  –فهذه 

 المحذوف المّتفق عليه أكثر من المحذوف المخت ل ف فيه. -1

 :االختالف يف المحذوف يتمّثل يف -2

 أم حرف زائد؟، أم المها، أم عينها، أهو فاء الكلمة، تعيينه 

 .إثباته أو حذفه 

 .ّلة الحذف  إيضاح ع 

ـم علـى مسـألة مـا  -3 ك  لكّل من القياس والّسـماع أثـره يف إصـدار ح 

ا  –وب ا وج) ا( –جواز  ي ـل وف ع يـل صـحيح الـاّلم إذا ن سـب : مثل، امتناع  ع  ف 

ة إذا ن سب إليها )ينظر21ص : إليه )ينظر ول   (.23ص : ( وكذلك ف ع 

 .لبصريين لقوة حجتهم وعمق تعليلهمترجيح تقعيد ا -4

ح مذهب على آخر -5  :أو  قول على آخر، قد ي رجَّ

 األجــوف. كمــا يف اســم المفعــول مــ، مراعــاة  للتيســير 
ّ
ن الثالثــي

 (8ص: )ينظر

 كاحتساب )ب ن ات( جمع مؤنث سالم. )ينظـر، لكثرة االستعمال :

 (.18ص
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كمــا يف ، فيبقــى يف المســألة قــوالن متســاويان، قــد تتكافــأ األّدلــة -6

عال من األجوف. )ينظر ت ف  ال واس   (.10ص: صيغتي إف ع 

 ، إذا كان يف مسألة ما مـذهبان -7
ّ
 واآلخـر سـماعي

ّ
، أحـدهما قياسـي

مثـل تصـغير )إبـراهيم( ونظـائره. ، فال سبيل إلى تـرجيح أحـد المـذهبين

 (15ص: )ينظر

فـاء : الحرف المحذوف المخت ل ف يف تعيينه قد يكون أصلي ا فقط -8

ــل )اســم( )ينظــر، والم الكلمــة يف مــذهب آخــر، الكلمــة يف مــذهب : مث

 (6ص

ـــف يف تعيينــه قـــد يكـــون أصـــلي ا يف  -9 الحــرف المحـــذوف المخت ل 

ا يف مذهب آخر، مذهب يَّة ونظائرها. )ينظر: مثل، وزائد  م   (13ص: س 

ا ذ والردّ ، وختام  ا النّية ، هذه أطروحٌة قابلٌة لألخ  اجتهدت فيها مخلص 

ـّن  - -سـائال  الحـقَّ ، راجي ا أن تكون يف مي،ان حسـنايت، والعمل أن يم 

 بالقبول.
ّ
 علي
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 نحيفا دة رنحيفشنجع

دار اآلفـــاق  –لـــدين قبـــاوة د. فخـــر ا، ابـــن عصـــفور والتصـــريف -1

 م.1981هـ/ 1401، 2ط، بيروت، الجديدة

ب مـن لسـان العـرب  -2 ـر  ألبـي حّيـان األندلسـي )ت  –ارتشاف الضَّ

هــ 1404 – 1ط –د. مصطفى أحمد النّماس : تحقيق –ـ( هـ745

 م.1984/ 

بــن حمــ،ة  بــن علــي ألبــي الســعادات هبــة اهلل، األمــالي الشــجرية -3

، دار المعرفـــة –هــــ 542ي ت العلـــوي المعـــروف بـــابن الشـــجر

 لبنان.، بيروت

إمالء ما مّن به الرحمن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات يف جميـع  -4

، هـــ616بــن الحســين العكــربي ت  ألبــي البقــاء عبــد اهلل، القــرآن

 مطبعة عيسى البابي الحلبي.، هامش كتاب الفتوحات اإللهية

ــــويين -5 ــــين النح ــــالف ب ــــائل الخ البصـــــريين : اإلنصــــاف يف مس

تأليف الشيخ اإلمام/ كمال الـدين أبـي الربكـات عبـد ، لكوفيينوا

 -هــ 513بـن أبـي سـعيد األنبـاري النحـوي ) بن محمـد الرحمن

 م.1987، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، ـ(هـ577
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بن يوسـف الشـهير بـأبي حيَّـان  محمد –البحر المحيط يف التفسير  -6

قي محمـد مراجعـة/ صـد، ـ(هـ754 -654األندلسـي الغرناطي )

لبنــان ، بيــروت –دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع  –جميــل 

 م.1992هـ/ 1412

الشيخ/ عبـد الفتـاح ، البدور ال،اهرة يف القراءات العشـر المتواترة -7

 م.2013، 6ط، دار السالم للطباعة والنشر، القاضي

يـة اآلمـال يف معرفــة النطـق بجميـع مســتقبالت األفعـال -8 تــأليف ، ب غ 

  بـن علـي بن يوسـف بي جعفر أحمدالحافظ أ
ّ
ب لـي بـن يعقـوب اللَّ

هرّي ) بن إبراهيم العايد  د. سليمان: تحقيق –ـ( هـ691 -613الف 

ـــرى  – ـــة أم الق ـــاهج. جامع ــــ 1411وحـــدة البحـــوث والمن  -ه

 م.1991

بـن أحمـد األنصـاري  أبو عبـد اهلل محمـد، الجامع ألحكام القرآن -9

 ة د.ط.ت.مكتبة الرياا الحديث، هـ671القرطبي ت 

للشــيخ محمـد الــدمياطي الشــهير بالخضــري  –حاشـية الخضــري  -10

الطبعـة  –مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي  –ـ( هـ1287 – 1213)

 م.1940األخيرة 

للشيخ العالمة مصطفى محمد عرفـة الدسـوقي ، حاشية الدسوقي -11

ضـبطه عبـد ، على مغني اللبيب عن كتب األعاريـب، هـ1230ت 
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، ، 1ط ، لبنـان، بيـروت، لكتـب العلميـةدار ا، السالم محمد أمـين

 م.2000

ـ( على شرح األشموين على ألفية ابن هـ1206حاشية الّصّبان )ت  -12

 د.ط.ت. –دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي  –مالك 

رُّ المصون يف علوم الكتاب المكنون -13 لإلمام شهاب الدين أبـي ، الدُّ

لمعــروف بالســمين بــن إبــراهيم ا بــن محمــد بــن يوســف العبــاس

الشـيخ علـي محمـد معـّوا : تحقيق وتعليـق، هـ756الحلبي ت 

 م.1994، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، وآخرين

ــي الفــتح عثمــان، ســر صــناعة اإلعــراب -14 ــي )ت  لإلمــام أب ــن جنّ ب

 1ط –دمشق  –دار القلم  –د. حسن هنداوي : تحقيق –ـ( هـ392

 م.1985هـ / 1405 –

ف يف -15 ر  بـن أحمـد  بـن محمـد  فّن الّصــرف. للشـيخ أحمـدشذا الع 

، شرحه وفهرسه د. عبد الحميد هنـداوي، هـ1351الحمالوي ت

 م.2004 –هـ1424، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية

بن عبـد اهلل األزهـري  للشيخ خالد، شرح التصريح على التوضيح -16

دار الكتـــب ، محمـــد باســـل عيـــون الســـود: تحقيـــق، هــــ905ت 

 لبنان.، يروتب، العلمية
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 –ـ( هــ442بـن ثابـت الثمـانيني )ت  شرح التصريف. تأليف عمر -17

الريـاا  –مكتبة الرشد  –بن سليمان البعيمي  د. إبراهيم: تحقيق

 م.1999 -هـ 1419 – 1ط –

ـــيش، شـــرح المفصـــل -18 ـــدين يع ـــق ال ـــي موف ـــن عل ـــيش  ب ـــن يع ب

 د.ط.ت. –بيروت  –عالم الكتب ، ـ(هـ643)ت

د. فخـر الـدين : تحقيـق –بن يعيش ا، شرح الملوكي يف التصريف -19

ل ب –المكتبة العربية  –قباوة   م.1973هـ / 1393 – 1ط، ح 

بـن الحسـن  للشيخ رضي الدين محمد، شرح شافية ابن الحاجب -20

أ. محمـد نـور الحسـن : تحقيقـ( هـ686النحوي )ت اإلسرتاباذي

هــ/ 1402ط  –لبنـان  –بيـروت  –دار الكتب العلميـة  –وآخري ن 

 م.1982

بــن  تــأليف إســماعيل –تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  –حاح الّصــ -21

أحمد عبد الغفور عّطـار : تحقيق –ـ( هـ393حّماد الجوهري )ت 

 م.1979هـ / 1399 – 2ط –بيروت  –دار العلم للماليين  –

أ. محمد عبد الع،ي، النجـار  –ضياء السالك إلى أوضح المسالك  -22

 م.1999هـ/ 1419، 1ط –مؤسسة الرسالة  –

 –د. طـاهر سـليمان حمـودة  –ة الحذف يف الـدرس اللغـوي ظاهر -23

 د.ت.، اإلسكندرية، الدار الجامعية
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ــة -24 ــدقائق الخفي ــين لل ــة بتوضــيح تفســير الجالل ، الفتوحــات اإللهي

ـل ت  سليمان م  ، هــ1204بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالج 

 مطبعة عيسى البابي الحلبي.

 الفيروزآبـاديوب بـن يعقـ مجد الـدين محمـد، القاموس المحيط -25

 .ت.ط.د – لبنان – بيروت –دار الفكر ، ـ(هـ817)ت

عبـــد الســـالم محمـــد : تحقيـــق، ـ(هــــ180ســـيبويه )ت، الكتـــاب -26

 م.1992، القاهرة، مكتبة الخانجي، هارون

، الكشاف عن حقـائق التن،يـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـل -27

ي )ت بن عمر ال،مخشري الخوارزم ألبي القاسم جار اهلل محمود

 د.ط.ت.، بيروت، دار الفكر –ـ( هـ538

عـراب -28 لـل الب نـاء واإل  بـن الحسـين  أبـو البقـاء عبـد اهلل، اللُّباب يف ع 

، دار الفكر، ـ( تحقيق/ غازي مختار طليماتهـ616الع كربي )ت

 م.1995، 1ط، دمشق

دار بيـروت  –ـ( دار صـادر هــ711ابـن منظـور )ت ، لسان العـرب -29

 م.1955، للطباعة والنشر

الجـــاربردي  –الّصـــرف والخـــط  مجموعـــة الشـــافية مـــن علمـــي -30

ـــ746)ت ـــب  –ـ( هـ ـــروت  –عـــالم الكت هــــ / 1404 – 3ط –بي

 م.1984
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ــ،  -31 ــاب الع،ي ــير الكت ــوجي، يف تفس ــي –المحــرر ال ــد ألب ــد محم  عب

 إبـــراهيم بـــن اهلل عبـــد/ تحقيـــق –ســــي األندل عطيـــة بـــن الحـــق

 .م1983– 1ط – الدوحة – وآخري ن األنصاري

، محمـد علـي النجـار: تحقيـق، ـ(هــ207الفـّراء )ت، آنمعاين القر -32

 الدار المصـرية للتأليف والرتجمة. د.ط.ت.

عجــم القــرآن  -33  –مطبعــة حجــازي  –أ. عبــد الــرؤوف المصــري  –م 

 م.1948هـ/ 1367 – 2ط –القاهرة 

هــ 395بن زكريا ت  بن فارس مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد -34

، بيـــروت –ار الجيـــل د –عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون : تحقيـــق

هــ 1415 – 1ط  –دار الفكـر  –شهاب الدين أبو عمرو : تحقيقو

 م.1994 –

 - هـــ210) المــربّد ي،يــد بــن محمــد العبــاس أبــو –المقتضــب  -35

 -هـــ 1386 – عضــيمة الخــالق عبــد محمــد/ تحقيــق –( ـهــ285

 .ط.د –المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

 –ـ( هــ669 -597)يلي البن عصفور اإلشب، الممتع يف التصريف -36

، بيــروت –دار اآلفــاق الجديــدة  –د. فخــر الــدين قبــاوة : تحقيــق

 م.1979، 4ط
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ــي الفــتح عثمــان، المنصــف -37 ــي )ت  لإلمــام أب ــن جنّ ــ392ب  - ـ(هـ

الجمهورية العربيـة  –أ. عبد اهلل أمين ، أ. إبراهيم مصطفى: تحقيق

لحلبـي مطبعة مصطفى البـابي ا –اإلدارة العامة للثقافة  –المتحدة 

 م.1960 – 1ط –

 .6ط، دار المعارف، أ. عباس حسن، النحو الوايف -38

بـن محمـد  الحـافظ أبـو الخيـر محمـد، النشـر يف القراءات العشــر -39

ـ( تصـحيح الشـيخ/ هــ833الشهير بـابن الجـ،ري )ت ، الدمشقي

 .ت.ط.د – الفكر دار –علي محمد الضّباع 

مـام الحـافظ همع الهوامع شرح جمع الجوامع يف علم العربيـة لإل -40

ــد الــرحمن ــن أبــي بكــر الســيوطي ) جــالل الــدين عب ــ911ب ، ـ(هـ

 –دار البحـــوث العلميـــة  –د. عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم : تحقيــق

 د.ط.ت. -الكويت 
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 :الثالثالقسم 

 املقاالت
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 :يدلشهاقرأت لك من بلد املليون 

اللغوي ومصادره يف احملكم واملخصص وشرح مشكل شعر  سيدهابن » كتاب

 «املتنيب

سغيمان صادق عبداهلل أبو أ. د.
(1)

. 

 

 :مدخل

ين أن  أقدم  من فلسطين لهذا الكتاب القي م أسعد 
(2)

األستاذ الذي أّلفه  

أستاذ اللسانيات يف جامعة تلمسان يف  عبد القادر ساّلمي/ الدكتور

ني «بغد المغيون الشهيد» الج،ائر . وأحب أن أنوه يف البداية أنه لم يجمع 

ٌم ، بصاحب الكتاب ل قاء نا قاس   مشرت ٌك هووإّنما جمع 
 
علم » علمي

ومنهٌج ل غوي  فيه يتخذ من فكر األسالف ، «Linguisticsات اللساني

« األلسني» أو« اللساين  » من علماء العربية يف الدرس اللغوي  أو

                                                           

غـ،ة/ فلسـطين، وعضـو مجـامع اللغـة  -(  أستاذ علوم اللغـة العربيـة يف جامعـة األزهـر1)

رئـيس لجنـة األلفـاظ »و« عضـو المجلـس العلمـي»ومصر(،  -مكة -)القدس العربية

ا« واألسـاليب عضــو مجلــس » يف مجمــع اللغــة العربيــة علــى الشـبكة العالميــة، وســابق 

عميـد كليـة »و« عميـد القبـول والتسـجيل»؛ و«اتحاد المجامع اللغوية العلميـة العربيـة

 لجامعة األزهر.« عضو المجلس الرئاسي»، و«اآلداب والعلوم اإلنسانية

غـ،ة/ فلسـطين،  -مكتبـة سـمير منصـور للطباعـة والنشـر والتوزيـع صدر الكتاب عن  (2)

 .م2017
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لغتنا  يف الحفاظ على أنظمة   ارئيس   اومنهجهم يف التقعيد والقياس  مصدر  

دُّ يف مجاالت العلوم   ما ي ج 
العربية الفصحى وتنمية متنها لتلبية متطلبات 

 الحياة المعاصرة  السريع تجددها.ووالحضارة 

ُّ األصيل  يف تاريخه الطويل قدرت ه  على 
لقد أثبت هذا المنهج  العربي

ومسارات  أنظمت ها الصوتية  ، على هوية  لغتنا العربية الفصحىنح ف ِظ 

 رنسذيفشنِةه ، والصرفية  والرتكيبية  المعّبرة عن ألوان حيواام المتنوعة

؛  حدة  األمة  العربية  يف مختل ف  بقاع  األرا  عن سمات   نتعب ش  عنوان  و 

 االخل ف  من أهلها يف المحافظة  عليها لسان   رننذا ةِ ، ارتقاء  هذه  اللغة  

، على بقائها سليمة  قوية     رإصشنةهوهوية  ممي،ة  لعروبتهم؛ ، افصيح  

ومتجددة  نامية  وفق  خصائص  أنظمتها الموروثة إلى أن  يرث اهلل  األرا  

ن  عليها. م   و 

 :أقلل

ويف ضوء هذه العقيدة اللغوية المتمسكة برتاثها فإننا نأخذ على 

 إلى معايير  مستوردٍة يراها 
ه يف دراساته  اللغوية  بعض  أبناء جلدتنا احتكام 

وما درى هؤالء أنَّها بل أكثرها قديٌم يف الكتب  الصفراء  لم ، جديدة  

وإهنم إذا ما تعمقوا يف االطالع  على دراساتنا الرتاثية  ، يصلوا إليه

أنه جاء من بضاعتنا التي رجعت  افسنراهم يرون يف أكثر ما رأوه جديد  

 بهات.أو مثيرة  للش، أو مشوهة  يف فهمها، تنظيمها اإلينا منّظمة  مفيد  
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أنه بات من الخطأ أن يتوجه  -يف هذا السياق -فإنني أقرر رع  ه

بعض دارسينا للحكم على تراثنا اللغوي الذي صمد  أمام  كثيٍر من 

وعقلياٍت ال تعي ، معايير  لغاٍت أخرىَرفَق التشويه  والتحريف واالاام  

القرآن موقع لغة  الضاد  يف فكر أهلها والسيما الفكر الديني المرتبط ب

الكريم. وأن الصواب  الذي أرتئيه يتمثل  يف جعل تراثنا اللغوي  الذي 

م  والتقييم والتقويم.  أثبت جدواه عرب سني القرون الطوال مصدر  الحك 

-إنَّ هذا الذي أرتئيه ويرتئيه كل منتصٍر لعروبته وتراثها وفكر أهلها 

ونعّود  ألسنتها ، ايجب أن يكون هو األساس الذي ن غّذي به عقول  ناشئتن

عن التعصب بإغالق منافذ التواصل اإلنساين المتكافئ  اعليه؛ بعيد  

ر  من أصٍل واحدبغيرنا؛ فجميع بني ا لهم أن يعيشوا  تعالى أراد اهلل، لب ش 

ىئ ی ی ی ی جئ ﴿: يف كوكٍب واحٍد؛ ليعمروه؛ فهو القائل

 ( من سورة هود.61من اآلية ) ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

لرت  أن ال،مخشري قال « استعمركم» معنى -،ي،ي القارئع -وتدبر

استعمر اهلل تعالى عباده يف »: ع. م. ر()يف معجمه أساس البالغة يف مادة

. ولتنظر كيف حّول دعاة الشر «األرا؛ أي طل ب منهم العمارة فيها

 لهي إلى معنى القهر واالستعباد؟!واالغتصاب معناها اإل

الموروث « العلم المستطيل» منهج وعوٌد إلى المنهج المستقيم

فسنرى أن هناك م ن أهل اللغة من يرى يف مصطلحات قديمة ومفاهيمها 

الذي ذكره أبو « ع م نح س ن» مثل مصطلح، مصطلحات لسانية جديدة
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ع لم نح س ن »و .«إحصاء العلوم» ـ( يف كتابههـ339) نصر الفارابي

وتابعه فيه ، ـ(هـ745ت. ) مصطلح أبي حيان النحوي األندلسي« نحعشبي

وتسمية ، ـ( مع توسٍع يف المفهومهـ888ت. ) خ درنعبدالرحمن ابن 

 .«نحع لم نح س ن  »بـ اعلومه يف مقدمته أيض  

هذا المصطلح ذائع الصيت يف داللته الحداثيـة « نح س ن  ت» وكذلك

المحكـم » مة معجمـهـ( يف مقدهـ458ت. ) هنبُن س داآلن قديٌم قد ذكره 

«رنح س ن  ت من الديانّيات النافعة  ضمن العلوم  ألعظموالمحيط ا
(1)

. 

 وإنما ذكر يف مقدمته لمعجمه، هبذا سيدهولم يكتف ابن 

نا  َرَحْ َس َهذن»: «المخصص» ه   ع ى نح ِّس ن نْحَعَشبِيّ  نَمْقالة  الَّذي نذكره  ه 

د ت  أ ن  أفيد ا َف سب بل ُهَل حدٌّ ش ِمٌل َحُه رحع م  ل حِس ن أ ر  لمول ع ف 

ن ى الشريف؛  ال مع  ل اللَّطيف و  ص  ف  ذا ال  ق ه 
قائ  ه ال ح 

ذ   َفع م نح ِّس نب ط ل ب  ه 

ل ة  م  ي ال ج 
ة  -أ حدهما: َضْشب نف  ا يدل  فِي  ل حِس نحفظ األ  ل فاظ الّدالَّ م  و 

ٍء م ن ها  
ي ٍء ش 

 
ي ي ه  لش  ل  ل نا، ع  و  ق  ك  ك 

ذل  ط ويل وقصير وعامل وعالم : و 

 .«ف ي علم قوانين ت ل ك  األ  ل فاظ نحث نِيرَ وجاهل. 

                                                           

بن إسماعيل: المحكـم والمحـيط األعظـم، تـح.  (  ابن سيده المرسي، أبو الحسن علي1)

بيـروت/  -عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضـون، دار الكتـب العلميـة

 .1/32م، ينظر فيه، مقدمة ابن سيده لمعجمه، 2000 -هـ 1/1421لبنان، ط
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ونرى ضرورة تعميق ، هذه إشاراٌت شاهدٌة من تراثنا الذي نعت، به

ه   ثقافة  ناشئتنا فيه؛ لترتبى ، ال تبتعد عنه اط  وتواصل مسيرته بخ  ، على قيم 

ها إليه.، اتدي هبديه  وتضيف إليه ما تحتاج اللغة العربية وعلوم 

أقدم به لتصديري لكتاب األستاذ الدكتور/ عبد هذا ما أحببت أن 

المي وعضو مجمع اللغة ، ةأستاذ اللسانيات يف الج،ائر الشقيق)القادر س 

وهو ، مكة(؛ ليدخل القارئ إلى متنه -العربية على الشبكة العالمية

يدرك قيمة العمل الذي غاص صاحبه يف أعماق ج،ء غاٍل من تراثنا 

المعجمي
(1)

. 

 العظيم»: ق ت   نحذاديش
 
الرحمن الرحيم الذي ، الحمد هلل العلي

والصالة والسالم على رسول اإلنسانية  أجمعين ، بنعمته تتم الصالحات

بّلغ  الرسالة  ، اونذير   اوبشير   ابعثه اهلل هادي   ، ونصح األمة، وأّدى األمانة، ف 

 ال ي ،يغ عنها إال هالك.، ليلها كنهارها: وتركها على المحجة البيضاء

 :أم  قبل

صين   فقد أطلعني األستاذ سمير منصور على هذا العمل  اللغوي  الرَّ

ه  وإذاعت ه  من الذي آثر صاحبه األستاذ الدكتور/ عبد القادر ساّل  مي نشر 

نشأ، فلسطين ة م  ر  العامرة « مكتبة  سمير منصور» والسيما غ،ة المحاص 

                                                           

 (.14 -7دير كما هو يف الكتاب األصل: )ص (  ينظر: نص التص1)

. 
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ألتقه؛ ورأيت  أنَّ هذا  ومستقرها؛ فأكربت  هذا المؤل ف  العالم  الذي لم

وإن  دلَّ على شيٍء فإنما يدلُّ على أن ، التوجه  جديٌر باالحرتام  والتقدير

 
 
فلسطين ما زالت القضية العربية المحورية المحفورة يف عقل  كل  عربي

ها يف قلب  كل  غيوٍر على تراب وطنه  الكبير وهويته  ، ومسلمٍ  ي دقُّ نبض 

 مغرب.سواء يف المشرق أم ال

بحاجٍة اليوم  إلى  -نحن العرب  والمسلمين -وليس من شك  يف أننا

  فينا ما تمّي،  به 
؛ لتستجلي ية  ع  م  نا الج 

ما يبعث  األمل  يف هنوا  ملكات  ذات 

وإنجازاٍت علميٍة وف كريٍة ، ماضينا التليد  من معاٍن ق يميٍة اّذب النفوس

موم  القادرين على المشاركة يف ومساراٍت حضاريٍة راقيٍة شارك  فيها ع  

ها أهل  األرا  بدون  حجٍب أو ، دولة  العرب  والمسلمين وعمَّ نفع 

دى والرشاد بل  اله  ن  ي هتدي هبديها س  يسير م 
 .تميي،؛ ل 

ه  أ ّني أقرأ  ذايت ، لقد شعرت  وأنا أقرأ الكتاب   وأتفحص لغت ه  ومنهج 

يعيش تراثنا فينا ويف أفالذ   وهدف ه  هديف يف أن  ، العربية؛ فلغته لغتي

لغت نا » وأن  تعيش  ، أكبادنا؛ فأمٌة بال ماٍا ليست بذي حاضٍر وال مستقبل

ث  اهلل األرا  « الجميلة ها األولى موصولة  هبا إلى أن  ي ر 
ب رة  عن أصول  ع  م 

ن  عليها. م   و 

ه  األستاذ الدكتور عبد القادر سالمي  إن هذا الكتاب  الذي صنَّف 

ي  الواحدل 
ّ
ه  رسائل  كثيرة  تتجمع  يف رسالة  الوطن  العربي وتوق  أبنائه  ، وج 

إلى تخطيٍط ومنهٍج وفكٍر وتأليٍف ي عب ر  عن طبيعة هذا الوطن الواحد 
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، ولغة   وتآلف عموم أهله  أصال  ، بفتح الحاء المضعفة وكسرها()الموّحد

 األندلسي أن  عبَّر  البن عبد  « العقد الفريد» وهو ما سبق لمتن  كتاب  
رب ه 

ـ( أن  ينطق  هـ385ت. )بن عباد عنه نتيجة  دراسية؛ ف حقَّ للسان  الصاحب

 فكر   اكاشف  
هذه  »: وإنتاجا اولسان   اعن هذه الحقيقة  العربية  المتجانسة 

دَّت  إلينا  ، «ب ضاعت نا ر 
 
ناخ  العربي  الم 

ثرها أن  يعود  إال بعودة 
 
وما كان أل

 المفتاإلسالم
 
ت  مختل ف  أبواب  ي ّلق  دود ه  يف هذه األيام   وح  الذي غ  ح 

ة.  النَّك د 

 ينطلق 
 
إهنا جملٌة جامعٌة حكيمٌة يمكن  أن  تقال  يف كل  إنتاٍج عربي

عن روح العربية ولغة  أ ن فاس أهل ها امعب ر  
(1)

 كما هو الحال عند ابن سيده، 

، ـ(هـ672ت. )ابن مالكو، ـ(هـ607ت. )ـ( والج،وليهـ458ت. )

ّحالين ، ـ(هـ723ت. )محمد اهلل عبد أبو ابن آجرومو وأمير الرَّ

وابن ، ـ(هـ779ت. )بن عبد اهلل الطَّن جي ابن ب طوطة محمد: المسلمين

بن  والشنقيطي المدين محمد األمين، ـ(هـ1271ت. )عصفور اإلشبيلي

 -1923) عبد اهلل وعبد الع،ي، بن، (ـهـ1434-1325) محمد المختار

 ومحمد بن، م(2015 -1921) وعبد الهادي التازي، م(2012

، م(1934مواليد )ومحمد رشاد الحم،اوي، م(1932مواليد )شريفة

ّرا.، ميوعبد القادر ساّل  ، عبد الرحمن بودرعو  وهلمَّ ج 

                                                           

 (  الن ف س  بفتح الفاء واحد األ ن فاس.1)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 :ربعد

ها ف   فقد جاء هذا الكتاب  ليدرس ثالثة  أعماٍل مغربيٍة لم ي خرج  مؤل 

  العام  يف اس« ـ(هـ458ت. )ه ابن  سيد»
فردات  عن المنهج  العربي  م 

تقراء 

 الذي 
َّ
ها التصنيف  المعجمي ها وتصنيف  متن  اللغة  العربية  الف صحى لشرح 

ي ن  كبيرين جم  ع  م والمحيط األعظم»: أنتج  فيه  م  ك  ح  سار فيه  على « الم 

ـ( يف ترتيب  مواد  هـ175ت. )بن أحمد الفراهيدي منهج الخليل

ه   عجم   م 
ه   «.العين» مفردات  ص  ا» أما معجم  صَّ خ  فهو أول  معجٍم « لم 

ٍب  بوَّ  ، ةشامٍل يف مفردات  اللغة  العربيّ  م 
َّ
وما ي،ال المعجم  اللغويَّ العربي

 الوحيد  الجامع  يف منهجه.

الذي ظهر يف مصر  الكنانة يف « اإلفصاح يف فقه اللغة» أما عن معجم

يه  حسين يوسف موسى وعبد الفتاح 1929العصر الحديث عام  م لمؤلف 

مع إضافاٍت ، صعيدي فهو يف جملته  مختصٌر لمخصص ابن سيدهال

 استخلصاها من الكتب والمعجمات القديمة.

نا فهو كتاب شرح مشكل شعر » أما العمل الثالث الذي اختاره مؤلف 

للشرح وبيان  ؛ ولعلي بالدكتور سالمي حين اختاره مجاال  «المتنبي

ات  صور  اللغة  األسرار والخصائص أراد استكمال  استجالء مكون

ه  يف  ومعانيها يف ذهن  ابن سيده؛ بغية  الوصول  الشامل  لخصائص  منهج 

ها العمل  المعجمي رة  عماد   لغة  نثرية  مفس 
ه  ، بيان  المعنى وتوضيح 

روبة  األول  المتنبي. اشعري   اوتجلي   ه  لغة  شعر  شاعر  الع   مصدر 
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راه -الكتب الثالثة وعليه فإنَّ تسليط  أضواء الدرس على هذه  -أل 

نا الرتاثية   ة  يف استقراء  خصائص  حَّ
ل  نا المعاصرة الم 

يلبي متطلبات  حاجت 

ب ن ت  لهم أمجاد  ، التي مّكنت لنفوذ  أسالف نا العرب  يف األرا ي مية   او 
ق 

رية  وعلمية  وحضارية   ّكن  لكثيٍر من غير  العرب   اوانفتاح  ، وفك  م 

ٍس راضيٍة مطمئنةوالمسلمين  من االن واإلسهام  ، خراط  يف مجتمع ه م ب ن ف 

 مبين.
 
 فيه بلساٍن عربي

ل  تنبيه  « المخصص» وكذلك فإن الوقوف  عند معجم يشك  إلى  ال 

وذلك بوضع  ، ودعوة  صريحة  إلى احتذائ ه، أهمية  منهجه  وحاجتنا إليه

ب ٍة عامةٍ  ب وَّ ، ت  واألهدافوأخرى خاصٍة متعددة  المجاال، معجماٍت م 

كونات  اللغة  العربية  عرب  -بمي،اٍن واحدٍ  -تضم متون ها كانات ها» م  م  « ز 

ها بعيون  االعتبار  حاجة  غير  الناطقين بالعربية  ، المتنوعة ويأخذ  بعض 

ها ميسرة  لهم؛ نشر  ، ل مثل  هذا النوع  من المعجمات
ل ل غة  العروبة   اوعرض 

ها التي ي سعى ا
ها من ، ألعداء  وتابعوهم إلى تشويههاوقيم  أهل  وتجريد 

 مضامين ها اإلنسانية.

ه  يف الوقوف عند كتاب   ؛ «شرح مشكل شعر المتنبي» والحال  نفس 

ّني أر
 
 بإنتاج  عقوٍل  ىأل

 
فيه دعوة  إلى رد  جميٍل لشرح  شعرنا العربي

يس  بما ال عن اإلغراق  ال،ائد  يف التحليل  والتأويل  والتلب اعربيٍة بعيد  

 لغة  وإيقاع  
 ، ايتالءم وخصائص  بناء  أنظمته 

 
ج  من شعٍر أو نثٍر ف ني

فما أ نت 

 األ  ولى 
 
هما يف أي  بيئٍة من بيئات  الدنيا فإن أدمغة  أهل  بيئته  ل هي أو غير 
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باستخالص  ما فيه من عناصر  المضمون والبيان  واستجالئها؛ فأهل  

ث ل   -مكة   عاهبا. -العربيكما يقول الم   أدرى ب ش 

على أن هذا الذي أقول ال يعني االنغالق  وعدم  االنفتاح على ما فيه 

ر  فإّني أ توّجه  إلى   ي ذك 
فائدٌة عند غيرنا لنا. وإذا كان الشيء  بالشيء 

إن إغراق  : ألقول -مجال تخصصنا -علمائنا وأدبائنا وال سيَّما لغويينا

 الفكر  اللغوي  
  غربي   نفٍر يف فقه 

ه ال نرفضه االعالمي بل ندعو ، كاّن أم غير 

 يف مختل ف  أصقاع  المعمورة
 
 اغرب  : إلى االنفتاح  على الفكر  العالمي

و  ، والتخصص  فيه، اوجنوب   شماال  ، اوشرق    كما ه 
مع ، وبيان  ما فيه 

ر   ؛ ولكنَّ الذي أحذ    ما أمكن 
نا العربي منه  هنا  التوضيح  والبيان  لنا بإنتاج 

 النص  
ُّ
والدخول  يف تحليالٍت وتأويالٍت ومصطلحاٍت قد ال ، هو ل ي

  حسن  ، يكون  لنا هبا حاجة
 اأو قدرٌة على فهمها؛ فليس كلُّ شيٍء أجنبي

ف  عليه؛ لذا كان  اوصالح   يف غير بيئته. ومع هذا فنحن ال نرفض التعرُّ

ا قاله بعض  أجدادنا يف يوٍم ؛ ال أريد  أن  أقبل  أو أقول  م«كما هو»: قولي

لنأخذ منه ما يناسبنا وفيه فائدٌة »: بل أقول، «نجيب رإكّل إفرنجي »: ما

 .«لفكرنا وثقافتنا وحاجتنا

ّثل  بإنتاج  عال ٍم أ فنى  وإذا جاز لي التمثيل  يف هذا المقام فأنا هنا أم 

 التي هضم  لغة  أ، شباب ه  يف التعمق يف دراسته
وتنّفس  ، هل هاوعاش يف بيئته 

هم  األم  حتى بات ، أنفاس 
م؛ وابتعد  عن بيئته  ت غّذى بغذائهم حتى ب ش  و 

هم ولسان هم؛ وهو من قبل  لم  اغريب   بل كالغريب  عن طباع  أهل ها وفكر 
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 غريب  ، يتعمق  فيما أنتجوه
ا  إنتاٍج اّطلع  عليه  ر  ؛ اثمَّ يأيت ويأخذ  يف ع 

ق  يف مَّ يقارن  بين ما ت ع 
ت عّمق  رآخَش  دماغه  منه؛ ل  د  و  م  د  وج  م  كون ه   خ  س 

ض   دَّ فيه؛ ف هنا، يف دماغه   اغ   بما ج 
ل ه  ص  قد  -بال ريب -وتقطعت حبائل  و 

ه  بمعن  ، نجد  الخلط  أو الخطأ   غير  معناه   ىوتلبيس  المصطلح  أو تحريف 

 عند المصدر وما إلى ذلك.

 منها ما  اوبحوث   اإنني أقرأ كتب  
َّ
ّكمت ه  التحكيم  العلمي ت ه  أو ح  يَّم  ق 

، عن سوء فهم اناتج   اأو غموض  ، اشديد   ااألمين  فوجدت  يف بعضها خلط  

ّكة. ال أريد أن أخوا   يف تفاصيل  -هنا -أو غموا  أسلوٍب أو ر 

ها لغة  ومضمون    االمشكلة؛ فقد غدت ظاهرة  منتشرة  استفحل  خطر 

ه ؛ فالتع اومصطلح   تَّت  شمل ه  برتادف  ترجمات  ، بير  عنهسيء فهم  ت ش  و 

 دوال  المصطل ح  الواحد  أو خطئ ها.

ه   ما استورد 
وعلى هذا فإنَّ انصراف  نفٍر من دارسينا إلى االنتصار  ل 

 
 
ي ه  إلى تطبيق  نظرياته  وقواعد  أنظمة  لغة  مصدره  إن  ، من علٍم ألسني ع  س  و 

ا  تطبيق  كل  أفادنا يف التعرف  على ما يدو  فإنَّ ف ر 
نا يف هذا السياق  ل  و  ر  ح 

ي   نا ل 
راه  ضار   وتأويال   اما فيه  على عربيت  بلغتنا وهويتنا  اأو سوء  فهم أل 

 اللسانية الموّحدة بكسر الحاء وفتحها.

راه يف توجه   حدة  ثقافت نا أل   التي ادد و 
إنَّ الخروج  من هذه الورطة 

لبحث العلمي يف بالدنا إلى عقد  ندواٍت د وريٍة جاّدٍة جامعاتنا ومراك،  ا

 السَّ  أسميها مجالس  
 
ر  العلمي نار بدال   -م  م  يتسامر  فيها  -من كلمة س 
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ا  ب ضاعت ه  بحريٍة تامٍة؛ ليدور  ، علماء  التخصص  الواحد ر  كل  فيها ي ع 

ة    واأل خوَّ
 بين الفريقين  بروح المحبة 

ُّ
عن  اوبعيد  ، التَّسامر  الموضوعي

إلى تفاهماٍت ومصطلحاٍت ومضامين  تكون  أكثر   التعصب؛ وصوال  

ضوح   ك  الحبل  على الغارب؛ فيبقى األمر  اوأقرب  فهم  ، او  ت ر  . أّما أن  ي 

ل  ، رهينة  اجتهاداٍت فرديةٍ   هاد ف -أو ي بقى ك 
 
واٍر علمي  -دون  لقاٍء أو ح 

ه  محتذي   امتشبث   ب طرفاهمضمون  ا ابما عند  ، لشاهد النحوي المتعص 

 البحر المنسرح(): القائل ناظمه

نان   نـــد  ـــت  ب مـــا، حـــن  ب مـــا ع  أ ن  و 

 

ك  رااٍ   نــد  ــف  ، ع  خت ل  أي  م  ــر  ال  و 

قباها  د  ع  م  وسنجني منها بلبلة  يف الفكر  ، فهذا سيؤدي إلى نتائج  ال ت ح 

ت م  ، والمصطلح فريق : ينبالضرر على الفريق ااألمر  الذي سيعود ح 

وفريق المحاف ظين أو الرتاثيين ، المجددين أو المتنورين أو المستنيرين

َّ الهادئ  الذي أدعو 
 الموضوعي

َّ
ما لم يتناقش الفريقان  النقاش  الشفهي

ه  يف مناقشايت الذاتية و، إليه عض أساتذة  بمناقشات وقد لمست  فوائد 

ب ر   تينوالسيما اللغ، اللغات  
 ية  يف كليتي.اإلنجلي،ية والع 

 :أقلل

إلى العودة  إلى تراث نا ال  -يف هذا األ وان وكل  أوانٍ  -إن الحاجة  ماسةٌ 

 عليها
َّ
د  عنده  بل ل ن نهل  منه األصالة  والتأسيس  المبني م  ن ج 

ونعرا  ، ل 

 مضامين  هذه  البضاعة  الجديدة  
فنأخذ  منها ، عليه بالروح العلمية  األمينة 
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نا اللغوي  وعلوم هما يتناسب  واح
ن   أ م 

ونتعّرف  على ما ال يناسبنا ، تياجات 

 فيها.

وات -ليس غير -هبذا المنهج ج  ، وتتقارب  المفاهيم، تنجسر  الف 

ال الفريقين. وسيقفان إن  تالقيا اللقاء  
وتتحصل  الفوائد  المشرتكة  ل ك 

ب ٍة تعود  بالنفع عليهم ل   على أرٍا ص 
َّ
وعلى ، االتحاوريَّ الموضوعي

فاظ  على  طلبتهما بل علينا جميعا؛ وهو منهٌج صالٌح ألي  أمٍة تريد  الح 

ويت ها اللسانية  المعربة  عنها يف كل  أحوال ها.  ه 

أين انصرفت  عن تقديم كتاب عالمنا  -فيما قد ي ظ نّ  -وإذا كان األمر  

 اال إلهام  مي فإن ما استطردت  فيه ما كان إالجليل الدكتور عبد القادر ساّل 

هما يف  استلهمت ه  من قراءيت لكتابين لمؤلفنا آثر بعروبته ووطنيته نشر 

 الرتاثي: فلسطين
 
ه  يف المضمون المعجمي س  ر  ، هذا الكتاب الذي جال  د 

ه  المبّكر  مستنيٍر ، وسّلط األضواء  على نضج 
 
ه  ب عقٍل عربي واستلهم  صائغ 

أضاء هبا تجليات ه  يف ، ني الحديثجوانب  مفيدة  من مناهج  البحث األلس

للبحث والشرح  استقراء  لغة كتب ابن سيده الثالثة التي جعلها فيه مجاال  

والتحليل والنقد. وجاءت صياغته لرتاكيبها بلغٍة عربيٍة فصيحٍة تجلَّت 

بسالمة  األسلوب  وتماسكه. أما الكتاب  اآلخر  فهو معجٌم يف لغة  ثالثة  

 -1941) عرنا الفلسطيني المعاصر محمود درويشقصائد من ديوان شا

أبي( )قا ئد : عجم م يفلد دةريش نح عشيم»: وعنوانه، م(2008
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ف ق  منهج  ، «صالة أخ شة( نيف اج)ن  د ح شج ل( ر)ر وهو معجٌم ي سير  و 

دامة والحداثة.  صاحبه  الجامع  بين الق 

ين  المغربيَّين اللذ ين صاغهما إنني أعتّ، بأين قرأت  هذين المصنف 

  مستنيٌر؛ أتانا هبما إنجاز  
يف متوٍن  اجاء ناضج  ، اخالص   اعربي   اعقٌل عربي

عن  ابعيد  ، مما جدَّ يف البحث  األلسني المعاصر اومستفيد  ، ةعربي

 -دوالُّها ودالالاا. وهما -يف األغلب -غموا  تراكيب  استعجمت

اساتنا األلسنية  مثاٌل صالٌح ل ما أدعو إلى تطبيقه يف در -كما أرى

ّدة دامة  ، المعاصرة؛ لتجمع بين األصالة  والج  أو إن  شئت فقل بين الق 

داثة  المالئمة  لطبيعتنا وفكرنا.  والح 

 الهادف
 
وأدعو إلى زيادة ، إنني أدعو إلى األخذ هبذا المنهج  التفاعلي

وأدعو ، التواصل بين المشرق والمغرب بل فتح حدود التواصل الب نّاء

مشرقيين والمغربيين أال يقفوا يف نشر مصنفاام ومباحثهم يف حدود ال

ه   اأقطارهم. وساق  اهلل  أيام   يعود فيها ت واصل  بني العروبة إلى عهد 

 السالف.

 واهلل الموفق والمستعان
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 )املساوئ( أباهلمز هي أم بالياء؟

بن ع ي نحيفوالة ف الأ. 
(1)

. 

 

كر بعيدة الّصيت فاشية يف الكتب كلمة )المساوئ( كلمة كثيرة ال ذ 

ن. وقد اجتمعت  فيها مع ذلك جملٌة من العجائب قّلما  وعلى األلس 

 تجتمع يف كلمة!

صورة  الهم، )المساوئ(، فواحدٌة أنك تراها يف صورتين
(2)

وصورة  ، 

الياء )المساوي(
(3)

. ورّبما صادفت ها يف الكتاب الواحد بالهم، وبالياء
(4)

. 

                                                           

ــة وآداهبــا  –محاضــر يف جامعــة أم القــرى  ( 1) قســم اللغــة والنحــو  –كليــة اللغــة العربي

 والصرف، ومؤسس ملتقى أهل اللغة على الشبكة.

تـح  5/10ائر والـذخائر تح إبراهيم صـالح، والبصـ 39كما يف أدب الكتاب للصولي  ( 2)

 تح إحسان عباس وغيرها. 1/25وداد القاضي، والتذكرة الحمدونية 

تصحيح الشنقيطي، وعيون األخبار البن  14كما يف المعمرين ألبي حاتم السجستاين  ( 3)

 تح الميمني وغيرها. 89ط المكتب اإلسالمي، والفاضل للمربد  1/13قتيبة 

تــح أحمــد زكــي باشــا، فقــد جــاءت يف  64، 39، 38 األدب الصــغير: انظــر: مــثال   ( 4)

الموضعين األولين بالياء، ويف الموضع الثالـث بـالهم،. وكـذلك مـا وقـع يف الموشـح 

ــبطت باليــاء، ويف الثــاين  338، 40للمرزبــاين  تــح البجــاوي، ففــي الموضــع األول ض 

بطت بالهم،!  ض 
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ذا استفتيت  فيها المعاجم القديمة لم ترجع من معظمها وثانية أنك إ

ا من الجمجمة واإلهبام، بشيء ربت  دوهنا حجاب ا مستور  فهي ال ، فقد ض 

يرتك فيها. ّلتك منها وال تجلو ح   ت شفي غ 

وثالثة أنك إذا تتبعت  خربها يف غير المعاجم لم تجد فيها على كثراا 

ا يف ضبط هذه الكلمة ما ها ناٍء عن األيدي  رأي ا صريح  خال كتب ا قليلة  أكثر 

ضت  لها بين  واألبصار. ثم ألفيت  مصنّفي هذه الكتب القليلة التي عر 

ثّم ، جب للياء مخّطئ للهم،وبين مو، موجب للهم، مخّطئ للياء

ا آخر يرى فيها  وجدت   كّل فريق من هذين الفريقين ال يعلم أّن فريق 

 بعة.خالف رأي ه. وهذه العجيبة الرا

ما  ا من جهة الّرواية والدراية وجدت  وخامسة أّنك إذا فحصت عنه

ه تأييد الياء ه تأييد الهم، ووجدت ما ظاهر  فمن األول دليل ، ظاهر 

)الخيل تجري : ومن الثاين قولهم، اشتقاقها إذ هي مأخوذة من )السوء(

ساو   د هكذا نراه مضبوط ا يف الكتب. والبيت  المشهور  لعب، ها(يعلى م 

 : بن معاوية اهلل

 اولكّن عين السخط ت بدي المسـاوي  

ه.   وغير 

، فالهم، هو األصل، لعلهما وجهان صحيحان: فإن قلت  يف نفسك

والياء تخفيف. أب ى عليك ذلك أن قياس تخفيف )مساوئ ها( مثال  هو 

 خالف بين العلماء يف ال، خالصة   لهم،ة بين بين  ال بإبدالها ياء  بإبدال ا
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تب إنما ت ضبط يف الغالب على لغة شكّ و، ذلك ا أّن الك  ك فيه أيض 

كـ)رأس( و)بئر( ، فال ترى نظائرها مخّففة  ، التحقيق ال لغة التسهيل

 و)يسأل( وغيرها.

لعله تخفيٌف على غير القياس ي حفظ وال يقاس عليه. : فإن قلت  

ن رابك  من هذا القول أّنهم قد نّصوا على كثير من األلفاظ الخارجة ع

القياس كـ)سال( يف )سأل( و)المنساة( يف )المنسأة( و)أرجيت( يف 

)أرجأت( وغيرها
(1)

وليس من بينها )المساوئ( مع أّنها أشهر  من ، 

 بعض ما نّصوا عليه.

من أجل ذلك رأيت  أن أحّقق هذه المسألة وأبّين وجه  الصواب فيها 

 مستعين ا باهلل.

 من ا
ّ
لشواهد التي ظاهرها صّحة وسأعرا  أّول  جميع  ما وقع إلي

االحتجاج هبا ثم أ ردفها بمقاالت العلماء مرّتب ة ترتيب ا زمني ا ثم أعط ف 

عليها بما تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص. ولن أحتّج بشيء من 

ب ل النّّساخ 
ضبط القلم لغلبة الخطأ عليه وكثرة التصّرف فيه من ق 

والمحّققين
(2)

ا مح ال  ألوجٍه أخرى يخرج هبا عن . ومتى ذكرت  شاهد  تم 

 االحتجاج بينت  ذلك إن شاء اهلل.

                                                           

 رتاث العربي.ط دار إحياء ال 4/200راجع يف ذلك المخصص البن سيده  ( 1)

على أين أبّين أن هذه الكلمة توجد بالياء يف أكثر الكتـب وال سـيما التـي تـولى ضـبط ها  ( 2)

نة المحققين وثقاام.  أم 



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
420 

 :نح لنهد* 

ئهاالخيل تجري على »: قالوا يف المثل -1 ساو  ساوي ها»أو  «م   .«م 

بير -2   قال ال،ُّ
ّ
 : بن عبد المّطلب الهاشمي القرشي

 غــــداة  نرّفــــع التأســــيس  منـــــه

 

ــــاب    ــــى مســــّوينا ثي ــــيس عل  ول

«ثياب   مساوي ناوليس على : وىوي ر»: قال ابن هشام 
(1)

. 

بيدة -3  : بن الحارث المّطلبي القرشي قال ع 

 فأكرمني الرحمن  من فضل  منّـه

 

ـوٍب مـــن اإلســـالم غّطـــى   ـاويابثــ  الم ســ

بيرة -4   : بن أبي وهب المخ،ومي القرشي قال ه 

مـة    هذا وبيضاء  مثل  النّهي محك 

 

 فمـا تبـدو  
ّ
 هامسـاوي  ن يطـت  علـي

  قال -5  
ّ
بيد الطائي  : أبو ز 

ض للصديق عـن  سـاويأغم   الم 

 

 مخافـــة  أن أعـــيش بـــال صـــديق   

 : بن معاوية الهاشمي القرشي قال عبد اهلل -6 

ـةٌ  ــ ـــٍب كليل ـا عـــن كـــّل عي ضــ ـين  الر   وعــ

 

ـين  الســـخط تبـــدي   ـاوياولكـــّن عــ  الم ســ

 :مق الت نحع يف ء*  

ا على قول أبي زيد315قال األخفش األصغر )ت -7  ( معلق 

ف ا»: (215األنصاري )ت ف عليه قر  : وعّين عليه تعيين ا. وهما واحد، وقر 

ا كان أو غائب ا ساويه شاهد  هذا حرف »: قال، «إذا أخرب السلطان عنه بم 

                                                           

 تح السقا ط دار المغني. 216السيرة النبوية  ( 1)
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است عمل على إبدال الهم،. وأصل ه الهم،. وقد نطق به كثير من العرب 

ا «هي المساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت ه: فقالوا مهموز 
(1)

. 

. كما مساوئ: وتقول يف جمع مساءة»: (442قال الثمانيني )ت -8

 : قال الشاعر

ل   «مساوئ هم لـو أن ذا الميـل يعـد 
(2)

 

 )ت -9 
ّ
 الصقّلي

ّ
مساوي ه. : ويقولون»: (501قال ابن مّكي

ه بالهم، «والصواب مساوئ 
(3)

(764. ونقله عنه الصفدّي )ت
(4)

. 

ألنه من ساء  ؛لها الهم،ه أصومساوي  »: (502قال التربي،ي )ت -10

«يسوء. والتخفيف مّطرد
(5)

. 

 كلمته السابقة 500قال األجدابي )ت نحو -11
ّ
( يرّد على ابن مكي

على لغة  األصل الهم، كما ذكرت ه. وترك الهم،ة جائ،»: يف )المساوئ(

«الخاطين. وهي لغة معروفة: من يقول يف الخاطئين
(6)

. 

                                                           

 تح محمد أحمد. 523النوادر  ( 1)

هم لــو أن ذا الليــل(. وا502شـرح التصــريف  ( 2) . وهــو . وفيــه )مســاوئ  لصــواب مــا أثبــتُّ

 ألبي رياش. 111للكميت يف شرح الهاشميات 

 .77تثقيف اللسان  ( 3)

 .480تصحيح التصحيف  ( 4)

 ط دار الكتاب العربي. 2/306شرح ديوان أبي تمام  ( 5)

 ط أضواء السلف. 637النكت على مقدمة ابن الصالح لل،ركشي  ( 6)
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. المساوي بالهم،»: (750قال سليمان الملتاين )ت نحو -12

«وقلب  الهم، ياء  للضرورة
(1)

( يف بيت له يف 516. يعني الحريرّي )ت

ه.  مقاماته سيأيت ذكر 

والمساءة نقيض المسّرة. وأصلها »: (770قال الفّيومي )ت -13

ّد الواو يف الجمع فيقال لة بفتح الميم والعين. ولهذا ت ر  ع  ف  أة على م  و  س  : م 

ساوي.  الكن  اهي الم  ساوي هست عمل الجمع مخفف  أي نقائصه ، . وبدت م 

«ومعايبه
(2)

. 

والمساءة خالف »: (1120قال ابن معصوم المدين )ت -14

الجمع مساوي، المسّرة
(3)

ا،  «برتك الهم،ة تخفيف 
(4)

. 

بيدي )ت -15 والمساوي هي العيوب. وقد »: (1205قال ال،َّ

جمع سوٍء ، لمحاسنهي ضّد ا: قال بعض الصرفيين، اختلفوا يف مفرد ها

«وأصله الهم،على غير قياس. 
(5)

. 

 :من آراء المعاصرين* 

                                                           

 أ. 130يف شرحه لمقامات الحريري لوحة  ( 1)

 ط دار الكتب العلمية. 298المصباح المنير  ( 2)

هذا الرسم على لغة من يثبت من العـرب اليـاء  يف الوقـف علـى نحـو هـذا المنقـوص.  ( 3)

مجلـة المـورد  129وقد أجـازه المـربّد كمـا حكـى عنـه تلميـذه ابـن السـراج يف الخـط 

ريـان لغـة الوقـف المجلد الخامس العدد الثالث. واختاره المازين وال،جاجي ألهنمـا ي

ا منهما بظاهر القياس. انظر: الخط لل،جاجي   .38، 37بالياء أجود  احتجاج 

 الطراز األول )سوأ(. ( 4)

 .1/279تاج العروس  ( 5)
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المعايب : المساوي»: ساء(، جاء يف )المعجم الوسيط -16

 .«ال ت هم،، والنقائص

وأحّب أن أنّبه هنا إلى »: (1408قال عبد السالم هارون )ت -17

دباء. يخطئ فيه كثير من األ مّماأن كلمة المساوئ الواردة يف الشرح 

فإن العرب لم ام، هذا الجمع كما يف ، وصواهبا المساوي بدون هم،

)الخيل : . ومنه قول العرب«اللسان والقاموس والمعجم الوسيط )سوأ

«تجري على مساويها
(1)

ا.،   ثم نقل كالم المعجم الوسيط المذكور آنف 

ويجمعون المساءة وهي ضّد المسّرة »: قال عباس أبو السعود -18

والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال يف اوئ بالهم، يف آخره. على مس

«جمعها المساوي بدون هم،
(2)

. 

 :نحق  س رنحوظش* 

إّنه ال جرم  أّن الم : ونقول يف هذه المسألة من جهة القياس

ألهنا من )ساء يسوء(. وهي جمع )مساءة(  ؛)المساوئ( هم،ٌة يف األصل

 يف كالم  على الراجح. وإذ  كان هذا هو األصل  
ّ
فاعلم أّن التفريع اللفظي

 :العرب على ضربين

                                                           

. وليس يف اللسان وال القاموس نـّص علـى ذلـك كمـا يـوهم 20حول ديوان البحرتي  ( 1)

 كالمه، وإنما هو ضبط قلم.

ا صاحب )معجم الصواب اللغوي( غير أنـه ال . وع27شموس العرفان  ( 2) را لها أيض 

 صحيح مّطرد، فلم أر أن أذكره من بينهم.
ّ
 يسير يف أحكامه على منهج أصولي
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من األصول ما نجدهم استعملوه كما استعملوا  فالضرب األول

ب  ب ل أنه ليس من شأن الفرع أن يحج 
ّرع عليه ون ت ج منه من ق  فرعه الذي ف 

ه. ومثال هذا أنك تراهم يقولون يف نحو )رأس(  كر 
ل ذ  األصل أو ي خم 

ل()راس( و: و)ذئب( )ي يجل( و)ي يجل( : )ذ يب( ويف نحو )يوج 

ي ت( ويف )يستحيي(: و)ياجل( ويف نحو )هيّن( و)مّيت( : )هي ن( و)م 

( إلى كثير من أشباه ذلك
 
ا من أن يستعملوا ، )يستحي ثم ال يجدون حرج 

هم استطراف هم لهذه  هذه األصول كما استعملوا فروعها من غير أن يدعو 

ّدة ومن فضل  الم،ّية إلى أن يهملوا أصولها  الفروع لما فيها من لّذة الج 

 ويّطرحوها.

ا وبالغوا يف استحسانه حّتى ال  على أّنهم رّبما استخّفوا الفرع جد 

أى( ، تكاد تراهم يستعملون أصل ه هم استعمال )ير 
وذلك كرتك 

ى( إال قّلة منهم  ، واستغنائهم عنه بـ)ير 
ّ
راقة البارقي  : وذلك كقول س 

 
ّ
ـــــي ـــــاهأري عين أي ـــــم تر  ـــــا ل  م

 

 كالنــــــــا عــــــــالٌم بالرتّهــــــــات   

وكما اجتمعوا على كسر هم،ة )إخال( فما يكادون يفتحوهنا مع أّن  

 فتحها هو األصل.

وذلك ، من األصول هو ما ال نعلمهم استعملوه قطّ  والضرب الثاين

م( و)بي ع(، كـ)قام( و)باع( فإن أصله ، وكنحو )ضّن(، فإن أصلهما )قو 

لشّدة استثقالهم لهذا الضرب ونبّو طباعهم الموزونة عنه كأّنهم ، )ضن ن(

ر يف صدورهم وملحوٌظ يف  ه وهو مضم  فّرعوا عليه والتمسوا إصالح 

إال أن ي ضطّروا فيحمل هم مكان هم ، أذهاهنم من غير أن تنطق هبذا ألسنتهم
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لوا بسّره ويراجعوا وصل ه بعد صرمه كما فعل  من االضطرار على أن يمذ 

 : ن قالق عنب حي

ل قـي، مهال  أعاذل    قد جّربـت  مـن خ 

 

ــواٍم وإن ضــن نوا  ــود ألق ــي أج  أّن

 وهو ما ي سّمى باألصل االفرتاضي أو المرفوا. 

وبين أن يكون ، وقّلة االستعمال وكثرت ه، وعلى مقدار الخّفة والثقل

ا من مسألٍة يكون تخّيرهم بين  ا يف مسألٍة ذات أفراٍد وأن يكون فرد  مّطرد 

 ن الضربين.هذي

 ؛هي بحسب داللة القياس من الضرب األول وكلمة )المساوئ(

ها دة ال نظائر لها وال قياس ينتظمها بالتخفيف مع غير  ها ، ألّنها مفر  فحقُّ

: إذا راموا تخفيفها لثقل ها وكثرة استعمالها ففّرعوا عليها باإلبدال فقالوا

ألّن الفرد  من  ؛أن ي بقوا عليها فيستعملوها مع فرعها، )المساوي(

كم من األحكام كرتك  الجنس متى أريد  اختصاصه دون أبناء جنسه بح 

نانه  استعمال أصل ه لم تنشب نظائره أن تضّيق عليه مكان ه وتجاذب ه ع 

مستظهرة  عليه بما لها من الكثرة والذيوع حّتى يفيء إلى أمر الجماعة 

ترك هم، )يرى( ثم  أال ترى أن العرب أجمعوا على، في ستعمل منه أصل ه

ا منهم يخالف  إليها فيستعملها كما يف بيت البارقي  رأينا مع ذلك نفر 

ه. ا وغير   المذكور آنف 

( ثم دّلنا طول  ا كالمطبقين على ترك الماضي من )يدع  ورأيناهم أيض 

ڃ ﴿البحث والتفتيش على أّن منهم من راجع  األصل فاستعمل ه كقراءة 
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ا يستعمل الماضي من )يذر( لم  ت  ع. ولهذا لو سم  ﴾ڃ چ چ چ أحد 

أخط ئه لما ذكرت  من قّوة قياسه وشّدة اقتضائه له
(1)

. 

وإذا كان األمر كذلك فإنه لو لم تأت نا بّينة من السماع عن العرب 

ه كافي ا يف تصحيحه  ت ثبت الهم، يف )المساوئ( أو تنفيه لكان القياس  وحد 

 والداللة عليه.

وهو قولهم ، هذا شاهٌد صحيٌح من كالمهم فكيف وقد جاء  عنهم يف

 فإّنه مروّي بالهم، يف كتاب، «مساوئ هاالخيل تجري على »: يف المثل

تب يف المخطوطة فوق كلمة 216لألصمعي )ت« 71الخيل » ( إذ ك 

 ، (مهموزة): )مساوئها(
ّ
فعسى أن تكون هذه رواية األصمعي

(2)
. 

ا أبو الحسن األخفش األصغر )ت وذلك ، (315وحكى ذلك أيض 

ولعّله أقدم نّص صريح يف هذه ، يف نّص نفيس لم أر من احتّج به

وقد )هذا حرف است عمل على إبدال الهم،. وأصل ه الهم،. : قال، المسألة

ا هي المساوئ يا فتى. وذلك أنه : فقالوا نطق به كثير من العرب مهموز 

من سؤت ه(
(3)

ه يف442. وكذلك الثمانيني )ت كتاب ه أّنه  ( إذ ظاهر ما ذكر 

                                                           

 تح المختون. 260وقد قال بذلك ابن درستويه يف تصحيح الفصيح وشرحه  ( 1)

ــا غيــره كــأبي عبيــد يف األمثــال  ( 2) ، 98الفــرق بــن أبــي ثابــت يف  ، وثابــت109ورواه أيض 

 ولكن الضبط فيها محتمل.

 .523النوادر  ( 3)
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مهموز
(1)

 الصقّلي )ت
ّ
( واألجدابي )ت 501. وكذلك ابن مّكي

 والملتاينّ خّطآ 750( والملتاينّ )ت نحو500نحو
ّ
( إال أّن ابن مكي

 وسيأيت القول يف ذلك.، اإلبدال

وهم ، وكّلهم معاصرون، وهبذا يتبّين خطأ من صدع  بتخطئة الهم،

( وعباس أبو السعود 1408المعجم الوسيط وعبد السالم هارون )ت

وغيرهم. وظاهٌر من كالمهم يف هذه المسألة أهنم لم يّطلعوا على ما 

 أوردناه من نصوص العلماء المثبتة للهم،.

فهذا هو أصل  هذه الكلمة. وهو أحد الوجهين الجائ،ين فيها. وقد 

ربينّا صحة  استعماله بالقياس والّسماع.   بدال هم،اا ياء  إ والوجه اآلخ 

ا يف جميع أحوالها ال على جهة اإلبدال )الم   ساوي( إبداال  محض 

 
ّ
ق  بباب )قاٍا( فيقال، القياسي ورأيت مساوي ه، بدت مساوي ه»: فت لح 

(2)
 ،

ساوٍ »و، «ونظرت إلى مساوي ه هذه م 
(3)

ساوي،  ه قولهم يف «والم  . وشاهد 

                                                           

قلت: )ظاهر( ألن رسم الكلمة يحتمل أن تكون بالياء )مساوي(، وذلك على مذهب  ( 1)

ا.  المازين وال،جاجي الذي أومأت إليه آنف 

ا للمنصوب بالمرفوع والمجرور. وممن قـال هبـذا الفـراء كمـا  ( 2) ويجوز اإلسكان إلحاق 

تـح ناديـا الدولـة، وأبـو حـاتم السجسـتاين « 309عبث الوليد »و العالء يف حكى عنه أب

والمـربد كمـا حكـى عنـه ابـن « 1/241التذييل والتكميل »كما حكى عنه أبو حيان يف 

« 1/121شرح المفضـليات »، وأبو محمد األنباري يف «1/289المحتسب »جني يف 

إيضـاح الوقـف واالبتـداء »و« 281شـرح القصـائد السـبع »ط صادر، وابنه أبو بكـر يف 

 وهذا الخالف قلما تجده مبسوط ا يف كتاب.«. 245، 1/237

ا كما سبق بيانه. ( 3)  ويجوز إثبات يائها رسم 
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ا ياء كما فإنه ي روى بال، «الخيل ت جري على مساوي ها»: المث ل المذكور آنف 

 )ت
ّ
ى( ذكر أن مفرده )189ي روى بالهم، بآية  أّن الكسائي سو  (م 

(1)
وأّن ، 

ه يف 385بن عباد )ت الصاحب وفّسره هبذا  ألفاظ المساواة( سلك 

المعنى
(2)

. وهذا وإن كان غلط ا من جهة االشتقاق فهو بياٌن لما تأّدى إليه 

 من ضبطها.

 ؛على غير اإلبدال القياسيواإلبدال يف )مساويها( يف هذا المث ل هو 

 خالصة . لهم،ة بين  بين  ال أن تقلب ياء  ألّن القياس يف هذا أن ت جعل ا

بير ا قول ال،ُّ .  ومن الشواهد أيض 
ّ
بن عبد المّطلب الهاشمي القرشي

 مات قبل الب عثة
ّ
 : وهو جاهلي

 غــــداة  نرّفــــع التأســــيس  منـــــه

 

ــــاب    ــــى مســــّوينا ثي ــــيس عل  ول

برواية )مساوينا(. وأثبته « 89سيرته » ( يف150رواه ابن إسحاق )ت 

ينا( وقال« 216اذيبه » ( يف218ابن هشام )ت : وي روى»: برواية )مسو 

: وقول ابن هشام»: (581قال السهيلي )ت، «ثياب   مساوي ناوليس على 

لة من الّسوءة. ، وي روى مساوينا. يريد السوآت ع  فهو جمع مساءة مف 

«هم،ةفسّهلت ال، واألصل مساوئ
(3)

وهذا يقطع بأّن الرواية بالياء ال ، 

ألنه ليس  ؛بالهم،. وإذا كان األمر كذلك فإنه يدّل على أّن لغة ال،بير الياء

ا.  شيء يضطّره إلى ترك الهم، من حيث إّن الوزن يستقيم هبما جميع 

                                                           

 .14/30حكى ذلك عنه األزهري يف اذيب اللغة  ( 1)

 تح آل ياسين. 8/416المحيط يف اللغة  ( 2)

 ط دار الكتب العلمية. 348الروا األنف  ( 3)
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ا قياسي ا ألن العلماء مجمعون على أن تخفيف الهم،ة  ؛وهذا ليس تخفيف 

.المكسورة الم  كسور ما قبلها بجعلها بين  بين 

بيرة ا قول ه  بن أبي وهب المخ،ومي القرشي. وهو  ومنها أيض 

ا  هرب بعد الفتح إلى نجران ومات هبا كافر 
ّ
 : إسالمي

مـة    هذا وبيضاء  مثل  النّهي محك 

 

 فمـا تبـدو  
ّ
 مسـاوي هان يطـت  علـي

 «.814اذيبه » وأثبته ابن هشام يف« سيرته» رواه ابن إسحاق يف 

 عند سيبويه )ت
ّ
وإنما ، ( وغيره180وليس هذا بتخفيف قياسي

التخفيف القياسي عندهم يف الهم،ة المضمومة المكسور ما قبلها هو أن 

وهو )كالم العرب(، ت جعل بين  بين  
(1)

إال ما كان من األخفش  

خالصة   فإنه يخّففها بقلبها ياء  ، (215ت)
(2)

. 

 أو
ّ
بيد الطائي  : غيره وكذلك قول أبي ز 

ض للصديق عـن  سـاويأغم   الم 

 

 مخافـــة  أن أعـــيش بـــال صـــديق   

/ 2عيون األخبار » ( يف276وأقدم من وجدته رواه هو ابن قتيبة )ت 

، (231عن ابن األعرابي )ت« ط أبو ظبي 192فضل  العرب »و« 425

ه إلى شاعرين ب بعد   :ولكنه لم ينسبه. ون س 

                                                           

 .3/542اب سيبويه كت ( 1)

 تح هدى قراعة. 1/48معاين القرآن له  ( 2)
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بيد الطائي: األول  ( يف414أبو حيان التوحيدي )تنسبه إليه ، أبو ز 

تح  42الصداقة والصديق »و« ط صادر 101/ 1البصائر والذخائر »

 .«الكيالين

 ( يف429نسبه إليه الثعالبي )ت، (230بن طاهر )ت عبد اهلل: الثاين

 مع بيتين آخرين.« 180من غاب عنه المطرب »

د العق» ( أنشد يف328ألن ابن عبد رّبه )ت ؛وال أحسبه البن طاهر

البيتين اآلخرين مع بيت ثالٍث « تح أحمد أمين 314/ 2الفريد 

منسوباٍت إلى ابن طاهر وليس فيها هذا البيت. ونسب  هذه األبيات 

 )ت الثالثة إلى إبراهيم
ّ
( األخفش  األصغر  كما 243بن العباس الّصولي

ط  47/ 10األغاين » ( يف356نقل عنه تلميذه أبو الفرج األصفهاين )ت

 )ت« تبدار الك
ّ
أخبار أبي تّمام » ( يف335وابن أخيه أبو بكر الصولي

 ولعله األصّح. «.71

فإذا بطل  أن يكون هذا البيت البن طاهٍر فلعّله ألبي زبيد كما ذكر أبو 

ألن أبا زبيٍد مات يف زمن  ؛حيان. وإذا كان له فإنه يصّح االحتجاج به

على أن النصفة تقتضينا معاوية. أما ابن طاهر فموّلد ال ي حتّج بكالمه. 

ه حّجة ، نقطع بصحة نسبته إليهأاّل  فال يكون لنا إذن يف هذا البيت نفس 

 قاطعٌة وإن كان يؤن سنا بصّحة ما أّصلنا.

بيدة ّ است شهد  فأما قول ع 
بن الحارث المّطلبي القرشي. وهو صحابي

 : يف بدر

 فأكرمني الرحمن  من فضل  منّـه

 

ــــى   ــــن اإلســــالم غّط ــــوٍب م بث

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوياال  م 
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« 713اذيبه » وأثبته ابن هشام يف« سيرته» فقد رواه ابن إسحاق يف

بيدة»: وقال عر ي نكرها لع  . على أّن هذا البيت لو «وبعض أهل العلم بالش 

ا يف نسبته فإ جاٍر على  ن إبدال هم،ة )المساوئ( فيه ياء  لم يكن مشكوك 

بلها كسرة فإهنا ت بدل حة وقألّن الهم،ة إذا كانت مفتو ؛التخفيف القياسي

ا ياء   ي ة(: فتقول يف )م ئة(، قوال  واحد 
ه أن فال يقوى هذا البيت و، )م  حد 

 يف جميع أحوالها. يكون حّجة إلبدالها ياء  

. وقد توّفي يف آخر  ومثل ه بيت عبد اهلل
ّ
بن معاوية الهاشمي القرشي

 : دولة بني أمّية

ضا عن كـّل عيـٍب كليلـةٌ   وعين  الر 

 

سـاوياعين  السخط تبدي  ولكنّ    الم 

( 204نسبه إليه مؤرج السدوسي )ت بعد، وهو منسوب إليه باتفاٍق  

( كما حكى 236ومصعب ال،بيري )ت« 18حذف من نسب قريش » يف

هما.« 214/ 12األغاين » عنه أبو الفرج يف  وغير 

وإذن ال ي سل م لنا شاهد من شواهد اإلبدال من كّل اعرتاٍا إال بيت 

بيرة ها فإنه إما مروّي أكثر من روايٍة وإما  ه  بن أبي وهٍب. أما سائر 

بيرة ؤمشكوك يف نسبته وإما م  -وناهيك به  -ّول. فإذا جمعنا إلى بيت ه 

قنع وبالغ.  هذه الشواهد مستأنسين بكثراا كان فيها م 

على أّنا لو لم نقف على شاهٍد صريح البتة  فإن يف حكاية من حكى 

وهم أبو الحسن األخفش األصغر يف ، ماء حجة شافيةاإلبدال  من العل

ا ( واألجدابي والفيومي 502والتربي،ي )ت، كالمه الذي سقناه آنف 

( وبعض الصرفيين كما نقل  1120( وابن معصوم المدينّ )ت770)ت
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بيدي. وقد قال هبذا من المعاصرين المعجم الوسيط وعبد السالم  ال،َّ

المعاصرين أنكروا الهم، أو  هؤالءهارون وعباس أبو السعود خال أن 

ا احتمال  أن  فوه. وقد عّرفناك خطأهم يف ذلك. وهذا كلُّه ينفي أيض  ضعَّ

 يكون اإلبدال يف بيت هبيرة ضرورة .

فقد ظهر إذن صّحة هذا الوجه كما ظهرت  صّحة الوجه اآلخر. 

 الصقّلي غير مصيب يف تخطئته له
ّ
وأن ، وعلى هذا يتبّين أن ابن مكي

ا يف حمله على الضرورة. ولم ينّص على صّحة المل تاين غير مصيب أيض 

.
ّ
ا من العلماء إال األخفش األصغر واألجدابي  هذين الوجهين جميع 

ملة ما ذكروه من  وإذن فقد كان  ينبغي أن ي ذكر هذا اللفظ يف ج 

( و)المنساة( وغيرهما.  األلفاظ المخّففة على غير القياس كـ)سال 

فألن من العرب من  تي حملتهم على هذا اإلبدالفأما الع ّلة ال

يستثقل الهم،ة فيخّففها. ومن المواضع التي يكثر فيها تخفيفها أن تكون 

ا ، متطّرفة   فإهنا ت بدل حرف ا من جنس حركة ما قبلها إن كان متحّرك 

ومعاملة  المنقوص ، وت عامل معاملة المعتّل الالم بالياء إن كانت يف فعل

ن كانت يف اسم. وت حذف إن كان ما قبل آخرها ساكن ا. أو المقصور إ

عر ا على الش  وهذا وإن كان عند سيبويه مقصور 
(1)

فقد جاء منه مقداٌر  

ا مهموز الالم إال وجدّت  صالٌح من كالمهم حّتى إنك ال تكاد تجد جذر 

ها فلو قيل بإجازة ذلك يف النثر لم ، منهم من يبدلها ولو يف بعض تصاريف 

                                                           

 .3/554الكتاب  ( 1)
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ا. وقد قال هبذا الكوفيون وأبو زيد األنصاري وأبو الحسن يكن ن ك ر 

األخفش
(1)

 : )أجا( كما قال أبو النجم: . ومن أمثلته قولهم يف )أجأ(

ــا ــلمى وأج ــنُّ س ــه ج ــد حّيرت  ق

ا  خ  ب  و  ﴿: )بدا( كما قرأ ال،هري: ويف )بدأ(   س  ن  ق  اإل   ل  د 
  ن  م   ان 

يٍن﴾ ط 

( كما قال عبد اهلل ي 
 : بن رواحة و)بد 

ــــــد   ــــــه ب ــــــه وب  يناباســــــم  اإلل

يت. وبعضهم يقول: يقال»: (209قال أبو عبيدة )ت  : بدأت وبد 

ينا لغة «بد 
(2)

ى( . و)يبد 
(3)

 : كما قال زهير 

 جريٍء متى ي ظل م يعاق ب بظلمـه

 

ا  ــم  اّل وإ، ســريع  ــالظلم  ي ظل  ــد  ب ب   ي 

: قال سيبويه، )جا يجي(: ويف )جاء يجيء(، )أبط ى(: ويف )أبطأ(  

ك : يقولون هؤالءوبعض » ك. وهو يجي ك ويسو  يريد أن يجي ك ويسو 

«بحذف الهم،ة
(4)

أ( )الحما(. وأطبقوا على )الخابية( وهي : . ويف )الحم 

)ثالثة أحرف تركت العرب الهم، فيها(. : قال أبو عبيدة، من )خبأت(

                                                           

، وشـــرح الكتـــاب 1/165، والمقتضـــب للمـــربّد 1/335معـــاين القـــرآن لألخفـــش  ( 1)

 .14/85للسيرايف 

 تح س،كين. 1/21مجاز القرآن  ( 2)

 ويجوز رسمه )يبدا( بالنظر إلى عروا البدل. وكذلك نظائره. ( 3)

 .3/556الكتاب  ( 4)
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وذكر منها )الخابية(
(1)

بن  )اختتى( كما قال عامر: . وقالوا يف )اختتأ(

 : طفيلال

 صولتي
 
 فال ي رهب  ابن  العّم مني

 

د    ـه المتهــد   وال أختتــي مــن قولـ 

﴾ وقال اط ون  خ   ال  الَّ إ   ه  ل  ك  أ   ي  ال  ﴿: )أخطى(. وقرئ: ويف )أخطأ( 

 : أعشى باهلة

َّ جفنت ـهنع  
 يت  من ال ت غ ـّب الحـي

 

هــا المطــر     إذا الكواكــب أخطــى نوء 

)أرجى( كما يف قراءة : (ويف )أرجأ، )داريته(: ويف )دارأته( 

و  ر  م   ون  ر  وآخ  ﴿   ج 
 
  ر  م  ن أل

 
د ء(، ﴾اهلل د( كقراءة نافع: ويف )ر   ر  أ  ف  ﴿: )ر 

 ه  ل  س 

 م  
ا ي  ع  د   ق  د  ص  ي ر 

أ (، ي﴾ن   : )رف ا( كما قال الهذلي: ويف )رف 

ع  ، يا خويلد  : رف وين وقالوا  ال ت ـر 

 

 هم  هم  : فقلت  وأنكرت  الوجوه   

)سب ا (. : ويف )سب أ(، )رّويت يف األمر(: ى( كقولهموَّ )ر: ويف )رّوأ( 

ب أ (: همومنه قول   : )صب ا ( كقراءة نافع وغيره: )أيادي سب ا ( ويف )ص 

أ(، )ضاهى(: ﴾ ويف )ضاهأ(ون  اب  الصَّ ﴿ ا ( ويف )قرأت(: ويف )الفر  : )الفر 

يت( ويف )كأل  ه(  : بن أبي ربيعة )كال ه( كما قال عمر: )قر 

هــافقالــت وقــ  : د النــت وأفــرخ  روع 

 

ـــر    ـــك المتكّب ـــٍظ ربُّ ـــالك  بحف  ك

أة(  ا ة( ويف )المأل(: ويف )الكم   : )المال( كما قال حسان: )الكم 

 أن نقض  عهود نـا فدون ك فاعلم  

 

 أبـــاه المـــال  منـــا الـــذين تبـــايعوا 

 
                                                           

ـا 2/445رواه عنه تلميـذه أبـو عبيـد يف الغريـب المصـنف  ( 1) : تـح داوودي. وانظـر أيض 

 .2/145مجاز القرآن 
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 : ويف )تمالئوا(
ّ
 : )تمال وا( كما قال الطائي

وا ــال  ــد تم ــك رّب خصــٍم ق  وقبل 

 

  
ّ
 فمـــا هل عـــت  وال دعـــوت   علـــي

 م  س  أ  ي ب  ب ون  ن  أ   ال  ق  ﴿: )أنبى(. وقد ق رئ: ويف )أنبأ( 
 ال  ؤ  ه   اء 

ن ت   ن  إ   ء   م  ك 

 ص  
 : ﴾. ومنه قول حسانين  ق  اد 

 فــــــــأنب وا بعــــــــاٍد وأشــــــــياعها

 

م    ـــــــا إر   ثمـــــــود  وبعـــــــض  بقاي

نسأة(  أ ة(: ويف )الم  ا يف )المناو  ة( كما )المناوا  : )المنسا ة(. وقالوا أيض 

 : قال األزدي

 وحسب ك مـن ذل  وسـوء صـنيعةٍ 

 

ربــى وأن قيــل   قــاطع  : منــاوا ة  ذي الق 

بن  )أوميت( كقول عمر: )توضيت( ويف )أومأت(: ويف )توضأت( 

 : أبي ربيعة

 أومــــت  بعينيهــــا مــــن الهــــودج  

 

ــج     لــوالك هــذا العــام  لــم أحج 

ن  ح  ا ن  م  نَّ إ  ﴿: وقرأ أبو جعفر )استه،يت(.: ويف )استه،أت(  

ون  ه  ت  س  م   نأ ك(،   : قال الفرزدق، )هنا ك(: ﴾. وقالوا يف )ه 

ــية   ــال  عش ــلمة البغ س  راحــت بم 

 

ــع     المرت
ــاك  ــ،ارة  ال هن  ي ف  ــارع   ف

 وغيرها. وإنما ذكرت  أمثلة  لهذا الباب ولم آت  على جميعه. 

رعت هم يف تخفيف عاّمة هذا الضرب من المهموز.  فهذه كما ترى ش 

ّتفق  لشيء منه مع ذلك كثرة استعمال ه وطول دوران ه يف كالمهم فإذا ا
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ه أشدَّ وكانوا على التلعُّب به أحرص  
وذلك ، كانت رغبتهم يف تخفيف 

فإهنم حذفوا الهم،ة منه كما قال الهذلي، كـ)السوء( وتصاريفه
(1)

 : 

 فمـن ي عـرا لـه، وأبو العيال أخـي

 

ـــوين  ـــؤذين ويس  ـــنكم بســـوٍء ي  م

)ساءه سواية (: وكما قالوا 
(2)

)سآه( : فقالوا، . وقلبوا يف قولهم)ساءه(

بن مالك كما قال كعب
(3)

 : 

ـــآها ـــا س ـــة م ـــت ق ريظ ـــد لقي  لق

 

 وحــــــّل بــــــدارهم ذّل ذليــــــل   

«سؤته مسائية»: ويف قولهم 
(4)

وأصل ها )مساوئة(. وقد اجتمع يف ، 

وع فمنها ما ذكرناه من وق، هذه الكلمة خصال كلُّها يدعو إلى استثقالها

وهما ، ومنها تجاور  الهم،ة والواو، ومنها كثرة االستعمال، الهم،ة طرف ا

، فمسائيٌة إنما كان حدها مساوئةٌ »: قال سيبويه، حرفان مستثقالن

«ألهنما حرفان مستثقالن ؛فكرهوا الواو مع الهم،ة
(5)

ومثل  »: وقال، 

«إنما جمعت المساءة ثم قلبت، «أكره مسائيتك»: ذلك قولهم
(6)

. 

                                                           

 .1/409رواه السكري يف شرح أشعار الهذليين  ( 1)

 .4/379الكتاب  ( 2)

 .3/467الكتاب  ( 3)

 .565حكاها أبو زيد األنصاري يف نوادره  ( 4)

 .4/380الكتاب  ( 5)

ب، ويف نشــرة  82قولــه: )مســائيتك( كــذا وقــع يف نســخة ابــن خــروف مــن الكتــاب ل  ( 6)

ولـــم  3/467ويف بعـــض ن ســـخ نشـــرة هـــارون  2/130، وبـــوالق 2/132بـــاريس 

ــا.  13/174يعتمــدها، ويف بعــض نســخ شــرح الســيرايف  ولــم يعتمــدها المحقــق أيض 

= 
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إبداال   فيبدلوا هم،اا ياء   ال عجب  إذن أن يستثقلوا )المساوئ(ف

ا ، والحذف إلى األطراف سريعٌ ، وقوع هم،اا طرف ا؛ وذلك لمحض 

وكثرة االستعمال، ولتجاور الهم،ة والواو
(1)

. والكلمة إذا كثر استعمالها 

ن تخفيفها بحذف أو قلب أو إبدال كما صنعوا يف )يرى( وأصلها  حس 

(، ويف )لم أب ل()يرأى(  ويف )أ يٍش( وأصلها )أّي ، وأصلها )لم أبال 

( فقالوا ا وال : شيء( وكما رّخموا )يا صاحب  ( مع أنه ليس علم  )يا صاح 

ا بتاء. ويف هذا يقول سيبويه ألن الشيء إذا كث ر يف كالمهم كان »: مختوم 

:  تقولوال« لم أك  »: أال ترى أنك تقول، هو مثل ه مّماله نحٌو ليس لغيره 

. وتقول، «لم أق  »  «.هذا قااٍ »: كما تقول« ال أدر  »: إذا أردت أق ل 

م  »: وال تقول« لم أ ب ل»: وتقول . فالعرب « لم أ ر  يغيرون  مّماتريد لم أ رام 

«األكثر يف كالمهم عن حال نظائره
(2)

 . وهذا كثير معروف.

                                                           
= 

 3/60ويعضده نّص سيبويه السابق، وما جاء يف أصول ابن السراج 
ّ
، وتعليقة أبي علي

. 332، والممتـع البـن عصـفور 2/93، والمنصف البن جنـي 3/320على الكتاب 

ا لما وقـع يف نشـرة هـارون وشـرح السـيرايف والمحكـم البـن سـيده  وهو الراجح خالف 

 )سأو(.

كثرة االستعمال ليست من العلل الثواين، وإنما هي علة ثالثة شارحة لها ومحّصنة لهـا  ( 1)

 ض.من النق

 .2/196الكتاب  ( 2)
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ألهنم  ؛جازكان من لغة أهل الح ٌن أن إبدال هم،ة )المساوئ( ياء  وبي  

لم يكونوا يهم،ون يف الغالب كما هو معروف. وترك الهم، عندهم جاٍر 

ها يانه يف غير  : ( يقول207أال ترى أن الفّراء )ت، يف الهم،ة المتطّرفة جر 

أنب وين(: )لغة قريش ترك  الهم، فيقولون
(1)

ا يف )مسته،ئون(،  : ويقول أيض 

)وقريش وعامة غطفان وكنانة على ترك الهم،ة(
(2)

ا من  . وأنت ترى كثير 

هي لشعراء  ياء   يف إبدال الهم،ة المتطرفة الشواهد التي سقنا بعضها

بن أبي ربيعة  بن رواحة وحسان وعمر حجازّيين كبيت عبد اهلل

ى( وهو يف غطفان. وأكثر من  ا بيت زهير يف )يبد  والهذليَّين. ورأيت  أيض 

 ي جعفر.يقرأ برتك الهم، هم من قراء الحجاز كنافع وأب

 أبيات إبدال هم،ة )المساوئ( ياء  وهو أنّك تجد عامة ، وأمٌر آخر

بير، لشعراء حجازيين قرشيين بيدة، بن عبد المطلب وهم ال،ُّ بن  وع 

بيرة، الحارث  بن معاوية. وعبد اهلل، بن أبي وهب وه 

وعلى هذا ينبغي أن ي ضبط نحو قول حسان
(3)

 : 

 محاســـــن ها مســـــاوي هاوعلـــــت 

 

ر   أضــــرّ  مّمــــا  ــــم   هبــــا مــــن الضُّ

 بالياء.  

                                                           

 .22لغات القرآن له  ( 1)

 .15لغات القرآن  ( 2)

 ط المعارف. 187رواه األثرم وابن حبيب يف ديوانه  ( 3)
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ولمكان ها من الث قل ومن كثرة االستعمال استخّفها الناس وآثروها 

ل اللفظ  على لغة الهم، وتفّشت يف سائر القبائل واألمصار. وعلى قدر ث ق 

ه ي ستحّب تخفيفه لتقّل مئونته على األلسن
فإن طلب ، وكثرة استعمال 

ى( دون  أال، الخّفة موّكل بما ذاع  وشاع   ترى أن أكثرهم يخّففون )ير 

ستجيدون إبدال هم،ة )أرجأت( وي، نظيراا )ينأى( و)يبأى( ونحوهما

)وترك الهم، أجود(: )أرجيت( حتى قال الفراء: فيقولون ياء  
(1)

وال ، 

. ومثل  ذلك  يستحسنون ذلك يف أخوااا كـ)أرقأت( بمعنى سّكنت 

اة  » ال يهم،ون)أهل الحجاز : فقد قال الفراء، )المنسأة( نس 
وتميم  «.الم 

وفصحاء قيس يهم،وهنا(
(2)

. وكأنَّها غل بت بعد ذلك على لغة الهم، 

: لكثرة دوراهنا حّتى صار أكثرهم يختارها. ويف هذا يقول األخفش

، وذلك أن العرب تحّول الشيء من الهم، حتى يصير كبنات الياء»

ن سأة» يجتمعون على ترك هم،ة نحو أحد يهم،ها إال يف وال يكاد « الم 

«فإن أكثرهم قرأها بالهم،، القرآن
(3)

ا )الخابية( فإن العرب ، . ومثل ه أيض 

مطبقون على اختيار اإلبدال فيها. وذلك لفشّوها وكثرة تجويلها يف 

( و)الّذرّية( وغيرهما.
ّ
 كالمهم. وكذلك فعلوا يف )النبي

                                                           

 .66لغات القرآن  ( 1)

 .119لغات القرآن  ( 2)

 .107، 1/106معاين القرآن  ( 3)
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الم هو الشائع يف ك رأينا إبدال هم،ة )المساوئ( ياء  ولذلك 

فمن شواهدها يف لسان الشعراء ، من شعراء وعلماء وعاّمةٍ  الموّلدين

اس )ت (198قول  أبي ن و 
(1)

 : 

 حـــوادث  أيـــام تـــدور صـــروف ها

 

ســــاوٍ لهــــّن   ــــرة  ومحاســــن   م   م

(220وقول محمود الوّراق )ت 
(2)

 : 

ــةٍ  ــدنيا بالئم ــى ال ــرجعّن عل  ال ت

 

ـــاٍد يف   ها لـــك ب ســـاوي هافعـــذر   م 

(231)توقول أبي تمام  
(3)

 : 

 لــو ق ســمن علــى الغــواين مســاوٍ 

 

ّهــــــ،ن إال بــــــالّطالق     لمــــــا ج 

وقوله 
(4)

 : 

 مـن النـوى مسـاوٍ محاسن  ما زالـت 

 

 مـن الّصـد   مساوٍ تغّطي عليها أو  

وقوله 
(5)

 : 

ــاءت ه ــدي إس ــن ه عن ــت محاس  عّف

 

نت عندي   ساوي ه  حتى لقد حس   م 

ا من كالم ومن الشاهد على شيوعها يف كالم العلماء ما   سقت ه آنف 

ا على قول أبي زيد األنصاري إذا أخرب »: األخفش األصغر إذ قال معلق 

ا كان أو غائب ا ساويه شاهد  هذا حرف است عمل »: قال، «السلطان عنه بم 

                                                           

 تح إيفالد فاغنر. 1/345رواه حم،ة األصبهاين يف ديوانه  ( 1)

 ط ابن كثير. 128واه عنه ابن أبي الدنيا يف كتاب ال،هد ر ( 2)

 ط البابطين. 4/108ديوانه  ( 3)

 .2/175ديوانه  ( 4)

 .5/380ديوانه  ( 5)
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ا  على إبدال الهم،. وأصل ه الهم،. وقد نطق به كثير من العرب مهموز 

«ههي المساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت  : فقالوا
(1)

. فدّلت تعليقة 

ودّلت كلمة ، األخفش على هذا النص  على أّن أبا زيد آخذ بلغة اإلبدال

ل( على أّنها شائعة يف كالم الناس كذلك.  األخفش )است عم 

ا قول الحريري )ت (516ومنه أيض 
(2)

 : 

ســــاوي  ويف   بــــدا التســــاوي الم 

 

ـــــــــين    ـــــــــيٌن وال ثم ـــــــــال أم  ف

كي أن المأمون كان يف يده »ّمة ومن دالئل شيوعها يف كالم العا  ما ح 

: ما هذه؟ فكره أن يقول: بن سهل فقال لولد الحسن، مساويك

«محاسنك: . فقالمساويك
(3)

ا  . فدّل تحاميه للفظ )مساويك( جمع 

 لـ)مسواك( على أهنم ينطقون )المساوي( جمع )مساءة( بالياء.

اإلبدال يف هذه الكلمة وجه  وإذا كان ذلك كذلك فالرأي أن نختار 

متى أصبناها يف شيء من كالم المولَّدين إال أن يقوم الربهان الناصع  ياء  

 على أّن القائل  آخذ بلغة الهم،.

وإذن نضبط مثال  قول أبي تمام
(4)

 : 

ــت  ــد أنس  ــاوي  لق ــرٍ  مس ــل  ده  ك

 

واد   محاســـن  أحمـــد   بـــن أبـــي د 

 بالياء. 

                                                           

 .523النوادر  ( 1)

 ط بوالق. 48مقاماته  ( 2)

 تح القطان. 203كنايات األدباء للجرجاين  ( 3)

 . وضبطها المحقق بالهم،.2/265ديوانه  ( 4)
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: ( يف قوله145وكذلك ما نجده يف كالم المصنّفين كابن المقفع )ت

«مساوي هاوعلى العاقل أن يحصي على نفسه »
(1)

( 255والجاحظ  )ت، 

«ومساويهماحتى يتفرغ لذكر محاسنهما »: يف قوله
(2)

، وأمثال هما 

 ( للبيهقي. كلُّ ذلك بالياء.والمساويوكعنوان كتاب )المحاسن 

(211فأما قول  أبي العتاهية )ت
(3)

 : 

 وال أســـائل  عـــن قـــوٍم عـــرفت هم  

 

 قـد زادوا: إال قيل مساوئ  ذوي  

فيكون كقول ، ألنه يجوز أن يكون بالياء ؛فال يقطع باختياره الهم،   

الفرزدق
(4)

 : 

 فلو كـان عبـد اهلل مـول ى هجوت ـه

 

ـــا  ـــولى موالي ـــد اهلل م  ولكـــّن عب

( 672وهذا جائ، عند الجمهور يف الضرورة. وقد ذكر ابن مالك )ت 

ويف ، لجّر جاٍر مجرى قاٍا يف اللفظ  أنه )ال خالف  أنه يف الرفع  وا

النصب  جاٍر مجرى نظيره من الصحيح(
(5)

يف ذلك  . غير أين وجدت  

ا لم أر من أشار إليه  ( يف338وهو قول أبي جعفر النحاس )ت، خالف 

بالياء ت جري  (مررت بجواري  ) ويجوز»: »145صناعة الكتاب »

                                                           

 .38دب الصغير األ ( 1)

 تح هارون. 1/200الحيوان  ( 2)

 تح زكار. 1786رواه ابن العديم بسنده إليه يف بغية الطلب  ( 3)

 .3/313انظر: الكتاب  ( 4)

ا1506شرح الكافية الشافية  ( 5)  890، 889ارتشـاف الضـرب ألبـي حيـان : . وانظر أيض 

 ط الخانجي.



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 443

 

هذا إذا لم يكن . و«المخفوا م جرى المنصوب وتشّبهه بغير المعتّل 

ا ا ففيه خالف مشهور.، علم   فأما إذا كان علم 

ا يدّل على أن لغة أبي العتاهية الياء قولهمّ وم
(1)

 : 

 فأعظم  اإلثم بعد الــشرك نعلمـه

 

 مساوي هايف كّل نفس عماها عن  

وإن كان الهم، هو  فهو وجه إبدالها ياء   فأما أفصح هذين الوجهين 

رة استعماله دون نظيره. وإنما تتفاضل القياس. وذلك لشيوعه وكث

بول عند أهل الفصاحة وعلى حسب  اللغات بقدر حظ ها من الق 

جهم هبا ال بموافقت ها للقياس استعمالهم لها وله 
(2)

أال ترى أن )ما( ، 

ا ، الحجازية أفصح من )ما( التميمية وإن كانت التميمية أقوى منها قياس 

( وأّن حذف ياء المتكّلم واالستغنا ء عنها بالكسرة يف نحو )يا غالم 

وأّن إبدال ، أفصح من إثبات الياء وإن كان إثبات الياء هو حّد القياس

م( ، )أرجيت( أجود عندهم من هم،ها مع أن هم،ها هو األصل وأّن )نع 

و)بئ س( بإسكان العين أفصح من تحريكها مع أن التحريك هو األصل 

ا. بل رّبما تمّكن الوجه عندهم ل كثرة استعمال ه وأن سوا به حتى أيض 

ا مرذوال   ا أو ضعيف  ا محجور  جر 
استوحشوا من استعمال القياس فصار ح 

ا.  كما بّينا آنف 

                                                           

 .4/35األغاين  ( 1)

بقول غريب، وهو أن األفصح مـا أفصـح  36يه يف تصحيح الفصيح وانفرد ابن درستو ( 2)

 عن المعنى واستقام لفظه على القياس ال ما كثر استعماله.
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إلى أنه يجوز يف هذه الكلمة وجهان )المساوئ(  وننتهي من هذا كل ه

وأن الياء لغة أهل ، وأّن األصل منهما الهم،، و)المساوي( بالياء، بالهم،

وأهنا ذاعت يف غيرهم من العرب وغلبت على ، يما قريشالحجاز وال س

ل  أختها  لسان الموّلدين من علماء وشعراء وعاّمة حّتى استحّقت أن تفض 

 يف الفصاحة وإن كانت لغة الهم، صحيحة فصيحة وجي دة مرضّية.
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 يف املراِد من كلميت احلماِم واليماِم َمَع الّلغوّيني

خ  ل م يّفد أّيلب د.
(1)

 

 

ص  :نحيف خَّ

ل  المراد  من كلمتي الحمام واليمام اللُّغويي ن القدامى غ  فتعّددت ، ش 

هم، آراؤهم يف المسألة حّتى ي خيَّل لمن يطالعها يف ، وتشّعبت مسالك 

 فيه
 
 ال تالقي

ّ
ذلك  فدفعني، كتب اللُّغة والمعاجم أّنه بإزاء اختالٍف داللي

ي ة  تإلى تتبُّع أقوال اللُّغويي ها ومناقشت ها وتقويمهان ب غ  فكانت هذه ، حرير 

ت  جملة  من  األسئلة و  مٍة ح  تي ابتدأاا بمقد  راسة  الَّ عملت  على ، الد 

ت  على منهج اللُّغويّين يف تناول المسألة  ، اإلجابة  عنها ي ت  ، ثم تكلَّم  فَّ وق 

ال   ا شامال  مفصَّ ا  أقوالهم عرض  ت  هذه األقوا، على ذلك بعر  ، ل  فحاور 

مت ها ها، وقوَّ ت  بعض  ح  ثمَّ أهني ت  الّدراسة  بخاتمٍة ، وخطَّأت  أخرى، وصحَّ

. ت ها أهمَّ ما انتهي ت  إليه من نتائج   أودع 

  

                                                           

أسـتاذ مســاعد يف قسـم اللغــة العربيـة بجامعــة حمـص، يف ســورية، ومعـالج لغــوي يف   (1)

 .معجم الدوحة التاريخي
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 :نحيفقّدم : أّرال  

وقد ، الواحد  منهما حمامٌة ويمامةٌ ، الحمام  واليمام اسما جنسٍ 

وتميي، كل  واحٍد ، اختلف أهل العلم يف تعيين المراد من هذين اللَّفظين

ق  ، منهما عن اآلخر ائر  ذو الطَّو  إنَّه : ومن قائلٍ ، فمن قائل بأنَّ الحمام  الطَّ

والَّذي يألف  البيوت  ، إنَّه الطَّير الربيُّ : وثالٌث يقول، الَّذي يألف البيوت

ر  : ورابٌع يقول، هو اليمام   ص  إنَّه كلُّ ما عبَّ : وخامٌس يقول، إنَّه الح 

ر   د  .، وه  ن  الحمام 
واجن  هي الحمام  أو م   وسادٌس يرى أنَّ الدَّ

وكيف عرضت  ، وما الفرق  بينهما، فما المراد  من هذين اللَّفظين

، وأين تلتقي هذه األقوال  ، المعاجم  وكتب  اللُّغة  أقوال  العلماء فيهما

؟ ذلك ما سأبين عنه من خالل التَّدقيق يف هذه األقوال  وأين تفرتق 

واب يف وتحق ها ومقاطعة  بعضها ببعٍض؛ لالهتداء إلى وجه الصَّ يق 

س  ر  ي هذا الدَّ واب. لكن ي أوط ئ بين ي د  المسألة أو ما هو قريٌب من الصَّ

ٍا موجٍ، لمناهج الل غويين يف تحرير د اللة لفظي الحمام  واليمام   ر   :بع 

 :موهُج نح ُّغليِّ ن   تو رل حفظي نح يف ِم رنح يف مِ : ث ن   

والمراد  ، إنَّ النَّاظر يف تناول كتب الّلغويين للفظي الحمام واليمام

عة  ، منهما ا متنو  ا للخالف، يلحظ أنَّها سلكت طرق  ها لم يتعرَّ ، فبعض 

ها أخذ برأي دون رأي ها ، ثم عرا للخالف بإجمال، وبعض  وبعض 

ل يف الخالف من دون ترجيح وجه على وجه ها تناول ، فصَّ وبعض 
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  ال لغوي  الموض
 على ؛ وذلك لوع لغرا فقهي

 
رعي تن،يل الحكم الشَّ

 :وهذه هي مسالك تناول اللُّغويين للفظي الحمام واليمام، الواقع

وال ذكٍر ، من غير تحديدٍ  تعشيُف أحد نح َّفظ ن بأرجز حفظ  -1

ا  عن تعريف لفظ الحمام، للخالف كما فعل ابن  دريدٍ  ، حين أعر 

ضرٌب من : واليمام  “: واقتصر عليه بالقول، مواكتفى بتعريف اليما

ة  يمامةٌ ، الطَّير   د  اح  و  «ال 
(1)

، أو تعريف  لفظ  الحمام يف غير مادة )حمم(، 

ف الحمام يف مادة )سفع( : فقال، كما فعل ابن فارس حين عرَّ

عاء  » ف  السَّ ة  : و  مام  ها، الح  ن ق  ي ع 
ت ها ف  ع  ف  س  ي ق  ، و  و  ف  أ س  و  ي ن  الرَّ و   د 

ق   «الطَّو 
(2)

وعرا رأي ا من اآلراء ، واكتفى بتعريف لفظ اليمام بأنَّه طائر، 

ره بفعل  ، ث مَّ بادر، حول صفة اليمام ؛ إذ صدَّ أي  فاستضعف ذلك الرَّ

: طائٌر يقال، واليمام  »: ففي مجمل اللُّغة، القول مبني ا للمجهول )يقال(

 
ُّ
«هو الحمام  الوحشي

(3)
الي مام  ط ائ رٌ »: ويف مقاييس اللُّغة،  ال  ، و  ق  إ نَّه  : ي 

ب يوت   ي ال 
خ  ف  ر  ت ف  ي ي س 

ذ  ي ر  الَّ «الطَّ
(4)

. 

                                                           

 .1/248جمهرة الّلغة، ابن دريد،  ( 1)

 .3/83، مقاييس الّلغة، ابن فارس، 1/465غة، ابن فارس مجمل اللّ  ( 2)

 .2/940مجمل الّلغة، ابن فارس،  ( 3)

 .6/153مقاييس الّلغة، ابن فارس،  ( 4)
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نالنذا ة حشأي من نآلةنء مع َعْشِض نآلةنء نألخشى عشض   -2

فقد انتصر ابن  قتيبة لرأي ، كما فعل ابن  قتيبة  والجوهريُّ ، ُمْجيَفال  

 
 
«ذوات  األطواق   الحمام  عند  العرب  »وقال بأنَّ ، األصمعي

(1)
ا  ،  ثمَّ عر 

ا مجمال     عرض 
 والكسائي

 
والحمام  هو الربيُّ »: فقال، رأيي األصمعي

  اليمام  ، الَّذي ال يألف  البيوت  
تي تألف  البيوت  فهي ا الَّ هذا قول  ، فأمَّ

 
 
 ، الك سائي

ُّ
ن  الحمام  بري   اليمام  : قال األصمعي

ا الحمام  ، ضرٌب م  فأمَّ

ٍق  فكلُّ  ي  ، ما كان ذا ط و  ر  م  مثل  الق 
(2)

ت ة    الفاخ 
(3)

ه ما  «وأشباه 
(4)

. 

فقد أخذ برأي ، وكذلك فعل الجوهريُّ يف ماّديت )حمم( و)يمم(

 يف المسألة
 
ثمَّ عرا لآلراء الَّتي قيلت يف تحديد صفة ، األصمعي

... وقال: والحمام  عند  العرب  »: قال، الحمام واليمام  ذوات  األطواق 

واجن  : األمويُّ  ا اليمام  : الدَّ ا...وأمَّ ماٌم أيض   ح 
خ  يف البيوت  ر  ت ف  تي ت س  الَّ

 
ُّ
حراء . وهذا قول  ، فهو الحمام  الوحشي  الصَّ

ي ران  وهو ضرٌب من ط 

                                                           

 .25أدب الكاتب، ابن قتيبة،  ( 1)

، والجمـع  ( 2) كر سـاق  حـر  يٌَّة، والـذَّ ر  : طائر مشهور...حسن  الصوت، واألنثى ق م  يُّ ر  م  الق 

يُّ  ار   .2/351. حياة الحيوان الكربى، الّدميرّي، ق م 

...وهي عراقيَّـة، وليسـت بحجازيـة،  ( 3)
اق  ، مـن ذوات األط ـو  ـت  واخ  ت ة : واحـدة الف  الفاخ 

 .268 -2/267وفيها فصاحٌة، وحسن صوٍت. حياة الحيوان الكربى، 

 .2/292الجراثيم، المنسوب البن قتيبة،  ( 4)
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 يقول  
ُّ
. وكان الكسائي

 
يُّ : األصمعي واليمام  هو الَّذي ، الحمام  هو الب ر 

«يألف  البيوت  
(1)

. 

ال  َعْشُض نحخ -3 ولكن من ، كما فعل األزهريُّ  الِا َعْشض   ُمَفاَّ

امة  »: دون ترجيح وجٍه على وجٍه. يقول األزهريُّ  طائٌر. ت قول  : الحم 

ب ر  ع  أن شد  ، وحمامٌة أ نثى، حمامٌة ذكرٌ : ال  . و  مام   : والجميع  الح 

 الح  
ق  ر  ـــــة مـــــن و  كَّ ـــــا م  ف 

ـــــأ وال   ام 

اد  الحمام.   أ ر 

ن ا، أ ب و عبيد ائيع  يُّ الَّذي ال  يألف  البيوت  : لكس  و  الب ر  مام  ه  ، الح 

. وقال  : ق ال     الي مام 
ي ي البي وت ه 

ت ي تكون ف  ه الَّ ذ  ه   : و 
ُّ
: قال  األصمعي

ي  : الي مام   مام ب ر  ن  الح 
ٌب م  مام: ق ال  ، ضر  ا الح  ٍق ، وأمَّ ، فكلُّ ما كان  ذا ط و 

ت ة  وأ ي  والفاخ  ر  م  ربن ي عبد  الملك  مثل  الق  أ خ  ها. و 
ن الّربيع، شباه  ن  ، ع  ع 

  أ نَّه ق ال  
افعي ماٌم.: الشَّ و  ح  ر ف ه  د  بَّ وه  «..كلُّ ما ع 

(2)
ونقل ابن  ، 

منظورٍ 
(3)

ومن بعده الّ،بيديُّ ، 
(4)

وأضافا إليه ، هذا الخالف  عن األزهري   

                                                           

 )حمم(.الّصحاح، الجوهرّي، ماّدة  ( 1)

 .4/16اذيب الّلغة، أبو منصور األزهرّي،  ( 2)

 انظر: لسان العرب، ابن منظور، ماّدة )يمم( و)حمم(. ( 3)

 تاج العروس، مرتضى الّ،بيدي، ماّدة )حمم( و)يمم(. ( 4)
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حاح جيح وجٍه على واكتفيا بذلك من غير تر، ما ذكره الجوهريُّ يف الص 

 وجٍه.

واجن  ظ  يف نقلهما عن الجوهري  أنَّهما نسبا إليه بأنَّ الدَّ على أنَّه ي الح 

عند »: وكذا التَّاج، ففي الل سان، وهذا خطأ ال شك فيه، من الحمام و 

ط. ثمَّ ق ال   ن  ف ق 
واج  ة أنَّها الدَّ ت ي : -أي الجوهريُّ -العامَّ ن الَّ واج  وأ ما الدَّ

ر ت ف  ي الب يوت  ت س 
ماٌم أ ي ضا، خ ف    ح 

«ف ه ي
(1)

فهما نسبا القول األخير إلى ، 

ل ه ، وهو ليس من قول الجوهري  ، الجوهري   وي  ن ق  وإنَّما هو قول األ م 

.  الجوهريُّ

 نحذَّو رُل نح ُّغليُّ ح فظ نح يف م ُبْغَ َ  ت ديد مو ط نح كم نح شعيِّ  -4

يت بلغة وهو ما كان م، وتن،يل ه على الواقع   الخر 
ن اإلمام الّشافعي

العرب وطرقها يف التَّعبير
(2)

ه الحمام  بتقسيم ،  ُّ تعريف 
ر  الّشافعي ولهذا صدَّ

ن فان  »: قال، الطَّائر إلى حماٍم وغير حمامٍ  ر  ص 
مامٍ : الطَّائ  ي ر  ح  غ  ماٌم و  ، ح 

                                                           

 )حمم(.وتاج العروس، ماّدة لسان العرب، ماّدة )حمم(،  ( 1)

ّ غيــر  عــال ( 2)
ــه د  لإلمــام الّشــافعي : »م بعلــو  كعب ــه يف علــم العربيَّــة، وقــد ش 

ُّ
قــال األصــمعي

ـد ي ين علـى شـاب  مـن قـريش بمكـة يقـال لـه: محمَّ
ل  ـذ  ت  أشعار اله  ح  حَّ بـن إدريـس  ص 

. وقال أبو عبيد القاسم
ُّ
افعي ن يؤخذ عنه اللغـة، أو مـن  الشَّ ُّ ممَّ

افعي م: كان الشَّ بن سالَّ

كُّ من ي ـة أهل اللغة. قال أبو محّمد: الشَّ ُّ عنـدنا حجَّ
ـافعي .وقال أبو عثمان المازينُّ: الشَّ

، « يف النَّحو.
ّ
، أبو بكر البيهقي

ّ
 .2/44مناقب الّشافعي
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م   ة  الح  ي  د 
ف  ا أ و  أ ن ث ى ف  ر  ك  ا ذ  مام  ن ه  ح 

اةٌ ف ما كان  م  ن ه  ش 
ة  م  «ام 

(1)
وما ليس ، 

.  بحماٍم من الطَّير فله حكم آخر 

وهذا مـا نلقـاه عنـد ، مذهُب نحجيفِع رنحذَّلف ق ب ن نألقلنل نحسَّ بق  -5

يري  
م  خ  فيهـا، الحمام  يقع على الَّذي يألف  البيـوت  »: يقول، الدَّ ر  ـت ف  ، وي س 

ي  ، وعلى اليمام   ر  م  ر  ، والق   ح 
ي  وهو  -وساق  ـر  م  ـت   -ذكر الق  واخ  والف 

(2)
 ،

 والدُّ 
 
ـــــــي ب س 

(3)
شـــــــين    ار  ـــــــا والو  ط والق 

(4)
ـــــــب    ـــــــفنين واليعاق  والش 

(5)
 

                                                           

(1 )  ،
ّ
 .2/228األّم، الشافعي

، وذكرهـا ضـمن  ( 2)
 
ها يف موضع من الوحشـي وقد تناقض الّدميريُّ يف شأن الفاختة، فعدَّ

 والطُّوراين ،
 
ي باس  ي  والدَّ مار  ، حيـاة الحيـوان  الق  ب  الحمـام الـربي  ـر  وغير  ذلك من أ ض 

ــألف البيــوت، يقــول: 1/364الكــربى،  ــذي ي ــر الَّ ، وعــّدها يف موضــع آخــر  مــن الطَّي

، من ذوات األطـواق...وهي عراقيَّـٌة، وليسـت بحجازيَّـٍة، » فالفاختة : واحدة  الفواخت 

اس  ور...وفيها فصاحٌة وحسن  صوٍت...ويف طبعها األنـس  بالنَـّ حيـاة « وتعـيش يف الـدُّ

 .268 -2/267الحيوان الكربى، 

، بضـّم  ( 3)
ُّ
ب سـي ـين المهملـة، ويقـال لـه أيضـا الدُّ ي بفتح الّدال المهملة، وكسر  الس 

ب اس  الدَّ

 ، ... وهذا النّوع قسـم مـن الحمـام الـربي  ط ب  ب س  الرُّ
الّدال، طائٌر صغير منسوب إلى د 

. ولون ـه وهو أصناٌف مصرّي وحجازّي  ها المصريُّ ، وهي متقاربة، لكنَّ أفخر  ّ
وعراقي

ن ة ، وقيل: هو ذكر اليمام. حياة الحيوان الكربى،  ك   .1/457الدُّ

ـد  ( 4) ، وقيـل: إنَّـه طـائر يتولَّ اشـين  ر  ...والجمـع و  ر  ين المعجمة هو ساق  ح  شان: بالش  ر  الو 

 .2/538بين الفاختة  والحمامة. حياة الحيوان الكربى، 

ه الجـاحظ يف  ( 5) ـد بـين نـوعين مـأكولين. وعـدَّ فنين بكسر الشين المعجمة، وهو متول  الش 

ـة اليمـام، وصـوته يف  ـفنين هـو الـذي تسـميه العامَّ أنواع الحمـام. وبعضـهم يقـول: الش 

= 
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اغ وال،َّ
(1)

داينّ ر  والو 
(2)

والطُّـوراينّ 
(3)

»
(4)

 ، 
 
: قسـمين، وذكـر للحمـام األهلـي

الربيُّ : أحدهما»
(5)

وهـو كثيـر ، وهو الَّذي يالزم الـربوج ومـا أشـبه ذلـك 

ور   بري ا لذلكوس  ، النُّف 
ي  وهـو أنـواع مختلفـةٌ ، م 

ُّ
وأشـكال ، والّثاين األهلي

ـب  ، متباينةٌ  واع  منها الرَّ
(6)

اد  ،  ـدَّ ـراعيش  والع  . ، والم  والقـالَّ ب والمنسـوب 

                                                           
= 

ــوان الكــربى،  ــاة الحي ــه تحــ،ين، وجمعــه شــفانين. حي ــاب، وفي ب ــرّنم، كصــوت الرَّ الّت

ـين المعجمـة، وسـكون الفـاء،  2/74، ويف صبح األعشى، 2/73 ن ين: بفـتح الشَّ ف  الشَّ

، ثمَّ نوٌن. ها ياٌء مثنَّاٌة تحت   ونوٍن مكسورة بعد 

، وهـو  ( 1) ب ـة  ر  أخطأ الّدميرّي يف إدخال الّ،اغ يف أضرب الحمام؛ ألّن الّ،اغ غراٌب من األ غ 

، يقول يف كتابه حيـاة الحيـوان،  اغ مـن أنـواع : »2/3نصَّ على ذلك يف موضع آخر  الـ،َّ

ل ين ج  ن قار  والر 
رَّ الم  م  ح  بان...وهو غراب أسود  صغير، وقد يكون م  ر 

 .«الغ 

 مـن الـدجاج، : »1/103قال الجاحظ يف الحيوان،  ( 2)
 
السـي وليس يعرتي مثل ذلك الخ 

بـالّراء .: »2/358وعند الدميري يف حياة الحيوان الكـربى، « وال الورداين من الحمام

شـان والحمـام، ولـه غرابـة لـون وظرافـةٌ المهمل ر  ٌد بـين الو  حيـاة الحيـوان « ة طائر متول 

 .2/358الكربى، 

آن: جبـل فيـه : »...4/24قال ياقوت الحموّي يف معجـم البلـدان  ( 3) وقـال بعضـهم: ط ـر 

أ  علي آينّ مـن ط ـر  ، وقال أبـو حـاتم: حمـام ط ـر  ُّ
آن ي ب الحمام  الطُّر  مام كثير، إليه ي نس  نـا ح 

ة تقول: طوراين، وهو خطأ ، ولم نعرفه، قال: والعامَّ ل ع   .«فالن، أي: ط 

 .1/364حياة الحيوان الكربى، الّدميرّي،  ( 4)

، ال  ( 5)
ُّ
حين ي طلق لفظ الـربي  علـى الطَّيـر عنـد العلمـاء فـالمراد يف الغالـب منـه الوحشـي

.
ُّ
 األهلي

ق ( 6)  خلٌق ملفَّ
َّ
بي اع  شان وضرٍب آخر  مـن الحمـام، يقـول يف  يرى الجاحظ أنَّ الرَّ ر  من الو 

. واألخـالق : »103- 1/120الحيوان،  وشرُّ الّطبائع مـا تجاذبتـه األعـراق  المتضـاّدة 

داي ة  الحمام، 
  من  الحمام، الَّذي ذهبت عنه ه 

بي اع  المتفاوتة ، والعناصر المتباعدة، كالرَّ

= 
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م كالعتــاق  مــن الخيــل ين  ، وهــو بالن ســبة إلــى مــا تقــدَّ
اذ  ــر  قــال ، وتلــك الب 

قيع  من الحمام: الجاحظ ق الب  من  ، الف  «وهو األبيض، النَّاس كالص 
(1)

. 

 :أقلنُل أهِل نحع م   نح يف م رنح يف م )عشٌض رمو ق ٌ  رتقليٌم(: ث حث  

ق  : نحقلل نألرل-1 : والمراد بالّطوق  »: الحمام  هو الطَّائر  ذو الطَّو 

ق ها واد  المحيط  بعنق الحمامة يف ط و   السَّ
«الحمرة  أو  الخضرة  أو 

(2)
قال ، 

 
ُّ
ي  : الي مام  »: فعنه أنَّه قال، بذلك األصمعي ن  الحمام ب ر 

ٌب م  : قال  ، ضر 

مام ا الح  ٍق ، فأمَّ ها، فكلُّ ما كان  ذا ط و  ت ة  وأشباه  ي  والفاخ  ر  م  «مثل  الق 
(3)

 ،

وإلى ذلك ذهب ابن  قتيبة  
(4)

ظ م  الكتب ،  ا أغفلته ع  ولكنَّه ذكر شيئ ا مهم 

 ، والمعاجم
َّ
 بأّن  -هللرحمه ا-وهو أنَّ الك سائي

 
وافق على قول األصمعي

                                                           
= 

م   ة  عصـبه، وشكل  هديره، وسرعة  طيرانه، وب ط ل  عنه ع  شان، وقّوة  جناحه، وشـدَّ ر  ر  الو 

ل  و  ر  س    أّنه م 
اعبي و حلقه، وشكل  لحونه، وشّدة إطرابه... ويف الرَّ ح  وحسن صوته، وش 

ل  وزٍن لم يكن ألبيه، وال ألّمه ظ م  بدٍن، وث ق 
ث  له ع  د  ٌل، وح  ث ق   .«م 

 .1/364حياة الحيوان الكربى، الّدميرّي،  ( 1)

ــاة ال ( 2) ــّدميرّي، حي ــوان الكــربى، ال ، وانظــر: طــوق الحمامــة، مجمــوع مــن 1/364حي

 ،
ّ
 .66رسائل الّسيوطي

 .4/16، وانظر: اذيب الّلغة، األزهرّي، 2/292الجراثيم، ابن قتيبة،  ( 3)

 .25أدب الكاتب، ابن قتيبة،  ( 4)
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الحمام هو الّطائر ذو الّطوق
(1)

قال »: قال؛ إذ ذلك األزهريُّ  ونصَّ على، 

 
ُّ
ٍق حمامٌ : الكسائي «كلُّ مط وَّ

(2)
. 

من نحو ، ذوات األطواق  : والحمام  عند العرب»: وقال الجوهريُّ 

ت   واخ  ي  ، الف  مار  ر  ، والق   ح 
شين، والقطا، وساق  ار  «وأشباه  ذلك، والو 

(3)
 ،

 
ُّ
وبذلك أخذ الفارابي

(4)
ي ريُّ  م 

والح 
(5)

  
ُّ
والفيُّومي

(6)
ويُّ ،  ف  والك 

(7)
ح ،  وصرَّ

 بقوله
 
 يف مواجهة الكسائي

 
ة قول األصمعي يريُّ بصحَّ

م  واب »: الدَّ والصَّ

 
ُّ
«ما قاله األصمعي

(8)
. 

 للنّظر فيه
 
م  منه عند ، فإذا رجعنا إلى قول األصمعي ه  ل فقد ي ف  أوَّ

؛ ألنَّ الرب يَّ عنده ضرب 
ق  النَّظر أنَّ الحمام هو الطَّائر األليف  ذو الطَّو 

 ، من  اليمام
ُّ
تي ذكرها األصمعي  يف ذوات األطواق الَّ

 
، لكنَّ النَّظر المتأن ي

والجوهريُّ 
(9)

يَّة وحشيَّةٌ - تبي ن أنَّ المراد من الحمام هو  -وهي أنواع بر 

                                                           

 .25انظر: أدب الكاتب، ابن قتيبة،  ( 1)

 .286، أبو منصور األزهرّي، ريب ألفاظ الشافعيغالّ،اهر يف  ( 2)

 الّصحاح، ماّدة )حمم(. ( 3)

(4 )  ،
ّ
 .3/66معجم ديوان األدب الفارابي

 .3/1266بن سعيد الحميرّي،  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان ( 5)

، ماّدة )حمم(،  ( 6)
ّ
 .1/152المصباح المنير، الفيومي

 .404الكّلّيات، الكفوّي،  ( 7)

 .1/364ياة الحيوان الكربى، الّدميرّي، ح ( 8)

 الّصحاح، الجوهرّي، مادة )حمم(. ( 9)
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ا ما ليس بذي طوٍق ، اهلي  سواء أكان بري ا أم أ الطَّائر ذو الطَّوق فهو ، أمَّ

 
ُّ
 ، اليمام الرب يُّ واألهلي

 
ن  »: وتشير عبارة األصمعي

اليمام  ضرٌب م 

ي   مام  ب ر  «الح 
(1)

وما جاء على شاكلتها عند الجوهري  ، 
(2)

إلى أنَّ بين  

ا ا وخصوص  ى حمام  ، الحمام  واليمام  عموم  مَّ ا الحمام  ، افاليمام  ي س  وأمَّ

ا ى يمام  مَّ ق فال ي س  ُّ ذو الّطو 
وهذا يعني أنَّ لفظ ، األليف والوحشي

 الحمام أعمُّ من اليمام.

ب س   ا ال ل   نصَّ عليه الجاحظ  نص 
 
م  من عبارة األصمعي ه  وهذا الذي ي ف 

يَّ واليمام  والفواخت  »: فيه بقوله ر  م  فإن  زعمتم أّن الحمام  والق 

ب ين  حماٌم كلُّهوالدَّ
ش  ار  ين  والو 

ان   والّشف 
َّ
ي ة  : قلنا، اس  ور  ك  إّنا ن،عم أّن ذ 

ة  القب ج   ور  ك  ج  وذ  ار  ل  ديوٌك كلُّها. فإن  كان ذلك ، التَّد  ج  وذكورة  الح 

العرب  : قال صاحب  الحمام   .فالفخر  بالّطوق نحن أولى به، كذلك

ا ي هذه األجناس  كلَّها حمام  ق وها ، ها باالسم العام  فجمعو، تسم  وفرَّ

ها متشاهبة  ، باالسم الخاص   ور  وإن كان يف األجسام بعض  ، ورأينا ص 

ووجدناها ، وكذلك المناقير  ، ويف الجثث  بعض  االئتالف  ، االختالف  

واج وكذلك هي ، ومن طريق الّدعاء والغناء والنّوح، تتشابه  من طريق ال، 

ود د  ر  األعناق، يف الق  و  يش  ، وص  ب  الر  ل  ، وق ص  ج  ؤوس واأل ر   الرُّ
ة  يغ  وص 

                                                           

 .4/16اذيب الّلغة، األزهرّي،  ( 1)

 الّصحاح، )حمم(. ( 2)
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اث ن   وق والب ر  «والسُّ
(1)

ي صّحة  هذا القول  كثرة  ورود لفظ الحمام ،  ويقو 

 
ّ
فمن شواهد الحمام القديمة  ، وقلَّة  مجيء لفظ اليمام، يف الّشعر العربي

 : قول  زرقاء  اليمامة  

ي ـــه  
مــام  ل  ي ــت  الح   ل 

 

د    ه  ق  ـــــــف  ص 
ـــــــه  ون   ي 

ي ــــــه   
ت  مام   إ لــــــى ح 

 

ــه    ي 
مــام  م  ــمَّ الح  ت 

(2)
 

 
 : وقول  الّشنفرى

ــةٌ  مام  أشـي ث ـمَّ ق لـت  ح  فَّضـت  ج   ف خ 

 

را  ن فَّ ماٍم ت  ر  يف ح  ت ساق  ح  د ع 
(3)

 

 
 : وقول  عنرتة  

نـت  م ثلـي و ك  مام  الغ صون  ل   يا ح 

 

طيب    صٌن ر  قك  غ  ا ل م ي ر  ق 
عاش 

(4) 
 

اعرومن شواهد الي  : مامة القليلة قول  الشَّ

ا ـــراع 
ـــوي س  ـــام  ت ه  ـــبٌَّة كالي م  ص 

 

يــق  ــي ر  الطَّر  ث ــل  س 
ي  كم 

ــد  ع  و 
(5) 

 
 : وقول  عمرو بن  الحسن الكويف 

                                                           

 .202 -3/201الحيوان، الجاحظ،  ( 1)

 .11/25األغاين: أبو الفرج األصفهاينّ،  ( 2)

 .45ديوان الّشنفرى، ص ( 3)

 .27لخطيب التربي،ي، شرح ديوان عنرتة، ا ( 4)

، ولسـان العـرب مـاّدة 8/274، والمحكـم، 71البيت بال نسـبة يف جمهـرة اللُّغـة ص  ( 5)

 )صبب(، وتاج العروس، ماّدة )صبب(.
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ــا ن ــة  ق طَّ كَّ ــاا  م  ي د ن  ح  ر  ــى و   حتَّ

 

ب    ة  اليمام  القار  د  ار  ين  و 
ك  ي ح 

(1)
 

 : وقول القائل

ـ ح  ل  ـد  ن ن  وال اليمام  ولـم يص  ه  الـرَّ
(2)

 

عر   رَّ يف شيوع لفظ الحمام وشموله لفظ اليمام يف الش  ولعلَّ الس 

ةٍ  ٍب ومودَّ َّ كان ينظر إلى الحمام نظرة  ق ر 
 كائٌن يف أنَّ العربي

ّ
العربي

رٍ ، ويثير مواجده وذكرياته، ومحبٍّة؛ فالحمام يطربه ي د  بن  ث و  م   : يقول ح 

ق  إالَّ  و    حمامـةٌ وما هاج  هذا الشَّ

 

نَّمـا  ر  مـاٍم ت  ـر  يف ح  ت  سـاق  ح   د ع 

ـــا  ح  كلَّم ـــد  ـــاء  ت ص  ب ط  ـــٌة خ  ق  مطوَّ

 

ـيف    مـا، دنا الصَّ أ ن ج  بيـع  ف   وان جـاب  الرَّ

هــا  ب ــت  لهــا أنَّــى يكــون  غناؤ  ج   ع 

 

ا  ـا، ف صـيح  هـا ف م 
ن ط ق  ـر  ب م  غ  ولـم ت ف 

(3)
 

ي ب  بن  رباٍح    : وقال ن ص 

ـــاٍك أن   ـــك  ب ـــةٌ  لعّل ـــت  حمام نَّ  ت غ 

 

يح  مائ ــل    ــن  الــر 
ــٌن م  ص  يــد  هبــا غ  ي م 

(4)
 

 

                                                           

 .23/169األغاين،  ( 1)

، والبيت بال نسبة 2/280، مقاييس الّلغة، ابن فارس، 370مجمل الّلغة، ابن فارس،  ( 2)

 فيهما.

،  ن حميداديو ( 3)
ّ
 .27- 24بن ثور الهاللي

، ويف كتـاب الّ،اهـر يف معـاين كلمـات النـاس، أبـو بكـر األنبـاري، 111ديوان نصيب،  ( 4)

 .«يميد هبا غصن من البان مائل: »... 1/373
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ه من الحميم ا اشتقَّ ُّ اسم 
األخصُّ األحبُّ : وهو، فاختار له العربي

ه» «الذي يودُّك وتودُّ
(1)

فكان لفظ الحمام دون اليمام؛ ل ما فيه من د اللة ، 

 على القرب القريب  من قلب الحبيب.

 : حمام هو الّطير الرب يُّ ال: نحقلل نحثَّ ين-2
ُّ
جاء ، قال بذلك الكسائي

ائي، أ ب و عبيدٍ »: يف اذيب اللُّغة قال ن الكس  يُّ الَّذي ال : ع  و  الب ر  مام  ه  الح 

. قال     الي مام  : يألف  البيوت 
ي ه الَّتي تكون يف البي وت ه 

ذ  «ه 
(2)

على أّن ، 

 
ّ
 بأّن الحمام هو ول األق على وافق   –قبل   من بان   كما–الكسائي

ّ
صمعي

ق   لهما: وذلك معناه أنَّ الحمام يتَّصف عنده بوصفين، الّطائر المطوَّ : أوَّ

ي  ، أنَّه ذو طوق ق ليس ، واآلخر أنَّه بر  َّ المطوَّ
أي أنَّ الحمام األهلي

 وإنَّما هو من اليمام.، بداخل عنده يف الحمام

ي   وذهب أبو حاتم الّسجستاينُّ إلى أنَّ الحمام طير ال »: ففي رأيه، بر 

ونه، تعرف العرب  حمام  األمصار . وإنَّما الحمام عند : إنَّما يسمُّ ر  ص  الح 

 ، القطا: العرب  
ُّ
ي باس  يُّ والدَّ ار  م  ين  ، والق 

اش  ر  ت  ، والو  واخ  وساق  ، والف 

ر   «ونحوهنَّ ضروٌب كثيرٌة وحشيَّةٌ ، ح 
(3)

ا بين الحمام ،  وذكر أبو حاتٍم فرق 

                                                           

 .3/34العين، الخليل،  ( 1)

 .4/16اذيب الّلغة، األزهرّي،  ( 2)

(3 )  ،
ّ
 .66طوق الحمامة، الّسيوطي
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ها بياٌا »: وهو، مواليما ا يلي ظهر  ن ب  الحمام ممَّ وأسفل  ، أنَّ أسفل ذ 

ن ب  اليمام ال بياا  فيه «ذ 
(1)

د به،  ونقله عنه ابن  سيده.، وهو فرٌق تفرَّ
(2)

. 

 مختلٌف 
 
وهذا اّلذي ذهب إليه أبو حاتٍم يف موضوع الحمام األهلي

 عنده
ُّ
؛ إذ األهلي

ُّ
 واألصمعي

ُّ
ا ذهب إليه الكسائي ا  عمَّ ى حمام  مَّ ال ي س 

ا ر  ، وال يمام  ص  ه الح  ويلتقي عنده الحمام  باليمام يف كل  شيٍء ، وإنَّما اسم 

ن ب  الحمام فيه بياٌا  ، وأسفل  ذنب اليمام  ال بياا  فيه، إالَّ أنَّ أسفل  ذ 

ٍق    ذو ط و 
ليل على ، وذلك يعني أنَّ اليمام عند أبي حاتم طيٌر وحشي والدَّ

تي ذكرها أبو حاتم من ذوات الطَّوق الوحشيَّة   ذلك أنَّ كلَّ  ، األضرب الَّ

وي قال يف الحمام »: قال، وقد نصَّ الجاحظ على وحشيَّة  هذه األضرب

  وما أشب ه  ذلك
ي باس  ت  والدَّ واخ  اري  والف  م    من الق 

ل  : الوحشي د  قد ه 

ب . فإذا طرَّ ل هديال 
ا، يهد  د  تغريد  «قيل غّرد يغر 

(3)
. 

                                                           

،  طوق الحمامة، ( 1)
ّ
 .65الّسيوطي

 .2/349المخّصص، ابن سيده،  ( 2)

غم من تقريـر الّسجسـتاينّ والجـاحظ وغيرهمـا 3/244الحيوان، الجاحظ،  ( 3) . على الرَّ

من العلماء الّثقات بوحشيَّة هذه األضرب وجدنا بعض أهـل العلـم يـذهبون إلـى أّنهـا 

ب يف فقـأهلّيٌة، كما عنـد أبـي إسـحاق الشـيرازّي والنّـووّي، قـال الشـ  هيرازيُّ يف المهـذَّ

 ،
ّ
ـا، وهـو اّلـذي يعـبُّ ويهـدر كالـذي يقتنيـه : »1/396اإلمام الشافعي فـإن كـان حمام 

ي  والفاختة  فإنَّه يجب فيه شاةٌ  ر  م    والق 
ي ب س  ، وقال النّوويُّ نـاقال  «النّاس يف البيوت كالدُّ

ا نظــرت، فــإن كــان وان كــان الصــيد  طــائر  .: »7/424نــصَّ الّشــيرازي يف المجمــوع، 

ي   ـر  م  ّ والق 
ـي ب س  ـذى يقتنيـه النّـاس يف البيـوت كالدُّ ر كالَّ ، ويهـد  ا، وهو الَّذى يعبُّ حمام 

= 
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  أبو هالٍل العسكريُّ و
ن أخذ برأي الكسائي والحمام  »: يقول، ممَّ

يها العرب    فتسم 
تي تكون  ف ي البيوت  ا الَّ . فأمَّ

عند  العرب  ذوات  األطواق 

«اليمام  الواحدة  يمامةٌ 
(1)

 ،.  أي أنَّ الحمام  هو الرب يُّ ذو الّطوق 

ا ابن  سيده فيبدو من خالل جمع النُّصوص الّ  تي تكلَّم فيها على وأمَّ

ا ، الحمام واليمام أنَّه كان مضطرب ا غير  ثابت على رأي وليس متابع 

م  من نقل ابن منظور ه    كما ي ف 
للكسائي

(2)
فهو تارة  يأخذ برأي ، عنه 

ا   نص 
ي ر  »: يقول، الكسائي ن  الطَّ

مام  م  ي ال  يأ ل ف : الح  ذ  الب ّريُّ الَّ

ب ي وت   «ال 
(3)

ق  من  الحماموا»: ويقول،  ه  طوٌق : لمطوَّ ان  ل  ا ك  «م 
(4)

وتارة  

: يقول، يعرا أقوال العلماء يف المسألة من غير أن ينتصر  لقولٍ 

مُّ من الحمام  : ق يل  ، طائ رٌ : والي مام  » و  أ ع  ٌب منه: وق يل  ، ه  ر  و  ض  : وقيل  ، ه 

                                                           
= 

، فإنَّه يجب  فيه شاةٌ  ، يف حيـاة «والفاختة  ، وكما عند ابن المقري كما نقـل عنـه الـّدميريُّ

بسي ومـا أشـب: »2/270الحيوان الكربى،  ماريُّ والدُّ هـا الفواخت  والق  ل ك  ها، يـدلُّ م  ه 

ؤيـــا علـــى العـــ،  والجـــاه  وظهـــور الـــن عم؛ ألنَّهـــا ال تكـــون يف الغالـــب إالَّ عنـــد  يف الرُّ

مــين. مــين.»فقولــه: « المتنع  يفيــد بــأّن هــذه « ألنَّهــا ال تكــون يف الغالــب إاّل عنــد المتنع 

بكــالم الطيــور أهلّيــٌة. وال شــّك يف تقــديم كــالم أبــي حــاتم والجــاحظ؛ إذ همــا أعلــم 

 العرب، ومعانيه ومراداته.

 .395الّتلخيص يف معرفة أسماء األشياء، أبو هالل العسكرّي،  ( 1)

 .12/158لسان العرب، ابن منظور، ماّدة )حمم(،  ( 2)

ــر، 2/556يف المحكــم،  ( 3)  المعجــم الكبي
ّ
، ويف العصــر الحــديث أخــذ بقــول الكســائي

 .5/728م(، مجمع الّلغة العربّية يف القاهرة، مادة )حم

 .6/533المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده،  ( 4)
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خ   ر  ت ف  يُّ اّلذي ال ي  ، اليمام  اّلذي ي س  : وق يل  ، أ ل ف  الب ي وت  والحمام  هو الب ر 

ام   ق  ل  : الي م  يُّ من الحمام  اّلذي ال ط و  ام  ، ه  الب ر  م  ٍق : والح  ط وَّ لُّ م   ك 

ر   م  ت ة  كالق  اخ    والف 
ي ب س  «ي  والدُّ

(1)
وتارة  ثالثة  يأخذ بقول أبي حاتم ، 

ق بين الحمام واليمام ةٌ الي مام واحدت ها ي  »: يقول، السجستاين  يف الفر  ، مام 

ناباه ب ياٌا  ي س  فوق  ذ   إ الَّ أ نه ل 
ة  مام  ي كالح 

ه  ل  ب ين ، و 
ك  الَّذي ي فص 

ل  وذ 

مام  واليمام وا، الح  ال  اٌم. ق  كة  أجمع  ي م   : وحمام  م 
ُّ
ب سي مام  والدُّ والح 

ت ة  واأل ن ن  
اخ  ريُّ والف  م  الء حمام -والجميع اإلنَّان-والق  ؤ  ام  كلُّ ه  ، والي م 

ال وا . ق  ر  ين  وساق  ح 
اش  ر   ب ين : والو 

اء  اللَّون  ر  د  ة ك  مام  والي مامة  ب عظ م الح 

يرة والطَّويلة ص  اري، الق  ح  ر والصَّ ج  أ س تكون ف ي الشَّ ة  الرَّ م  خ  ب يض  ، ض  ت 

ى بار  ا مثل  ب ي ض  الح  ق ش  ا ر  ظ ام 
ا ع  «ب ي ض 

(2)
. 

ا   فكان يرى أنَّ قول  الفيروزآباديأمَّ
 
 ال يمكن أن يلتقي

ّ
األصمعي

 
ّ
ف الحمام  بقوله، بقول الكسائي ، طائٌر ب ّري  ال يأل ف  الب يوت  »: ولهذا عرَّ

ٍق  لُّ ذي ط و  «أو ك 
(3)

م  منه أنَّ المعنيين الَّلذين ،  ه  ف  العطف )أو( ي ف  فحر 

 ، ذكرهما الفيروز ال يمكن أن يلتقيا
ّ
والمعنى األّول أخذه عن الكسائي

. والّثاين 
ّ
 عن األصمعي

 
ُّ
ه إلى عدم تدقيق الفيروز فيما قاله الكسائي ويف رأيي أّن ذلك مردُّ

 
ُّ
ق يف ، واألصمعي َّ يشرتط صفة الطَّو 

راسة أنَّ الكسائي وقد ظهر للد 

                                                           

 .10/579المحكم، ابن سيده،  ( 1)

ص، ابن سيده،  ( 2)  .2/340المخصَّ

 القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ماّدة )حمم(. ( 3)
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ن  الحمام  ، الحمام
ق  م    يف أنَّ الطَّير الرب يَّ المطوَّ

، وأنَّه يلتقي باألصمعي

.  ال من اليمام 

ا : أي، الحمام هو ما عبَّ وهدر: ّث حثنحقلل نح -3 س  ما شرب ن ف 

ا س   رحمه اهلل: ورّجع يف صوته، ن ف 
 
اف عي مام  »: يقول، وهو قول الشَّ : وال ح 

اء   بَّ يف الم  ع  ر  و  د  لُّ ما ه  ام  ، ك  م   ال ح 
ة  اع  م  ماء  ج   أ س 

يه  م  ، والعرب ت س 

ماءٌ  د  أ س   ب ع 
ق ب ه  رَّ ت ف  ا، و  م    الح 

ي يُّ وه  مار  ُّ والق 
ي باس  م  والي مام  والدَّ

ر   د  ا ه  مَّ
ه  م  ي ر  غ  ت  و 

واخ  «والف 
(1)

ر  ،   هو ما عّب وهد 
 
، فالحمام عند الشافعي

ا  وقد يكون أهلي ا أو وحشي ا.، وقد ال يكون، وقد يكون مطّوق 

 ال يكاد يختلف عّما ذهب إليه 
ُّ
وهذا الذي ذهب إليه الشافعي

: يقول، لجاحظ اقتصر  على معنى الهدر  صفة  للحمام  الجاحظ سوى أنَّ ا

« 
 
 ، الحمام  وحشي

 
واج، وط وراين ، وبيويت ، وأهلي ف  بال،  ر  ، وكلُّ طائر ي ع 

ت و  عاء، والهديل، وبحسن الصَّ وإن خالف  ، والتَّرجيع فهو حمامٌ ، والدُّ

ا يف بعض الّصوت والّلون ه بعض  ن  ، بعض  . ول ح  ويف بعض القد 

يُّ حمامٌ ا ر  م  ت ة  حمامٌ ، لهديل...والق  فنين  ، والفاخ  شان  حماٌم. والشَّ ر  والو 

وضروٌب أخرى كلُّها حماٌم. ، وكذلك اليمام  واليعقوب  ، حمامٌ 

ف  إاّل هبذا االسم   ر  تي ال ت ع  ع  إلى الحمام الَّ
ج  تي فيها ت ر  ها الَّ «ومفاخر 

(2)
 ،

 
 
ق اوق، فالحمام  عند الجاحظ بري  ووحشي ، وقد ال يكون، د يكون مطوَّ

                                                           

(1 )  ،
ّ
 . بتصرف يسير.2/228األّم الّشافعي

 .146 -3/144الحيوان، الجاحظ،  ( 2)
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عاء، والهديل، والحدُّ يف ذلك حسن  الّصوت وكلُّ ، والتَّرجيع، والدُّ

 أولئك ألفاظ ال تعني غير الهدير.

 يف مسألة اليمام والحمام
 
ثمَّ روته ، وقد روى األزهريُّ رأي الشافعي

ربين عبد  ال ملك»: يقول، عنه العديد  من معاجم اللُّغة ، ن الّربيعع  ، وأ خ 

 أ ّنه ق ال  
 
ن  الّشافعي بَّ : ع  مامٌ ، كلُّ ما ع  و  ح  ر ف ه  د  اريُّ ، وه  م   الق 

يدخل  فيه 

ق ةٍ  ط وَّ ة  أ و غير  م  ق  ط وَّ ان  م  واء ك  ت  س 
واخ   والف 

ُّ
باسي ّية .، والدَّ ش   آلفة  أ و وح 

ر  : قلت د  ا على ما عبَّ وه  اقع  م  الحمام و  ُّ اس 
 على ال، جعل الّشافعي

ٍق  معنى ، ما كان  ذا ط و  يَّة . و 
ش  ح  ة  الو  ّوق  ط  يَّة والم 

ل  ق  األه  ر  يها الو 
ل  ف  فيدخ 

بَّ أ ي ى: ع  و  تَّى ي ر  ا ح  س  ا ن ف  س  ب  ن ف  ر  ر  الماء  نقر  ، ش  ن ق  لم ي  له  او  ع  كما ي ف 

ر  الطَّير. والهدير  
ائ  وت  الحمام  كل ه: س  «ص 

(1)
. 

  والنَّاظر المدق ق
 
يواجه شيئين ، فيما رواه األزهريُّ عن الّشافعي

ك ل ين ش   ، م 
 
افعي راد الشَّ  :وإن كانا ال يؤثران يف م 

 مثاال  على : أّوال  
 
افعي إنَّ األنواع التي ذكرها الخرب المرويُّ عن الشَّ

ر ت  »، ما يعبُّ ويهد  واخ   والف 
ُّ
باسي يُّ والدَّ ار  م  قةٌ  «الق   ،كلُّها وحشيٌَّة مطوَّ

ةٍ »يقال بعد ذكرها  وعليه فال معنى ألن   ق  ط وَّ ة  أ و غير  م  ق  ط وَّ اٌء كان  م  و  ، س 

يّة  
ش  ، وهذا يعني أن من روى الخرب لألزهري  لم يروه بلفظه، «آلفة  أ و وح 

.، بل رواه بمعناه
 
ه منصب ا على شرح مراد الشافعي  وكان اهتمام 

                                                           

 .4/16غة، أبو منصور األزهرّي، اذيب اللّ  ( 1)
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وجدت األزهريَّ يف كتاٍب آخر ولكن ي
(1)

 يذكر  
ّ
عن ألفاظ الّشافعي

 كما ورد يف كتاب األم  
 
وكأنَّ األزهريَّ لم يقتصر يف هذا ، خرب الشافعي

ا على من رواه له من قبل     اعتماد 
وإّنما ، الكتاب على رواية خرب الشافعي

.، عاد إلى كتاب األم  
ُّ
 كما خطَّه الشافعي

 
 فاستلَّ منه رأي الشافعي

  عند األزهري  إنَّ القول ا: ثاني ا
ان  »: لمرويَّ عن الّشافعي اء ك  و  س 

ّية   ش  ٍة آلفة  أ و وح  ق  ط وَّ ة  أ و غير  م  ق  ط وَّ ٍق  «م  ا غير  مطوَّ ة حمام  يفهم منه أنَّ ثمَّ

ر  ، يهد 
َّ
 واإلنسي

َّ
ه األزهري نفسه يف كتاب ، وأنَّ منه الوحشي وهو قول ردَّ

؛ فقد قال  »: آخر 
ُّ
ي  : مثل  ، كان ذا طوٍق  ماكلُّ : وقال األصمعي ر  م   الق 

ر إالَّ هذه : ها فهو حماٌم. قال األزهريُّ وأشباه   ة  والفاخت وال يهد 

ا عبُّ الحمام ...وأمَّ قات  بُّ إذا ، المط وَّ َّ من الحمام يع 
فإن الربيَّ واألهلي

«شرب
(2)

قات  تعليٌق على األمثلة التي : فقوله،  ال يهدر إاّل هذه المطوَّ

 ذكرها األصم
ُّ
قات  التي : وهو يحتمل أحد معنيين، عي أنَّ هذه المطوَّ

ر  وأشباهها هي اّلتي اد 
ُّ
وأنَّ هناك مطوقاٍت أخرى لم ، ذكرها األصمعي

ر  ال اد 
ُّ
وهذا معنى غير مراد؛ ألن كل ذي طوق مّما ، يذكرها األصمعي

ر. المعنى الثَّاين ر إاّل ما كان ذا طوق. وهو رأي غ: يهد  ير أنَّه ال يهد 

ر، صحيح ة طيور  حماٍم تعبُّ واد  ؛ إذ ثمَّ ، جانب فيه األزهريُّ الّصواب 

 وال طوق  لها.

                                                           

، أبو منصور األزهرّي،  ( 1)
ّ
 .283الّ،اهر يف غريب ألفاظ الّشافعي

، أبو منصور األزهرّي،  ( 2)
ّ
 .283ال،اهر يف غريب ألفاظ الشافعي



 

 

 
 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 465

 

 
 
افعي  قول  الشَّ

ُّ
افعي المشهور  أنَّ اسم »: فقال، وقد استحسن الرَّ

ر   غاٌر وكبارٌ ، الحمام يقع على كل  ما عبَّ وهد  ويدخل فيه اليمام  ، فمنه ص 

اس والفاس  والق   -وهي اّلتي تألف البيوت- يُّ والفاختة  والدَّ ر  م 

«والقطا..
(1)

وهو ، وواضح أّن اليمام عند الرافعي اّلذي يألف البيوت، 

 
 
اقتصروا يف تفسير الحمام على  لكنّه ذكر أّن العلماء لو، قول الكسائي

 »: ألنّ  العب  لكفاهم؛
 
-ماله عب  فله هديٌر... يدلُّ عليه نصُّ الّشافعي

، وما عبَّ يف الماء عب ا فهو حمامٌ : قال،  عيون المسائليف -رضى اهلل عنه

جاج فليس بحمامٍ  ة  قطرة  كالدَّ ب  قط ر  ر  «وما ش 
(2)

وتعقَّب الّدميرّي قولة ، 

 
 
ُّ نظر؛ ألنَّه ال يل،م من العب  الهدير »: فقال، الّرافعي

وفيما قاله الّرافعي

 : قال الّشاعر

ــــــبُّ  ك  ــــــٌر م  ــــــي ن غ 
ض  و  ــــــق  ح 

ل   ع 

ــــــــــبُّ إ    ــــــــــة  ي ع  ل  ف  ــــــــــت  غ  ل  ف   ذا غ 

ـــــــب    نَّ غ  ب ه  ـــــــر  ـــــــراٌت ش  مَّ وح 
(3)

 

 
                                                           

 .505 -7/405فتح الع،ي، بشرح الوجي،، الرافعي،  ( 1)

 .505 -7/405فتح الع،ي، بشرح الوجي،، الرافعي،  ( 2)

، طبعـة دار الكتـب العلميَّـة كمـا «حيـاة الحيـوان الكـربى»لم يرد نصُّ الّرج، يف كتاب  ( 3)

 : ه كما جاء يف الطبعةا غير  مضبوٍط، وهذا نصُّ ف  أثبتُّه، بل جاء محرَّ 

ــــــى جــــــو يضــــــي  نغــــــر مكــــــب عل

 يعـــــــــــــب افـــــــــــــرتت فـــــــــــــرتة إذا 

ـــــــــــب  ـــــــــــرهبن غ ـــــــــــرات ش  وحم

 = 
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ر  بالعب   ر، وصف النُّغ  ا، مع أنَّه ال يهد  ر  نوع من ، وإالَّ كان حمام  والنُّغ 

«العصفور
(1)

. 

؛  ر محل  ن  العبَّ بالهد  ر  ّ على من ق 
والحقُّ أنَّه ليس العرتاا الّرافعي

رفلو أّنه رجع إلى األم لوجد   ينصُّ على لفظي العب  والهد 
َّ
، الّشافعي

وأوقع اإلمام  النّووّي؛، والذي أوقعه يف هذا االعرتاا
(2)

إذ قال بمثل ما  

وإّنما أخذاها عن كتاب ، قال أّنهما لم يستقصيا المسألة يف كتاب األمّ 

 
 
عيون المسائل ألبي بكر الفارسي

(3)
، الذي ضاع فيما ضاع من كتبنا 

                                                           
= 

ج، نقال  عن كتب الّلغة ال ب ت الرَّ معتربة على اخـتالف بينهـا يف ضـبط الفعـل ولهذا صوَّ

ــّكيت،  ، والّصــحاح، الجــوهرّي، مــاّدة 178)علــق(، انظــر: إصــالح المنطــق، ابــن الس 

)نغر(، ولسان العرب، ابن منظور، ماّدة )حمـر(، و)علـق(، و)نغـر(. وتـاج العـروس، 

 الّ،بيدّي، مادة )حمر(، و)علق(.

 .1/364حياة الحيوان الكربى، الّدميرّي،  ( 1)

ــووّي، المجمــوع،  ( 2) ــام النّ : وال حاجــة يف وصــف : »7/431يقــول اإلم
ّ
ــافعي ــال الّش ق

 علــى 
ّ
؛ فإهنمــا متالزمــان، ولهــذا اقتصــر الّشــافعي الحمــام إلــى ذكــر الهــدير مــع العــب 

 .«العب  

، صـاحب )عيـون المسـائل يف نصـوص  بن الحسين أحمد ( 3)
ّ
بن سهل، أبو بكر الفارسي

(، وهو كتاب 
ّ
د  به األئّمة  الذين وقفوا عليـه، تفّقـه علـى ابـن الّشافعي ه  جليل على ما ش 

ا، ثّم يف المسح على  ّ يف أّول صفة الوضوء، ثّم يف الوضوء أيض 
سريج، نقل عنه الّرافعي

ين، ثّم يف االستحاضة، ثّم يف مواقيت الّصالة، ثّم كّرر النّقل عنه، ومّمـا نقلـه عنـه  فَّ الخ 

ا أنَّ العشــاء يخـرج وقت هــا بخـروج وقــت االختيـار. مــات يف حـدود ســنة خمســين  شـاذ 

افعيَّة، ابن قاضي شهبة،   .1/123وثالث مئٍة. طبقات الشَّ
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 على ما يبدو بنقل نص  ال واكتفى فيه
ُّ
 ، من األمّ  فارسي

ُّ
اقتصر فيه الشافعي

ف ت»: وهذا النصُّ هو، على لفظ العب   ص  مام  ما و  ة  الح  بَّ يف ، وعامَّ ما ع 

مامٌ  و  ح  ر  ف ه 
ن  الطَّائ 

ب ا م   ع 
جاج  ، الماء  ب  الدَّ ر  ش  ة  ك  ة  ق ط ر  ب ه  ق ط ر  ر  وما ش 

مامٍ  ي س  ب ح  ل  «ف 
(1)

 وإن  اقتصر هنا على العب  وال، 
ّ
فقد قرنه يف ، ّشافعي

ر ولعّل اقتصاره على العّب يف هذا الموضع مرجعه ، موضع آخر  بالهد 

ر صفٌة تكاد تكون مطَّردة  للَّذي يعبُّ من الطَّير وقلَّ أن تجد ، إلى أّن الهد 

ا يعبُّ  ر.، طير   وال يهد 

 
 
 بقول األصمعي

ُّ
افعي   ولكن لماذا لم يأخذ  الشَّ

 
ولماذا ، أو الكسائي

ا رأى أنَّه األدلُّ على لفظي الحمام واليمام؟ وقبل  ا جديد  اخرتع وصف 

ين يناإلجابة عن هذ ر أمرين مهمَّ  :الّسؤالين يحسن أن أقر 

 : األّول
َّ
 الحمام لمعنى عرا حين -قبل   من قلت كما–أّن الّشافعي

ه اللُّغويُّ  الجانب   يكن لم  يريد كان إذ الفقه ؛ كان بل، وغايت ه مقصد 

  الحكم مناط   تحديد  
ّ
م- الّشرعي ية  قتل الحمامة يف الحر  د 

 -وهو ف 

ع  يف تحرير  س  َّ بذل أقصى الو 
وتن،يل ه على الواقع. وهذا معناه أنَّ الّشافعي

 د اللة لفظ الحمام؛ ألنَّ المسألة عنده مسألة  دين.

 اطَّلع على الخال: الثاين
َّ
افعي ف النّاشب يف المسألة ال شك أنَّ الشَّ

  -بين أهل الّلغة 
ّ
 والكسائي

ّ
إذ هو من الخالف  -وال سي ما بين األصمعي

أيين لم يهتد  ، وأدام  النَّظر، ونظر  فيه، المشهور المعلوم فرأى أنَّ كال الرَّ

                                                           

(1 )  ،
ّ
 .2/217األّم، الّشافعي
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واب يف المسألة ا ، إلى الصَّ ر حد  ه بصفتي العب  والهد  فجاد  خاطر 

لٍ   وتفكيٍر ومناقشٍة. للحمام بعد  ط ول تأمُّ

 إلى هذين الوصفين؟ والَّذي يظهر لي 
ُّ
افعي ولكن كيف اهتدى الشَّ

 كان 
ّ
 -وهو يفّكر يف المراد من الحمام-من بعد إدامة النّظر أّن الّشافعي

ها بعض  الّصحابة  لقتل الحمام يف الحرم ( اّلتي فرض  ، يتأّمل الفدية )الّشاة 

 وجه  
ظ  بين الحمامة والّشاة  هما فل ح  وذلك الّشبه  هو العبُّ ، شبٍه يجمع 

ر ا يحيط بلفظ الحمام؛ ، والهد  وعندها رأى أن يجعل هذه المشاهبة حد 

.
ّ
ق والربّي واألهلي ق وغير المطوَّ  ألّن هذه المشاهبة ستحيط بالمطوَّ

 هذه المشاهبة بين الحمام 
ّ
وقد نبَّه غير  فقيٍه على مالحظة الّشافعي

 من أصحاب أبي حنيفة  يقول الّس ، والّشاة  
ُّ
 »: رخسي

ُّ
 -وقال الّشافعي

وزعم أنَّ ، وهو قول  ابن أبي ليلى، يف الحمامة شاةٌ  -رحمه اهلل تعالى

ر، بينهما مشاهبة  من حيث  إنَّ كلَّ واحد منهما يعبُّ  «ويهد 
(1)

وقال ، 

 
 
افعي ا»: النَّوويُّ من أصحاب الشَّ فإن كان ، نظرت، وإن كان الصيد طائر 

ي  ذلك عن ، احمام   و  ر...فإنَّه يجب فيه شاٌة؛ ألنَّه ر  وهو الذى يعبُّ ويهد 

وألنَّ ، عمر  وعثمان  ونافع  بن  عبد الحرث وابن  عّباس رضى اهلل عنهم

ر «الحمام يشبه  الغنم؛ ألّنه يعبُّ ويهد 
(2)

. 

 ...»قال الجوهريُّ يف : وهو قول العاّمة: الّدواجن  : نحقلل نحّشنبع -4

خ  : الّدواجن  : وقال األ مويُّ ، لعاّمة أّنها الّدواجن فقطوعند ا ر  ت ف  التي ت س 

                                                           

 .4/82المبسوط، الّسرخسي،  ( 1)

 .7/424المجموع، النّووّي،  ( 2)
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ا ماٌم أيض  «يف البيوت ح 
(1)

ا الّدواجن  يف »: وردَّ ابن قتيبة  ذلك بالقول،  وأمَّ

ها من طير  الّصحراء اليمام  ، البيوت «فهي وما أشبه 
(2)

وابن قتيبة  محق  يف ، 

ه؛ فهذه الّدواجن  ليست من ذ  -علمت كما –وهو ، وات الّطوقرد 

معنى الحمام عنده عن معنى  يختلف وال، للحمام الّطوق صفة يشرتط

؛ إذ بعضه
ّ
  مطوَّ ، بري  مطّوٌق  الحمام عند األصمعي

 ق.وبعضه أهلي

  

                                                           

 الّصحاح، ماّدة )حمم(. ( 1)

 .25أدب الكاتب، ابن قتيبة،  ( 2)
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 :نحخ تيف : ةنبع  

وناقشناه أوج،  أهمَّ ما ، واستقصيناه، وبعد كّل اّلذي عرضناه

 :نتائج   اهتديت إليه يف الّدراسة من

 الّدراسة أّن تناول اللُّغوي ين للمراد من لفظي الحمام  -1
بّينت 

ها لم يتعّرا للخالف، واليمام ا عّدة فبعض  ها أخذ ، سلك طرق  وبعض 

ل يف الخالف ، ثّم عرا للخالف بإجمال، برأي دون رأي ها فصَّ وبعض 

 ، من دون ترجيح وجٍه على وجهٍ 
 
ها تناول الموضوع لغرا فقهي وبعض 

 على الواقع.؛ وذلك ل لغوي  ال
ّ
 تن،يل الحكم الّشرعي

 الّدراسة أّن تناول الّلغوي ين لم يكن تناوال  شامال  كامال   -2
، كشفت 

بل شاب ه شيٌء من االضطراب والخلط وعدم الّتدقيق؛ وأّن هذه المصادر 

وعرضت المسألة على أنَّها ن،اع ال ، أغفلت ما بين هذه األقوال من تالٍق 

.هوادة  
ّ
 والكسائي

ّ
 فيه بين األصمعي

3-  
ّ
ومن سار على دربه ، كشفت  الّدراسة أّن للحمام عند األصمعي

ل الحمام اليمام: معنى عام  ، معنيين م  ال يدخل : ومعنى خاص  ، وفيه يش 

 سواء أكان بري ا أم أهلي ا.، فيه إالَّ ذو الّطوق

 وافق على صفة الّطوق التي -4
ّ
قال هبا  بّينت  الّدراسة أّن الكسائي

 
ّ
وليس كلُّ بري  كما ، وأّن الحمام عنده هو الربيُّ المطّوق، األصمعي

 تروي عنه الكتب والمعاجم.

 الّدراسة أّن الحمام واليمام عند أبي حاتم هو الربّيُّ  -5
بّينت 

، وأّن الفرق بين الحمام واليمام كائن يف بياا الّذنب أو عدمه، المطّوق
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 وا
ّ
 إاّل يف القول بأّن الربّّي المطّوق وأّنه ال يلتقي باألصمعي

ّ
لكسائي

 وأّنه يختلف معهما فيما وراء  ذلك.، حمامٌ 

بّينت  الّدراسة أّن ابن سيده كان مضطرب  الّرأي يف تعيين المراد  -6

ل ابن منظور ، من الحمام واليمام م من نق  ه  ّ كما ي ف 
ا للكسائي وليس متاب ع 

ّ نص  ، عنه
وتارة  يعرا ألقوال العلماء يف ، افهو تارة  يأخذ برأي الكسائي

وتارة  ثالثة  يأخذ بقول أبي حاتم ، المسألة من غير أن ينتصر  لقولٍ 

 الّسجستاينّ يف الفرق بين الحمام واليمام.

يرجع ، بّينت  الّدراسة أّن سبب تسمية العرب الحمام هبذا اللفظ -7

ة و َّ كان ينظر إلى الحمام نظرة  قرب ومودَّ
ولهذا ، محبَّةٍ إلى أّن العربي

 اسما اشتّقه من الحميم
ُّ
وهو األخصُّ األحبُّ الذي ، اختار له العربي

ه ويودُّك.  تودُّ

كشفت  الّدراسة أّن معنى الحمام عند الجاحظ ال يختلف عن  -8

َّ حدَّ معنى الحمام  بصفتي 
 إاّل أّن الّشافعي

ّ
معنى الحمام عند الّشافعي

ر   وال يرتتَّب على هذا ، صفة الهدرواقتصر الجاحظ على ، العب  والهد 

 االقتصار أيُّ فرق.

 اهتدى إلى صفتي العّب والهدر  من  -9
ّ
كشفت  الّدراسة أّن الّشافعي

، لكون الشاء فدية القتل المحرم للحمام، خالل تأّمله الحمام والشاء

ر، وأّنه لحظ بينهما وجه  شبهٍ  فجاد خاطره ، وذلك الّشبه  هو العبُّ والهد 

المحيط  بالمطّوق وغير المطّوق ، ألدلَّ على معنى الحمامبما يراه ا

.
ّ
 والربّي واألهلي
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أظهرت  الّدراسة عدم تدقيق بعض الكتب فيما قالته عن  -10

  أهلي ا
ّ وحشي ا والوحشي

، الحمام كمثل جعل بعض الحمام األهلي

وأظهرت  ، وكمثل القول بأّن الجوهريَّ جعل الحمام من الّدواجن

 لم تنقل عن كتاب الّدراسة أّن 
ّ
بعض الكتب التي نقلت رأي الّشافعي

 قوال  لم ، وإّنما نقلت عن كتاب )عيون المسائل(، األمّ 
ّ
فنسبت للّشافعي

 وهو االقتصار على صفة العّب يف معنى الحمام.، يقله
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 :نحيفا دة: خ مس  

حاري سلمة، اإلبانة يف اللغة العربية -1 وتبي الصُّ ، بن مسلم الع 

د.  -د. نصرت عبد الرحمن  -بد الكريم خليفة د. ع: تحقيق

وزارة ، د. جاسر أبو صفّية -د. محمد حسن عّواد  -صالح جّرار 

 والّثقافة
ّ
هـ =  1420، 1ط، سلطنة عمان، مسقط، الّتراث القومي

 م. 1999

بـن قتيبـة الـّدينورّي  بـن مسـلم عبـد اهلل، أبو محّمـد، أدب الكاتب -2

ـــ276)ت  ـــق، ـ(هـ ـــد ا: تحقي ـــّداليد. محّم ، مؤّسســـة الّرســـالة، ل

 م.1981 هـ=1402، 1ط، بيروت

بن إسحاق السّكيت )ت  أبو يوسف يعقوب، إصالح المنطق -3

دار ، عبد السالم هارون، أحمد محمد شاكر: تح، ـ(هـ244

 . د. ت.4ط، القاهرة، المعارف

 ، أبو الفرج، األغاين -4
ّ
، ـ(هـ356بن الحسين األصفهاينّ )ت علي

، بيروت، دار صادر، بكر عّباس، السعافين إبراهيم، إحسان عّباس

 م.2008، 3ط

 ، األم -5
ّ
، دار المعرفة، ـ(هـ204)ت، بن إدريس محمد، الّشافعي

 م.1990هـ=1410، د.ط، بيروت

)ت نحـو ، أبو هالل العسكرّي ، الّتلخيص يف معرفة أسماء األشياء -6

دار طــالس للّدراســات ، الــّدكتور عــّ،ة حســن: تحقيــق، ـ(هـــ395

 م. 1996، 2دمشق ط، النّشروالّترجمة و
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)ت ، بــن أحمــد األزهــري محمــد، أبــو منصــور، اــذيب الّلغــة -7

محمـد علـي مراجعـة: ، عبـد الكـريم الع،بـاوي: تحقيق، ـ(هـ370

 د. ت.، د. ط، الّدار المصرّية للّتأليف والّترجمة، النّجار

: ـ( تحقيـقهــ276المنسوب البـن قتيبـة الـّدينورّي )ت ، الجراثيم -8

وزارة ، الــّدكتور مســعود بوبــو: قــدم لــه، حميــدّي محمــد جاســم ال

 م.1997، دمشق، الّثقافة

، ـ(هــ321)ت  بن دريد بن الحسن محمد، أبو بكر، جمهرة اللغة -9

، 1ط، بيـروت -دار العلـم للماليـين ، رم،ي منير بعلبكي: تحقيق

 م1987

، ـ(هــ808)ت ، بن موسى الّدميرّي  محّمد، حياة الحيوان الكربى -10

، بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد بسج: قّدم لهو، وضع حواشيه

 م.2003 هـ= 1424، 2ط

عبد : تحقيق( هـ255)ت ، بن بحر عمرو، الجاحظ، الحيوان -11

 ، الّسالم هارون
ّ
 هـ=1385، 3ط، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي

 م.1965

 : تحقيق، بن ثور الهاللي ديوان حميد -12
ّ
الّدار ، عبد الع،ي، الميمني

 م.1965 هـ=1438، القاهرة، شرالقومّية للنَّ 

، بيروت، دار صادر، إعداد وتقديم طالل حرب، ديوان الّشنفرى -13

 م.1996، 1ط

مطبعة ، د. داود سّلوم: جمع وتقديم، بن رباح ديوان نصيب -14

 م.1967، بغداد، اإلرشاد
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15-  
ّ
بن  بن أحمد محّمد، أبو منصور، الّ،اهر يف غريب ألفاظ الّشافعي

دار البشائر ، عبد المنعم بشنايت: حت، ـ(هـ370)ت ، األزهرّي 

 م.1998 هـ=1419، 1ط، اإلسالميَّة

بن القاسم أبو بكر األنباريُّ  محمد، الّ،اهر يف معاين كلمات الناس -16

سة الّرسالة، د.حاتم صالح الّضامن: تح، ـ(هـ328)ت  ، مؤسَّ

 م.1992هـ = 1412، 1ط، بيروت

دار ، جيد طّرادقّدم له م، الخطيب التربي،ّي ، شرح ديوان عنرتة -17

 
ّ
 .1992 هـ=1412، 1ط، بيروت، الكتاب العربي

بن سعيد  نشوان، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم -18

 )ت 
ّ
بن عبد اهلل العمرّي  د حسين: تح، ـ(هـ573الحميرّي اليمني

 اإلرياينّ  مطهر -
ّ
دار الفكر ، د يوسف محّمد عبد اهلل -بن علي

 1999 -هـ  1420، 1ط، دمشق، دار الفكر، بيروت، المعاصر

 م.

  أحمد، أبو العّباس، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا -19
ّ
بن علي

 هـ=1331، د.ط، دار الكتب الخديوية، ـ(هـ821القلقشندّي )ت 

 م.1913

بن حّماد  إسماعيل، أبو نصر، الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية -20

دار  ،أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، ـ(هـ393: الجوهرّي )ت

 م. 1987 -  هـ 1407، 4ط، بيروت، العلم للماليين
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ــافعية -21 ــات الّش ــو بكــر، طبق ــن قاضــي شــهبة )ت ، أب ــدين اب ــي ال تق

، بيــروت، عــالم الكتــب، د. الحــافظ عبــد العلــيم خــان، ـ(هـــ851

 ـ.هـ1407، 1ط

جالل الّدين ، مجموع من رسائل السيوطي، طوق الحمامة -22

 
ّ
دار الكتب ، له العمراينّبدر الّدين عبد اإل، (911)ت: الّسيوطي

 م.2003هـ=1424، 1ط، بيروت، العلمية

د ، تحقيــق، ـ(هـــ170بــن أحمــد الفراهيــدي )ت  الخليــل، العــين -23

 
ّ
 ، مهــدي المخ،ومــي

ّ
دار ومكتبــة الهــالل. ، د. إبــراهيم الســامرائي

 د.ت، د.ط

  عبــد الكــريم، فــتح الع،يــ، بشــرح الــوجي، -24
ّ
بــن محمــد الّرافعــي

 )ت 
ّ
 د.ت.، د.ط، ر الفكردا، ـ(هـ623الق،ويني

ــد، القــاموس المحــيط -25 ــو طــاهر محّم ــّدين أب ــن يعقــوب  مجــد ال ب

ــادي ــ817)ت الفيروزآب ــق، ـ(هـ ــراث يف : تحقي ــق الّت ــب تحقي مكت

 : بإشــراف، مؤّسســة الّرســالة
ّ
وســي مؤّسســة ، محمــد نعــيم العرقس 

هــ  1426، 8ط، لبنـان، بيروت، الّرسالة للّطباعة والنّشر والّتوزيع

 م 2005 -

ــ -26 ــوّي ، اتالكّلّي ــاء الكف ــو البق ـــ1094)ت، أب ــق، (ه ــدنان : تحقي ع

 د.ت.، بيروت، مؤّسسة الّرسالة، محّمد المصرّي ، درويش

، دار صـادر، ـ(هــ711)ت، ابـن منظـور األنصـاري، لسان العـرب -27

 ـ.هـ1414، 3ط، بيروت
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ـــد، المبســـوط -28  )ت  محّم
ّ
ـــد الّسرخســـي ـــن أحم ـــ483ب دار ، ـ(هـ

 م.1993هـ = 1414، د.ط، بيروت، المعرفة

زهيـر عبـد : تحقيـق، ـ(هــ395بن فارس )ت  أحمد، مجمل اللغة -29

هـــ =  1406، 2ط، بيــروت، مؤّسســة الّرســالة، المحســن ســلطان

 م. 1986

بـن شـرف  أبو زكريا محيي الّدين يحيى، المجموع شرح المهّذب -30

 دار الفكر، ـ(هـ676النووي )ت 

 ، المحكم والمحـيط األعظـم -31
ّ
بـن  بـن إسـماعيل أبـو الحسـن علـي

دار الكتــب ، عبـد الحميــد هنــداوي: تحقيــق، ـ(هـــ458)ت  سـيده

 م. 2000هـ =  1421، 1ط، بيروت، العلمّية

 ، المخّصــــص -32
ّ
ــــو الحســــن علــــي بــــن ســــيده  بــــن إســــماعيل أب

ــ458)ت ــق، ـ(هـ ــال: تحقي ــراهم جّف ــل إب ــرتاث ، خلي ــاء ال دار إحي

 م.1996هـ = 1417، 1ط، بيروت -العربي 

بـــن محمـــد  أحمـــد، رالمصـــباح المنيـــر يف غريـــب الّشـــرح الكبيـــ -33

 
ّ
دار ، عبـــد العظـــيم الّشـــناوي: تحقيـــق، ـ(هــــ770)ت ، الفيـــومي

 د.ت.، 2ط، القاهرة، المعارف

ـــدان -34 ـــاقوت الحمـــوّي )ت ، معجـــم البل ـــ626ي ، دار صـــادر، ـ(هـ

 م.1977 هـ=1397، د.ط، بيروت

  إسحاق، معجم ديوان األدب -35
ّ
، ـ(هــ350)ت، بن إبراهيم الفارابي

الــّدكتور إبــراهيم : مراجعــة، ر عمــرالــّدكتور أحمــد مختــا: تحقيــق

 م. 2003هـ =  1424، القاهرة، مؤّسسة دار الّشعب، أنيس
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 هـ=1421، 1ط، مجمع اللغة العربيّة يف القاهرة، المعجم الكبير -36

 م.2000

عبد الّسالم : تح، ـ(هـ395)ت ، بن فارس أحمد، مقاييس اللغة -37

 م.1979هـ = 1399، دار الفكر، هارون

38-  
ّ
 )ت  أحمد، أبو بكر ،مناقب الّشافعي

ّ
 458بن الحسين البيهقي

، 1ط، القاهرة –مكتبة دار التّراث ، الّسيد أحمد صقر: هـ( تح

 .م 1970=  هـ 1390

39-  
ّ
  إبراهيم، أبو إسحاق، المهّذب يف فقة اإلمام الّشافعي

ّ
بن علي

 د.ت.، د. ط، دار الكتب العلمية، ـ(هـ476الّشيرازّي )ت 
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 أهي قبله أم بعده أم معه؟: يف العربّية موضع احلركة من احلرف

عبدنحلنحدأ.د. عبدنح يف د نحولةي 
(1)

 

 

 :م ّخص

نروم يف هذا البحث أن نعالج مسألة الحركة )الصائت( يف اللغة 

وذلك ، أهي قبله أم بعده أم معه، العربّية ومحّلها من الحرف )الصامت(

ي من نحاة القرن وتحديدا من نّص البن جنّ ، انطالقا من الرتاث النحوّي 

دعانا إلى فحص المسألة من زاوية نظر  الرابع الهجرّي. األمر الذي

الصويتّ : قادتنا إلى ضرورة التميي، منهجّيا بين المستويين، صوتّية حديثة

 من جهة ثانية. وال يخفى أّننا قد وصلنا يف هذا 
ّ
من جهة والفنولوجي

ستعمال ال بّد أن تتبع البحث إلى إثبات أن الحركة صوتّيا ومن حيث اال

تجيء أّول أن بيد أّنه ال مانع يمنع من ، الحرف يف السلسلة المنطوقة

وذلك بالنسبة إلى الكلمات القائمة على هم،ة وصلّية يف أّولها. ، الكلمة

وذلك ، وأّما فنولوجّيا فال ضير يف أن تجيء الحركة بعد الحرف أو قبله

ق بالتغييرات الطارئة على الكلمة. وما بالنظر إلى ما ي مليه السياق المتعلّ 

تجدر اإلشارة إليه يف طرح هذه القضيّة أّنه أوصلنا إلى نتائج قد ال تقّل 

 تتعّلق بالبنية المقطعّية يف العربّية.، أهمّية عن مسألة الحركة

                                                           

 .أستاذ النحو والصرف يف كلية اللغة العربية، بجامعة أم القرى؛ وعضو المجمع ( 1)



 

 م2017( آب -متوز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
480 

 :الكلمات المفاتيح

الصويتّ  -القيمة الصوتّية  –الوظيفة الصوتّية  -الصامت  –الصائت 

 
ّ
. – النطقي

ّ
 الفنولوجي

 

Abstract: 

We treat in this presentation the question of vowel 
in Arabic ،and its position relative to the consonant ،
while starting from the grammatical tradition ،we 
appeal modern linguistics in order to distinguish in this 
treatment between the phonetic and phonological level. 

And ،this leads us to affirm that the vowel follows 
the consonant usually speak in chain. But it can be also 
be noted that certain words may be starting with a 
vowel. 

From point of view phonological ،the vowel may be 
before or after the consonant ،as the context in which 
change happens phonological. All the more we note 
that this study leads us to results concerning the 
structure of syllables in Arabic 

The key words: 

vowel – consonant – vowel function – linguistic 
value - phonetics – phonology. 
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 نحيفقدم 

وتكّلف ، قد يجدر بنا طرح مثل هذا السؤال الوارد يف عنوان البحث

اإلجابة عنه طالما أّن علم األصوات الحديث ي قّر بما ال يدعو إلى الشّك 

وهي تخرج من ، بأّن الكالم سلسلة نطقّية تتتابع فيها األصوات بانتظام

 على هيئة أصوات متتاليةالفم وتتالشى يف الفضا
ّ
سواء ، ء الخارجي

كانت هذه األصوات صوامت أو صوائت. وما كان له السبق يف حّي، 

النطق أو حيّ، السمع فله حّق األسبقيّة أو التقديم. بيد أّن هذه األصوات 

قد تتبادل المواقع ليتقّدم الصامت على الصائت أحيانا أو العكس. بل 

ليشّكل مقطعا قائما ، لسن مستقال بنفسهقد يجيء الصائت يف بعض األ

/ a/وألدّل على ذلك مّما نجده يف الفرنسّية بالنسبة إلى الرابطة ، بذاته

بالنسبة إلى عالمة التنكير  اإلنجلي،يةأو يف ، التي تفيد االتجاه أو الكيفّية

وما شابه ذلك. هذا فيما يتعّلق باللسانّيات العاّمة وهو  a bookمن نحو 

ين. وأّما فيما يتعّلق باللسانّيات العربّية فاألمر ما زال بحاجة ليس بضن

 أو باألحرى إلى إعادة نظر.، إلى نظر

 :نح ش     نح غ  نحعشبّ  

وإّنما هو قديم قدم ، ليس السؤال المطروح جديدا يف واقع األمر

سبق أن تكّفل أبو عثمان بن جنّي بطرحه ومعالجته ؛ إذ الرتاث النحوّي 
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هخا ئايف 
(1)

وذلك منذ القرن الرابع للهجرة. والطرح عنده ال يخرج ، 

ومن بعده ، بن أحمد عن نطاق التصّور النظرّي الذي أرساه الخليل

والصائت هو الحركة. ، سيبويه يف أّن الصامت هو الحرف الساكن

ومصطلح الحركة تبعا لما توحي به داللته يفيد بأّن من شأن الحركة أن 

وذلك بالنظر إلى أّن الحرف ال ، أو أن تقلقله، تحّرك الحرف الساكن

وال ي قبل أن يجيء الحرف ساكنا متحّركا يف ، يكون إاّل ساكنا أو متحّركا

 أو أن يتحّرك بحركتين اثنتين.، اآلن نفسه

وبالنظر إلى ، لقد شاع يف العربّية أّن الحركة تجيء مالزمة للحرف

لك باعتبارها ألفا صغيرة وذ، الرسم أو الخّط فهي تجيء فوقه أو تحته

أو ياء صغيرة هي ، أو واوا صغيرة هي الضّمة، ممتّدة هي الفتحة

والضّمة هي ، وذلك تمّشيا مع أّن الفتحة هي من جنس األلف، الكسرة

والكسرة هي من جنس الياء. ويقول ابن جنّي يف هذا ، من جنس الواو

ار( حدث إّنك متى أشبعت واحدة منهّن )أي الحركات القص» الصدد

«بعدها الحرف الذي هي بعضه
(2)

. وهو ما يجعل الفتحة المشبعة يف 

والكسرة المشبعة كسرة مع ياء لها ، األصل فتحة مع ألف لها من جنسها

وهذا من ، والضّمة المشبعة ضّمة مع واو لها من جنسها، من جنسها

                                                           

 .327إلى  321من الصفحة  2ابن جنّي: الخصائص ج  ( 1)

 .18ص  1ابن جنّي: سّر صناعة اإلعراب ج  ( 1)

(2) .......... 
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ّ
عض ال من باب الخّط أو الرسم مثلما يتوّهمه ب، باب التصّور الفنولوجي

 اللغوّيين المحدثين.

وتبعا لهذا فإّن الحركات الممّي،ة يف العربيّة ال تعدو أن تكون ثالث 

وهي الحركات ، ولها ما يوافقها أو يقابلها يف الطول، حركات قصيرة

الطويلة أو المشبعة. ومّما يستدّل به على مجانسة هذه الحركات 

رة أو الضّمة قبل األلف أّننا إذا أردنا أن نأيت بالكس، للحروف المذكورة

، وكذلك لو أردنا أن نجيء بالكسرة قبل الواو الساكنة، الستحال ذلك

كما يقول ابن جنّي، أو بالضّمة قبل الياء الساكنة لتجّشم الواحد منّا
(1)

 ،

 كلفة ومشّقة ال يجدها مع الحروف الصحاح.

 إّن الحركة يف العربّية هي يف األص
ّ
ل ومن الجانب الصويتّ النطقي

قيب الحرف ليجعله مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. وهو  صوت يأيت ع 

بعبارة فخر الدين الرازي ما هو إاّل صوت مخصوص يوجد عقيب 

الصامت
(2)

. وال يختلف النحاة واللغوّيون العرب على أن هذه 

وهي ثالث حركات ، الحركات الثالث هي الفتحة والكسرة والضّمة

وذلك أّن بين كّل ، على الحقيقة سّت حركات إاّل أّن محصولها، تميي،ّية

بمعنى أّن بين الكسرة والفتحة فتحة من قبيل التي توجد ، حركتين حركة

                                                           

 .19المرجع نفسه ص  ( 1)

 .38ص  1فخر الدين الرازي: التفسير الكبير ج  ( 2)
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وأّن بين الضّمة والفتحة فتحة من قبيل التي توجد ، قبل األلف الممالة

وأّن بين الكسرة ، «زكاة»و« صالة» قبل األلف المفّخمة يف أمثلة من نحو

 «.سير»و« قيل» بيل التي توجد يف أمثلة من نحووالضّمة كسرة من ق

والحركات يف العربيّة سواء كانت قصيرة أو طويلة هي وحدها الحركات 

وذلك من نحو الفتحة ، وما عداها هو من باب التنّوع والتلوين، الممّي،ة

 نصف المنفتحة أو نصف المنغلقة التي تجيء بين الكسرة والفتحة

/e/ ،قة التي تجيء بين تحة أو نصف المنغلأو الحركة نصف المنف

 ./o/ الضمة والفتحة

سواء كانت ، وتبعا لهذا فإّن الحركات الثالث الممّي،ة المشار إليها

هي وحدها الحركات التي تظهر قيمتها التميي،ّية فيما ، قصيرة أو طويلة

، وذلك بأن يتغّير المعنى إذا ما تغّيرت الحركة، تحدثه من أثر يف المعنى

« ق طر»و )بالضّمة(« ق ط ر»و )بالفتحة(« ق ط ر» حو أن نقولمن ن

نة» أو من نحو، )بالكسرة( نة»و )بالكسرة(« س   أو من نحو، )بالفتحة(« س 

ت ب  » ات ب  »و )دون إشباع(« ك  وما شاهبها. والصوتان ، )باإلشباع(« ك 

وعند ، المتماي،ان هما الصوتان اللذان يمكن استبدال أحدهما باآلخر

 بدال تفقد الكلمة معناها األّول لتتحّلى بمعنى آخر جديد.االست
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ّ
وتحتّل الحركة يف الكالم قيمتها من التميي، الصويتّ الفونولوجي

ت عترب نظام قيم » ذلك أّن اللغة عموما، لينعكس على داللة الكلمة

«ال يتحّدد فيها شيء خارج الوضع الراهن لمفردااا، محضة
(1)

. 

، إليها من خالل العالقات القائمة بين األشياء وتظهر القيمة المشار

فقطعة أرا يف عالم االقتصاد مثال تتحّدد قيمتها بثمنها الذي به ت باع 

وقيمة الوحدة اللسانّية يف اللغة تتحّدد بما يربطها مع غيرها من ، وت شرتى

الوحدات األخرى. والحركة بدورها تتحّدد قيمتها بما يقابلها من 

وتظهر قيمتها بالتماي، الحاصل بينها وبين ، أخرىوحدات صوتّية 

الوحدات المشاهبة لها. وإذا كانت الفتحة وحدة ممّي،ة يف مقابل الكسرة 

؛ فإّن الفتحة المرّققة أو المفّخمة ال قيمة لها هبذا االعتبار، أو الضّمة مثال

 ال أثر له على المعنىألهن
ّ
 أو هي ناتجة، ا ناتجة عن تأثير صويتّ جانبي

عن فرد يختلف عن فرد آخر من حيث العوامل الجغرافّية أو اللهجّية أو 

وال غرو يف أّن ما ينطبق يف هذا الشأن على الحركات ينطبق ، غيرها

 بالضرورة على الحروف أو الصوامت.

ويشّبه دي سوسير يف هذا المضمار الوحدات اللسانّية بقطع 

كأن تكون ، لمصنوعة منهاالتي ال تكتسب قيمتها من الماّدة ا، الشطرنج

                                                           

(1 ) Troubetzkoy: Principes de phonologie p. 49. 
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وإّنما تكتسب قيمتها من وظيفتها يف ، من العاج أو الخشب أو غيره

 باعتبارها بيدقا أو ملكة أو ملكا.، قوانين اللعبة

ملة ما ويف المضمار نفسه يمكن ّن قيمتها إ؛ إذ أن نتحّدث عن قيمة ع 

مقارنتها أو يف ، وإّنما تكون فيما يمكن أن نشرتي هبا، ال تكون يف ذااا

بغيرها من العمالت األخرى. وكذا الشأن يف اللغة ال تظهر قيمة 

وبالتالي الوحدات الصوتّية إاّل من خالل االستعمال ، الوحدات اللسانّية

الشائع بين الناس أو بين المجموعة اللسانّية الواحدة
(1)

. 

 :رظ ف  نح ش  ت   نحعشبّ  

من شأهنا أن تحّرك  فهي، للحركات يف العربّية أكثر من وظيفة

فيكون مفتوحا أو مضموما أو ، باعتباره يجيء يف األصل ساكنا، الحرف

إّما لسكت أو وقف أو ، ويكون ساكنا يف حالة انعدام الحركة، مكسورا

وإّنما هو ، بناء. وال تقتصر الحركات على إيالء الحرف صفة ممّي،ة

يضا. إذ الحركة من يتمّتع بوظائف صرفّية ومعجمّية دالليّة وإعرابّية أ

ل» وأّن بنية من نحو، شأهنا أن تمّي، بين األبنية والصيغ مثال تختلف « ف ع 

ل» أو« ف ع ل» عن بنية من نحو وأن صيغة اسم الفاعل واسم ، «ف ع 

 وذلك من نحو، المفعول يف بعض األفعال الم،يدة تتحّقق بالحركة

م» كر  م»و« م  ر  ك  ر» أو« م  ست ثم  ر»و« م  ت ث م  س  وال يخفى أّن الحركة من  «.م 

                                                           

(1 ) Louis J.C.: Encyclopaedia Universalis. 
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، أي الفاعلّية والمفعولّية واإلضافة، شأهنا أن تحّدد المعاين النحوّية أيضا

.
ّ
 وهو ما يتعّلق بالجانب اإلعرابي

وبالرغم من محدودّية عددها تحتّل ، وعليه إّن الحركات يف العربّية

الصويّت  هي ال تقتصر على الجانب؛ إذ موقعا مهّما يف نظام اللغة العربّية

سواء يف ذلك الجوانب ، وإّنما تمّس كّل الجوانب اللسانّية، وحده

 واألبنية الصرفيّة واإلعراب والداللة المعجمّية.، الصوتّية

وهذه الحركات يف عرف النحاة العرب القدامى تنقسم إلى خفيفة 

أو بعضها أثقل من بعض. ويف ، ثّم إّن بعضها أخّف من بعض، وثقيلة

وذلك بالنظر إلى ، والثقل تعترب الفتحة أخّف الحركات سّلم الخّفة

 للسان يف الفم وانفراج الشفتين قليال
ّ
وتجيء الكسرة ، الوضع الطبيعي

، يف حين تجيء الضّمة علوّية خلفّية، وهي أثقل من الفتحة، علوّية أماميّة

وبالتالي فهي أثقل من الكسرة والضّمة معا. ومن مبدإ الخّفة والثقل تنشأ 

وإّنما بينها ، ال يف مستوى الحركات وحدها، وافقات يف أبنية الكلماتت

وبين الحروف أيضا. ومن باب المالحظة ليس اللسان وحده المحّدد 

وإّنما للشفتين دور أيضا. ولقد كان ، وترتيب الحركات، للخّفة والثقل

، اللسانّيون العرب القدامى على وعي تام بحركات الشفتين وطبيعتهما

لنتبّين أّن ما ، ي أن نشير إلى التسمية أو االصطالح يف الغراويكف

وما ، سّميت الضّمة ضّمة إاّل لضّم الشفتين عند تحقيقها أو إنجازها

وما ، سّميت الفتحة فتحة إاّل لفتح الفم وانفراج الشفتين عند النطق هبا
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أطلقت الكسرة على الكسرة إاّل لتعّلقها بكسر الشدق األسفل أو 

أّن الكسرة » ولم يفت سيبويه أن يالحظ يف هذا المضمار بخفضه. 

نظرا النفراج الشفتين يف كلتا الفتحة  ؛أسهل يف أدائها من الضّمة

«واستداراما يف الضّمة، والكسرة
(1)

. 

 :ملضع نح ش   من نح شا

لقد سبق أن ألمحنا أعاله إلى أّن ابن جنّي سبق أن تناول المسألة يف 

باب » ولقد أدرج المسألة تحت عنوان، فصيلبشيء من الت خا ئاه

ولقد أوج، ابن  «.أمعها أم قبلها أم بعدها، محّل الحركات من الحروف

جنّي يف هذا الباب مواقف النحاة من القضّية يف ثالثة مواقف. وتتلّخص 

هذه المواقف بشيء من الوضوح يف القائلين بأّن الحركة تحدث بعد 

ه. وابن جنّي مثله مثل جمهور النحاة وعلى رأس هؤالء سيبوي، الحرف

حسب عبارته إلى أّنها تحدث « غيره» إلى هذا الرأي أميل. ولقد ذهب

يف حين قال فريق ثالث بأّنها تحدث قبله. وما يالحظ من ذكر هذه ، معه

وهو ينسب إلى أبرز أعالم ، أن الرأي األّول هو الشائع، المواقف

واللذين سنبدأ هبما هما ينسبان ، ينيف حين أّن الرأيين المتبقي، البصرة

ونعرا للعلل ، إلى مجهولين. ولنفّصل الحديث قليال يف هذه اآلراء

 ومدى صّحتها أو سالمتها.، المتعّلقة هبا

                                                           

 .255ص  1سيبويه: الكتاب ج  ( 1)
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 :نحشأي نألّرل

وأّما من ذهب إلى أّن الحركة تحدث قبل الحرف فيستدّل على 

ف  » صّحة ما يذهب إليه بأمثلة من نحو ن  »و« ي ق  ف  »و« ي ،  من « ي ص 

 :التي أصلها وعلى التوالي، مضارع المثال الواوي

/yawqifu/ و/yawzinu/ و/yawSifu/
(1)

. 

 وذلك، وال يخفى أّن التغيير يتّم يف هذه األمثلة جميعها بحذف الواو

وكأّن العبارة توحي بأّن الواو تباشر الياء من ، «لوجودها بين ياء وكسرة»

من ثّم ينصرف الفهم إلى أّن الكسرة هي و، والكسرة من جهة ثانية، جهة

وأّن ، أي قبل القاف وال،اي والصاد يف هذه األمثلة، قبل عين الفعل

ألّن األصل يف  ؛الفتحة هي قبل الياء. بيد أّن هذا ال يعتّد به يف الحقيقة

الكالم أن تجيء الواو بين ياء مفتوحة وعين الفعل المكسورة. وهذا من 

وال ي ّتخذ حّجة وإن كان عليه ، بعبارة ابن جنيجهة أخرى ال معنى له 

وإّنما ينبغي للباحث يف مثل هذه الحاالت الرجوع إلى الحّس ، إجماع

بوجود الواو بين ياء » وما تمليه النفس. والمقصود من كالم النحاة

هي يف الحقيقة ياء ، هو وجودها بين حرف مكسور وياء مفتوحة« وكسرة

ال الوقوف عند ، الوقوف عند مقاصد العبارة وهنا ال بّد من، المضارعة

ال تجاور ؛ إذ ظاهرها وحرفّيتها. ولعّل هذا من باب التجّوز يف الكالم

                                                           

لقــد آثرنــا أن نكتــب الصــيغ المفرتضــة المجــّردة لهــذه األمثلــة وغيرهــا مّمــا ســيرد يف  ( 1)

ح، بـأن ن عطـي لكـّل غضون هذا البحـث كتابـة صـوتّية؛ وذلـك لم،يـد البيـان والتوضـي

 صوت رم،ا.
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، أي أّن بينهما حاج،ا، وإّنما تجاورها بغير مباشرة، الكسرة الواو مباشرة

، وقد ال يكون هذا الحاج، حصينا. وال تجاور الواو الياء مباشرة أيضا

والدليل على هذا أّن يف حالة ، ر الياء المتحّركة بالفتحةوإّنما هي تجاو

د  وي  » مجيء الياء متحّركة بالضّمة يف أمثلة من نحو تثبت الواو وال ، «ع 

تسقط. وكّل هذا يدعو يف اعتقادنا إلى م،يد ضبط السياق الحاصل فيه 

التغيير ضبطا أدّق وأحسن
(1)

. 

وإّنما هم ، ن األمثلةوال يقتصر أصحاب هذا الرأي على هذا النوع م

واألصل ، «ميالد»و« ميقات»و« مي،ان» يعرضون ألمثلة أخرى من نحو

 :فيها

/miwzaanun//وmiwqaatun/ /وmiwlaadun/
(2)

. 

وعّلة قلبها إتياهنا ساكنة وقبلها ، تقلب الواو يف هذه األمثلة إلى ياء

أي تسبق ، كسرة. وهذا دليل عندهم على أّن الكسرة تسبق الواو

 وإاّل لما انقلبت.، رفالح

يّتضح من هذا الرأي أّنه ال يخرج عن دائرة التغّيرات الفونولوجّية 

، وال يخرج عن تأويل عبارة النحاة المتعّلقة بالتغيير، التي تصيب الكلمة

                                                           

بشأن هذه القاعدة المتعّلقة بمضارع الفعل المثال الواوي، يمكن الرجـوع إلـى كتابنـا  ( 1)

 ص 
ّ
 البن يعيش  129الكلمة يف الرتاث اللساينّ العربي

ّ
أو إلى شرح تصريف الملوكي

 .335ص 

الحركـة الطويلـة حركـة فيما يتعّلق بالكتابـة الصـوتّية مجـّددا لقـد اضـطررنا أن نكتـب  ( 2)

 مكررة إلكراهات أملتها علينا متطّلبات الحاسوب.
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ولكن دون تقدير لواقع الحّس بعبارة ابن ، وصوغ القاعدة على عاّلاا

 وتأويل الكالم على وجهه الصحيح.، جنّي

 :نحشأي نحث ين

ويتعّلق هذا الرأي بالقول القائل بأّن الحركة تحدث مع الحرف. 

 
ّ
وينقل عنه ، ولقد نسب ابن جنّي هذا الرأي إلى شيخه أبي علي الفارسي

فلو كانت حركة ، النون الساكنة مخرجها من حروف األنف»: قوله

الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحّركة أيضا من 

«األنف
(1)

. وال يتوانى ابن جنّي يف أن يرّد على شيخه ويدحض هذا 

وذلك باالستناد إلى ما يطلق عليه يف علم األصوات بالتأثير ، الرأي

. ومن المعلوم أّن األصوات يؤّثر بعضها 
ّ
البعدّي يف مقابل التأثير القبلي

سواء ، وأّن الصوت األقوى أو األشّد هو الذي يؤّثر يف غيره، يف بعض

بل إّن الصوت يف تأثيره قد يتجاوز الصوت ، بالتقديم أو بالتأخير كان

المجاور له ليبلغ األصوات األبعد. ومن األمثلة الداّلة على هذا ما يقّدمه 

، )بالنون والباء(« شنباء»و« عنرب» ابن جنّي من أمثلة من نحو كلمتي

 ،ونحن نسمع يف هذين المثالين /عمرب/ و/شمباء/ )بالميم والباء(

كّلما جاءت النون ساكنة وبعدها باء. وتبعا ، وذلك بإبدال النون ميما

ال ي نكر أن تكون حركة »: لهذا يعّلق ابن جنّي على هذه الظاهرة بقوله

                                                           

 .324ص  2ابن جنّي: الخصائص ج  ( 1)
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«النون الحادثة بعدها ت،يلها عن األنف إلى الفم
(1)

. ذلك أّن النون 

ن الميم كاّل م ؛ ألنوالميم أقرب إلى الباء من النون، والميم خيشومّيان

 والباء شفويان.

 
ّ
والقائل بأن الحركة ، إّن هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو علي الفارسي

ه يتعّلق بظاهرة تأّثر الصوت ؛ ألنتحدث مع الحرف بعيد عن الصواب

وإن ، وهو ما يؤّدي إلى التغيير. والتغيير ظاهرة فونولوجّية، بالصوت

جها. ويقول مالبارج يف كانت متعّلقة يف األصل بتحّقق األصوات وإنتا

وال سّيما ، الحركات تتأّثر بالصوامت التي تجاورها» هذا الصدد بأنّ 

وال شّك أّن الناطق والسامع كليهما ، الصوامت األنفّية )الميم والنون(

 ويف كلمتي، «مال»و« ناب» يشعران بالفرق بين الفتحة الطويلة يف كلمتي

ا نوع من األنفّية التصالها بالنون فاألولى ال بّد أن يصيبه، «فات»و« دار»

والثانية حركة فميّة خالصة، أو الميم قبلها
(2)

. 

 :نحشأي نحث حث

وهو الرأي ، وأّما من ذهب إلى أّن الحركة حادثة بعد الحرف

 فيستدّل عليه بظاهرة اإلدغام التي ال تتحّقق يف أمثلة من نحو، الشائع

د ت  » د  ل ٌل »و يف األفعال« م  وذلك بالرغم من وجود ، اءيف األسم« م 

ثل األّول هي التي تمنع  السياق الموجب لتحّققها. والحركة التابعة للم 

                                                           

 .324ص  2ابن جني: الخصائص ج  ( 1)

 .76 – 75برتيل مالبارج: علم األصوات ص ص  ( 2)
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، ولوال وجود هذه الحركة التي تتبع الحرف لحصل اإلدغام، اإلدغام

دّ » مثلما يحصل يف أغلب األمثلة المتداولة من نحو دُّ »و« ش  ادّ »و« يش  « ش 

، ّم يف هذه األمثلة باإلسكانوغيرها. ومن المعلوم أّن اإلدغام يت

واإلسكان يكون إّما بالحذف أو بالنقل
(1)

ويف هذا الصدد يقول ابن  .

وذلك أّن ، فمحال أن تكون الحركة يف المرتبة قبل الحرف» جنّي

، وهي كالعرا فيه. فهي لذلك محتاجة إليه، الحرف كالمحّل للحركة

«فال يجوز وجودها قبل وجوده
(2)

ى البعد الصويت . وكّل هذا يشير إل

 الذي يتجّلى يف الجوانب الوظيفّية للحركة.
ّ
 النطقي

هذا فيما يتعّلق بمجمل هذه اآلراء التي تعالج مسألة موضع الحركة 

واالستدالالت التي يوّظفها أصحاب هذه اآلراء يف محاولة ، من الحرف

إثبات مدى صّحتها وسالمتها. ومن باب االستخالصات قد يجدر بنا 

 :إلى المالحظات التاليةأن نخلص 

إّن الرأي الشائع يف هذا الشأن هو رأي الجمهور القائل بأّن  -1

وإن كانت االستدالالت التي يقّدمها هؤالء ، الحركة تأيت بعد الحرف

وإّنما هي صوتّية فونولوجّية تعتمد باألساس على ، ليست صوتّية محضة

 ظاهرة اإلدغام.

                                                           

  لالّطالع على تطبيق قاعدة اإلدغام نحيل على كتابنا الكلمة يف الرتاث اللساينّ ( 1)
ّ
العربي

 .139ص 

 .28ص  1ابن جنّي: سّر صناعة اإلعراب ج  ( 2)
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هو نفسه رأي ، قبل الحرفإّن الرأي القائل بأّن الحركة تأيت  -2

تتعّلق بالتغّيرات الطارئة على ، يستند أصحابه إلى جوانب فونولوجّية

 الكلمات.

إّن الرأي القائل بأّن الحركة تأيت مع الحرف ال ينأى أيضا عن  -3

وإن كانت منطلقاته يف األصل منطلقات صوتّية ، الجوانب الفونولوجّية

 نطقّية.

عّلقة بموضع الحركة من الحرف إّن كّل هذه االستدالالت المت -4

ال تخرج يف مجملها عن نطاق الجوانب الصوتّية والصوتّية 

وهو ما يشي بالخلط أو شبه الخلط الحاصل بين الجوانب ، الفونولوجّية

، الصوتّية الخالصة التي ترجع إلى علم األصوات )أي الفونيتيكا(

 ّية.والجوانب العائدة إلى األصوات الوظيفّية أو الفونولوج

وذلك ، وقد يكون هذا مدعاة لنا إلى إعادة النظر يف المسألة مجّددا

أي الصوتّية النطقّية السمعّية من ، بالتميي، بين هذه الجوانب المشار إليها

ومحاولة تخليص بعض ، والجوانب الفونولوجّية من جهة ثانية، جهة

أو  المسائل التي عالجها النحاة القدامى مّما علق هبا من التباس

 غموا.

 :ملضع نح ش   من نح شا من نحو ح   نحالتّ   نحوطقّ  

إّن ما دعانا إلى إعادة النظر يف المسألة وطرح السؤال مجّددا بشأن 

هو ما شاب مواقف النحاة العرب القدامى من ، عالقة الحركة بالحرف

 
ّ
وذلك ، عدم تميي، واضح بين المستوى الصويتّ والمستوى الفونولوجي
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وبشأن الكثير من المسائل ، المسائل الصوتّية والفنولوجّية بشأن هذه

األخرى غيرها
(1)

. والتميي، بين المستويات اللسانّية ضرورة منهجيّة 

والخروج أو الوصول ، نتمّكن من خاللها أن نصل إلى التحليل السليم

وإن ، إلى النتائج السليمة. وبالنظر إلى المسألة من زاويتي نظر مختلفتين

 هما الجوانب الصوتّية النطقّية والجوانب الفونولوجّية.، متكاملتين كانتا

ومن الناحية ، وبالعود إلى مسالة موضع الحركة من الحرف نقرّ 

بأّن الحركة )أو الصائت( ما هي إاّل صوت ، الصوتّية النطقّية أو السمعّية

قيب الحرف )أي الصامت(. وت عطي الحركة الحرف نربته من ، يأيت ع 

/نحو  / أو /ب  / أو /ب  ، ألّنه يفّرق ؛وهذا التميي، مهمّ ، أن يكون /ب 

والفرق ، بين المعاين المعجمّية والصرفّية واإلعرابّية، مثلما أشرنا سلفا

/ واضح ب 
ت  / و/ك  ت ب  / واضح ، بين /ك  ات ب  / و/ك  ت ب  والفرق بين /ك 

ل وتتشكّ ، أيضا. ويف كّل هذه الحاالت نسمع الحرف متلّوا بالحركة

طويلة الحركة ، الحروف والحركات على هيئة مقاطع مفتوحة أو مغلقة

 أو قصيراا.

                                                           

من هذه المواقف المتضاربة ما حصـل بشـأن األلـف هـل هـي حـرف أم بخالفـه، ومـا  ( 1)

حصل بشأن السكون هل هـو حركـة أم لـيس كـذلك، واالبتـداء بالسـاكن وغيرهـا مـن 

. انظر: القضايا التي لم يكن التميي، فيها واضحا بين المستويين ال
ّ
صويتّ والفونولوجي

السكون بين »، و«األلف بين التحّقق الصويتّ والوظيفة الصوتمّية»مقالنا يف هذا الشأن 

 «.التحّقق الصويتّ والوظيفة الصوتمّية
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أي من حيث التسمية على غاية من ، ومصطلح الحركة يف العربيّة

، هو يعّبر عن مفهوم التحريك إزاء مفهوم السكون أو الثبات؛ إذ الوجاهة

فيصبغه ، يدخل عليه ويخرج، ومن هنا يكون التحريك عرضا للحرف

والمضموم سمة ، وي عطي المفتوح سمة الفتح، يف كّل مّرة بصبغة معيّنة

 الضّم والمكسور سمة الكسر.

وليست الحركات أو الصوائت يف اللسانّيات الحديثة إاّل أصواتا 

، وهي تتمّي، بنطق مفتوح وغياب أّي عائق، متحّققة يف جهاز التصويت

بيعتها مصّوتة أو والحركة بط، خالفا لما يحدث يف النطق بالصامت

رّنانة
(1)

يندفع الهواء خالل النطق » . وهي من األصوات االنطالقّية التي

بعكس الصوامت التي ، ودون أّي عائق يعرتضه، هبا عرب مجراه يف الفم

«تقوم على االعرتاا
(2)

. والصائت هو الفونيم الذي يأخذ السمة 

 ، صامت/ -الممّي،ة /+ صائت/ و/
ّ
 طبيعي

ّ
 وهو صوت موسيقي

يتحّقق بمرور الهواء حّرا طليقا عرب القناة الفمّية. ويرجع تنّوع الصوائت 

 
ّ
وأثر ، إلى اختالف األشكال التي يأخذها الحّي، الفمي والحلقي

عضالت اللسان واللهاة والشفتين يف هذا التحّقق
(3)

. وهذا فيه إشارة 

 الذي ال يالقي بشكل واضح أّي ، واضحة إلى الهواء المنساب من الفم

مّما يشير بجالء إلى الفرق البيّن بين الصوائت ، اعرتاضات يف انسيابه

                                                           

 .69أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوّي ص  ( 1)

 .75برتيل مالبارج: علم األصوات ص  ( 2)

(3 ) Dubois: Dictionnaire de linguistique p. 513. 
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والصوامت )أو الحروف(. ولعّلنا من كّل هذا نتبّين الطبيعة الفي،يائّية 

والفي،يولوجّية للصائت وتمّي،ه من الحرف. وهو مثله مثل كّل 

 ، الفونيمات يأخذ شكل الهواء المنساب
ّ
المتالشي يف الفضاء الخارجي

 حلقااا متتالية ومتتابعة يف انتظام.، على شاكلة سلسلة نطقّية

ويف نطاق هذا التسلسل والتتابع يف األصوات أو الفونيمات ال مانع 

بيله بل أن تجيء مستقّلة ، يمنع من أن تجيء الصوائت ب عيد الحرف أو ق 

 مثلما سبق أن ألمحنا إليه. ويكفي أن نستدّل ، أحيانا يف الكثير من اللغات

على تقّدم الصائت على الصامت باإلشارة إلى ببعض اللغات الهندّية 

« elle»و« il» األوروبّية كالفرنسّية مثال التي تعرف كلمات من نحو

« apple» التي تعرف كلمات من نحو كاإلنجلي،يةأو ، «arbre»و

« acqua» كاإليطالّية التي تعرف كلمات من نحو أو، «allophone»و

 رها.وغي« albero»و

ومن باب التوّسع الدعوة إلى ، ولعّل من الجدير بالمالحظة أيضا

ويف مطلع الكلمة تحديدا ، النظر يف إمكانّية مجيء الحركة قبل الحرف

يف العربّية. وغير خاف يف مثل هذا التوّجه أّن القاعدة العاّمة يف العربّية 

ساكن نضطّر إلى ويف حالة االبتداء ب، «إّن العربّية ال تبدأ بساكن»: تقول

تكون طبيعتها مجانسة لطبيعة حركة العين يف ، اإلتيان هبم،ة وصل

، أو فتحة مع فتح، وكسرة مع كسر، أي أن تكون ضّمة مع ضمّ ، الفعل

ب  »و« ا كت ب  »: وذلك من نحو صيغ األمر التالية ر  ض 
م  »و« ا  ف ه 

أو يف ، «ا 

 وما شابه ذلك.« ابن»و« ا سم» األسماء من نحو
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ليس لغة وال أّن القياس ، وعلى حّد عبارة النحاة، تداء بالساكنواالب

«من قبيل الضرورة وعدم اإلمكان»: وإّنما هو، اقتضاه
(1)

. ولقد ذهب 

يف حين ذهب بعضهم إلى ، أغلب النحاة إلى أّن االبتداء بالساكن متعّذر

البتداء ا ؛ ألنّ أّنه متعّسر. ويف الحقيقة إّننا ال نرى يف هذا أّي وجه للصّحة

وال أدّل على ذلك من وجوده يف ، بالساكن موجود يف الكثير من اللغات

من جهته أّن االبتداء  اإلسرتاباذياللهجات العربّية المحلّية. ويرى 

ال ، بالساكن يتّم باالعتماد على هم،ة مكسورة هي يف غاية الخفاء

«حّتى كأّنها من جملة حديث النفس» يدركها السامع
(2)

م،ة . هذه اله

، إّنما هي هم،ة مخّففة جّدا، الوصلّية على نحو ما تفّطن له بعض النحاة

وهذا يغّلب ، ال تكاد تختلف سمااا عن سمات الحركة أو الحركات

الظّن أّن االبتداء بالساكن ما هو يف الحقيقة إاّل ابتداء بحركة تكون 

مثلما ، وهي صالحة يف أّول الكالم، طبيعتها يف الغالب كسرة أو ضّمة

جه أو يف طرفه. وال يفوتنا أن نشير يف هذا الصدد إلى ، هي صالحة يف در 

وإّنما ، أّن اإلقرار بوجود هذه الحركة ال يتعّلق باألذن المجّردة أو الحّس 

والرسومات الطيفّية التي تبّين ، هو يتعّلق بما أثبتته المخابر الصوتّية

ّقق ما يطلق عليه الهم،ة الفرق الواضح بين تحّقق الهم،ة القطعّية وتح

 يف صيغة األمر« ا سمع» وذلك يف أمثلة مسّجلة من نحو، الوصلّية

 « أسمع»و
ّ
، يف صيغة المضارع مع المتكّلم المفرد. ويبّين الرسم الطيفي

                                                           

 .131ص  9ابن يعيش: شرح المفّصل ج  ( 1)

 .211ص  1اإلسرتاباذي: شرح الشافية ج  ( 2)
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بأّن هم،ة القطع يتّم إنتاجها بالتقاء الوترين ، بما ال يدعو إلى الشّك 

يف الوقت الذي ال يحدث ، الهواء مّما ي عيق مرور، الصوتيين التقاء تاّما

فيه هذا يف النطق بالهم،ة الوصلّية
(1)

.وهذا ما يدعونا إلى االستنتاج أّنه 

وأّنها ال تعدو يف ، ليس للهم،ة الوصلّية من الهم،ة المحّققة إاّل االسم

أو ، الحقيقة أن تكون حركة مثل بقية الحركات التي تأيت عقيب الحرف

 ما يفقدها ممّي،ااا النطقّية المعتربة.، تخفيفهي هم،ة على غاية من ال

إّن التقدير بأّن الهم،ة الوصلّية ما هي إاّل حركة ال يقف عند هذا 

من شأهنا أن تحدث تغّيرا يف نظام ، وإّنما ترتّتب عليه نتائج هاّمة، الحدّ 

أبنية المقاطع. وإذا كانت هذه المقاطع تعّد عند أغلب علماء اللغة 

ة مقاطع يف أغلب الحاالتالمحدثين ستّ 
(2)

. فإّنها تصبح بما وصلنا إليه 

 :أي بإضافة ثالثة مقاطع جديدة وهي، تسعة مقاطع

« ا كت ـب» / من نحو مـا نجـده يف صـيغ األمـر مثـلvc/ح ص/ أي /

 .«ا ذهب»و

ــف يفvcc//ح ص ص/ أي  ــا نجــده يف الوق ــن نحــو م « ا ســم» / م

 «.ابن»و

ــل  » صــيغة األمــر يف/ مــن نحــو مــا نجــده يف vv//ح ح/ أي   أو« ا يج 

 .«ا يت  »

                                                           

 .318إستيتّية: األصوات اللغوّية ص  ( 1)

ــاطع هــي: / ( 2) ــا ســّتة مق ــة أّنه ــاطع العربّي  /cvcو/ /cvو/ /cvccإّن الشــائع يف المق

ا./يف الcvvccيف الوقف، و/ /cvveو/ /cvvو/  وقف أيض 
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هبذا المعنى ال ت فهم األصوات يف العربّية أو يف غيرها من اللغات إاّل 

بالنظر إليها باعتبارها سلسلة منطوقة تتحّقق فيها الفونيمات )سواء 

ينّم عن الكثير من الوضوح ، كانت صوائت أو صوامت( تحّققا طبيعّيا

، لحركة تسبق الحرف يف مستوى النطقحّتى وإن كانت ا، واالنتظام

 وتحّقق األصوات والكلمات.

وفيما يتعّلق بموضعها من ، ومجمل القول إن الحركة يف العربّية

ومن الناحية النطقّية السمعّية )أي الصوتّية المحضة( ، الحرف ال تجيء

إاّل أّنها قد تجيء وعلى ، وهذا هو األصل، إاّل بعد الحرف أو تابعة له

وذلك بالنسبة إلى ، يف مطلع الكلمة أو يف رأس الكل م، هو متوّقع غير ما

بساكن أو بما جاء يف أّوله هم،ة وصل ما ابتدئ
(1)

. 

 

                                                           

إّن الكلمــات التــي جــاءت يف أّولهــا همــ،ة وصــل تتــوّزع بــين األفعــال واألســماء، وال  ( 1)

توجد إاّل يف حرف واحد. أّما بالنسـبة إلـى األفعـال فهـي تجـيء يف جملـة مـن األفعـال 

وغيرهـا، مثلمـا « افعـّل »و« اسـتفعل»و« افتعـل»و« انفعل»الم،يدة ومصادرها من نحو 

وأّمـا «. اسـتفهم»و« اشـرب»و« اضرب»و« اكتب»األمر من نحو تجيء يف بعض صيغ 

، «اسـم»و« اثنـان»و« ابـن»بالنسبة إلى األسماء فتجيء يف أمثلة معدودة محـدودة مثـل 

وأّما «. امربيالّية»و« اسطبل»مثلما تجيء يف بعض األسماء األعجمّية المعّربة من نحو 

، وهي الهم،ة الوصـلّية «لأ»لتعريف يف الحروف فال تجيء إاّل يف مثال واحد هو أداة ا

 الوحيدة التي تتبعها فتحة.
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ملضع نح ش   من نح شا من نحو ح   نحالتّ   نحلظ فّ   أر 

 :نحفلنلحلجّ  

يمكن أن ، ومن الناحية الفونولوجّية، إّن موضع الحركة من الحرف

، د يجيء بعد الحرف أو قبله. فأّما يف حالة مجيئه بعدهأّنه ق، نقّر بدءا

ت ب  » وال غبار عليه. ففي مثال، فهذا أمر ال جدال فيه على سبيل الذكر « ك 

والفتحة تجيء بعد الكاف ال ، فإّن الكاف متحّركة بالفتحة، ال الحصر

وفق ما تمليه متطّلبات النطق. وأّما يف حالة مجيئه قبله فاألمر ، محالة

واألمثلة التي أثارها النحاة ، عّلق بالجوانب الفونولوجّية حتمايت

وما شاهبها هي داّلة على « ميالد»و« مي،ان» وعرضها ابن جنّي من قبيل

ال يسعنا إاّل أن نشير إلى ، ولالستدالل على هذا الرأي، هذا التصّور

بعض الظواهر غير الخافية يف العربّية نقطع من خاللها بمجيء الحركة 

 :نجملها يف الحاالت التالية، بل الحرفق

ال بّد لتاء التأنيث سواء كانت ؛ إذ الحالة األولى وتتعّلق بتاء التأنيث-

وإن كانت هذه الفتحة ، أن تسبقها فتحة بالضرورة، يف االسم أو يف الفعل

حركة الحرف األخير من الجذع أو من بنية الكلمة هي يف األصل
(1)

 ،

                                                           

إّن بنية الكلمة على ما هو شائع هي الهيئة التي تجيء عليها الكلمة، باعتبـار الحـروف  ( 1)

األصـول والحركــات والســكنات والحــروف ال،ائـدة إن وجــدت، دون اعتبــار لحركــة 

علـى سـبيل « جمـٌل »راب. وبنيـة الحرف األخيـر، سـواء كانـت الحركـة للبنـاء أو اإلعـ

ب»المثال ال تختلف عن بنية  ر  بالرغم من كون الكلمة األولى اسما والثانية فعال، « ض 

، حســب اإلســرتاباذي هــي علــى بنيــة «جمــلٍ »و« جمــال  »و« جمــٌل »وأمثلــة مــن نحــو 

= 
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ت ب ت  »و« ورد ة» وذلك من نحو أي أّن تاء التأنيث يف األسماء هي التاء ، «ك 

أي تاء مسبوقة ، /atوهي يف كّل الحاالت /، التي ترد يف آخر االسم

ومن ذلك تاء »: بالضرورة بفتحة. ويقول ابن جنّي يف هذا الغرا

« حم،ة» التأنيث يف الواحد ال يكون ما قبلها إاّل مفتوحات نحو

«ساكناوال يكون « قائمة»و« طلحة»و
(1)

. واألمر نفسه يحصل يف الفعل 

مع المؤّنث المفرد يف صيغة الماضي الذي ينتهي بتاء ساكنة. وهذه التاء 

 على atهي عالمة تأنيث ولكنّها أيضا ويف األصل هي /
ّ
/ والفعل مبني

السكون
(2)

 :. وهذا ما يجعل الصيغ الفونولوجّية تأخذ الصور التالية

/ward+at+un/ 

/katab+at/ 

                                                           
= 

ال اعتداد بالتنوين أو اإلعراب. ويجري مفهوم البنيـة علـى الصـورة التـي  هواحدة؛ ألنّ 

 أو الفعــل  Le radicalن عليهــا الجــذع يكــو
ّ
يف الكلمــة. والجــذع يف االســم الثالثــي

 وعلى سبيل التمثيل يقف عند الحرف األصلي الثالث واألخير، ومـا تـاله هـو 
ّ
الثالثي

 من باب اللواحق الدالة على مقوال ت نحوّية أو صرفّية.

 .318ص  2ابن جنّي: الخصائص ج  ( 1)

الفعــل الماضــي مــع مختلــف التصــاريف هــي صــيغة مبنّيــة علــى  إّنــا نعتقــد أّن صــيغة ( 2)

السكون، وليست مبنّية علـى الفـتح أو الضـّم أو غيرهـا حسـب مـا يـراه النحـاة العـرب 

ت ب»القدامى. وبناء الفعل  على سبيل المثال يقوم علـى سـكون البـاء، ومـا تـال هـذا « ك 

هـذا الصـدد مقالنـا  الحرف هو عالمات ضمائر سـواء كانـت حركـة أو حرفـا. انظـر يف

 «.الوسم اإلعرابي يف األفعال العربّية»
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ال بّد لياء ؛ إذ لحالة الثانية وتتعّلق بالنسبة أو باالسم المنسوبا-

يف التنكير( )/ iyyunأي /، النسبة أن تكون ياء مشّددة مسبوقة بكسرة

وهي قرينة دالة على النسبة تلحق آخر ، )يف التعريف(/ iyyu/ أو

 من نحو، أو باألحرى تلحق جذع االسم أو بنيته، األسماء المنسوبة

« 
 
ت ب ي ّي » أو« ك   :ما يجعل الصورة المفرتضة تأخذ الشكل التالي، «ق ط ر 

/kutub+iyy+un/ 

/quTr+iyyun/ 

وليس أدّل على ضرورة وجود هذه الكسرة ثبات ها وعدم قابليتها 

وهذا من نحو الثقل المتأّتي من ، للتغيير كّلما دعت الحاجة إلى ذلك

من قبيل ما ، الياءاتأي بكثرة الكسرات أو الكسرات و، تشابه األمثال

 » )بكسر الالم( التي تعطي« مل ك» نجده يف أمثلة من نحو
ّ
)بفتح « مل ك ي

ة» أو، الالم(  » )بكسر النون( التي ت عطي« حن يف 
ّ
ي ن ف   )بفتح النون(.« ح 

ال بّد لأللف والتاء عالمة الجمع ؛ إذ حالة الجمع باأللف والتاء-

أو باألحرى ، بفتحة أيضاالمؤنث أو غير المؤّنث أن تكون مسبوقة 

وعليه ، «لقاءات» أو« مسلمات» وذلك يف أمثلة من نحو، بفتحة مشبعة

/ مضافة إلى بنية الكلمة aatإّن عالمة الجمع المؤنث هي يف األصل /

ما ي عطي يف ، وباإلضافة إلى عالمات اإلعراب أو التنوين، )أو جذعها(

 :المثالين السابقين الصور االفرتاضّية التالية

/muslim+aat+un/ 

/liqaa>+aat+un/ 
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فتتعّلق ، وأّما بقية الحاالت وهي كثيرة ال تحصى وال تحدّ -

بالتغّيرات الطارئة على الكلمات من نحو اإلعالل وتخفيف الهم،ة 

واإلدغام. وهذه الحاالت يعرضها النحاة يف عبارات على غاية من 

«لها فتحة اعتّلتإذا كانت الياء والواو قب»: من نحو قولهم، الجالء
(1)

 ،

/ ل  / أو /ط و  ف  و  / أو /خ  ل  السياق ؛ إذ وذلك يف أمثلة من نحو /ق و 

/awi/و /awu/ و/awaالموجب للتغيير هو /
(2)

. ويقول سيبويه 

وهي من نفس ، وقد يحذفون يف الوقف الياء التي قبلها كسرة» أيضا

«الحرف نحو القاضي
(3)

ق والسيا، /al+qaaDiy+u. واألصل فيها /

/iyi/و /iyuالموجب للتغيير يف هذا المقام هو /
(4)

. 

جميع حروف المعجم »: ويقول ابن جنّي بشأن الواو والياء واأللف

، غير هؤالء الثالثة لك أن تأيت بكّل حرف منها بعد أّي الحركات شئت

 وذلك من نحو الالم يف، وال تجد مع ذلك نبّوا يف اللفظ وال استكراها

ل م» ل م»و« س  ى»و« س  لم  «س 
(5)

. صحيح أّن الحركة المشار إليها يف هذه 

، وإن كانت يف األصل متعّلقة بالحرف السابق، الحاالت تسبق الحرف

                                                           

 .383ص  4سيبويه: الكتاب ج  ( 1)

 .167المرجع نفسه ص  ( 2)

(3 )  
ّ
لم،يد من التفصيل بشأن هذا النوع مـن األمثلـة نحيـل علـى شـرح تصـريف الملـوكي

 ص  220البن يعيش ص 
ّ
 بعدها. وما 124أو كتابنا الكلمة يف الرتاث اللساينّ العربي

لم،يد االّطالع على حذف الحركة المتطّرفة يف هذا النوع من األمثلة نحيل على كتب  ( 4)

 ص 
ّ
 .182علماء الصرف، أو على كتابنا الكلمة يف الرتاث اللساينّ العربي

 .19ص  1ابن جنّي سّر صناعة اإلعراب ج  ( 5)
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 نشير إلى أّنها تسبق الالم ، أي السين
ّ
إاّل أّنها ومن الجانب الفونولوجي

ألغراا وظيفّية. وهذا خالفا لأللف التي ال تسبقها من الحركات إاّل 

يف الوقت الذي يمكن أن تسبق فيه هذه ، هي من جنسها الفتحة التي

وإن طالهما التغيير. والتغيير يتعّلق بقلب الواو ، الحركات الواو أو الياء

واألصل فيها « مي،ان» ياء إذا سبقتها كسرة يف أمثلة من نحو

/miwzaanun/ ، مثلما يتعّلق بقلب الياء واوا إذا جاءت ساكنة

ر» ن نحويف أمثلة م، وقبلها ضّمة /. muysirunواألصل فيها /« موس 

وإّنما قلبت »: ويقول ابن جنّي يف هذا الصدد معّلال التغيير المشار إليه

ألّنك إذا بدأت بالكسرة فقد جئت  ؛هذه الحروف بعد هذه الحركات

فإذا تراجعت عنها إلى الواو فقد نقضت ، ببعض الياء وآذنت بتمامها

وكذلك إذا بدأت بالضّمة ثم ، طرفيه وخالفت بين، أّول كالمك بآخره

ك لّما جئت بالضّمة ؛ ألنّ جئت بعدها بالياء فقد جئت بأمر غيره المتوّقع

إاّل أّن ، فإذا عدلت إلى الياء فقد نقضت بآخر لفظك أّوله، توّقعت الواو

«وإن كان مستثقال فليس بمستحيل، ذلك
(1)

. 

أهمّية الجوانب  أردنا من خاللها أن نشير إلى، هذه تنبيهات سريعة

والتي من شأهنا أن ترمي إلى تبيان أن ، الفنولوجّية يف دراسة اللغة العربّية

الصائت قد يجيء قبل الحرف أو بعده. وأّما مجيئه بعده فذاك ما ي قّره 

 للغة أو الكالم
ّ
وأّما مجيئه قبله فذاك متعّلق بضبط ، األداء الطبيعي

                                                           

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. ( 1)
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لتحليل اللساينّ يقضي ال محالة السياق الموجب للتغيير. والسياق يف ا

أو بجملة من ، بتغيير عنصر صويتّ ما عندما يحّد يمنة ويسرة بعنصرين

وال يتّم ، وال يتّم التغيير إاّل بوجودها، العناصر إّما مباشرة أو غير مباشرة

يف سياق آخر غيرها. وتبقى قضّية الصائت ومحّله من الحرف قبله أو 

أو المستوى اللساينّ الذي ننظر من خالله  بعده خاضعة للجانب المعريفّ

 بين الجوانب الصوتّية النطقيّة )أو 
ّ
إليه. وواضح أّن الفصل المنهجي

وهو مّما يساعد ، الفونيتكّية( والجوانب الفنولوجّية الوظيفّية ضرورّي 

والرسومات ، على حسن تقدير المسائل وفهمها. ويظّل المخرب الصويتّ

والنتائج المسفرة عنها يف مثل هذه ، هذه المخابرالطيفّية التي تنج،ها 

الحاالت مّما ال يرقى إليها الشّك. ويظّل كّل ما خالفها من باب الوهم 

فيما ، أو االفرتاضات التي ال أساس لها من الصّحة. وما الرأي القائل

إاّل ، بأّن الصائت قد يجيء يف أّول الكلمة أو الكلم يف العربّية، نحن فيه

من نحو ، وإن أّدى إلى نتائج غير متوّقعة، ر بالقبول والتسليمرأي جدي

وما ينبني على هذا فيما يتعّلق ، إعادة النظر يف البنى المقطعّية يف العربّية

وترتيبها داخل المعجم أو ، ورسمها أو كتابتها، بأبنية الكلمات وأوزاهنا

ة المردود إاّل من باب االرتقاء بكفاي، وما هذا يف تقديرنا، القاموس

 للبحث يف مسائل اللغة العربّية
ّ
وقراءة أو إعادة قراءة الرتاث ، العلمي

من ، وذلك بالتوّسل بأدوات منهجّية حديثة، النحوّي واللغوّي عموما

شأهنا معرفّيا أن تفصل الفصل الواضح بين المستويات اللسانّية 
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 وذلك من نحو التميي، المطلوب بين المسائل، الخاضعة للتحليل

والمسائل الفونولوجّية ، الصرفّية والمسائل الفونولوجّية من جهة

 والصوتّية من جهة أخرى.
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 :ق ئيف  نحيفشنجع

 :ب حعشبّ   - أ

 )ةؤي  عضلّي  رنطق ّ  ، نألصلنت نح غلّي : إستيتيّة )سمير شريف

 .2003عّمان ، . دار وائل للنشر والتوزيعرف زي ئّ  

 الدين( اإلسرتاباذي 
ّ
: تحقيق،   نبن نح  جبششح ش ف : )رضي

محّمد نور الحسن ومحّمد ال،قراف ومحّمد محيي الدين عبد 

 .1982بيروت ، الحميد. دار الكتب العلمّية

 )محّمد علي : تحقيق، نحخا ئص: ابن جنّي )أبو الفتح عثمان

 
ّ
 بيروت لبنان )د.ت(.، النّجار. دار الكتاب العربي

 )حسن : تحقيق، عشنبسّش صو ع  نر: ابن جنّي )أبو الفتح عثمان

 .1413/  1993دمشق ، . دار العلم2ط ، هنداوي

 )المطبعة مف ت ح نحغ ب أر نحذفس ش نحكب ش: الرازي )فخر الدين .

 .1342الحسينّية المصرّية 

 )عبد السالم محّمد هارون. : تحقيق، نحكذ ب: سيبويه )أبو بشر

 بيروت )د.ت(.، عالم الكتب للطباعة والنشر

  مراجعة: ، أسب ب حدر  نح شرا: علي الحسين(ابن سينا )أبو

 القاهرة )د.ت(.، طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكلّيات األزهرّية

 )2ط ، نحك يف    نحذشن  نح س ينّ نحعشبيّ : عبد الواحد )عبد الحميد .

 .2016إربد األردن ، عالم الكتب الحديث
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 )يف األفعال ا»: عبد الواحد )عبد الحميد 
ّ
، «لعربّيةالوسم اإلعرابي

. المملكة 9العدد ، نح بك  نحع حيفّ   مجّ   مجيفع نح غ  نحعشبّ   ع ى

 .2015العربّية السعودّية 

 )ما حّظ الفعل الماضي من البناء»: عبد الواحد )عبد الحميد» ،

. كلّية اآلداب والعلوم نحذ ليل رنحذ شيف نحاشا ب نضمن كتاب 

 .2012صفاقس تونس ، اإلنسانّية

  ششح تاشيف ، من أصلل نحذاشيف: )عبد الحميد(عبد الواحد

. كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس ودار قرطاج نحيف ل يّ 

 .2010صفاقس تونس ، للنشر والتوزيع

 )السكون بين التحّقق الصويتّ والوظيفة »: عبد الواحد )عبد الحميد

 .2010طرابلس ليبيا ، 2ج  نح غ  نحعشبّ   مجّ   مجيفع «.الصوتمّية

 )األلف بين التحّقق الصويتّ والوظيفة »: عبد الواحد )عبد الحميد

. نألصلنت رنحالنتم   نحّ س ن نحعشبيّ ضمن كتاب ، «الصوتمّية

 .2007صفاقس تونس ، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية

 )فخر : تحقيق، نحيفيفذع   نحذاشيف: ابن عصفور )أبو الحسن

 .1978بيروت ، ديدة. دار اآلفاق الج3ط ، الدين قباوة

 )القاهرة ، . عالم الكتبدةنس  نحالت نح غليّ : عمر )أحمد مختار

1997  /1418. 

 )تعريب عبد الصبور شاهين. ، ع م نألصلنت: مالبارج )برتيل

 .1984القاهرة ، مكتبة الشباب
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 )معها أم ، محّل الحركات من الحروف»: المهيري )عبد القادر

كلّية ، 45العدد   مع  نحذلنسّ  نحج حلحّ  ت، «قبلها أم بعدها؟

 .2001اآلداب منّوبة تونس 

 )تحقيق، ششح نحيف ل ّي   نحذاشيف: ابن يعيش )موّفق الدين :

 .1973حلب ، فخر الدين قباوة. المكتبة العربّية

 )دار صادر ششح نحيففّال ح زمخ شيّ : ابن يعيش )موّفق الدين .

 بيروت )د.ت(.

 

 :ب حّ س ن نألجوبيّ  - ب

 Calvet ،J.L.: «Valeur linguistique» ،in 
Encyclopaedia Universalis. www.universalis.fr 

 Chomsky ،N & Halle ،M.: Principes de 
phonologie generative,Trd. Encrevee ،P. ،Ed. 
Seuil ،Paris 1973. 

 Dell ،F.: Les regles et les sons ،introduction a la 
phonologie generative ،Hermann ،Paris 1973. 

 De Saussure ،F.: Cours de linguistique generale ،
Paillot ،Paris 1967. 

 Dubois ،J. & Coll.: Dictionnaire de linguistique ،
Larousse ،Paris 1973. 

 Troutbetzkoy ،N. S.: Principes de phonologie ،
Trd. Cantineau ،J. ،C.Klincksiek ،Paris 1949. 

 

 

 

 

http://www.universalis.fr/


 :الرابعالقسم 

 

 امللحقات
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 اخلرب األول:

 جملس نظارة وقف اجملمع يعقد اجتماعه األول

يف مساا ا سبسااالح سب اا عش يسبمنااماد مااد ى اا ع  س يباا  بماا   

ما  منِاا ة وا    ي ا  1438 هاح ييف منزل سبناخ  مناما سبزساا شَ د 

اار س يلح ب  اا    د اا ا  من ااا سبِ ااع سبممبخااع ب كااع سب كممااع سىل  د 

 بخع  س  ؤهم:سب نِا سبل 

 سب كل   دا سبمزاز بد دِي سب مبي. -

 سِخ  ن بد د سض سبزسا ش. -

 ا س  بد د ض س ح  ش. -

 منما بد سمي  سبزسا ش. -

يةاا  ا س د اا ا  بخااع يةااا يم ااع منوخ خااع بِ نِاااح يمنااكخا 

منِااا س مناا اَ بناا ام دِاا  ماا  ي ع يف وااس سب  اا ح يي سااخ   سب ماام  

 سبس بمع منر.

ا سب نِا دِ  منوخم ىِسلخد د عالخد كا دا  ح ض ا م يسم ق  د  

دد سبنِس ت سبط  مع كِ ا  عدال سب  ىاعح ي ا   ام  سب نِاا مم اخ  

اا  ب نِااا سبن واا  ح يةاا     مااخا سب ن ااا  .ع. دااا سبمزاز سب مبااي  مخسم

س د  ا بنه ع سب ن اا ينةن اسمار سبلاي م ممال حلا  سانح  ا كماد 
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 خم  بهذس سبم ا.سب  ب  سا  ةر دِ  م ضخمرح يمخس
 

 اخلرب الثاني:

إصدار جديد من إصدارات  «معجم أمساء الناس يف اململكة العربية السعودية»

 اجملمع

 سإلوا س  سب كمماع ب كع سبممبخع سبِ ع من ا دد – سهلل بم ن –و   

ممنام  سا  ا سبنا   يف » كل ب يه  سب ن اح منن  ست مد دنم سبث ين

سال ا سبا كل   نبامسهخم سبن سا نح د ا  بأل« سب  ِكع سبممبخاع سبسام عاع

سب ن اااح يد اا  هخلااع سبلاا  اا بن ممااع سب ِااس ساام عح يهاا  بلماا ام 

مم بي سبنخ  سب كل   و ب  سباد ح خا ح  ماخا منِاا  منا ا سب ن اا. 

يسبكلاا ب د ااا ممن ااي م ساا دي كاخاامح امااا يف ة سااخد يمساام لع 

 ( واا  ع مااد سبمطااا سب ل سااطح ةاام يف  خ ماار ىهاا س  اا ا  مااد950)

سبا ث يسبل ثخق يسبمى ع نب   مَّ ت سب م ىم يكلب سبِ عح بلخمج ما سع 

 بصاااخ ه  مؤواااِع – سب نم باااع  ي سب ممنِاااع س سااا  ا –سب منااام ماااد 

 .سبِ  اع يعييهت 

 

 اخلرب الثالث:

من اجتاهات القرارات اللغوية يف جممع اللغة العربية »حماضرة عنوانها 

 ء مبقر اجملمعلـ أ.د. ياسني أبو اهليجا «بالقاهرة

هاح سب  سضق 1438يف مس ا سبسال سبخ ما مد ى  ع  ساةم  بم   

 ح ةوم من ا سبِ ع سبممبخع ب كاع سب كمماع 2017بِمسبا مد م    بم   

  مسخع دِ خع بم  و   سبمن ا يف ممم  ب ي سبزسا ش ب كع.
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يك ن ةخ  س مسخع ه  سب كل   ا سخد  ب  سبهخن اح س سل ا يف كِخاع 

 ع سبممبخع بن ممع    سبمم .سبِ 

مااد سمن هاا ت سبماامس ست »ي اا   اا   سب   ةاام ي  ااع دِ خااع بمناا سن 

ح م ا   ضخها  داد ىها ع هاذس «سبِ  اع يف من ا سبِ اع سبممبخاع ب بما هم 

سب ن ا يف ة مع سبِ ع سبممبخعح يمن يل ضخه  ب بل ِخا يسبلم ام سمن ه ت 

سب سالن   يب ثها ح مناذ  سب ن ا يمن هنر يف ع سسع    ا  سبِ ع سبممبخع

 مأسخسر نب  سبخ  .

ى ا مد  ى ل سبمِام يسبثم ضاع يس عبح ي ساهم  ي   ح م س مسخع  

 بم هم يف نثمسمه  ب ب  سة ت يسبلمِخم ت.

 

 اخلرب الرابع:

ملعالي الشيخ د. صاحل ابن محيد،  «نظراٌت يف آياٍت»أمسية لغوية عنوانها 

 مبقر اجملمع

سبمناااماد ماااد ى ااا ع  ساةااام  بمااا   يف مسااا ا سبساااال سبسااا ع  ي

 ح   ا   2017هاح سب  سضق بِخا ما يسبمناماد ماد ما    بما   1438

من ا سبِ ع سبممبخع دِ  سبناكع سبم ب خاع يف مكاع سب كمماع ب مام   مساخع 

ه  ب خ  مد  ى ل سبمِم يسب كم يس عبح ي ِاع سبمِم.  دِ خعح  ه  

داا سبمزاز سب مباي  ب  ت س مسخع بكِ اع سضلل حخاع بألسال ا سبا كل  

ف ب ب اخ  سبكامامح يها    مخا سب ن اح  حب ضخه  ب ب  ةمادح يدمَّ

مم بي سبنخ  س سل ا سب كل   وا ب  سباد ح خا ح نما   سب سان  سب امس  
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يةطخارح ي ماخا منِاا  منا ا سب ن اا.. ضل ا   داد بما  وا  ت 

ا   سبنخ ح مد ة ل د  ع سبص اع سبلاي  بطلار بار مناذ  باا  امن. ثام مهَّ

   ةم  سبنخ  سبلي دن سُةه  ))ةومست يف  ا ت(( ب ب  اث داد دو اع ب

 سبمم نح يندن ا  يف مم ةخر يحم ممر يع  ممر.

يبم  ابس  مع سبنخ  سب   ةم يف مم ام م  ةاممرح ضل ا   داد 

مك ةع سإلدن اح يب غع سبمم نح سبذش ه  ماخا ن  بكاا  ايا يها م ح ضها  

ا . يموا هُم بخا كل ب ضمر يدم م  ي ةا   ض سبح ب ا كل ب ه سااع  ا م

ندناا ا  ي من صاام يف ى ةااب عين  ةاامح بااا هااي ملماا ع ح ملنِاا  يف 

 ساا بخب سبماام نح يممسكخااارح يةط ب ماارح ي ةااا   ح ي حك ماارح يحنناارح 

 يم خا مر.

ثم اكم سبنخ  سب   ةم بم  مو هم سإلدن ا سبمم ينح يد َّ منه  ما  

 اأيت:

 ب ا سبس   ب ب ميف سب مطمع. -1

 ثم   س بخب سيبل  ت.ك -2

حساد واخ غع س ةاا   يس حكا   يسبخط با ت يسب  خاا تح مااد  -3

 حخث سامه ح يحم ممه ح يمن سا هت .

ه . -4  حسد ةل   ساا تح يم  مل  نر مد مم ين سب ن ساع ب   سا م 

سيةاال ف بااخد سبساا   يف سباانوم يس ساا بخبح ضِكااا مااد سبساا    -5

 ذش اخلِ  مد س    نب   ةم .سبط سل يسبمص   ةو ر ي سِ بر سب
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اام سبنااخ  سب   ةاام بماا  سب ااميا بااخد ساا   سبماام ن مااد حخااث  ياك 

سبنوم يسبساسح ي  ل ساا تح يعيبع سبخا سمخمح يوان  بما  سبسا   

 يضمم  بذبس.

ثاام ساا ا سب   ةاام بماا  يىاا   سيساالنا   ت سبِطخ ااع بِمِ اا ا 

س يف ةلا   ي  لار  يسب  سمادح  ماخنم  م  المِق هب  مد ةكل يبط م ح منخ م

 بأه خع هذس سبا ب يف دِ   سبل سخم يسبا غع.

ثاام  م سباال مااا سة ت سب  ةااماد ماااد  ىاا ل سبمِااام يس عبح يف 

م ةا ع س مسااخعح يسم ماا س دِاا   ه خلاارح يةاامي   واامف سبمن اااع نبخاارح 

 ية ملر مد سبنه ت يسبنخصخ ت سبا ثخع يسبمِ خع.

م اع ماد  امك مرح ماد يسةُلل ل ض ممست س مسخع بلكمام سب ن اا بط 

سبنه ت يسبنخصخ ت سبلي ك ن به  نساه   يف ة ماع سبممبخاع يسب ن ااح 

 «.كل ب سبم  » ه عست سبنكم يسبلم امح ما ةسخع مد ضُ ادْل دِخهم 

 

 اخلرب اخلامس:

 هـ مبقر اجملمع1438جملس أمناء اجملمع يعقد جلسته األوىل للعام 

بنااكع سبم ب خاع ىِسالر دم  منِا  من ا من ا سبِ ع سبممبخع دِا  س

ها يف مان  سب ن اح يابس مسا ا سبساال 1438سبخ مسع يس يب  بِم   

سبس ع  يسبمنماد ماد ى ا ع  ساةام ح سب  سضاق بِخا ما يسبمناماد 

  .2017مد م    بم   

 ية  ا  د  ا سب نِا سب  ة د ت سب مم   يف سيىل  عح يهي:
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 دمض مننزست سب ن اح يمم ا ه . -

 ن  سب ن ا.سضلل ح ما -

 ن  ا ى مز  سبنخ  و ب  سبد ح خ  بخ مع سبِ ع سبممبخع. -

 بخ ن سب  بع سب  بخع بِ ن ا. -

 يةا ممرتح ت بل ضخم  اا بِ ن ا. -

 سسلنمسف مسلماا سب ن ا. -

هذسح ي       سيىل  ع مما بي سبناخ  سبا كل   وا ب  سباد ح خا ح 

  مخا سب نِاح يح م  كّا مد:

  بد سبمزاز دا . ع.   -
ّ
  دِاي

ّ
ح  ماخا سب ن ااح ية ماب  ماخا سب مباي

 سب نِا.

 س سل ا سِخ  ن بد د سض سبّزسا شح   مخد سب نِا. -

ح سب ا ام سبما   بِّلمِاخم ب نطماع  -
ّ
س سل ا م ّ   بد مها ش سب ا  ثي

 مّكع سب كّممعح د   سب نِا.

 سبّنخ  منما بد سمي  سبّزسا ّشح د   سب نِا. -

    ل ح م ح د   سب نِا.سبّ كل   سم  بد م  ّ  -

 سبّنخ  دا  سهلل بد دا  سبّمح د سبن خ ح د   سب نِا. -

 سبّ كل   دا  سهلل بد و ب ح د   سب نِا. -

 س سل ا دا سهلل بد دِي سبهخجح د   سب نِا. -

 س سل ا اا ع بد و ب  ة  شح د   سب نِا. -
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 اخلرب السادس:

ببحوث تعليم اللغة  عدَد جملته املقبل صُّخي يف مكة املكرمةجممع اللغة العربية 

 العربية للناطقني بغريها، بالتعاون مع معهد اللغويات العربية جبامعة امللك سعود

بن ام دِ  سبلم ين سب رب  ما ممها  سبِ  اا ت سبممبخاع بن مماع سب ِاس 

سم عح ضإن منِع من اا سبِ اع سبممبخاع دِا  سبنااكع سبم ب خاع ممِاد   ا  

هاا( 1439مااح يه  سبم ع سبخ ما دنم ) بخا س يل سل مع د عه  سب 

 بِا    سب منخع بلمِخم سبِ ع سبممبخع بِن  مخد ب خمه .

  

 :السابعاخلرب 

لتفعيل  ؛اجتماع بني جممع اللغة العربية وإدارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة

 سبل الشراكة بينهما

ما ام ُدم  بم  ظهام اا   س حا  سبل ساا دنام ماد  ىابح يف مكلاب 

سبلمِخم ب نطمع مكاع سب كمماعح سىل ا ع باخد  ماخا من اا سبِ اع سبممبخاع 

دِاا  سبناااكع سبم ب خااع س ساال ا سباا كل   دااا سبمزاز بااد دِااي سب مباايح 

يسم ع  م ام نعس   سبلمِخم ب نطمع مكاع سب كمماع س سال ا م  ا  مها ش 

سب   ثي. ي   ةا  ا يف سيىل ا ع   م اع ماد سب  ةا د تح منها  سااا 

سبنمسكع سب   مع بخد سب ن اا ينعس   سبلمِاخمح يمساخخمه  بخ ماع  م مخا

سب نل ااا. يمنهاا  كااذبس مماا اخم بماا  ضااميع ىاا مز  سبنااخ  واا ب  سبااد 

ح خ  بخ مع سبِ ع سبممبخع سب مماطع ب بلمِخمح يهي سب مع س يل بِط باب 

 سب ل خزح يسب مع سبث ين بِ مِم سب ل خز. يسلنطِق سبن مز   ماا  بم ن سهلل.
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 اخلرب الثامن:

اجملمع ينظم ندوة للمخطوط العربي، بالتعاون مع مركز امللك عبداهلل الدولي 

 خلدمة اللغة العربية.

     من ا سبِ ع سبممبخع دِ  سبناكع سبم ب خع ب كع سب كممع 

ب بلم ين ما ممكز سب ِس دا سهلل بخ مع سبِ ع سبممبخع ة ي م دد 

خط ط سبممبيح يابس يف مان  سب خط ط سبممبيح سحل  ام بخ   سب 

هاح ي   1438سب ن اح بم  د ن ا ا   سبسال سبث مد دنم مد  ىب 

   ك يف سبن ي  كا مد س سل ا سب كل   دخ ع سبثاخلي )د   سب ن ا(ح 

يسب كل   حسد سبمث  ن )د   سب ن ا(ح يس سل ا م    دزام   ا 

  م ش )د   )د   سب ن ا(ح ي عس ه  س سل ا سب كل   م     بخا سب

 سب ن ا(.

 بم  سبكِ ع سيضلل حخع س سل ا سب كل   دا سبمزاز بد دِي سب مبي 

يضمم  -) مخا سب ن ا(ح ضمحب ب ب   ةماد يسب  ةمادح ثم   َّ  

ب  ع عسبع بخد ا ش س مسخعح مكِم ضخه  دد م ع  سبخط  -بم عمر سبكما ع

ممكز سب ِس يف سبمم ن سبكمامح ي كم  مخا سب ن ا يف ةل   كِ لر 

دا سهلل سب يبي دِ  م  ام مر مد ة م ت ىِخِع بِ ع سبممبخعح يمد ابس 

 من  كلر يف منوخم هذ  سبن ي .

ثم  مع مم   سبن ي  س سل ا سب كل   م     بخا سب  م ش يف 

سبلمما  ب ب خ ف سب   ةمادح ضنّ   هبم يبنه عهم يف من يت 

س بم   ساةم. سبل مخقح م خ م سبك   نبخهم يسح م
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ي مع سب   ةُم س يل سب كل   حسد سبمث  ن يف نبم ا كِ لرح 

 «.م مام مصطِ  ت سبل مخق»يم ة ده  ه  

يبم   ن  مح بم  سبلس ؤيت يسإل ك يت سب لمِمع ب ب  ة عح 

  مع يف سب  اث دنر يف ما ثخد:

م    يف سب ا ث س يل دد سب من  سبِ  ش بِل مخقح يه  

 يسبلص اقح يسإلحك  ح يسبلص خ ح يسإلحم ا.سإلثا تح يسإلان بح 

ثم اكم بم  سب م ين سيوط حخع بِل مخق دن  سب سلنم خد 

ي يسما سب  ممخد سبكا   مد سبممبح يسةل   ممما  سب كل   م   ع 

مصمش سبذش انص دِ   ن سبل مخق ه : دِم م ظخ  سبثم ضخع سب مىمخع 

ِ ب سب خل   م ثخمم ح يسب نهج سبل  اخيَ إلةمسج سبنص سبرتسثي سب ط

 يمص خ م ح ية معمح يع سم .

ياكم سب   ةم  مثِع بط م ع مد سب صطِ  ت سب  سااع  ي سب م  بع 

ب صطِ  سبل مخق سبلي موهم دِ   غِ ع سبكلبح منه : سبل مامح 

َِّق دِخرح ي  بِرح يي   دِ   رح يع َّمرح يد يسبمن اعح يةا طرح ي سىم 

   بِر.. نب . امرح يو َّ   وِرح يو  ر ي

ثم  مع يف  مح هذ  سب صطِ  ت يبخ ن مم ةخه ح يسبل ثخا دِخه َ 

ح يف كل ب «ي   دِ   امر»ضذكم  ن  ح   اكي ب    سسلم ا مصطِ  

و  ر يدِق » ح ي ن م      كم سسلخ   مصطِ  1911حممر سنع 

 يف  ح  م مخم مر.« دِخر

حخث  ثم اكم سب   ةم ب مع  مناخه ٍتح ملمِق ب بل مخق مد

 مصطِ رح يةنأمرح يم  اخرح يممما ر.
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يم    يف سب ا ث سبث ين دد مصطِ خدح ه   م مام سبنصح 

 يم مخق سبنص.

ضأم  مصطِ  م مام سبنص ضخمني سإلىمساست سبلي هت ف نب  

 سب و ل ب بنص سبرتسثي يف سب خط طح ك   ملنِ  يف سبكل ب سب طا ع.

م ضع سب مىمخع ي م  مصطِ  م مخق سبنص ضه  دِم م ظخ  سبث

يسب نهج سبل  اخيَ إلةمسج سبنص سبرتسثي سب كل ب سب خل   م ثخمم  

 يمص خ م  ية معم يع سم .

ي   سةطمب م ه   مصطِ  سبل مخق دن  سب  ممخد مد  اُاح 

ضام هم اممف سبل مخق بنزا مد نىمساسمرح  ي انما سبخ ص د مًّ ح  ي 

 سبم   ة وًّ ح  ي اممضر ب ب  اع منر.

لمِل سبكِ ع نب  سب   ةم سبث ين س سل ا سب كل   دخ ع سبثاخليح ثم سة

يب   سبك   مناهم  دِ  منمب م ة د ت سبل مخقح يسب  ىع نب  د ٍع 

  كرب  مد سب نل ِخد برَ بِ  اث دد ى سةار سب لم ع .

 «.من ال سبن س ح يو  ت هذ  سب ن ال»يةص دن سن كِ لرح يه : 

نس  ملم ع  مل  يمعح يهي ممماع يضم  بخَّد سب   ةم  ن من ال سب

بِل بي: ةسخع سب ؤب ح ثم سبنسخع سب مميا  دِخرح ثم سبنسخع سب نم بع 

دد ةسخع سب ؤب   ي سب م بِع دِخه ح ثم سبنسخع سب كل بع يف حخ   

سب ؤب ح ثم س     م  اخخًّ  نن بم مُ ْمه  ةسخع  ةم  و عم يك  يم 

 ك ن ة سُخه  د ب م  ثالم   ي ثمعم.. يع عمَ يمزعسُع  خ ع سبنسخع ناس

ثم م    دد  ضع )مس    سبل مخق(ح يهي س ل    مخ سن سبل مخق 

م ة  اج مد  ةط ا  عين ند سع سبم   بذبس مد سب  بع يسب  ساع.. ضذك 
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 سبل مخق يسب  ممخد.

يمد ابس م كمسُ  ةنم سبكل ب بمن سةخد مخلِ خدح يساار سةل ف 

« سبك يف يف سبمميض يسبم سيف» م مخق كل ب من ال سبنس ح ك   حصا يف

ح يس ةم  «سبك يف»بِخطخب سبلربازشح نْا ُحمق مممخدح  ييه   ب سم 

 «.سب سيف»ب سم 

يمد  ةط ا سبل مخق سبلمصخُم يف ى ا سبنس ح ينسم ُط بم  

سح مثِ   ضما م مق  بكل ب سبلِمخد حخث حذف  ةص ص سبكل ب د  م

 منر  ةر كل ب مسلما.كل ب سبن ما مد  ةم  ظنًّ  

يمد ابس سبرتعُع يف م خخم من ال سبنس  سب ل ضم ح بم   ن اوهم 

بِ  مق م  امى  ةسخع دِ   ةم ح  ي موهم ةسخع ى ا  ح  حسد م   

  اِه ح ك   ح   يف م مخق دا سبس   ه  ين بكل ب سخا ار.

ثم سةلمِل سبكِ ع نب  سب   ةم س ةخمح يه  س سل ا م    دزام 

سبا حث سبخاخم ب همسع سب خط   تح يمن يل يف كِ لر م ة ع   اح 

 «.سب خط   ت سبممبخع يف سبهن »

سسلها س سل ا م    دزام ك مر ب ب  اث دد د ع سب خط   ت 

سبممبخع يمكلا هت  يف سبهن ح سبلي م ل ش دِ  دنمست سايف مد 

سب خط   تح غخم  ن كثخمس منه  م هم  ب إلةنِخزاعح يبم ه  

 ي عاعح يب بممبخع.ب  

يم    سب   ةم دد بم  سب كلا ت سبلي اس ه  يف سبهن ح 

س بذكم بم  سخممر يمنمبلر يف من ل ضهمسع سب خط   تح ثم  مسلطمعم

ع  هم سب كلا ت سبممبخع يف سبهن ح ي يبه  مكلاع  ح مِخه  مكلاع «ب منع»د َّ
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دِ   ح يااِغ د ع هذ  سب كلا ت  كثم مد م مع مكلاعح م ل ش« ة »

 ة  ما سب خط   ت.

يعد  سب   ةم سب منخخد ب ب خط   ت نب  سيهل    ب ب خط   ت 

 سبهن اعح بزا    مكلا هت  يمص امه ح يعد ه .

ثم م سبل بم  ابس م سة ت بم  سب  ةماد مد  ى ل سبمِم 

يسب كم يسبثم ضعح ضأغنل م ة ع س مسخع ب   س ل ِل دِخر مد نة ض ت 

 يمممخا ت ي سلِع.

 ةل   سبن ي ح  ه   سب ن ا ع يدم  مذك  اع ب خ ف سبن ي ح ييف

ن ا.  يمم مه ح ثم ُكمِّ   سبن خا ب بم 

 

 :التاسعاخلرب 

 هـ جبوار بيت اهلل احلرام1438جملس أمناء اجملمع يعقد جلسته الثانية للعام 

ار  دم   منُِا  من ا من ا سبِ ع سبممبخع دِ  سبناكع سبم ب خع سىل  د 

هاح يابس يف بمج سبص    بن س  سب م  سب كايح دناخع 1438 سبث ين بم  

 سبث ث ا سب  عش دنم مد  م  ن.

يسةمم ت سبنِسع بمم ساع مما بي سبناخ  سبا كل   وا ب  سباد ح خا  

  مخا سب نِاح يح    سبس ع :

س سااال ا سبااا كل   داااا سبمزاز باااد دِاااي سب مبااايح ة ماااب  ماااخا  -

 سب نِاح ي مخا سب ن ا.

 س سل ا سِخ  ن بد د سض سبّزسا شح  مخد سب نِا. -

 سبّنخ  ا س  بد د ض س ح  ّشح د   سب نِا. -
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 سبّنخ  دا  سهلل بد دا  سبّمح د سبن خ ح د   سب نِا. -

 سبّ كل   دا  سهلل بد و ب ح د   سب نِا. -

 س سل ا اا ع بد و ب  ة  شح د   سب نِا. -

ب مام   يف ىا يل س د ا لح ية  ا  د  ا سب نِا سب  ة د ت س

 يهي:

 دمض بم  ةن   ت سب ن ا يمننزسمر سبس بمع. -1

 دمض سبممس  سبث بث دنم بِ ن ا. -2

 دمض ممرتح نةن ا ضمع ةس مي ب نِا س من ا. -3

 ند ع  دمض م ة د ت سبنِسع سب  ةخع غخم سب ننز . -4

 ها.1439سدل  ع سب  ساةع سب  بخع بم    -5

  ل.م  ان   مد  د  -6

 يم وا سب نِا يف هذ  سبنِسع نب  سبممس ست سبل بخع:

سدل اا ع سبنااماط سب ممااي يسبنناام  سإلةا  اااعح يسب  سضمااع دِاا   -1

 د  ا ت سب ن ا.

ِّااق ب خ  اااع ياس    -2 سدل اا ع سبماامس  سبث بااث دناام بِ ن ااا سب لم

 سبلمِخم بلمِخم سبمِ   سبطاخع ب بِ ع سبممبخعح يسبل وخع بلم خ ر.

 ع دِ  نةن ا سب مع سبنس مي بِ نِا.سب  سضم -3

نةن ا مكلب سكمم  اع بِننع من خاع سب ا س ع با ب ن اح ينك ا ل  -4

 سبن سةب سبم ة ةخع يضلل ح سب ن ا.

هاح ي    سهم يف سبلربع بهاذ  سب خزسةخاع 1439سدل  ع مخزسةخع د    -5
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كااا مااد سبنااخ  ا ساا  بااد داا ض س ح اا شح يسبنااخ  دااا سهلل بااد 

خ ح يسباا كل   ساام  بااد م  اا   ل ح ماا ح يس ساال ا دااا سبمح د سبن اا

 منص   بد سمخ ح يس سل ا اا ع ة  ش. 

ي    يو  سب نِا يف ةل   سبنِسع بم   م وخ ت مخ   سب ن اح 

 يسب نل اح ي  ب سبِ ع سبممبخعح يسبا حثخد.

 

 اخلرب العاشر:

 اجملمع حيصل على صكٍّ وقفي منجز مؤبد ألرضه وبنائه.

ا   ك ا سب ن ا نى مساست نثا ت سب    سبخا ص بأ ةار يبن مارح يضمم

بِاانوم سبم اا مخع سب م اا ل هباا  يف مناا ل س ي اا ف يف سب  ِكااع سبممبخااع 

سبساام عاعح يسةاثااق دااد هااذس سب  اا  ةواا   عسةِااي دااخَّد  د اا ا منِااا 

ع مسااؤيبخ هتمح يماا  المِااق ب ك ضاامت سب نِاااح يماا س ع  سبنواا   ح يحاا َّ

 سب ن ا سب  عاع.

 

 شر:اخلرب احلادي ع

اجملمع يصدر قراًرا بشأن تعليم الطبِّ والعلوم باللغة العربية )منشور يف 

 اجملّلة(.

 و   سب ن ا  مس   سبل سا دنم بناأن سب اث دِا  سدل ا ع سبممبخاع 

يف ممِااخم سبطااب يسبمِاا  ح يس اال ا سبماامس  دِاا  ةطاا ب نباا  سبنهاا ت 

يسبلن ااار سب منخااع باا بلمِخمح بنمااا سبممبخااع سبِ ااع سبمساا خع يف سبلاا  ااح 

بن س هت  بلمِخم دِ   سبطب يسبما ةخ تَ بم  هت  دِا  ح اا سب  ا هخم 

س  سبمِ خع سب  خمعح يةمِه ح يسبل  اا هب ح ياأيت هاذس سبمامس  م كخا س ينة ا ام
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 بل وخ ت سب ؤم مست سب نمم   هبذس سبنأن.

 (.11يُانوم ةص  سبممس  ك م م يف هذس سبم ع )ص:

 

 اخلرب الثاني عشر:

 مع شراكات مع عدد من اهجهات، منها شركة رادد للخدمات الوقفية.عقد اجمل

دماا  سب ن ااا  اامسكع مااا  اامكع ي اا   سضاا ح يف مناا ل ةناام ثم ضااع 

س ي  ف يف سب نل اح يمم ام سيسلن  ست يسبربسمج سبلط اماع يف مخ سن 

س ي اا ف يسب واا ا ح يممزاااز سبمخ ااع سبِ  اااع يف نداا سع يثاا مق يوااك ك 

 ح يغخم ابس م   اخ   مخ سن س ي ا ف يسب وا ا  ماد س ي  ف يسب و ا

 بمسمج يم سع مممضخع يم عاع.

 

 اخلرب الثالث عشر:

 من مشروعات اجملمع اهجديدة

امك  سب ن ا دِ  منميد ت ى اا  ح منها  ندا سع مكلااع وا مخع 

يمممخعح مد ة نه  منميع سبكل ب سب س  عح يمنه  مم ام من ا سبِ اع 

س مااد داا    هاااح يمنهاا  مل اا  سب ن ااا بِ ااع سبممبخااع 1439سبممبخااع باا ام

 سب زما سضلل ُحر  ماام  بم ن سهلل.
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 :األولاخلرب 

عضو اجملمع أ.د. عباس السوسوة يشارك يف مناقشة رسالة ماجستري بعنوان 

 .«التطور الداللي ملصطلحات معجم التعمري»

ع سب ِس ة ب  بأهب ح ة  نال يف  ح ب كِخع سبمِ   سإلةس ةخع يف ى مم

سبلطاا   سباا يبي »سبط بااع مناا  دااا سبمح د ساامخ  سبم طاا ين يف  ساا بله  

سبلااي مماا مل هباا  سساالك  ي ب لطِااا ت « ب صااطِ  ت ممناام سبلم خاام

سب ص ل دِ  ع ىع سب  ىسلخم يف سبِ  ا تح اا   سيثناخد سبث باث دنام 

 ها.1438مد  ىب 

م دااااا سب ل ح حسااااد يمك ةاااال بننااااع سب ن  نااااع بمم سااااع ع. مسااااِ

)سب نمف(ح يد ا اع:  .ع. داا   باد دِاي سبس سا  ح د ا  سب ن اا 

ي ساال ا سبِساا ةخ ت يف سبكِخااعح يع.م ِاا  بااد اسبااد سبم طاا ين س ساال ا 

 سب ن  ك يف سبكِخع.

ي ا  ُمن ال سبط بااع سب  ىاع بما  من  ناع سملا ت ماد سبل سامع حلا  

سبصااخ غ تح سب  عاااع دناام  يسبمبااا وااا حم ح ي ِااب منهاا  مماا اا بماا  

 يمص خ  بم  س ةط اح يمممخب   م ع سب ص ع  يسب مسىا.

ح م سب ن  نع  سم عُ  سب كل     سام باد  ح ا    سام يكخاا سبكِخاع 

بنل ن سب  سس ت سبمِخا ح يسام ع  ع.داا سهلل سبنا اش منساق سب  سسا ت 

 سبمِخ  يف  سم سبِ ع سبممبخع ي عسهب ح ي    ب سبط باع يامخ هت .
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 :يالثاناخلرب 

عضو اجملمع أ.د. عبدالرمحن السليمان يلقي ثالث حماضرات يف جامعة 

 القاضي عياض مبراكش

حا س سل ا سب كل   دا سبمح د سبسِخ  ن ةخ م  دِ  كِخاع ساعسبح 

ى ممع سبم ةي دخ ض يف ممسكا ب ب  ِكع سب  مبخعح مد سيثنخد سبم  ام  

 بماا  ثاا     ح حخااث2017حلا  سبن مااع سبمسبااا دناام مااد  بمااا بماا   

 م  ةمست:

ن ااك بخ ت سبلكاا ضؤ سباا ظخ ي دناا  ممى ااع يثاا مق » ييهاا  بمناا سن: 

 «.س ح سل سبنخصخع:   ة ن س سم  سب  مبي  ة  اىم 

يف سب مي اا ت سب صااطِ خع بااخد سب  اامب س  صاا  »يسبث ةخااع بمناا سن: 

 «.يسب يل سبممبخع س ةم 

سبماام ن سبكاامام عي  سب مىمخااع سبكل بخاع يف ممى ااع »ي ةمهتا  بمناا سن: 

 «.نب  ب  ت است ممىمخع كل بخع

ي    بمخل سب   ةمم ن س يب  يسبث ةخاع دِا   ا ب سب  ىسالخم يف 

سبرتى ااع سبل ماماااعح يك ةاال سب   ةاام  سبث بثااع م ل حااع بن خااا  اا ب 

 سبن ممع.

ك   ح م س سل ا سبا كل   داا سبمح د سبساِخ  ن سب اؤم م سبا يبي 

ث دناام يسبمسبااا دناام مااد  بماااا بماا   سب نمماا  يف ماامسكا ااا مي سبث باا

سبااذش « عش س سااخمح بماا  م مااع داا   مااد سب خاا ب» ح يف م ةاا ع: 2017

ةو ر مخلرب م ِخا سبخط ب ي ةس ا سب م  فح يف كِخع ساعسبح بن ممع 
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 سبم ةي دخ ضح مكما م  بألسل ا سب كل   م    بد سبمسضر سباكمش.

ى ممااع سبم ةااي  يمااد سبناا ام ب بااذكم  ن سبزااا  ست س ك عا خااع بااخد

دخاا ض يف سب  اامب يى ممااع ب ضاا ن يف بِنخكاا ح يكااذبس مااا عل سبطاا ب 

يسبلم ين سبمِ ي بخد سبن مملخدح مانوم يف سم   خاع ماا عل باخد سبنا مملخد 

  .2014 بممل د   

 

 :الثالثاخلرب 

عضو اجملمع أ.د. حممد مجال صقر يشارك يف مناقشة رسالة دكتوراه جبامعة 

 السلطان قابوس

(  ا  ك د ا  12/4/2017=15/7/1438ا ح س  بما ا )يف وا

س ضماا ل »سب ن ااا  .ع. م  اا  ى اا ل واامم يف من  نااع  ساا بع بمناا سن 

ح  ب   ا  باد سا بم باد «سإلةن ااع يف ةطب سبسِط ن  ا ب   باد سامخ 

م    سبن م عشح سسلك  يم ب لطِا ت سب ص ل دِ  ع ىع سبا كل  س ح 

ساعسبح مد ى ممع سبسِط ن  ا ب  ح يف سبِ ع سبممبخعح مد  س ه ح بكِخع 

 س عسع  س ما سب كل  س  ب بمسم.

ي اا  مك ةاال بننااع سب ن  نااع يسب كاام دِاا  سبمساا بعح مااد س ساا مذ  

سباا ك مم : م  اا  ى اا ل واامم من  ناا  عسةِخاا ح ضاامسب  باا ممز  مناامض ح 

ض   اا  بااد ماا مي كمسكاااي من  ناا  ة  ىخاا    عماا  مااد ى ممااع ةاازي  

يف من  ن  ة  ىخ    عم  مد ى ممع سب ِس ة ب  سبم  ةخعح ضما  سبكمام د 

 .  مخسم  سب ني دا  ض     -سبط بب يبخنه   –سبسم عاع 

ي اا  سكلساال سب ن  نااع بكساا   سبط بااب س وااخا سبناخااا سب  خ ااع 
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سبكما عح ض ملزىل سب ؤسةذ  ضخه  ب ب    عح حل   ىخزت سبمس بع غخام 

 مسل نخع يف حمص سإلمم ن دد ض ا سبلن ا .

 

 :الرابع اخلرب

نائب رئيس اجملمع أ.د. عبد الرمحن بودرع ُيلقي حماضَرة بكلية أصول الدين 

 بتطوان )املغرب( يف موضوع القرآن الكريم وعلوم السياق

 بماا  س ساال ا سباا كل   دااا سبمح د باا ع ع يف كِخااع  واا ل سباا اد 

م  ةم  يف م ة ع سبانص سبمام ين يدِا   سبساخ اح ي ا  ةوَّام -بلط سن 

من  دُع سبا ث يف سبمِا   سإلسا مخع: س وا ل يسب نا هج »م    سبُ   ة  

من  دُع سبا ث يف سب ا س  »ح ي«يسب م و  يسبمخم يف سخ   هت  سب م وم 

ماا ش يسب كاامش يسبا ااث يف سباارتس  ح «سب  اا  ش يمنهنخااع سبناا سل سبم 

 ىب  22سبُ مل    م ن بكِخع  و ل سب اد بلط سن ح يابس ا   س  بم ا ) 

 ( سبساا دع سبم  اام  بم دااع سب ااؤم مست 2017 بماااا  19  هااا =1438

 يسبن يست .

ي اا َّ  سبُ   ةاام    يسبُ   ةاام  ة مااُب د خاا  سبكِخااع ساام ع  س ساال ا 

سب كل   م  ا  سبنانل فح يسام ع   س سال ا سبا كل   م ضخاق سب ِاازي ش 

س سل ا بكِخع  و ل سب اد ي مخا سب نِا سبمِ ي ب ب  اخق سب نخا اح 

ه    م  ماخا ممكاز سباد  باي سبمبخاا سبساالي سبا كل   م  ا  سب ا ض  يح  

سبميسااي ي ساا مذ  كِخااع  واا ل سباا اد ي  ُبهاا  يسبااا حث ن يف سباا كل  س  

 يسب  سرت مد كِلي  و ل سب اد يساعسب يسبمِ   سإلةس ةخع.
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ي   عس ت سب   ةم   ح ل نبمسا مك ةع دِ   سبساخ ا يف ضهام سبانص 

ااا ضخهاا  ُممساا ا نا هاا  نباا  دِاا   سااخ ا سبماام ين يم سااخم  يمأياِاارح يض   صَّ

ع يف ضهام  ع يبم  سبمِ   سإلةسا ةخع سبُ سام   عسةِي دِ    سه  دِ   ساب 

سباانصح يدِاا   سااخ ا ةاا  ىي دِاا    سااه   سااا ب سبناازيل يسبلاا  ا  

يس ةا   يسبن  ما يساث   يكا م  و  مد ةص ص  ى ا سبمِ  ا دِ  

   ةاام   ساا دعم مااد سباازمدح واا ع سدل اا ع  يف سبل سااخمح يسساال م ل سب

ل بإبما ا  سالِع ماد  ااا س سا مذ  يسبطا ب يسبط باا تح يدماها   يُةل  

ع سبث ةخاع  دنام    ال سب   ةام   يف سبسا د  سبُ   ةم بن سب ة ٍف. ثم سةله 

 يسبنص  ظهمسم.

 

 :اخلامساخلرب 

نائب رئيس اجملمع أ.د. عبدالرمحن بودرع يشارك يف زيارة جامعية جبمهورية 

 رستان يف روسيا االحتاديةتاتا

اث ماد ى مماع  ك ة مب  مخا سب ن اا ةا د يضا  ىا ممي ُمْال م      

داااا  سب  باااس سبسااام ش بااا ب  مبح يف ااااا    ى ممخاااع نبااا  ى ه  ااااع 

اع باخد  م  م م  سل ن يف  يساخ  سيم  عااعح ياباس يف ن ا   سيم   خا ت سبُ ْام 

 ى ممع دا  سب  بس سبسم ش يى ممع   اسن سب خ امسبخع.

ي    بم  ة مب  مخا سب ن ا بم  سب  ي  يسب   ةمست ب  ما   

  ب يب حثخد مد م م  سل نح يف ن ا   ممِاخم سبممبخاع بِنا  مخد ب خمها ح 

يماا ب  سإل اامسف  دِاا  منوااخم سبزااا    يسب   ةاامست ممهااُ  سبم  اا ت 
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 سب يبخع يسيسلنمسا سبل با بن ممع   اسن.

ااا  سبمِ خاااع  يمخِاااا  سبزاااا     سبمِ خاااع  سّ ااا ع  دِااا   ِ ااازست سبا منن 

يسبسخ حخعح يما عل بِها سا  سبلذك  ااع باخد سبنا مملخدح يم  خاا سم   خا ت 

ع ثم ضخع ممِخ خع. مسك   مم ين ي  

 

 :السادساخلرب 

عضو اجملمع أ.د. عباس السوسوة يرأس مناقشة رسالة ماجستري يف اللغويات 

 جبامعة امللك خالد

مع سب ِاس ة با  يف  هبا ح ةا  ا يف  ح ب كِخع سبمِ   سإلةس ةخع بن م

سب ا حاث »سبط بب  ح   مملق منااب سبم طا ين يف  سا بلر بِ  ىسالخم 

ي ااا        بنناااع سب ن  ناااع «. سب يبخاااع يف )كلااا ب سب خااا سن( بِنااا ح 

يسب كم د   سب ن ا ي سل ا سبِس ةخ ت يف ى مملي ممز يسب ِس ة با  

باا  حطاابح ي  .ع.داا   دِااي سبس سا  . ي اا  ك ضخها   .ع.سااخ   ح ا   

 ع.منِي م    كمامش.

سساال مت سب ن  نااع مااد سبل ساامع نباا  سب  عاااع دناام  يسبمبااا وااا ح 

 ها.1438مد  ما ن  22سبخ خا 

ي      ع  د  س سب ن  نع بم ا سبط بب يم كنر ماد  عيسمار سبا ثخاعح 

ي  اا  ع سبمساا بع يةِ هاا  مااد سبرتهاااح يةِ هاا  مااد س ةطاا ا سبن  اااع 

ي م ةلاار يف سبنمااا. ي باا ا  بماا  سب ِ  ظاا ت يسبطا دخااعح يع ااع سبا حااث 

 سب  ة دخع يسبنكِخع دِ  سبم ا. 
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ي م ت سبِننع  ا ل سبمس بع يمن  سبط بب ع ىع سب  ىسلخم يف سبِ ع 

 سبممبخع يف مخصص سبِ  ا ت.

ح م سب ن  نع سام ع  سبا كل   داا  سهلل سبنا اش منساق سب  سسا ت 

 ي س مذ  سبمسم.سبمِخ  يف سبمسمح يمن  دع مد ام ا سبط بب 

 

 :السابعاخلرب 

 نائب رئيس اجملمع يشارك يف يوم دراسي مبحاضرة ادتتاحية باملغرب

 اا  ك ة مااب  مااخا سب ن ااا  .ع. دااا سبمح د باا ع ع ب   ةاام  

سضلل حخعح يف سبخ   سب  سساي سباذش ةو لار ضم اع سبا اث يف سبِ اع يسب نا ن 

يم ِخاا سبخطا ب يساعسب ب نطمع م ض بلح يم سارت سب نا هج سبِسا ةخع 

مك مااا »ب بكِخااع سب لماا ع  سبلخصصاا ت ب  انااع سبم ااخ اعح يف م اا   

 «.سب سل ا ت سبِس ةخع يف م ِخا سبخط ب سبمم ين

سيةسن   يسبل  ُسس يف بنخع سبنص سبمم ينح »يك ن دن سن سب   ةم : 

 «.ع سسع يف م ك ما سب سل ا ت

نص سبمام ينح يم  ُ  هذ  سب   ُع وا لي سيةسان   يسبل  ُساس يف سبا

يماّخد كخ   ّن ضهم سبخط ب سبمم ين يم ساخم  يمأياِار ي الخساُم بِا حاث 

ر نّي ناس م ساا  با  عيست سبِ  ااع يسبا غخاع يسبل سيبخاع  ُِر ب  يي من لُ  ُسُا

سب ن ساااع بِ م واا  يبِ ااع سبلنزااااح يكِ اا  مماا عت س عيست يسب ساا مُا 

ِااع بان ماار سبنصاايح ك ةاال سب اخنااع دااد مساال ا ت سبخطاا ب سبماام ين سب  ِ

ع ىاا ت سب هاام  دِاا  ي  اامب نباا  م مخااق سب اامسع. يُاناارتط باِاا   هااذس 
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مس   ن انطِق  سبا حاُث يف سبخطا ب سبمام ين يبن مار سبنصاي ماد بمةا مج  سب  

  ما ال  د  سا ب  سب هام يسبل ساخم ُمنوَّ اعم يضاق مصا   ا سضاُق  اخماع 

ْ ل ر سبا غي يسإلب غي.  سبخط ب يان سُب س 

اار بماا ٍ  دِاا  كااا مم  بااع  ي ماانهج  ي ا    اامُض سبخطاا ُب سبماام ين ة س 

ةوماعح يدِ  كاا م ِخاا ةطا ب  ي م ِخاا ةما ش بِخطا بح ضاإاس كا ن 

م ِخااا سبخطاا ب سبخاا    ضمدااا مااد ضااميع سبا غااع سبن ااا    ي سبا غااع 

عح ضإةار ساخوا ا ن ال  دِا  كاا ى اا  يف مخا سن سبا    سبِسا ين  سب  سم 

يسبسااخ خ مخع يسبل سيبخااع يةوماااع  ضماا ل سبكاا   يضِساا ع بُ ميداار  سبِ  اااع 

سبِ ع ية   سبنص يسإلةس ةخ ت بص ع د معح ُا كد  ن ةلص    س لا    كا 

سبن اا اج يسب م  باا ت سبل ِخِخااع سب ن سااا ع يف م ِخااا سبخطاا ب ينداا ع   

وخ غله  دِ  سبن   سبذش م نصهُم ضخر يف  ة  اج ملك ما ملم ع سب نا حي 

اع ة ا اج م ِخاا سبخطا ب سبلاي واخ  ل يسب  م ح ي م  سدي نب  ممسى  سب َّ

ال يف س واا ماد من بال   مد ضِس  ت يةِ خ ت ثم ضخاع ممخناعح   ا  سةاث م 

ااع يماانهجح يي ُاممااا  ن مكلسااب  واا ع  مل خااز  يف اماا ن يمكاا ن يثم ض 

اط  دِا  كاا ةطا ٍب يُاا     هبا  كاا   سبلم بي  ي سيسلم ا سبنومش ضُلْاس 

 ةّص.

سبُمم ين ُام ب ج بُ م  ب ت ملم ع  ملك مُا نبا  حاّ  سبّل  ُساس  سبخط ب

يسيةسن   يا ةُا ضخه  م  الصُا بنسخج سبنص يم  سكر يسةسن مرح يم  

ع ي ةس  ه  يسخ خ مخ ت سبخط بح يما  الصاا ب يىل ا دي  الصا ب ب يب 
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خع يسبثم يف يسإلةس ين يُد    سب م م ت سبكِخع سبُ سل دا ع بِمن وم سب م م

عح يما  الصاا ب بل سواا يسب ا س  يسب نا ج يم  داا س  امسف  سب خلِ  

سب لخ  ا عح  امنله  ي مكنله  ي دمسضه . ساخنلما م ِخاُا سبخطا ب حخنلاذ 

 مد ح يع م ِخا سبمخن ت سبخط بخع نب   ض ا م ِخا سبخط ب ت سب  كنع.   
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 )قصيدة العدد(

 صرير الضاد

 هـ(1437)القصيدة الفائزة باملرتبة الثالثة يف مسابقة اجملمع الشعرية لعام 

: محمدن التالشعر
(1)

 

 

َ عْ زززز    َاا زززز  ا َاح ي َا ْ زززز  ْ َ ززززضع ْْ َي ززززبَاح ا  َى  َْ َْنزززز ع

ززززززززززز ي  َاَ ززززززززززز َ ا      
َن   ع ززززززززززز  ا ْدي   َ َ َا ْ ززززززززززز  ْ َو 

ززززَ ززززْ َح  زززز  َ        
ا ع َو 

ْ   ع َْ ززززز  ْ َـع ِْ  َ اْيزززز َ عزززز و  َك 

ززززززززززز  ا ََ َو     َ  ْىززززززززززز     اـعززززززززززز ع  َ  َ َاْح ْازززززززززززك 
َتع

زززززززز َ َ َ ا  ع  
َع ززززززززْ  َاْح   زززززززز  ا ِا ا زززززززز َ او   َ زززززززز َ  

َ   ع

َََ زززز     ا ـ    َ ْ َي ززززز اْش   ْورا َو  َي ززززبَاحزززز و  زززز َاْه   َـع  

ن زززززززز َ َ َ عْ    زززززززز   َا او  َ ززززززززح  َئ  زززززززز ع َْ وَـعا  َت ْ ززززززززحا

َََ ا ا َ  ْئزززززززززز   زززززززززز  ع اَاْ  ْن   ززززززززززح  زززززززززز َـع   َتاجع با  

َ                                                            َ

  َتخَجَيفَاحتعا  َاحََ زَ؛ َْ ز 1975َ:َ  َ    ت ن   َ  ح  َين َ ََح َاحت ََ(1َ)

  َواحزحواو  َاح َ   َو  سَوْ  َيفَي َ ب َ َط ئ ز  َ ز َاحَتز  َاح زَى  َواحا   ز

واحَختزز  ا َاح ززعَ   َحززيَ  اف زز َيفَ نزز  َ تعززح   َو  زز ئحَو  ززع  َيفَ   زز ى  َ

ع ززعَىاززبَفَزز َ  زز ا َ َو "اإل الءَيفَنظزز َ  اىززحَاإل زز ء" ختا زز  َ زز َ ىَ حززي:َ

  « ؛َاحظَآ َيفَت ْ ََاح َ  »ـ َْنب  َوىابَ  َوعَحتَ  قَت ْ َهَ  ََح
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ززززززززبَ ا    َ زززززززز َت   َ      
تع ززززززززحي َفع ا ع  َ ززززززززبَ  ْطزززززززز ا  َى 

َََ ـ زززززز  ا ا ـ ْ َ ا   زززززز  ززززززْحَ    َو   
و ع َا زززززز َاْح ا ززززززْ ضا   َ

َ
َع َ  ززززززززززز  ِ َ ـاْاباززززززززززز   َ

ززززززززززز    زززززززززززِ َح    ززززززززززز َـع ا َح   

َََ ا ا زززززززززز و  وَاْحب بي   َت ْ ززززززززززحا ززززززززززْ ا  اَح  ززززززززززح  اَ   َإع  

َ
***َ

نع  َا زززززز
َت ْديع زززززز  ا  َ َاْ  ْح َا   َال  ْعزززززز   َ زززززز َ اْشزززززز     َ

نْزززززززززََ َاْحع  و ا زززززززززحا َاْحخا
َتعْازززززززززكع ْ زززززززززع   ي  ا     

َح  ع

حعززززز َ  َو 
ا ع زززززح  ززززز َ  

ززززز َ ع   َْ َط  ِازززززضا ززززز َ ا  
ززززز َحع   َ

زززززززززز  ا ََ  ْ نْ
َو  ع  ِ ْ زززززززززب  

َ ع ززززززززز    عكع زززززززززبَ ع ا  َى 

زززززززززززيَاَ َا ِن  َ بيزززززززززززْ َتا زززززززززززْحَو  َو    ؛ي
اَاحنيزززززززززززحع     َ

َََ  ي  ا
َنيزززززززززززحع بع ب ززززززززززز    َو  ِ

زززززززززززز  َاْحع  ع زززززززززززنْي  َفا

هَ َا ززززززززززز َا  ْ َت 
ْعتاززززززززززز هع  َ َاْح

َ  ع َاحتيززززززززززز ززززززززززز ا َ ع ي َال 

ب ْتزززززززززززززََ َاطي ال  َو  ا ا ززززززززززززز ي ا   َ اْح ززززززززززززز َو 
وع    َ َاْح َيا

ززززْ ََ ا  ززززْ َو    َ ا ززززْ  ع َاْح   وعع َا زززز ززززْ َ ا
ت اعززززْضَ ع َْ ززززْ َ   َح 

َََ ززززززززززز  ا     َ َاْح  
َ عنْزززززززززززكع تعزززززززززززيع زززززززززززبَ        ا  َى 

زززززززْ ََ  َ ت    ْْ ززززززز َا  َ َط  ح  اع   َ ززززززز   َ َع َع  ززززززز اَئ   َ َ  ْيززززززز

َََ ـ   ا ززززززززززب   َاح ي
َ  يزززززززززز  ع ْا َ ْ زززززززززز ع َا ْ َـع زززززززززز  ع

َ ع

َ
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َاحنيزززززززز َ  ْيزززززززز    ع ـ ززززززززْ    َ ْ ززززززززح  ـ  ى  َ ززززززززحَ ال  ِ؛َ  
َحع

َََ ززززززززز  ا اى   َ اْح   ززززززززز َو     
َ ع  اا

اطع  َ ززززززززز َاْح   ززززززززز ع    َ

َ  َ ززززز ي  ززززز   َو  َاْحعا ززززز    زززززْحَو    َ
تعززززز َـعزززززكع َاحي ْنززززز ع   َ

ََ ززززززز  ا َاحنِ     
ززززززْ َ ع ززززززكع اْنت    زززززز    َو   ْ َاح

َ ع ززززززكع

ََ زززززز ع َ  يع  َ َاْح زززززز   َ-َا زززززز َـعززززززكع   َ ْ ََ-إعالي َان   ززززززع 

َََ ا ا َ  ي ززززززززززززززززززت  ْْ   َ ا   زززززززززززززززززز   َى  ززززززززززززززززززُّعني ا ي   َ

زززززززززززززززتَ َ ْْ ززززززززززززززز   َ   
اَو   ْ  ع ززززززززززززززز ه  َ  ْح  

َا ن كع َْا ع

َََ ززززز  ا ا    َ
َاْىتع زززززْت ع  َ ززززز َاْح

ززززز َو  ع
ا ع    َ ززززز َاْح

َو  ع

ََ زززززززززق  ا  ْع ززززززززز َ اـع   ـْ   ززززززززز َ  
َ ع ـ ززززززززز ا َاحنِ   

َتعْازززززززززكع

َََ َ  ْ ززززززت   ا َع عع َاحتيْ ززززززز زززززز ع ا  ززززززتيب َو  عزززززز َىع   َ

  ززززززْ ََ
اع ززززززْ َتا زززززز  ا َو  َاْي  

ْ ن زززززز َـعززززززكع ا  ززززززبَى  ْتا  َتا

َََْ  َ َـع زززززززززززززززإعالي ْْ   َ
ززززززززززززززز  ا  عزززززززززززززززكع َو     ا     َ

َ***َ

َ زززززززا ض  َي  َ  َال  ززززززز َاْح ا
ـ ناززززززز  ع َ

ززززززز  ع  َ
ْع زززززززبَ  َ  َْ

ززززز تا اََ زززززبَ    َ
َع َاْح زززززْ َ او   ح   َو 

ْ زززززكع ا  زززززبَى  َ اْخ  

ززززززززززيَ يا َا َت َ َع َاح يْ زززززززززز َ او    ا
زززززززززز  ع ج    َ ززززززززززْ ال  َح 

ََ ا ا ء  َال  َع َاح يْ ززززززززززززز َ او    
ْ ززززززززززززز  ززززززززززززز  َ   اتا   ء  َال 

َ
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 َ   
زززززززززِ َن ززززززززز  ع َا زززززززززْ َ ززززززززز َى  ن  ـععا   زززززززززْ َ        َ

ززززززززز   َاَ ْْ   َ
َع َاْحب ززززززززز  ِ

زززززززززجع  زززززززززِ َ   ززززززززز َحع ا    
َ ع

ززززززززز َ َ   
ِ   ع َ ززززززززز  ع زززززززززبَاْ  ْ    ا  زززززززززْ َى  اَت ع  ئ  َإع  

ََ ـ ززززززز  ا ززززززز َاْح      نْ   زززززززْ َى  ا  ززززززز َ   ْنج  ََ  ن زززززززْ َح   

َ زززززززْحَش   زززززززْ ََ
ِ
َاحَ ززززززز  َاحَجَززززززز ع َويفَ زززززززحع

ََ َاح زززززززز  عَ ا زززززززز  ا َ ـزززززززز عا َا َْ زززززززز
َحعا زززززززز  ع

َ اىع  زززززززز  َ  زززززززز َِ ـزززززززز َ َنزززززززز   اَ ديززززززززَ  

َ َ َإن ززززززززز  ا   ززززززززز ا ع ِ
َجَعع ززززززززز َاحَ ززززززززز 

ززززززززززز َتعيَ ْع اَيفَ   ززززززززززز  
زززززززززززحا  َ ا ع اَاح   َطززززززززززز  

ََ زززززززززززززززز    ا
َاحع ع ْتيَإحزززززززززززززززز   ي  َ َإْ َ ْيززززززززززززززززا

ََزززز َىا ززززح  َِ زززز َِحْزززز  َاح زززز  عَْزززز ي َوَزززز ََْ

الال ا َ َاحزززززززحي ْ َـزززززززيَحعبنززززززز َاح  ززززززز ع َي َئززززززز

ززززززز َ َ  ع َاْه وزززززززْ َـَْززززززز ى يَاحبَززززززز  ا َ زززززززحع

ََ َإ بزززززززززز  ا َاحني زززززززززز ع َإ ب تعززززززززززيَيفَاىزززززززززز ارع

َاَ َح ززززززززز تازززززززززك  ض 
زززززززززْ َت  زززززززززَئع َح ن يززززززززز اَراي

ََ َوو  ززززززززززز  ا َ ىنززززززززززز    َاح  اززززززززززز      ززززززززززز  
َ ع

َع ززززززززْ ََ زززززززز َط حَزززززززز َر زززززززز  و َن  ي  ْ َي 
زززززززز ع َح 

ََ َاحْززززززززَ وا ا َا  ر  َـَ  زززززززز َ  ززززززززْحَيزززززززز   ع

َ
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زززززززززززي َن اهح  َْ َطززززززززززز حعْ َ ت وع زززززززززززيَوايزززززززززززتن ع

ََ َووززززززززززز ال ا َ  ززززززززززز    زززززززززززك  َْ ح  َ  ززززززززززز ي

ززززززيَ َا َيفَ ع  فع َ  ْزززززز َ زززززز َان ززززززكي َالَان ززززززكي

َهَ  َ َوت ْززززززززززززززززتحع ا ا َي زززززززززززززززز  ززززززززززززززززيَاحَج 
َ  ع

زززززززز َ َـع   ْح ا
ززززززززعع زززززززز َي 

ئع زززززززز ي تعيَاح ي
ززززززززْ    َى  ع َي 

ََ ززززززززززز ي  ا
َاْحع  ع  ززززززززززك 

َو  تع زززززززززززْ اا زززززززززز َاْحع   َ ُّعني   َ

َ  
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