
          

 

 

 

 سمطنة عماف

 جامعة نزكل

 قسـ المغة العربية كآدابيا
 

اللهجات العربٌة فً تٌسٌر التفسٌر للشٌخ محمد 

 هـ(2443بن ٌوسف أطفٌش )ت:

 )دراسة لغوٌة(
 

 رسالة تقدم بها الطالب:

 زكرٌا بن ثانً بن سعٌد الحسنً

 

استكماًلا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً اللغة 

 بهاالعربٌة وآدا

 تخصص: دراسات لغوٌة

 

 

 إشراف:

 أ.د/ أحمد هاشم السامرائً

 م3127 مارس -هـ 2541 اآلخرةجمادى 



 
 ب

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــدإء  إ 

 

 ...اءًَِيف انسَّ وُعُسًْفَ جٌابِثَ وُهُصْ، أَْمٍصِأَ سَضَخْأَ ٌدٍهَ عُإال عَ جُبُنْال حَ انْاَِعَتَسة ًََإٌ انثَّ

 ...ْمِصُِ األَاندًَِ ًحَِ زُنَإِفَ

 ...ٌٌِنُِ احلَيِّأُ بِهَْ قَنَإًَِ

 اــــــــًَـُــــــكـِـــــــنـْـــــاب ةَسَــــــًَـَــا ثـــــــــًَـُـــــكــــــــــّدِـــــــــىْأُ

 ِ...ايِهَقْأِْ ًَايِيَنْإِ ِِحِْ ًَخِجًََْ شَنَإًَِ

 ِ...ائِشَحْأَُ ًَدِبِكَ ثِارَهَُ ) حيَْ، ًإسساء( فَادِنًََْ أَنَإًَِ

 ا...ىَازِسَسْأًََ تِغَانهُّ نيِعٍِ يَيِ فِشْيف انسَّ بٍاغِزَ عٍايِطَ مًِّإىل كُ

 عَـِــــــــاضٌَــَـــــخـــــــًُـــــــان مَـــــــًَـــــــعَـَّــــــا انرَــــــــــُ ىَدِــــــــــىْأُ
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 انشكس ًانخقدّس

 

 ((ال َّشْكُسُ اننَّاضال َّشْكُسُ اهلل يٍ ))

 بعد محد اهلل حعاىل ًشكسه عهَ يا حفضم ًأَعى...

فإَِ أحقدو بانشكس اجلصّم، ًانعسفاٌ املدّد إىل األسخاذ اندكخٌز أمحد ىاشى انسايسائِ 

عهَ يا قديو يٍ سدّد انسأُ ًزجاحت انفكس، ًدقت انخٌجْو ًاملخابعت ًىٌ ّشسف عهَ 

 ىرا انبحث.

ى انهغت انعسبْت جبايعت َصًٍ عهَ حٌجْييى ًَصحيى يل طٌال فرتة ًإىل األساحرة يف قس

 كخابت انبحث.

 ...اعدة ًأعاَين عهَ إجناش ىرا انعًمًإىل كم يٍ يدَّ يل ّد انعٌٌ ًاملس

 هلى يين كم انشكس ًانخقدّس
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 المحتويات

 
  العنكاف 
 ب اإلىداء 
 ج الشكر كالتقدير 
 د قائمة المحتكيات 
 ح بالمغة العربية ممخص الرسالة 
 م ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية 
 ُ المقدمة 

  ومنيج الشيخ في دراسة الميجات  المغة والميجة في التمييد: سيرة المؤلف،
 ٕ : سيرتواألكؿ لمبحثا
 ٖ اسمو كلقبو كنسبو 
 ٗ مكلده ككفاتو 
 ٗ شيكخو كتبلميذه 
 ُُ آثاره المغكية 
 ُِ (كتاب )تيسير التفسير 
 ُّ الميجة في فقو المغة  -ُ: الثاني مبحثال
 ُْ تعريؼ المغة كالميجة كالفرؽ بينيما 
 ُٕ عبلقة الميجات بالمغة 
 ُٖ أسباب حدكث الميجات 
 ُٗ أسباب تكحد الميجات 
 ِِ نظرة المغكييف إلى لغات القبائؿ 



 
 ه

 ِْ منيج الشيخ في دراسة الميجات  -ِ
 ِْ دهمعيار المغة الفصحى عن 
 ِْ طريقتو في عرض المغات 
 ِٗ بالقرآف كالقراءات احتجاجو 
 ِٗ احتجاجو بالشعر 
 َّ احتجاجو بالركايات 
 ُّ يجاتم  لتقكيـ ا 

 ّّ الفصل األول: المجال الصوتي
 ّٓ المبحث األكؿ: اليمز

 ّٔ التحقيؽ 
 ّْ التخفيؼ 
 ْٗ اإلبداؿ 

 ٓٓ المبحث الثاني: اإلبداؿ الصكتي
 ٔٓ اإلبداؿ بيف الفاء كالثاء 

 ٓٔ الفصل الثاني: المجال الصرفي
  المبحث األول: الميزان الصرفي

 ٔٔ بيف الضـ كالفتح في ) الض عؼ( ك ) الضُّعؼ( 
 )  ٗٔ الفعؿ األجكؼ )ميتُـّ
 ّٕ االختبلؼ في كزف )الماعكف( 
 ٕٕ االختبلؼ في كركد الكزف )تىٍفعيمىة( 

  حذفالمبحث الثاني: ال
 )  َٖ حذؼ عيف الفعؿ مف )ظىٍمتى



 
 و

 ٖٔ مف أبنية المصادر )كذابا( المبحث الثالث:
 ّٗ التذكير كالتأنيث المبحث الرابع:

 ٕٗ مف باب )فعمت كأفعمت( المبحث الخامس:
 ََُ مف باب اإلعبلؿ )القصكل( المبحث السادس:

 َُْ الفصل الثالث: المجال النحوي
  : األسماءالمبحث األول

 َُٓ إثبات األلؼ في الضمير )أنا( 
 َُٗ المثنى 
 ُُْ الستثناء المنقطعا 

  األفعاؿ المبحث الثاني:
 ُُٕ مطابقة الفعؿ لفاعمو 
 ُُِ تعدم الفعؿ كلزكمو 

  بيف االسمية كالفعمية المبحث الثالث:
 ُِْ صرؼ ما ال ينصرؼ 
 ُِٗ اسـ الفعؿ )ىمـ( 

  الحركؼ المبحث الرابع:
 ُّٓ ما( النافية) 
 َُْ كاك الثمانية 

 ُّْ الفصل الرابع: المجال المعجمي
 ُْْ (َبَعلَ ) 
 ُْٕ (َخَمرَ ) 
 ُْٗ (َخَوفَ ) 



 
 ز

 ُِٓ (َرَجا) 
 ُٓٓ (َرَقمَ )  
 ُٕٓ (َزْمَهرَ ) 
 ُٗٓ (َزَوجَ ) 
 ُِٔ (َسَجرَ ) 
 ُّٔ (َصَرمَ )  
 ُٓٔ (َعَتوَ ) 
 ُٔٔ (َعَجلَ ) 
 ُٕٔ (َعَذرَ ) 
 ُٗٔ (ٌَبَ غَ ) 
 ُُٕ (َفَتحَ ) 
 ُّٕ (َكَندَ ) 
 ُٕٓ (لََها) 
 )  ُٕٕ )مىعىفى
 )  َُٖ )كىجىؼى
 ُِٖ )يأس( 

 ُٕٖ الخاتمة كنتائج البحث
 ُِٗ الكاردة في البحثكالبيئات فيرس القبائؿ 

  قائمة المصادر كالمراجع
: المطبكعات   ُٕٗ أكالن
 ُِٖ ثانيا: البحكث كالدكريات 
 ُِٗ رسائؿ العمميةثالثا: ال 



 
 ح

 الممخص

الميجات العربية في تيسير التفسير لمشيخ محمد بن يوسف 
 ىـ(2331أطفيش )ت: 

 إعداد/ زكريا بف ثاني بف سعيد الحسني

يسعى البحث إلى دراسة مسائؿ الميجات العربية الكاردة في كتاب تيسير التفسير 
مادة الميجات التي  لمشيخ محمد بف يكسؼ أطفيش، كتقـك ىذه الدراسة عمى جمع

دراسة أيفصح  -كفؽ خطة البحثعمى  –ثـ أدرس كؿ مسألة ذكرىا الشيخ في كتابو ،
فة ما لـ مف القبائؿ العربية كصحة ما نسبو الشيخ أك إضا مستعممييامعيا عف 

فر لدم  مف آياتو قرآنية، أك أشعار ، أك ركايات؛ كصكالن إلى ينسبو، مستشيدنا بما تك 
ا ، معتمدنا عمى السماع حيننا ، كالقياس حيننا آخر، كمشيرنا  ترجيح ما أراه راجحن

لؤلفصح منيا  أك األقيس، فضبلن عف ذلؾ فقد قمت بتأصيؿ مجمكعة مف النصكص 
الميجية بما يشابييا في الميجات الحديثة كال سيما ليجة أىؿ عماف كالمغات الجزرية 

 ة الحديثة.معتمدنا عمى المصادر المترجمة كالدراسات الميجي

كقد اقتضت طبيعة البحث أف تقـك عمى تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة ذكرت فييا أىـ 
 النتائج التي تكصمت إلييا.

منيج  ، ثـالمغة كالميجةعرجت عمى تعريؼ بسيرة الشيخ ك  فيو أما التمييد فعرفت
الشيخ في دراستو لميجات، كفي الفصؿ األكؿ تناكلت المسائؿ الصكتية مف ىمز 

ب داؿ صكتي، ثـ تناكلت في الفصؿ الثاني المسائؿ الصرفية كالميزاف الصرفي كا 
كأبنية المصادر كالتذكير كالتأنيث كاإلعبلؿ، كفي الفصؿ الثالث تناكلت المسائؿ 
النحكية كاألسماء كاألفعاؿ كما جاء بيف االسمية كالفعمية كختمتو بمسائؿ الحركؼ، 



 
 ط

جية المتعمقة بالمعجـ كرتبتيا عمى الترتيب كفي الفصؿ الرابع تناكلت المسائؿ المي
 األلفبائي.

 كاختتمت البحث بنتائج تكصمت إلييا في أثناء البحث.

 كاهلل كلي التكفيؽ.
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Abstract 

Arabic Dialects in Taysir Al-Tafsir by Sheikh Muhammad bin 

Yousef Tfayyesh (d. 1332 AH) 

 

By: Zakaria bin Thani bin Said Al-Hassani 

 

The research reviews Arabic dialects in Taysir Al-Tafsir (lit. 

Facilitation of Interpretation) by Sheikh Muhammad bin Yousef 

Tfayyesh. The candidate collects the dialects mentioned in Sheikh 

Tfayyesh’s book, and then studies every problem according to the 

study plan. The candidate indicates the Arab tribes that used each 

dialect and the integrity of Sheikh Tfayyesh’s statements along with 

some points Sheikh Tfayyesh did not mention based on citations of 

relevant Qur’anic verses, lines of poetry, or narrations to reach the 

most likely conclusions. The candidate relies on both sama’ 

(narrations) and qiyas (deductive analogy) while pointing to the most 

eloquent or standard thereof. The candidate has also renders some 

dialectical texts in their relevant modern dialects especially that of the 

people of Oman and Semitic languages based on translated sources 

and modern dialectical studies.  



 
 ك

 

The study consists of a preface, four chapters and a conclusion in 

which the candidate states the most important findings. 

 

The preface introduces the biography of Sheikh Muhammad bin 

Yousef Tfayyesh, defines “language” and “dialect” and overviews 

Sheikh Tfayyesh’s approach in his study of dialects. Chapter One 

address the phonetic issues of hamz (glottalization) and ibdal 

(replacement or mutation). Chapter Two touches upon the 

morphological issues, such as the morphological scale, structure of 

infinitives, masculine and feminine, and I’lal (vowel changes) Chapter 

Three deals with the grammatical issues, such as nouns, verbs, words 

that can be nouns or verbs, and letters. Chapter Four handles the 

lexicological dialectical issues and their entries as per alphabetical 

order. 

The study concludes with the findings the candidate reaches. 

 

Only God grants success 
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 المقدمة:
الحمد هلل الذم جعؿ اختبلؼ األلسف مف عظيـ آياتو، كمي ز العربيةى أٍف جعؿ بيا 

ؿ قرآنو، كسائر تعميماتو، كالصبلة كالسبلـ عمى مف جمع بيف سبلمة لغتو، نزك 
كعمى آلو، كأصحابو، كمف سار عمى نيجو، كاتبع   كفصاحة بيانو، سيدنا محمد
 سيرتو كخطكاتو، أما بعد،،،

فيا  يا مف بيف المغات كشر  فقد تمي زت المغة العربية أٍف جعميا اهلل لغةن مقدسة، كخص 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ : -  قاؿ إذلغة كتابو العزيز،  بأف تككف

ىذه المغة، كعمكِّ شأنيا نالٍت نصيبنا كافرنا مف كلقداسة   ؛[   3ٌوسف: سورة ] چ
ا كحديثنا ، حتى فاقت ىذه الدرا سات حد  الكثرة كالكفرة، الدراسات كالبحكث قديمن

كداللةن، إال أف ما ، ، كصرفنا، كنحكناأصكاتنا ت ىذه الدراسات بيف مجاالت المغة:عكتنك  
ينقص تمؾ الدراسات كجكد دراسات مستقمة تيٍعنىى بالميجات العربية ، كثرائيا، كدرسيا 

لبتة، اال يعني عدـ كجكد دراسات سابقة  المغكم لكؿ مجاؿ مف مجاالت المغة، كىذا
التناكؿ في فقد كانت ثمة مؤلفاتي عممائنا تتناكؿ ىذه المسائؿ ، كلكف يأتي ىذا 

 -طياتيا، كأنيا تبقى متناثرة بيف سطكر مجاالت المغة المختمفة، ككانت دراساتيـ 
 تقتصر عمى السماع. -في الغالب

، ييعنىى بجمع مسائؿ الميجات  ثـ تطكر  حديثنا عمـ الميجات حتى أصبح عممنا مستقبلا
لتفتيش عف ىذه كتصحيحيا، كالتنقيب عف المتشابو منيا، كالمختمؼ عنيا، كمحاكلة ا

الميجات بيف أشعار الجاىمييف كاإلسبلمييف، كركايات األعراب، حتى أصبح عمـ 
 الميجات الحديث عممنا غنياا بمسائمو، كشكاىده، كقياساتو، كعممو.
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كاصمت البحث فيو، كباستشارة مف  كرغبة مني في المحاؽ بيذا الركب المكفؽ،
 . م أشار عمي  دراسة ىذا المكضكعاألستاذ الدكتكر أحمد ىاشـ السامرائي الذ

أف القرآف الكريـ ىك أكثؽ المصادر كأقكاىا عمى اإلطبلؽ في استنباط إلى كنظرنا 
 و.مختصةن بما كرد في دراسة الميجاتمسائؿ المغة كفركعيا، فقد اخترت أف تككف 

ًره في أطفيشتفسير العبلمة الشيخ محمد بف يكسؼ  كألىمية ، كثقتي بعممو، كتبحُّ
سائؿ المغة، كقضايا التفسير، فقد ارتأيت أف تككف دراستي بما كرد مف مسائؿ في م

 ، كمف ىنا كاف عنكاف رسالتي: خاصة تفسيره المكسـك بػػ )تيسير التفسير(

) الميجات العربية في تيسير التفسير لمشيخ محمد بن يوسف 
 ىـ(.2331ت: أطفيش

 )دراسة لغوية(

، ، كمبلحؽف مف مقدمة، كتمييد، كأربعة فصكؿ، كخاتمةتكك  تأف  الرسالةطبيعة  تاقتض
 جاءت عمى النحك اآلتي:

 المقدمة:

 تحدثت فييا عف أسباب اختيار المكضكع، كمصادره، كخطتو، كمنيج البحث فيو. 

 :نأطفيش والميجات(، وقسمتو عمى مبحثي خصصتو لـ )لشيخ محمد بن يوسفالتمييد:

 األكؿ:  لمبحثا

، مف حيث: )كالدتو، ككفاتو، كأىـ أطفيشلشيخ محمد بف يكسؼ ا سيرةتطرقت فيو إلى 
 )تيسير التفسير(. ، ميداف البحث،آثاره المغكية، ثـ عر فت بكتابو 

 الثاني:  المبحث
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تحدثت فيو عف )الميجة في فقو المغة( ، كعرفت بمصطمحات )المغة، كالميجة( كأكضحت 
لميجات، كأسباب تكحدىا، كضمنتو الفرؽ بينيما، ثـ أكجزت القكؿ في أسباب حدكث ا

 ةفي دراس أطفيشكذلؾ نظرة المغكييف إلى لغاًت القبائؿ، كاختتمتي التمييد بمنيج الشيخ 
مغات، كشكاىده، يجات، مف حيث: معيار المغة الفصحى عنده، كطريقتو في عرض المال

 ىذه الميجات.كركاياتو، كتقكيـ 

  :سمتو عمى مبحثينفق )المجال الصوتي( خصصتو لــ الفصل األول

 .ميا كاستعماؿ بعض العرب إياىااك( مف ناحية أحاليمزتناكلت فيو ) المبحث األكؿ:

 (، فكجدتو بيف الحرفيف )الفاء كالثاء(.اإلبداؿ الصكتي) تناكلت فيوالمبحث الثاني : 

  :، وقسمتو عمى ستة مباحث، وىي)المجال الصرفي(خصصتو لـ الفصل الثاني 

 ( مف حيث ميزاف األسماء كاألفعاؿ.الميزاف الصرفيتناكلت فيو )المبحث األكؿ:  

 . (الحذؼتناكلت فيو )المبحث الثاني: 

 . (أبنية المصادر) تناكلت فيو المبحث الثالث:

  (.التذكير كالتأنيثتناكلت فيو ) المبحث الرابع:

 باب )فعمت كأفعمت(.  تناكلت فيو اختبلؼ العرب في المبحث الخامس:

  .(اإلعبلؿتناكلت فيو ) لسادس:المبحث ا

  :، فقسمتو عمى أربعة مباحث، وىي) المجال النحوي(خصصتو لـ الفصل الثالث 

(، كىي: ) إثبات األلؼ األسماء) تناكلت فيو اختبلؼ العرب في استعماؿالمبحث األكؿ: 
  (.كاالستثناء المنقطع ،كالمثنى في الضمير )أنا(،
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مف حيث ) مطابقة  األفعاؿتبلؼ العرب في استعماؿ تناكلت فيو اخ المبحث الثاني :
.)  الفعؿ لفاعمو، كالتعدم كالمزـك

بيف االسمية ) تناكلت فيو اختبلؼ العرب في استعماليـ لما جاء المبحث الثالث : 
 (.، اسـ الفعؿ(، كىي: )الممنكع مف الصرؼكالفعمية

، كىي: ) ما النافية، ك ؼالحرك  تناكلت فيو اختبلؼ العرب في استعماؿالمبحث الرابع:  
 كاك الثمانية(.

فيو األلفاظ الكاردة في القرآف الكريـ فدرست ، )المجال الداللي( خصصتو لـ الفصل الرابع
بمغة قبيمة معينة، أك مجمكعة مف القبائؿ دكف غيرىا، مختمفة في المعنى، كرتبتي ىذه 

 األلفاظ عمى الترتيب األلفبائي، مراعينا جذر الكممة.

 النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة.ضمنتيا  تمة:الخا
المغكية  المجاالتأما طريقة البحث فقد قامت عمى جمع المادة الميجية مقسمةن عمى 

 ألفاألربعة:) الصكتي، كالصرفي، كالنحكم، كالداللي( مف كتاب: ) تيسير التفسير(؛ ك 
أف أبحث  إلى اضطررتأصحابىيا ف لـ يذكرفي كثير مف قضايا الميجات  أطفيشالشيخ 

لمكقكؼ عمى  -ك بعيدفي كتب التراث التي تتصؿ بالمغة مف قريب أ -قدر المستطاع  -
لنظر في ليجات أخرل لـ يذكرىا الشيخ في التحقؽ مف نسبة الشيخ، أك اأصحابيا، أك 

 أف يعبر الشيخ -كأنا أبحث في مسائؿ الميجات  -نصو، كأكثر ما كاجيني مف تحدٍّ 
...( إلى  بقكلو:  )كبعض العرب يقكؿ...(، ك)مف العرب...(، ك) ىذه لغة...(، ك)عميو قـك

المجيدة في تتبع مصادرىا األكلى التي سيقت  العمـكغير ىذه األلفاظ العامة، كصيغ 
؛ ألتحقؽ مما إذا كانت تمثِّؿ ليجة مف تطم ب األمر أف أقؼى معيا زمننا طكيبلن ففييا، 

ا، كفي كثير مف المسائؿ كنت أكتشؼ أنيا معينن  لغكيااتنتيج مذىبنا  ليجات العرب، أك
 تمثؿ مذىبا نحكيا، فأتركيا لعدـ اختصاص بحثي بيا.
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دراسة أيفصح معيا عف أصحابيا مف  -كفؽ خطة البحث عمى -ثـ أدرس كؿ مسألة 
ايات؛ كصكالن فر لدم  مف آياتو قرآنية، أك أشعار ، أك رك لقبائؿ العربية، مستشيدنا بما تك ا

ا ، معتمدنا عمى السماع حيننا ، كالقياس حيننا آخر، كمشيرنا  إلى ترجيح ما أراه راجحن
لؤلفصح منيا  أك األقيس، فضبلن عف ذلؾ فقد قمت بتأصيؿ مجمكعة مف النصكص 
الميجية بما يشابييا في الميجات الحديثة كال سيما ليجة أىؿ عماف كالمغات الجزرية 

، فسارت منيجية البحث عمى ترجمة كالدراسات الميجية الحديثةصادر الممعتمدنا عمى الم
 .الكصفية

ا بالميجات كىي دراسات كثيرة استعنت بيا في  أما الدراسات السابقة فمنيا ما كاف خاصا
الشيخ  بحثي ككث قتيا في قائمة المصادر كالمراجع، أما الدراسات المغكية التي تناكلت

 كتاب )تيسير التفسير( فكاف مف أبرزىا: في بذكر ما كانت فيأطفيش فيي كثيرة، كأكت

االختيارات النحكية لمشيخ أطفيش مف خبلؿ تيسير التفسير، سالـ بف مسعكد  -ُ
 ـ. )رسالة ماجستير(ََِٕالصكافي، جامعة اليرمكؾ، األردف، 

القضايا الببلغية كالنقدية في تيسير التفسير لمشيخ محمد بف يكسؼ أطفيش،  -ِ
صفية تحميمية(، حافظ األمبكسعيدم، جامعة السمطاف قابكس، سمطنة )دراسة ك 
 ـ. )رسالة ماجستير(ََِٕعماف، 

كقد تعددت مصادر ىذا البحث كمراجعو مف كتب المغات ككتاب لغات القبائؿ الكاردة في 
ىػ( كالمغات في القرآف البف حسنكف ِِْالقرآف الكريـ ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ )ت: 

ككتاب لغات القرآف المركية عف ابف عباس لمكزاف الحنفي )مف عمماء القرف  ىػ(ّٖٔ)ت: 
الخامس اليجرم(  إلى كتب النحك، كأصكلو عمى اختبلؼ عصكرىا ككتاب سيبكيو )ت: 

كاالقتراح في عمـ أصكؿ النحك لمسيكطي )ت: ىػ(، ِٖٓكالمقتضب لممبرد )ت:  ىػ(،َُٖ
ىػ(، كدقائؽ ُِّشتقاؽ البف دريد )ت:ىػ( كغيرىا، إلى كتب الصرؼ ككتاب االُُٗ

ىػ(، كالممتع في التصريؼ البف ّّٖالتصريؼ ألبي القاسـ بف محمد المؤدب )ت: 
ىػ(، إلى كتب التفسير كالقراءات كتفسير الطبرم )ت: ٗٔٔعصفكر اإلشبيمي )ت: 
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ق( كالبحر المحيط ألبي حياف األندلسي ّٖٓىػ(، كتفسير الكشاؼ لمزمخشرم )ت: َُّ
ىػ(، كالمباب البف عادؿ الدمشقي ٕٔٓىػ(، كالدر المصكف لمسميف الحمبي )ت: ْٕٓ)ت: 
ىػ(، كمعاني َِٕمفراء )ت: ل معاني القرآف ىػ(، إلى كتب معاني القرآف ككتابٕٕٓ)ت: 

عرابو ألبي إسحاؽ الزجاج )ت:  ىػ(، ّّٖىػ(، كمعاني القرآف لمنحاس )ت: ُُّالقرآف كا 
ىػ(، ِٓٓبي حاتـ السجستاني )ت: أل المذكر كالمؤنث إلى كتب المذكر كالمؤنث ككتاب

ىػ(، إلى كتب تراجـ ُّٓإلى كتب األضداد ككتاب األضداد ألبي الطيب المغكم )ت: 
ىػ( كمعجـ الشعراء ِٕٔالشعراء كاألنساب ككتاب الشعر كالشعراء البف قتيبة )ت: 

ى البحكث ىػ( ، إلِٖٓىػ( كنسب عدناف كقحطاف لممبرد )ت: ّْٖلممرزباني )ت: 
كالدراسات الحديثة كالمعاصرة ككتاب الميجات العربية في التراث لمدكتكر أحمد عمـ الديف 
الجندم، ككتاب الميجات العربية كالثراء المغكم لمدكتكر أحمد السامرائي، ككتاب الميجات 

 العربية نشأة كتطكرا لمدكتكر عبدالغفار ىبلؿ... كغيرىا.

ال يىٍشكيري اهلل مىٍف ال يىٍشكيري الن اس(: ) كؿا، كمف منطمؽ قكؿ الرسكأخيرن 
،  أرل أنو مف (ُ)

الدكتكر : أحمد ىاشـ إلى فضيمة المشرؼ األستاذ  الكاجب عمي  أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ
الذم شىريٍفتي بقبكلو اإلشراؼى عمى بحثي، كمتابعة مراحمو أكالن بأكؿ، ككاف السامرائي، 

دىه منِّي، كمتحم مرشدنا، كمكجينا ، كمدققنا،  بلن عثراتي كأخطائي، فمو منيكصابرنا عمى ما كجى
 ، عمى فضمو ككرمو.كموالشكر 
مف مىد  ليى يدى العكف كالمساعدة، كأعانني بكتاب أك مراجعة أك تكجيو أك كممة  كيؿِّ لكأشكر 

 طيبة أنارت بصيرتي، كأكقدٍت ىمتي.
، كذىكِّرني المي ، ـ عمٍِّمني ما جيمتي ، يارب  العالميف.كاجعمني عامما نسيتي  بلن بما عممتي

ًليُّ التىٍكًفيؽ  كاهللي كى
 

 الباحث: زكريا بف ثاني بف سعيد الحسني
 

                                                           

 (.ُُْٖ(، كأبك داكد في سننو ) ِٕٔٗركاه أحمد في مسنده )  (ُ)
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مكجزة لمشيخ محمد  سيرة 
، ككتابو أطفيشبف يكسؼ 

 )تيسير التفسير(
 



 
8 

 

 اسمو كلقبو كنسبو: -ُ

دالرحمف بف عيسى بف إسماعيؿ بف صالح بف عب ىمحمد بف يكسؼ بف عيس :ىك
عائمة شييرة بالعمماء مف بني  ينتمي إلى بف محمد بف عبدالعزيز بف بكير الحفصي

 -ىػ ِٓٔ، كينتيي نسب الشيخ إلى الحفصييف العائمة المالكة بالمغرب )(ُ)يسجف
ـ(، ثـ يصمو إلى أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي ُْٕٓ -ُِِٗىػ / ّٖٗ

 يقكؿ:  اتصاؿ نسبو بعمر بف الخطاب ثـ بالنبي ، كفي (ِ)اهلل عنو

 (3)وبالنبيِّ في ُلَؤيٍّ وُزَمرْ   َمَع اْجِتماِعي في َعِديٍّ ِبُعَمرْ 

ٍذ تىعىاؿى كيٍؿ( مف ثبلثة أطفيشأما ) ( فيك لقب أسرتو، كىي في لغة ميزاب بمعنى: ) خي
 .(ْ)كربما ىك كناية عف الكـر كالجكد مقاطع بيذا الترتيب،

ا بػػ )القطب(، كلىق بو كذلؾ عند اإلباضية بمقب )قطب األئمة(، كيختصر أحيانن  كاشتير
 .(ٓ)ىػ(ُِّّبذلؾ نكر الديف السالمي العماني)ت: 

                                                           

ينظػػر: معجػػػـ أعػػػبلـ اإلباضػػية )قسػػػـ المغػػػرب( ، إبػػراىيـ بػػػف بكيػػػر بحػػاز كآخػػػركف، نشػػػر  - (ُ)
 ّٖٓ/ْـ،ُٗٗٗالجزائر، -جمعية التراث، القرارة

ناصر كينتف، جمعية التػراث، آراء الشيخ محمد بف يكسؼ أطفيش العقدية، مصطفى بف ال - (ِ)
 ِّـ، ُٔٗٗ-ىػُُْٕالجزائر، -القرارة

السبلسػػؿ الذىبيػػة بالشػػمائؿ الطفيشػػية، إبػػراىيـ بػػف بكيػػر القػػرارم، مكتبػػة القطػػب، يسػػجف،  - (ّ)
 ّٓالجزائر، 

ينظر: الفكر المغكم لمشيخ محمد بف يكسؼ أطفيش مف خبلؿ كتابو شرح الميػة األفعػاؿ،  - (ْ)
بػػػف عبػػػداهلل الرمحػػػي، أطركحػػػة دكتػػػكراه مقدمػػػة لجامعػػػة العمػػػـك اإلسػػػبلمية د. أحمػػػد بػػػف محمػػػد 

 ٖ-ٕـ، َُِْبماليزيا، 
 ِْشيخ محمد بف يكسؼ العقدية، لينظر: آراء ا - (ٓ)
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 مكلده ككفاتو: -ِ

مف كادم ميزاب ىػ، في بمدة )غرداية( ُِّْ عاـفي الكلد الشيخ عمى األرجح 
مو، حتى إنو مف فقره لـ حياة مميئة بالفقر كشظؼ العيش بسبب يت بالجزائر، كعاش

يجد نفقات مراسبلتو التي يبعث بيا إلى العمانييف، كلـ يجد ما يستنسخ بو كتبو 
 .(ُ)فضاعت بعض آثاره

ىػػ، المكافؽ لو ُِّّ مف العاـربيع الثاني  ِّأما كفاتو فقد كانت يكـ السبت 
ـ  بو ثمانية أيابعد ا كثمانيف سنة، ـ، عف عمر يناىز تسعن ُُْٗ ـ، كتذكر مرض أل

ـ؛ إذ كىضعى لو أحد ُُْٗبعض المصادر أنو كاف مف السبعة الذيف قيًتمكا بالسِـّ سنة 
 .(ِ)ي حذائو تسبب في كفاتو بعد أسبكعالعمبلء الفرنسييف سيماا ف

 شيكخو كتبلميذه: -ّ

 : أطفيشمف أشير شيكخ العبلمة 

 ي العاـفا في بني يسجف بف عبداهلل أزبار: كاف قاضين  ىالشيخ محمد بف عيس -ُ
 .(ّ)ـ، تكلى منصب مشيخة كادم ميزابُّٖٖ

مدرسة  وليسجني: تكلى مشيخة بني يسجف، كلالشيخ سميماف بف عيسى ا -ِ
ا، كعيقدت لو إمامة الدفاع في ردِّ ىجـك عف كادم عممية خرجت عمماء كبارن 

                                                           

 ّٖٓ/ْ، كمعجـ أعبلـ اإلباضية، ِٔينظر: آراء الشيخ العقدية،  - (ُ)
يػػػى بػػػف بيػػػكف حػػػاج ينظػػػر: رحمػػػة القطػػػب، الشػػػيخ محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ أطفػػػيش، تحقيػػػؽ: يح - (ِ)

 ِٕ، كآراء الشيخ العقدية، ِّـ، ََِٕمحمد، الجزائر، 
 ِِٖ/ْمعجـ أعبلـ اإلباضية،  - (ّ)
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دم زكريا( شاعر الثكرة ىػػ، كمف أحفاده )مفَُِّ في العاـميزاب 
 .(ُ)التحريرية

ىػ(: مف عمماء بني يسجف َُّّ)ت:  أطفيشإبراىيـ بف يكسؼ  الشيخ  -ّ
ا بسعة بكادم ميزاب، كىك شقيؽ الشيخ، درس في عيماف، ككاف معركفن 

 .(ِ)اطبلعو ككلعو بالكتب

 .(ّ)الكثير، نقتصر منيـ عمى ىؤالء غيرىـك 

 أما تبلميذه فيـ كيثير، أبرزىـ:

صدر لمتدريس بعد كفاة ىػ(: تى ُّْٕالشيخ الحاج صالح بف عمر لىٍعًمي )ت: -ُ
ابة، كاشتغؿ باإلصبلح ا خاصة لذلؾ، كرأس مجمس العز  الشيخ كفتح دارن 

 .(ْ)ياالجتماع
ـ(: قاد المقاكمة الميبية َُْٗ -ىػػ ُّٗٓالشيخ سميماف باشا الباركني )ت:  -ِ

ا في مجمس األمة العثماني عف ا رسمين ضد االستعمار اإليطالي، ككاف عضكن 
 .(ٓ)بمده

ـ( : عالـ كبير ُٓٔٗ -ىػ ُّٖٓ)ت:  أطفيشإبراىيـ بف محمد أبك إسحاؽ  -ّ
 ، ثـ سافر إلى تكنس لنشر العمـ كالمعرفة،أطفيشتتممذ عمى يد عمو الشيخ 

                                                           

 ّّْ/ّ، معجـ أعبلـ اإلباضية – (ُ)
 ُٕ/ِ،  المرجع نفسو – (ِ)
 ُِ-ٗينظر: الفكر المغكم لمشيخ أطفيش  - (ّ)
 ْٕٓ/ّينظر: المرجع نفسو،  - (ْ)
 ِْٔ/ّينظر:المرجع نفسو،  - (ٓ)
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كبعدىا أبعدتو فرنسا إلى مصر، فأس س ىناؾ مجبلت منتظمة، كاستطاع أف 
 .(ُ)اا كبيرن ا كعمميا مارس نشاطا إصبلحيا ي
 
 آثاره المغكية: -ْ

ا ا، كال يزاؿ أكثر مف أربعة عشر أثرن مئة كخمسة كثبلثيف أثرن  أطفيشالشيخ آثار بمغت 
ل فات (ِ)ا إلى اليـكمفقكدن  ، كمف أىِـّ ميؤى ، كتنكعت مؤلفاتو في مختمؼ الفنكف كالعمـك

 الشيخ المغكية:

)قصيدة الغريب(: كىي نظـ لكتاب )مغني المبيب( أل فىيا الشيخ في عمر  -ُ
ىذه القصيدة مف أكائؿ ميٌؤل فاتو، كعدد أبياتيا  تعدُّ ك السادسة عشر مف عمره، 

 (ّ)ألفاف كتسعة عشر بيتا.
بأنو استكعب الشركح  شركح سابقيوشرح المية األفعاؿ: كامتاز شرحو عف   -ِ

ا، كببلغة ا كمعجمن ا كصكتن السابقة، كعالج المتف مف زكايا لغكية متعددة: صرفن 
 .(ْ)ح في مكضعو مف الشر ا، كبلا كعركضن 

 لكافي في التصريؼ: كىك كتاب مف جزء كاحد ألفو الشيخ مف ذاتو، كلـا  -ّ
 .(ٓ)يبنو عمى شرح متف معيف أك حاشية

لو حكاشي كثيرة عمى كتب متعددة كحاشيتو عمى اآلجركمية، كشذكر   -ْ
 .(ُ)الذىب، كقطر الندل، كالتصريح، كغيرىا

                                                           

  ْْ/ِ، الفكر المغكم لمشيخ أطفيشينظر: - (ُ)
 (ْٔٗ-َْٖينظر: قائمة مؤلفات الشيخ في كتاب )آراء الشيخ العقدية،  - (ِ)
 ُْينظر: الفكر المغكم لمشيخ أطفيش،  - (ّ)
 ْْ -ّّالمرجع نفسو،  - (ْ)
ئشػػة ينظػػر: مقدمػػة الكػػافي فػػي التصػػريؼ، الشػػيخ محمػػد بػػف يكسػػؼ أطفػػيش، تحقيػػؽ: د.عا - (ٓ)

 َٓ-ْٔـ َُِِ-ىػ ُّّْ، ُيطُّك، كزارة التراث كالثقافة، سمطنة عماف  ط
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 كتاب )تيسير التفسير(: -ٓ

ـ  الشيخ تفسير القرآف في أكثر مف  عنكاف، كاف مف أشيرىا الكتاب الذم بيف أيدينا أت
 كيعدُّ  (ِ)أل فو الشيخ بعد أف تجاكز الثمانيف مف عمره، إذاآلف، كىك )تيسير التفسير(، 

تفسيره ىذا ))دائرة معارؼ آلراء أشير المفسريف السابقيف، الذم جمع فيو كجيات 
جية نظر اإلباضية، نظر معظـ المدارس اإلسبلمية، ككذا بعض الفرؽ، مع إبراز ك 

 .(ّ)مف ىنا تظير أىميتو بيف كتب التفاسير((

جزء كضع فيو المحقؽ  فضبلن عفا يقع التفسير الذم بيف أيدينا في ستة عشر جزءن 
 الفيارس الفنية كالتفصيمية.

كيتميز الشيخ في تفسيره بسعة عممو كاطبلعو عمى مسائؿ المغة مف نحك كصرؼ 
ل فاتو المتخصصة كببلغة كرسـ، كىذا يعكد إلى  كثرة تبحره في ىذا المجاؿ، ككثرة مؤى

يا كفنكنيا، كتطرؽ في تفي المغة، كأكلى عناية خاصة بالمغة عمى مختمؼ مستكيا
 تفسيره إلى مسائؿ الميجات كالخكض في أنسابيا في بعض األحياف.

 

 
                                                                                                                                                                      

 (ْٔٗ-َْٖينظر: قائمة مؤلفات الشيخ في كتاب )راء الشيخ العقدية،  - (ُ)
 ِٖينظر: مقدمة تحقيؽ كتاب تيسير التفسير، إلبراىيـ بف محمد طبلم،  - (ِ)
رسالة ماجستير في العمـك اإلسبلمية،  محمد بف يكسؼ أطفيش كمذىبو في تفسير القرآف، - (ّ)

 ِِٖـ، ُُٗٗ
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 الثاني: مبحثال
 المغة(، كفيو:)الميجة في  -ُ

 يما.تعريؼ المغة كالميجة، كالفرؽ بين -
 أسباب حدكث الميجات. -
 أسباب تكحد الميجات.  -
 ف إلى لغات القبائؿ.ينظرة المغكي -

 منيج الشيخ أطفيش في دراسة الميجات: -ِ
 معيار المغة الفصحى عنده. -
 طريقتو في عرض المغات -
 احتجاجو بالقرآف كالقراءات -
 احتجاجو بالشعر -
 احتجاجو بالركايات -
 تقكيـ المغات -
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 يماالمغة كالميجة كالفرؽ بين

 المغة:

أنيا مشتقة مف الفعؿ )لىغىا،  تصحاب المعجما، كأ(ُ)يذكر المغكيكف كمنيـ ابف جني
، يىٍمًغي( بكسر الغيف في الماضي، كفتحيا في  :يىٍمغيك( إذا تكمـ، أك مف )لىًغيى

، مصدره )الم   ، يىٍمًغي( إذا ىىًذمى  :(ِ)غا(، قاؿالمضارع، كقيؿ منيا: )لىًغيى

 غا َوَرَفِث التكمُّمِ عن المَّ   مٍ ظَّ ِجيٍج كُ وُربَّ َأْسَراٍب حَ 

، [ 13الفرقان: ] سورة ، چگ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  چ : قاؿ ككذلؾ )المغك(، 
أم:  (ّ)أم: بالباطؿ، كفي الحديث الشريؼ: ))مف قاؿ في الجمعة: صٍو، فقد لغا((

. لىيىجى
(ْ) 

مف )لىغىا(، كالجمع )ليغات(  ك )ليغىي ة( كىي مف األسماء الناقصة، فأصميا )ليٍغكىة(
كػػ)كيرىة(، ك)قيمىة(، ك)ثيبىة(، كؿ الماتيا كاكات
، إال أف جماعة مف القدماء عامؿ (ٓ)

الجمع )لغات( معاممة جمع المؤنث السالـ، فقيؿ: )سمعتي لغاًتيـ(، كفتح آخركف 
كجعؿ التاء مثؿ تحيا عامميا معاممة جمع التكسير، )سمعتي لغاتىيـ(، فمف ف

 غزاة(،)قضاة

                                                           

 ّّ/ُالخصائص،  - (ُ)
، كلـ أعثر عميو في َْٕ/ْ، كالمخصص ّّ/ُالبيت لرؤبة بف العجاج في الخصائص  - (ِ)

 ديكانو.
 (.ُٖٓ، رقـ الحديث )ّٖٓ/ِكرد الحديث في صحيح مسمـ  - (ّ)
 مادة )لغا( ، كلساف العرب،َُُ/ّينظر: تيذيب المغة )لغا(  - (ْ)
 .ِٔ/ٔ، كالمحكـ كالمحيط األعظـ)لغك( َُُ/ّينظر: تيذيب المغة )لغا(  - (ٓ)
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، كغا :كرد  بعضيـ ىذا القياس كأف مفرد )قضاة، كغزاة(  (، كبو يتضح الفرؽ )قاضو زو
 .(ُ)بيف الجمعيف

كيرل بعض المتأخريف أف أصؿ )لغة( ىك )ليٍغكىة( مف )لىغىا( ضعيؼ كمردكد؛ ألنو 
غير جار عمى المشيكر مف القكاعد الصرفية التي تقكؿ: إذا حيذؼى حرؼ مف 

ما يقابمو مف الميزاف، كككف أصمو )ليٍغكىة( يمـز عميو الجمع بيف المكزكف حيًذؼ 
 ، كمما يؤيد ذلؾ ما ذكره (ِ)العكض كالمعكض عنو )الكاك كالتاء(، كقمما يجتمعاف

(، فحذفت الي ( أك )لىغيكى اء أك الكاك فعيكِّض ابف منظكر مف أف أصؿ) ليٍغكىة(: )لىًغيى
 .(ّ)عنيا بالياء

كىاته ييعىبِّري ًبيا كيؿُّ قىٍكـو عف أىٍغرىاًضًيـ((اصطبلحا: ))أىصٍ  والمغة
، كىك في الحقيقة (ْ)

تعريؼ دقيؽ، كسار عميو مجمكعة مف المغكييف كالعمماء، إال أف بعض المحدثيف 
أخذ عمى تعريؼ ابف جني أنو اقتصر عمى )األصكات( كقىص ر في ذكر لغة 

 (ٓ)اإلشارات أك االنفعاالت النفسية كالغريزية.

كقد كاف مراد ابف جني  ،ريؼ ابف جني جرل عميو األقدمكف، كانتقده المحدثكفكتع
المعبرة عف األغراض كالمفيدة ت البشرية ذات المقاطع؛ ألنيا باألصكات، ىي األصكا

( كىـ بنك  في الكبلـ، كىذا ال يتكافؽ كأصكاًت الحيكانات؛ كلذلؾ قاؿ في تعريفو )قـك
 أخذ لو كجو.آدـ، كىذا ال يشمؿ غيرىـ، كىذا م

 
                                                           

 ُْينظر: الميجات العربية كالثراء المغكم،  - (ُ)
 ُْ، كالميجات العربية كالثراء المغكم، ِٕينظر: الميجات العربية نشأة كتطكرنا،  - (ِ)
 لساف العرب )لغا( - (ّ)
 ّّ/ُالخصائص،  - (ْ)
 َّ-ِٗالميجات العربية نشأة كتطكرا،  - (ٓ)
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( إذا أكلع بو، : )لىيىجى زيد باألمر ليجن قالكاالميجة:  ، كأٍليىجى ة(كتطمؽ )المى ا، كلىٍيكىجى و  ٍيجى
ة( عمى طرؼ )المى  ة(: المساف، فيقاؿ: )فبلف المساف، كجرس الكبلـ، قيؿ: )المى يىجى ٍيجى

ة كالمى  ة(فصيح المىٍيجى يىجى
و(: إذا تناكؿ ضرع كيقاؿ أيضا: )أليج الفصيؿ ييٍمًيجي أيم   (ُ)

، كفي الكاقع أف ىناؾ ربطا بيف (ِ)أمو يمتصو، ك)ليىجى الفصيؿ(: إذا اعتاد رضاعيا
ال سيما إذا عرفنا أف المغة ))يتمقاىا اإلنساف عف ذكيو كمخالطيو، ك المعنييف، 

كالفصيؿ الذم يتناكؿ المبف مف ضرع أمو فيمتصو، كما أنو حيف يتعمـ المغة يىٍكمىؼي  
 .(3)لع، كما يتعمؽ بشيء معيف كيكلع بو((بيا كيك 

أما تعريفيا االصطبلحي، فيي:))طائفة مف المميزات المغكية ذات نظاـ صكتي 
ة،  كيشترؾ في ىذه المميزات جميع أفراد تمؾ  البيئة، خاص تنتمي إلى بيئة خاص 

كىي متميزة الكاحدة عف  ىذه البيئة قسـ مف بيئة أعـ كأشمؿ تنتظـ ليجات عدة،ك 
كلكنيا تأتمؼ فيما بينيا بظكاىر لغكية أخرل ، تييسِّر  ألخرل بظكاىرىا المغكية،ا

اتصاؿ أفراد ىذه البيئات بعضيـ ببعض ، كفيـ ما قد يدكر بينيـ مف حديث فيمنا 
 (4)يتكقؼ عمى قدر الرابطة التي تربط بيف ىذه الميجات((

ما اشر عمى البيئة كالتأثر، أا، كيركِّز بشكؿ مبكفي الحقيقة أف ىذا التعريؼ طكيؿ جدا 
ا لتأثر الميجات أك انتقاليا، كعميو سببن البيئة فمردكد بسبب أنيا ليست بالضركرة 

فيجب دراسة الميجات بناء عمى الظكاىر المغكية ال البيئية، إذ قد يككف في البيئة 
الكاحدة أكثر مف ظاىرة لغكية، فالمميزات المغكية ىي ما تحدد الميجات مف حيث 

 ختبلؼ أك اتفاؽ بعضيا مع بعض.ا

                                                           

 ، كلساف العرب مادة )ليج(ُٕٔ/ْينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ )ليج(  - (ُ)
 لساف العرب، )ليج( - (ِ)
 ّّالميجات العربية نشأة كتطكرا،  - (ّ)
 ّّ،  كالميجات العربية نشأة كتطكرنا، َّ-ِٗينظر: ليجة تميـ،  - (ْ)
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أف البيئة المحددة في التعريؼ يعترضيا الزماف، كاليجرات التي كانت  فضبلن عف
 تمارسيا العرب، كقد تأتي ظاىرة لغكية في بيئة محددة ال تأتي فييا بعد سنكات.

أما التأثر، فقد تككف الظاىرة المغكية الكاحدة يشترؾ فييا أكثر مف ليجة، كمف أىـ 
باب التأثر: عكامؿ سياسية مف حركب كمعارؾ، كعكامؿ دينية، كعكامؿ اجتماعية أس

 طبقية، كقد يتدخؿ عامبلف أك ثبلثة في تككيف ىذا التأثر، كسنأتي عمى تفصيميا.

كيمكف تمخيص ىذا التعريؼ بػػ )) العادات الكبلمية لمجمكعة قميمة مف مجمكعة 
 .(ُ)أكبر مف الناس تتكمـ لغة كاحدة((

 قة الميجات بالمغة:عال

ال تكجد لغة بشرية إال كيتفرع منيا ليجات متعددة، كبيف ىذه الميجات كالمغة األـ 
مجمكعة مف الركابط المشتركة، )) فتنشأ ىذه الركابط منذ كالدة الميجات كقياميا 

ا في رفد المغة باأللفاظ كاألساليب بالدكر المغكم، سكاء أكاف دكر ىذه الميجات بارزن 
 .(ِ)ف ىامشيا((أـ كا

ف ىذه الميجة مر ت بمراحؿ متعددة ألأما تحديد نشأة الميجة، فيك أمر صعب لمغاية 
ف ليا سمات لغكية ميزتيا  باقي الميجات، ))كلعؿ مف  مفحتى استطاعت أف تيككِّ

 .(ّ)أىـ ىذه المراحؿ)مرحمة التطكر(، كىي ببل شؾ يحدد قدميا بقدـ المغة((

شأة المغة أمر محتـ، كال بد مف تحديد نشأة المغة حتى نستطيع كارتباط نشأة الميجة بن
تحديد نشأة الميجة، كىك أمر صعب كربما مستحيؿ؛ الفتقادنا النصكص التاريخية، 

                                                           

 ّٗ، كمقدمة لدراسة فقو المغة، د.محمد أبك الفرج، ِٓاـ لركينز، عمـ المغة الع - (ُ)
 ُِالميجات العربية كالثراء المغكم،  - (ِ)
 المرجع نفسو، كالمكضع نفسو. - (ّ)
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كقد يككف البحث في ذلؾ مف غير دليؿ أك نصكص ىك أقرب إلى البحث فيما كراء 
 الحقيقة.

نىيا ميمة لمدخكؿ إلى كيرل أحمد السامرائي أف معرفة أسباب كالدة الميج ات كتككُّ
 وأىم ىذه األسباب:الدرس الميجي، 

 االتصال البشري: -2
اإلنساف بطبيعتو يحتاج إلى اآلخر، كقضاء حاجات شؤكنو ال يمكف أف تككف 
في معزؿ عف الناس، كاتصاؿ ىؤالء البشر يتُـّ بكاسطة الكبلـ، مما يعني أف 

تصاؿ تظير ألفاظ لـ تكف الاكؿ إنساف يتحدث بما عنده مف ألفاظ، كمف 
ا أـ جماعات، كأقرب كسيمة معيكدة في كبلميـ، سكاء أكاف المتصبلف أفرادن 

ليذا االتصاؿ: الحركب؛ ألف المنتصر كسيطرتو يقابمو ضعؼ المنيـز 
كخضكعو، كىك ما يكضح سيطرة المغات كسيادتيا، كقد تشكؿ الفتكحات 

ذلؾ  فضبلن عففٌكؽ لغتيـ، ا عمى سيادة العرب كت مممكسن اإلسبلمية مثاالن 
 الحركة التجارية كما تتطمبو مف ممارسات بشرية قكية كمتكررة.

 اختالف البيئات البشرية:  -1
كاختبلؼ البيئات مف أىـ العكامؿ التي تحدد نشأة الميجة، كتحدد أىميتو 

، كاختبلؼ (ُ)بطكؿ المدة التي يقضييا اإلنساف في الظرؼ الجغرافي الكاحد
ف ليـ ليجة خاصة بيـ؛ ألف العامؿ الجغرافي كتنكعو سبب في البيئات يككِّ 

حظو عمى البيئة البدكية، كألفاظيا  ما نماختبلؼ الميجات كالمغات، كىذا فعبلن 
 .(ِ)ه في )الكشكشة، كالعجعجة( كغيرىاالتي تتميز بالشدة كما نرا

                                                           

، كدراسػػة فػػي ليجػػات شػرقي الجزيػػرة، جكنسػػكف، ترجمػػة: ُِينظػر: فػػي الميجػػات العربيػة،  - (ُ)
 ٓـ، ُّٖٗ، ِلبناف، ط-كعات، بيركتد. أحمد محمد الضبيب، الدار العربية لممكس

 َُ، كالدرس الميجي، ُْينظر: الميجات العربية نشأة كتطكرنا،  - (ِ)
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أك ككذلؾ البيئة الحضرية التي تتميز بالتسييؿ كاليسر، مثؿ: )تسييؿ اليمز 
 حذؼ بعض الحركؼ المتقاربة(.

 تنوع الظروف االجتماعية:  -3
ال يمكف أف يككف المجتمع في معزؿ عف المغة، كال المغة في معزؿ عف 
المجتمع، كىذا االرتباط يجعؿ الميجات متأثرة بالطبقات المختمفة لممجتمع، 

 ، كالفصيحة كما عمت، كما بيف العامية كالفصيحة، فضبل (ُ)فمنيا )العامية(
عف كجكد الطبقات الصناعية كالزراعية.... كغيرىا، كلكؿ طبقة ليجة خاصة 

 (ِ)بيا.
ا لتفرع لغات سببن  ي بيف سيد كمسكد، كحرٍّ كعبد،التنكع الطبق ككاف

المجتمعات كاختبلفيا، كمف كؿ ما سبؽ ندرؾ أف نظاـ المجتمع كاختبلؼ 
 طبقاتو كتغير أحكالو قد يسبب تفرع لغتو إلى ليجات.

 ىي أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى كالدة الميجات. ىذه

ِد الميجات:  أسباب توحُّ

تأخذ السياسة السبب األبرز في إنشاء مدينة يحكميا  :العامل السياسي -ُ
عمى البشر، كيفرضاف عمييـ السيادة السياسية،  يغمبافالقانكف كالسيادة المذاف 

بمغة يفيميا الجميع، كالسياسة المغكية، فالحاكـ بحاجة إلى أف يخاطب شعبو 
خاطبة ا إلى مكأبناء الكاليات أك القرل البعيدة عف العاصمة ىـ بحاجة أيضن 

                                                           

تحػػدث الػػدكتكر أحمػػد السػػامرائي عػػف العاميػػة، كأنػػو ال ينبغػػي أف يرخػػى ليػػا العنػػاف لنبتعػػد  - (ُ)
القمػع الػذم بالمجتمع كالناس عف لغتيـ التراثية كالمتجػددة فػي آف كاحػد، كال أف تحػارب منطػؽ 

نما تضيؽ اليكة الفاصمة بيف المغتيف لصالح لغة كسط... )ينظر:  يتنافى مع منطؽ التاريخ، كا 
 (ِّالميجات العربية كالثراء المغكم، 

 ِْينظر: الميجات العربية نشأة كتطكرا،  - (ِ)
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السيادة العميا بمغة يفيمكنيا، كلك تكمـ أىؿ الريؼ كالبدك مثبل بميجتيـ البدائية 
لما استطاعكا االندماج مع المغة التي ينظركف إلييا أنيا )لغة ثقافية( أك )لغة 

أصبحت  فحينماا الكاقع نممسو في المغة العربية بشكؿ كاضح، العاصمة(، كىذ
السيادة السياسية لقريش أصبحت السيادة المغكية ليا أيضا، فحيف تكحدت 

 .(ُ)الميجات العربية كانت الغمبة ليا
األدب كسيمة ميمة مف كسائؿ التكحد المغكم، فاألديب  :العامل األدبي  -ِ

طب جميع الشعب بأدب يفيمكنو، كحتى بمختمؼ تكجياتو ال بيد  لو أف يخا
يفيمو الجميع عميو أف يخرج مف طكؽ ليجتو الخاصة إلى لغة كاحدة يتفؽ 
عمى فيميا الجميع، كقد تككف األسكاؽ األدبية في الجاىمية )عكاظ، كذم 

ظيار مكنتو المغكية ا ميما المجاز، كالمجنة( رافدن  ا إلبراز قدرات األديب كا 
 .ِاألدب مف أسباب تكحد الميجات الكاحدة، فميذا عيد  

تقـك بيف جماعات الشعب ركابط النسب  العامل االقتصادي واالجتماعي:  -ّ
كالمصاىرة، كيمارسكف التجارة كيتبادلكف المنافع، كىذا بحد ذاتو كفيؿ بصنع 
مجتمع يختمط مع بعضو، كييمىكِّف ليـ قكة االتصاؿ، كىك أمر لو أثره في 

 (ّ)حدىا.التقريب بيف الميجات كتك 
يجتمع الناس في عباداتيـ عمى كتاب كاحد، كشعائر  :العامل الديني  -ْ

متفقة، كيمارسكف العبادات كالطقكس بنسؽ كاحد في معظـ األحياف، كىذا 
ا ا قد يصؿ أحيانن ا كتمسكن ا دينيا االنضكاء كاالنكفاء عمى الديف خمؽ ليـ كازعن 

كمصادر التشريع األخرل إلى حد العصبية، كتجمع ىؤالء الناس عمى الكتاب 

                                                           

 ِٓ، كالميجات العربية كالثراء المغكم، ٕٓينظر: الميجات العربية نشأة كتطكرا،  - (ُ)
 ينظر: المرجع نفسو. -( ِ)
 ٕٔينظر: الميجات العربية نشأة كتطكرا،  - (ّ)



 
32 

المغة  عيد تفرض عمييـ تعمـ المغة التي نزؿ بيا الكتاب، كممارسة المغة التي 
ا مف الناس قد يتنازؿ عف ليجتو الخاصة كالتكجو األـٌ، كىذا يعني أف كثيرن 

إلى المغة العامة الغالبة )) كعميو نجد غمبة الميجة القرشية عمى الميجات 
نة القرشييف عند العرب، فيـ سدنة البيت كالقائمكف عمى العربية األخرل، لمكا

ا لدل سقاية الحاج كاستضافتيـ، كتمبية كؿ متطمباتيـ، فكاف سمطانيـ معركفن 
 .(ُ)جميع العرب((

ىذه ىي أىـ العكامؿ التي ساىمت في تكحد الميجات، كالناظر لكؿ ىذا يرل 
بيذه العكامؿ )) بجبلء ًسر  تفكؽ لغة قريش، كذيكع صيتيا كألفاظيا، ك 

أفصح الميجات، كليا يد السبؽ في تيذيب المغة  -ببل شؾ –أصبحت قريش 
 .(ِ)((كىذا ما اتفؽ عميو جميع العمماء كتكحيد الميجات، كاختيار الفصيح ليا،

كألحمد أميف كبلـ رائع في التفريؽ بيف مصطمحي )سبلمة المغة( ك )فصاحة 
لي أف سبلمة المغة مف دخكؿ  المغة( عند قريش، فقاؿ: )) كالذم يظير

الدخيؿ فييا أمر غير الفصاحة... فيـ مف ناحية سبلمة المغة ينطبؽ عمييـ 
ما انطبؽ عمى غيرىـ ممف خالط األمـ األخرل، كلكنيـ مف ناحية الفصاحة 

. لذلؾ جمع (ّ)فصحاء، كأعني بالفصاحة قكة التعبير عما في نفكسيـ((
ا، كىك السر في ذكر قريش بني سعد بيف فصاحة المغة كسبلمتي الرسكؿ 

                                                           

تػػػاريخ العػػػرب العػػػاـ، ت: اسػػػيديك، ترجمػػػة: عػػػادؿ زعيتػػػر، مطبعػػػة عيسػػػى البػػػابي الحمبػػػي،  - (ُ)
 ُٓـ، ُٗٔٗ، ِالقاىرة، ط

 ُِٖ-ِٕٓينظر: لغة قريش،  - (ِ)
 ِْٕ، َُضحى اإلسبلـ، أحمد أميف، دار الكتاب العربي، ط - (ّ)
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؛ ألف (ُ)في قكلو ) أنا أفصح العرب بىٍيٌد أني مف قريش، كنشأت في بني سعد(
 (ِ)سبلمة لغة بني سعد بف بكر أعمى مف سبلمة لغة قريش.

 نظرة المغويين إلى لغات القبائل:

كالرداءة قبائؿ مف حيث الجكدة لـ تتفؽ نظرة المحدثيف مع نظرة القدماء إلى لغات ال
القدماء أنفسيـ مف جية أخرل، فالقدماء ينظركف إلى  ةجية، كلـ تتفؽ نظر  مف

العربية الفصحى نظرة تقديس؛ الرتباطيا بالقرآف الكريـ؛ كلذلؾ حظيت باالىتماـ 
ر أبك (ّ)أخذ المغة إال مف قريش فقط بعضيـ كالدراسات المتعددة، بؿ رفض ، كييقرِّ

العرب، لكنو حيف عد د القبائؿ التي كىثير عنيا نقؿ  ا أفصحنصر الفارابي أف قريشن 
، كعنيـ أيًخذ المساف  المغة قاؿ: )) كالذيف عنيـ نيًقمت المغة العربية، كبيـ اقتيدمى
العربي مف بيف قبائؿ العرب، ىـ: قيس كتميـ كأسد، فإف ىؤالء ىـ الذيف عنيـ أكثر 

اإلعراب كالتصريؼ، ثـ ىذيؿ، ما أيًخذى كمعظمو، كعمييـ اتًُّكؿى في الغريب كفي 
، كيقكؿ (ْ)كبعض كنانة، كبعض الطائييف، كلـ ييؤخذ عف غيرىـ مف سائر القبائؿ((

ميا ىكازف، كسيفمى تميـ(( ، كىذه المقكالت (ٓ)أبك عمرك بف العبلء: )) أفصح العرب عي
 ا في األخذ بمغات القبائؿ مف غير قريش، كىذا األمر يؤيدهتعني لنا أف ىناؾ تكسعن 

                                                           

ينظػػر الحػػديث فػػي )البػػدر المنيػػر فػػي تخػػريج األحاديػػث كاآلثػػار الكاقعػػة فػػي الشػػرح الكبيػػر،  - (ُ)
البف الممقف، تحقيؽ: مصطؼ أبك الغػيط، كعبػداهلل بػف سػميماف، كياسػر بػف كمػاؿ، دار اليجػرة 

 (ِّٖ/ٖـ، ََِْىػ_ُِْٓ، ُلمنشر كالتكزيع، الرياض، ط
 ِٖميجات العربية كالثراء المغكم، ، كالِْٕينظر: ضحى اإلسبلـ،  - (ِ)
 ُِٗينظر: لغة قريش،  - (ّ)
-ىػ(، تحقيؽ: محسف ميػدم، دار المشػرؽ، بيػركتّّٗالحركؼ، أبك نصر الفارابي)ت:  - (ْ)

 ُْٕ-ُْٔـ، ُٗٔٗلبناف، 
ينظر: االقتراح في عمـ أصكؿ النحك، جبلؿ الديف السيكطي، تحقيػؽ: محمػد حسػف،  دار  - (ٓ)

 ّّـ، َُُِ، ّبيركت،طالكتب العممية، 
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الشعرية، فكقفكا عمى ليجات  الشكاىد المحدثكف، فراحكا يبحثكف عف مصادرىا في
 .(ُ)حدثيف جيكد كاضحة في ىذا المضمارالقدماء، فكانت لمم اكمسائؿ لـ يأًت بي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لبنػػػاف، -ينظػػػر: دراسػػػات فػػػي فقػػػو المغػػػة، صػػػبحي الصػػػالح، دار العمػػػـ لممبليػػػيف ، بيػػػركت - (ُ)
، كينظػػر: لغػػة القػػرآف )دراسػػة تكثيقيػػة فنيػػة(، أحمػػد مختػػار عمػػر، مؤسسػػة ِٕـ، ََِ، ُْط

 ُُِ-َُٗـ، ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، ِالككيت لمتقدـ العممي، الككيت، ط
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 منيج الشيخ في دراسة الميجات-1

 معيار المغة الفصحى عنده:

المغة الفصحى ا يحدد ا معيارن لغات العرب كمدل فصاحتي ةيجعؿ الشيخ في دراس
غيرىا، فالمغة الفصحى عنده ىي ما كافقت القرآف الكريـ، كأحيانا  مفكيميزىا 

ة تأنيث ني، كذلؾ مثؿ قكلو في مسألآيرفض المغة التي تخالؼ االستعماؿ القر 
يركم أف تأنيث المفظ بالتاء ىي  ؛ إذ(المرأة)ا يراد بيا حينملفظة )الزكج( بالتاء 

ف لـ تستعممو، فمـ يستسغو ككصفو آ، إال أف لغة القر (ُ)ككثير مف قيس لغة تميـ
، أما إذا تعددت المغات بتعدًُّد المرجِّحات كاألدلة، فإنو يميؿ إلى (ِ)بقكلو )خطأ(

لغة قريش أك الحجازييف عامة، كقكلو في مسألة )ما( الحجازية كالتميمية قاؿ: 
 .(ّ)تيـ(())كالقرآف بمغة الحجاز ال بمغة تميـ فبل 

 طريقتو في عرض المغات: 

يعرض الشيخ الميجات العربية في تفسيره بصكر مختمفة، كمف خبلؿ ما جمعتو 
اثني عشر مف مسائؿ كجدت أف الشيخ يذكر النسبة عامة مف غير تحديد في )

 .المغة بقكلو: ) لغة( فييا يصؼأحد عشر مكضعنا  مكضعا(:

 .ب(بقكلو: )عند العر  كاكتفى في مكضع كاحد

رِّح بالنسبة  ما غالباك  )تسع  إلى قبيمة أك بيئة محددة، كجاء ىذا التصريح فيييصى
 كىك عمى شكميف:كثبلثيف مكضعا( ، 

                                                           

 ْٕ/ُتيسير التفسير،  - (ُ)
 ْْٖ/ْالمصدر نفسو،  - (ِ)
 ِّٔ/ٔالمصدر نفسو،  - (ّ)
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األكؿ: النسبة إلى البيئة، كىي: أىؿ اليمف، كأىؿ الحجاز، كأىؿ تمؾ الناحية، 
 كأىؿ تيامة.

النص الميٌفس ر  الثاني: النسبة إلى قبيمة أك قـك منيـ، كبمغت ىذه الميجات في
كقيس، كسميـ، كقريش، ككنانة، كبنك ( ليجة، كىي: عقيؿ، كأسد، كتميـ، ِٕ)

الييجـ، كمراد، كعذرة، كأزد شنكءة،  الحارث، كخثعـ، كزبيد، كبنك العنبر، كبنك
كأزد عماف، كغساف، كحمير، كىذيؿ، كىكازف، كالنخع، كخزيمة، كطيئ، كىمداف، 

 .ككندة، كربيعة، كمضر(

 جدكؿ بالميجات الكاردة عند الشيخ كعدد مرات كركدىا: ا يأتيكفي م
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 العدد البٌئة أو القبٌلة م
 4 أهل الحجاز 1

 5 أهل الٌمن 2

 2 أهل تلك الناحٌة 3

 2 أهل تهامة 4

 2 عقٌل 5

 2 أسد 6

 6 تمٌم 7

 2 قٌس 8

 2 سلٌم 9

 4 قرٌش 11

 4 كنانة 11

 2 بنً الحارث 12

 3 خثعم 13

 2 زبٌد 14

 2 بنً العنبر 15

 2 بنً الهٌجم 16

 3 مراد 17

 2 عذرة 18

 4 أزد شنوءة 19

 5 حمٌر 21

 4 هذٌل 21

 2 أزد عمان 22

 2 غسان 23

 2 هوازن 24

 2 النخع 25

 2 خزٌمة 26

 2 طٌئ 27

 2 همدان 28

 2 كندة 29

 2 ربٌعة 31

 2 مضر 31
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ذكره الشيخ بعض الميجات كالمغات الكاردة كاستطاع الباحث أف يضيؼ عمى ما 
 في المصادر كالمراجع المختمفة، كىي:

 عدد مرات ورودها البيئة أو القبيلة م

 4 أهل الحجاز 2

 2 أهل الٌمن 3

 2 عالٌة الحجاز 4

 2 أهل تهامة 5

 2 أهل عمان 6

 1 تمٌم 7

 3 هذٌل 1

 6 أسد 8

 2 عامر بن صعصعة 9

 2 غطفان 21

 5 قٌس 22

 2 نمٌر 23

 4 طٌئ 24

 3 األزد 25

 2 مضر 26

 3 ربٌعة 27

 2 سفلى مضر 21

 2 قضاعة 28

 2 هوازن 29

 2 بكر بن وائل 31

 2 أزد شنوءة 32

 2 بنً الحارث 33

 3 قرٌش 34

 2 ثقٌف 35

 2 بنو عكل 36

 3 عقٌل 37

 2 علٌا قٌس 31

 2 بنً سعد 38

 2 حمٌر 39

 2 كنانة 41

 2 خزاعة 42

 2 نصر 43
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ثـ أضاؼ الباحث عف طريؽ الشكاىد كاالستقراء بعض الميجات مف غير ما 
 سبؽ، كىي عمى النحك اآلتي:

 عدد مرات ورودها البيئة أو القبيلة م
 2 أهل الحجر من عمان 1

 2 أهل قرى بوشر من شمال عمان 2

 2 تمٌم 3

 2 أكثر الحجازٌٌن 4

 2 بنو دارم 5

 2 قرٌش 6

 2 جبل األخضر من عمانأهل ال 7

 2 بكر بن وائل 8

 2 األوس من األزد 9

 2 عبدالقٌس 11

 2 بنً ٌربوع بن حنظلة من تمٌم 11

 

كيعرض الشيخ الميجات في كثير مف األحياف عمى سبيؿ اإليجاز، كقكلو: ))عمى 
، كال يستطرد (ِ)، كقكلو: ))كذلؾ لغة تميـ كغيرىـ(((ُ)لغة يتعاقبكف فيكـ مبلئكة((

ك شعر، إال في بعض المسائؿ التي يقرنيا بالدليؿ مف ركاية أ منيافي التحقؽ 
مسألة )اسـ قكلو في يستطرد في ذكر القبائؿ العربية، ك دهكفي بعض المسائؿ نج

(: ))كذلؾ عمى لغة كنانة كبني الحارث، كخثعـ، كزبيد، كأىؿ تمؾ الناحية،  إف 
 .(ّ)كبني العنبر، كبني الييجـ، كمراد كعذرة((

                                                           

 ِّٓ/ٗفسير،تتيسير ال - (ُ)
 ّْٗ/ٖالمصدر نفسو،  - (ِ)
 ُٕٓ/ ٗالمصدر نفسو،  - (ّ)
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 :والقراءات بالقرآن ستشيادها
سمى األدلة كأكثقيا، أال شؾ أف االحتجاج بالقرآف يمثؿ ذركة االحتجاج، ك 

كبما أف مسائؿ الميجات الكاردة عند الشيخ جاءت في سياؽ تفسيره لمقرآف 
ا أف معيار سابقن  تأف الشيخ ينطمؽ مف القرآف، كذكر الكريـ، فيذا يعني 

ا يتكسع الشيخ في احتجاجو القرآف الكريـ، كأحيانن الفصحى عنده ىك ما كافؽ 
إلى القراءات األخرل، كقكلو في مسألة تحقيؽ اليمز كتسييميا في كممتي 
)يأجكج كمأجكج( قاؿ: )) كألفيما عف ىمز كما ىمزىا عاصـ كاألعمش 

، كيذىب الشيخ أبعد مف ذلؾ حينما يستأنس (ُ)كيعقكب، كىك لغة أسد((
قكلو في مسألة تخفيؼ )سائؿ( كمعناىا بمغة التخفيؼ، بالقراءات الشاذة، ك

 .(ِ)((( ساؿ سيؿ)فقاؿ: )) كذلؾ مف السيبلف كما قرأ ابف عباس: 
 :بالشعر ستشيادها

لمشكاىد الشعرية في مسائؿ الميجات عند  الكاسع قد ال تجد ذلؾ الحضكر
رجع كربما ي إذ كردت الشكاىد الشعرية عنده عشرة شكاىد فقط، ،أطفيشالشيخ 

السبب إلى عدـ عناية األكليف بالبحث عف شكاىد شعرية جديدة تخص 
شعرية لالميجات، إال ما ركاه العمماء السابقكف مف أشعار، كمسألة الشكاىد ا

ا، فراحكا يينىقِّبكف في دكاكيف الشعر، في الميجات اعتنى بيا المحدثكف كثيرن 
بجيدىـ ىذا مزيدا مف  افزادك ا عف لغة تكافؽ مسألة ليجية، ككتب األدب بحثن 
ث قو األكلكف، كيبرز الدكتكر أحمد السامرائي في  فضبلن عم االميجات كاألدلة،  كى
ا، إذ يجد القارئ لكتبو الشكاىد الشعرية حاضرة كمتكفرة ا قكيا ىذا المجاؿ بركزن 

 في معظـ صفحاتو.

                                                           

 ُّْ/ٖتيسير التفسير،  - (ُ)
 َِٖ/ ُٓالمصدر نفسو، - (ِ)
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اىد شك  عشرةكتبمغ الشكاىد الشعرية في مسائؿ الميجات التي أكردىا الشيخ 
ا(، ا، كمعجمن ا، كنحكن ا كصرفن فقط، كتكزعت ىذه الشكاىد عمى فركع المغة) صكتن 

إال أف الجانب النحكم أخذ النصيب األكفر مف ىذه الشكاىد القميمة، كقد يرد  
، أك مجردا مف النسبة، كفي (ُ)الشاىد عنده منسكبا إلى قائمو، كشعر الفرزدؽ
ة بقكلو )كقكؿ ليصفو في ىذه الحاالغالب يعكد السبب لعدـ معرفة صاحبو، ك 

 .(ّ)، أك )شاعر مف ىذيؿ((ِ)الشاعر(
يا كالمبلحظ عمى ىذه الشكاىد القميمة أنيا تعكد إلى عصر االحتجاج، فكم

 دليؿ يعضد المغة الكاردة فيو.
 احتجاجو بالروايات:

آثرنا مصطمح )الركايات( لتدخؿ ضمنيا األحاديث كركايات األعراب، كمعمـك 
جاج بالحديث الشريؼ مف المسائؿ المختمؼ فييا عند العمماء، كىي أف االحت

انتقاد ابف  قضية تشكمت في القرف السابع اليجرم كما بعده، كذلؾ عمى أثر
ىػ(، كتابعو في ذلؾ أبك حياف َٗٔىػ( ابفى خركؼ )ت: ٖٔٔالضائع )ت: 

ىػ( الذم تكسع في االستشياد ِٕٔىػ( في انتقاده البف مالؾ )ت:ْٕٓ)ت:
ا، في حيف سعى ابف الضائع كأبك حياف إلى منع االستشياد الحديث مطمقن ب

 .(ْ)ابالحديث مطمقن 
كمف خبلؿ الكقكؼ عمى مكاطف احتجاجو بالحديث الشريؼ كتنكع احتجاجو 

مصدر سماعي يكازم  توعمى الرغـ مف قمبو، يتضح أف الحديث الشريؼ 

                                                           

 ْٕ/ُتيسير التفسير،  - (ُ)
 ُّّ/ُٓالمصدر نفسو،  - (ِ)
 ْٖٓ/ٕالمصدر نفسو،  - (ّ)
 ُّينظر: االقتراح في عمـ أصكؿ النحك،  - (ْ)
 ْٔـ، ُْٔٗ، ّفي أصكؿ النحك، سعيد األفغاني، مطبعة جامعة دمشؽ، ط -
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كمف ذلؾ قكلو في  مستكاه في االحتجاج سائر المصادر السماعية األخرل،
: )اقرأ يا أيبىٌي  )الضعؼ(، قاؿ: )) ركم عنوفي  كضمِّيا مسألة فتح الضاد

 .(ُ)ٍعؼ، لغة قكمؾ( قرأ لو بالضـ((الضُّ 

ف كأكرد الشيخ كذلؾ في مسائؿ الميجات ركايات عف الصحابة، كركايتو عف عمر ب
كُّؼ( في لغة ىذيؿ ىفي مسألة معن رضي اهلل عنو الخطاب حتج أحيانا ، كي(ِ))التىخى
قاؿ:  ا، ما تحمؿ؟األعراب، كركايتو عف األعرابي الذم سيًئؿى كىك يحمؿ عنبن  بركاية

 .(ّ)خمرا، بمغة أزد عماف كغساف

 تقويم الميجات:
يستعمؿ الشيخ مصطمحات التقكيـ لمغة مف المغات، كتنكعت مصطمحاتو 

 عمى النكعيف:

صحٌح، شهٌرة، غٌر فصٌح، مصطلحات النوع: ) شاذ، جاٍر على القٌاس، ال -2

 ألٌق، خطأ(

 مصطلحات العدد: )قلٌل( -3

ا، كيخالفيـ كىك في ىذه األلفاظ التقكيمية يكافؽ مف سبقو مف المغكييف أحيانن 
(  (ٓ)كابف عصفكر (ْ)، كردِّه عمى سيبكيوأخرل اأحيانن  ا لغة )ظىٍمتى مى حينما قىك 

مىٍيـ بالشذكذ، قاؿ: ))  قد يراد بو: ال يطرد في  ف الشذكذ المذككرإعند بني سي
غير لغة سميـ، أك أراد بو القياس، أم: ال يقاس بالنظر إلى لغة غير سميـ 

ا، أك لقمتو بالنسبة لمغة سميـ؛ إذا ىك في لغة سميـ لقمة كركده فييا مطمقن 

                                                           

 ُْْ/ُُتيسير التفسير،  - (ُ)
 ْٖٓ/ٕالمصدر نفسو،  - (ِ)
 َُِ/ٕالمصدر نفسو،  - (ّ)
 ِِْ/ْالكتاب،  - (ْ)
 ُٔٔ/ِالممتع في التصريؼ،  - (ٓ)
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ُـّ عف العقمية المغكية التي يتمتع بيا الشيخ في تكجيو (ُ)أكثر(( ، كىذا يىًن
 و المحتممة.المغات كتأكيؿ األكج

( كمما تمسؾ بو الشيخ أيضن  ًكـ بشذكذ المصدر)ًفع اال( مف الفعؿ )فىع ؿى ا ما حي
ا إلى قراءة الجميكر ، مستندن أنو مقيسإف الشيخ ماؿ إلى  إذكػػ )كذ بى ًكذ ابنا(، 

لى تصريح الزمخشرم  ، [38النبأ: سورة  ] چائ  ائ  ەئ              ەئ  چ  كا 
( كمو فاشو في كبلـ فصحاء مف العرب بأف )ًفع اؿ( في باب ، كىك (ِ))فىع ؿى

 .(ّ)يعمؿ في ىذا الرأم بالقاعدة المعركفة )الغمبة أمارة القياس(
ـ  الكقكؼ عميو مف منيجية الشيخ في دراستو لميجات العرب.  ىذا أىـ ما ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٖٓ/ِ، كشرح المية األفعاؿ، َُِ/ٗسير التفسير، ينظر: تي - (ُ)
 ّٖٓ/ْ، كشرح المية األفعاؿ، ِِ/ُٔينظر: تيسير التفسير،  - (ِ)
ينظػر فػػي تفصػيؿ القاعػػدة كشػرحيا: ضػػكابط الفكػػر النحػكم )دراسػػة تحميميػة لؤلسػػس الكميػػة  - (ّ)

ـ، ََِٔقػػاىرة، التػػي بنػػى عمييػػا النحػػاة آراءىػػـ( محمػػد عبػػدالفتاح الخطيػػب، دار البصػػائر، ال
ْْٔ 
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 الفصل األول
 

ي ( ـــــوتـــــصــــال الـــــجـــــمـــــ) ال
 ويشتمل عمى:

 

 اليمزالمبحث األكؿ: 

 اإلبداؿ الصكتيالمبحث الثاني:
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 اليمزالمبحث األكؿ: 
 كيشتمؿ عمى:

 تحقيؽ اليمز. -
 تسييؿ اليمز. -
 إبداؿ اليمز. -
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 اليـــــــــمــــــــــــــز

تعد اليمزة مف أكثر األصكات التي كقع فييا الخبلؼ بيف عمماء المغة قديمنا كحديثنا، 
فكا في تحديد مخرجيا كتعييف صفتيا كما تتميز بيا، فمخرجيا عند سيبكيو إذ اختم
، ككافقو  (ّ)الشديدة (ِ)كىي مف األصكات المجيكرة (ُ)ىػ( مف أقصى الحمؽَُٖ)ت: 

ىػ( في تحديد المخرج ّْٔ)ت:(ٓ)ىػ( كابف يعيشِّٗ)ت: (ْ)ككافقو ابف جني
 كالصفة.

، لكنيـ اختمفكا في  (ٔ)نيـ كماؿ بشرالمحدثكف اليمزة صكتنا حنجرياا شديدنا، كم كعد  
إلى تجريده مف اليمس كالجير، كذىب ىفنر  بعضيـأنو ميمكس أـ مجيكر، فذىب 
 .(ٕ)ككانتينك إلى أنو صكت ميمكس

 :ختبلؼ لغات القبائؿ، قاؿ سيبكيوكرد اليمز في كبلـ العرب بعدة صكر بحسب ا
 .(ٖ)((ؼ كالبدؿأشياء: التحقيؽ كالتخفي إف اليمزة تككف فييا ثبلثة))

 

                                                           

 ِّْ/ْلبناف،-الكتاب، سيبكيو ، تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، دار التاريخ، بيركت -(ُ)
 ِّٓ/ْينظر: المصدر نفسو،  - (ِ)
 ِّٔ/ْينظر: المصدر نفسو،  - (ّ)
/ ُط-دمشػػػػؽ -سػػػػر صػػػػناعة اإلعػػػػراب، ابػػػػف جنػػػػي، تحقيػػػػؽ: د.حسػػػػف ىنػػػػداكم، دار القمػػػػـ- (ْ)

 ٗٔ/ُـ.ُٖٓٗ-ىػ َُْٓ
ح المفصػػؿ، ابػػف يعػػيش، تحقيػػؽ: مجمكعػػة مػػف عممػػاء األزىػػر، إدارة الطباعػػة المنيريػػة، شػػر  -(ٓ)

 َُٕ/ٗالقاىرة، 
 ُِِـ ، َََِعمـ األصكات، د. كماؿ بشر، دار غريب ، القاىرة، ط  (ٔ)
ينظػػػػر القػػػػراءات القرآنيػػػػة فػػػػي ضػػػػكء عمػػػػـ المغػػػػة الحػػػػديث، د.عبدالصػػػػبكر شػػػػاىيف، مكتبػػػػة  - (ٕ)

 ِْمصر، -الخانجي، القاىرة
 ُْٓ/ّالكتاب، - (ٖ)
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 التحقيق:

كىك إعطاء اليمزة حقيا مف النطؽ، فصار صفة نطقية شائعة في كبلـ العرب، 
 .(ْ)كالعقيمييف في بعض األحياف (ّ)كأسد (ِ)كقيس (ُ)فنسبكه إلى تميـ

ې  ې  ې  چ تحقيؽ اليمزة في تفسير قكلو  أطفيشذكر الشيخ محمد بف يكسؼ 

 [95لكهف: ا]سورة  چې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   

اصـ )ياجكج( يفعكؿ ك)ماجكج( مفعكؿ، كألفيما عف ىمز كما ىمزىما ع)) فقاؿ : ك
 .(ٓ) ((كاألعمش، كيعقكب كىك لغة أسد

فيـ ينفردكف عف  (ٔ)كضكح نسبة المغة إلى بني أسد أطفيشنمحظ مف نص الشيخ 
، كىي ةز كقرأ باقي السبعة بألؼ غير ميمك ))لعرب بيذا اليمز، قاؿ أبك حياف: بقية ا

 .(ٕ)((لغة كؿ العرب غير بني أسد

                                                           

 .ُْٔ/ّينظر: الكتاب،  - (ُ)
 .َُٕشرح المفصؿ ، ابف يعيش ،  (ِ)
لبنػػاف، -الفكػػر، بيػػركت البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿ، دار - (ّ)

كينظػػػػر: ليجػػػػة قبيمػػػػة أسػػػػد، عمػػػػي ناصػػػػر غالػػػػب، دار الشػػػػؤكف الثقافيػػػػة العامػػػػة، ،ِِٔ/ٕىػػػػػ َُِْ
 .َُُـ، ُٖٗٗ، ُبغداد،ط

مػػادة ُّْ/ُّتيػػذيب المغػػة، األزىػػرم،  تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي، الػػدار المصػػرية لمترجمػػة كالتػػأليؼ - (ْ)
 )يأس(.

تيسير التفسػير، الشػيخ محمػد بػف يكسػؼ أطفػيش، تحقيػؽ: إبػراىيـ طػبلم، دار التكفيقيػة، الجزائػر،  - (ٓ)
 .ُّْ/ٖـ، َُُِالطبعة الخاصة، 

أحمػد محمػػد الخػػراط،  كالػػدر المصػكف، لمسػػميف الحمبػي، تحقيػػؽ:، .ِِٔ/ٕ، ينظػر: البحػػر المحػيط - (ٔ)
كالمبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب، سػػراج الػػديف عمػػر بػػف عػػادؿ الحنبمػػي، تحقيػػؽ: ، ْٔٓ/ٕدار القمػػـ، دمشػػؽ 

، .ّٔٓ/ُِـ، ُٖٗٗعادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمػي محمػد عػكض، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، ط
رآف العظػيـ كالسػبع المثػاني، األلكسػي، دار إحيػاء التػراث العربػي، بيػركت، كركح المعاني في تفسير القػ

ُٔ/ّٗ. 
 .ِِٔ/ٕالبحر المحيط،  - (ٕ)
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يرجع اختبلؼ ىذيف االسميف ىمزا كتحقيقا بيف بني أسد كبقية العرب إلى االختبلؼ 
مف أصميما، فاليمز راجع في لغة بني أسد إلى أنيما مشتقاف مف )أجيج النار(، 

ٍفعيكؿ( فيككف كزنيما: )يىٍفعيكؿ كمى
لغتيـ مكافقة  فاليمزة فاء الكممة، كعمى ىذا جاءت (ُ)

كفاس( كذىب الخميؿ  ،لؤلصؿ، أما لغة بقية العرب فعمى التخفيؼ، كما خففكا )رىاس
 (ِ)إلى أنو مأخكذ مف )يٌج كمٌج( ،فيككف كزنيما حينئذ عمى )فاعكؿ(

ف لـ يعرؼ لو أصؿ أف العرب قد ))كركم عف ابف األنبارم أنو جعؿ  كجو ىمزىما كا 
صؿ، كقكليـ: )كبأت، كرثأت، كاستشأت ىمزت حركفا ال يعرؼ اليمز فييا أ

 .(ّ)الريح(
أك مف ))ابقكف في أصؿ اليمز، كزاد عمييـ إلى ما ذكره الس أطفيشكذىب الشيخ 

 .(ْ)((األجة كىك االختبلؼ أك شدة الممكحة، أك مف أج الظميـ إذا أسرع
قة صار كاضحا لدينا نسبة المغة كأصميا، كىنا يظير لنا السؤاؿ اآلتي: ما عبل اإذن 

 إلى بني أسد بقراءة اليمز؟ نسبة المغة

                                                           

عرابػػو، أبػػك إسػػحاؽ الزجػػاج، تحقيػػؽ: د. عبػػد الجميػػؿ شػػمبي، عػػالـ - (ُ) ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
حمػػػد ، كمعػػػاني القػػػرآف الكػػػريـ، أبػػػك جعفػػػر النحػػػاس، تحقيػػػؽ: مَُّ/ّـ، ُٖٖٗ، ُالكتػػػب،ط

عػػراب القػػراءات السػػبع كعمميػػا، ِِٗ/ْـ، ُٖٗٗ، ُعمػػي الصػػابكني، جامعػػة أـ القػػرل، ط ، كا 
-ىػػػػُُّْمصػػػر، -ابػػف خالكيػػػو، تحقيػػػؽ: د. عبػػػدالرحمف العثيمػػػيف، مكتبػػػة الخػػػانجي، القػػػاىرة

، كالتبياف في إعراب القػرآف، أبػك البقػاء العكبػرم، تحقيػؽ: سػعد كػريـ الفقػي، ُْٗ/ُـ، ُِٗٗ
، كمشػػكؿ إعػػراب القػػرآف ، ْٓٓـ، صََُِ-ىػػػُِِْ،  ُمصػػر، ط-منصػػكرةدار اليقػػيف، ال

، ُسػػكريا، ط-مكػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػي، تحقيػػؽ: د. حػػاتـ الضػػامف، دار البشػػائر، دمشػػؽ
، ُ، ك فػػػتح القػػػدير، محمػػػد بػػػف عمػػػي الشػػػككاني، دار ابػػػف كثيػػػر، دمشػػػؽ،طْٕٗ/ُـ، ََِّ
 ّٖٔ/ّىػ ، ُُْْ

 )أٌج(.ينظر: العيف )أٌج( ، كالصحاح  - (ِ)
، كينظػػر: الميجػػات العربيػػة فػػي القػػراءات القرآنيػػة، د. عبػػده الراجحػػي، ّٖٔ/ّفػػتح القػػدير  - (ّ)

 .َُٖـ، صَُِٓ، ْدار المسيرة، عٌماف، ط
 .ُّْ/ٖتيسر التفسير  - (ْ)
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مف خبلؿ دراسة القراءة باليمز عند عاصـ كاألعمش كيعقكب نجد أف ىناؾ عبلقة 
كعاصـ  (ُ)بيف القراء كبني أسد، فاألعمش أسيدم، كىك )سميماف بف ميراف األسدم(

، كأما يعقكب بف (ِ)بف أبي النجكد قرأ عمى الحباشي بف زر بف حبيش األسدم
 .(ّ)حاؽ الحضرمي فقد أخذ الحركؼ عف األعمش، كاألعمش مف بني أسدإس
 

چ  چ : تحقيؽ اليمز في مكضع آخر، فقاؿ في تفسير قكلو  أطفيشذكر الشيخ  -

ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

عمى الراء  كقرئ )أدرأكـ( بيمزة بعد))قاؿ:  [ 27ٌونس: سورة  ]چک  ک  
قيؿ مف قمب األلؼ المبدلة مف ياء آخرا ىمزة، كلك كاف أصؿ تمؾ الياء كاكا لغة ع

كأعطيتؾ، فيقكلكف: الياء المبدلة عف الكاك، أك معنى قراءة اليمز: ألجعمنكـ خصماء 
 .(ْ)((بالجداؿ، مف الدرء بمعنى الدفع تدرؤكننيبتبلكتو 

 مجمكعة أمكر ىي: أطفيشنمحظ مف نص الشيخ 
 بني عيقيؿ.كضكح النسبة إلى  -ُ
 .ىمزة القطعأصؿ  -ِ
 تعدد تأكيؿ اليمز. -ّ

                                                           

، ك لسػػػاف الميػػػزاف، أبػػػك ُّٖ/ُينظػػػر: غايػػػة النيايػػػة فػػػي طبقػػػات القػػػراء، ابػػػف الجػػػزرم،  - (ُ)
لبنػػػػاف، -قيػػػػؽ: عبػػػػدالفتاح أبػػػػك عػػػػدة، دار البشػػػػائر اإلسػػػػبلمية، بيػػػػركتالفضػػػػؿ العسػػػػقبلني، تح

(، دار َّٔ، ك المبػػػػاب فػػػػػي تيػػػػػذيب األنسػػػػػاب، عمػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي الكػػػػػـر )ت:ِّٖ/ٕـ، ََِِ
 .ٕٗ/ّـ، َُٖٗلبناف، -صادر، بيركت

 ِّْ/ُغاية النياية في طبقات القراء ،  - - (ِ)
 ّْٖ/ٓك لساف الميزاف ،  ،ِِٖ/ُينظر:غاية النياية في طبقات القراء ،  - (ّ)
 َِٖ/ٔتيسير التفسير ،  - (ْ)
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، كلـ أجد مف (ُ)بني عيقيؿ، كىي مركية عف قطرب ىاليمز إل أطفيشنسب الشيخ 
ينسبيا إلى غيرىـ، ككأنيا مف انفراداتيـ عف العرب، كىي لغة صححيا ابف 

، كالسيكطي (ّ)ىػ(ْٖٓكعٌدىا مف شكاذ اليمز، كابف سيده )ت: (ِ)ىػ(ِّٗجني)ت:
 كعدكه مف الفصاحة التي خرجت بيـ إلى ىمز ما ليس بميمكز. (ْ)ىػ(ُُٗ)ت:

 ثبلثة أقكاؿ: ىأما األلؼ الميمكزة فاختمؼ العمماء في أصميا عم

أف اليمزة منقمبة عف ألؼ، كاأللؼ منقمبة عف ياء، كما ىك الحاؿ في لغة  -ُ
 (ٓ)الحارث بف كعب.

لبأت بالحج، كرثأت )): الياء ابتداء، عمى لغة مف قاؿ أف اليمزة مبدلة مف -ِ
كجاز ىذا ))مف كاد كاحد ، يقكؿ أبك حياف:  كاليمزة كاأللؼ ،(ٔ)((زكجي

                                                           

بػػراىيـ أطفػػيش، دار الكتػػب المصػػرية،  ينظػػر: - (ُ) تفسػػير القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 
ركح المعػاني،  ، كُِْ/ٓ، ك الكشػؼ كالبيػاف عػف تفسػير القػرآف، َِّ/ٖـ،، ُْٔٗالقاىرة، 

ٔ/ُٖ 
 .ُْٔ/ّلبناف، -مي النجار، عالـ الكتب، بيركتالخصائص، ابف جني، تحقيؽ: محمد ع - (ِ)
-المخصػص، ابػػف سػيده، تحقيػػؽ: خميػؿ إبػػراىيـ جفػاؿ، دار إحيػػاء التػراث العربػػي، بيػػركت - (ّ)

 .ََُ/ْـ، ُٔٗٗىػ_ ُُْٕ، ُلبناف، ط
المزىر في عمـك المغة، جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: فؤاد منصػكر، دار الكتػب العمميػة،  - (ْ)

 .َِِ/ِـ، ُٖٗٗ، ُطلبناف، -بيركت
، ك منػػػار اليػػػدل فػػػي بيػػػاف الكقػػػؼ كاالبتػػػداء، أحمػػػد بػػػف َِّ/ٖينظػػػر: تفسػػػير القرطبػػػي  - (ٓ)

، ِّٔ/ُـ، ََِٖعبدالكريـ األشمكني، تحقيؽ: عبدالرحيـ الطرىكني، دار الحديث، القػاىرة، 
تػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، كركح المعػػػػػاني، األلكسػػػػػي، تحقيػػػػػؽ: عمػػػػػي عبػػػػػدالبارم عطيػػػػػة، دار الك

 ِٓ/ٔالبحر المحيط،  ، كُٖ/ٔىػ، ُُْٓ
، كالمحػرر الػكجيز، أبػك محمػد األندلسػي، تحقيػؽ: عبدالسػبلـ ِٓ/ٔينظر: البحػر المحػيط، - (ٔ)

 ُٖ/ٔ، كركح المعاني، ُِٓ/ّـ، ُّٗٗ،ُمحمد، دار الكتب العممية، ط
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البدؿ ألف األلؼ كاليمزة مف كاد كاحد؛ كلذلؾ إذا حركت األلؼ انقمبت 
 .(( (ُ)(المشتأؽ) (:المشتاؽ)، كفي (العألـ): (العالـ)ىمزة كما قالكا في 

 .(ِ)أف اليمزة أصمية مف الفعؿ )درأ( -ّ

دريت )كعمى الرأم األكؿ كالثاني يككف الفعؿ بمعنى )دريت( أم: عممت، يقاؿ: 
 .(باألمر كدريت غيرم

ائ   ەئ  چ  كعمى الرأم الثالث يككف الفعؿ )درأ( بمعنى الدفع ، كمنو قكؿ الحؽ 

كعمى ىذا القكؿ ال ينبني تحت مسائؿ الميجات الذم  [ 8النور: سورة ] چەئ  
 نحف بصدده في البحث.

چ :   اهلل قكؿتفسير لغة أخرل في التحقيؽ، فقاؿ في  أطفيشكذكر الشيخ  -

سورة ] چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی   

اه( باأللؼ )ييٍرًجيو( ))  [  217التوبة:  إف األصؿ )مرجيكف( بالياء لغة مف قاؿ )أىٍرجى
أىهي ييٍرًجئيوي( باليمزة بعد الجيـ بالياء، أك، أصمو )ميٍرًجئيكف( باليمزة لغة مف قاؿ: )أى  ٍرجى

 .(ّ)((حذفت تخفيفنا أك قمبت ياء فحذفت اليا
 (ْ)كفي ىذا النص إشارة إلى جكاز المغتيف، كىما لغتاف صحيحتاف ذكرىما الطبرم

 (ِ)ىػ( كأبكالسعكدَُٕ)ت:(ُ)ىػ( كالنسفيَّٕ)ت:(ٓ)ىػ(، كاألزىرمَُّ)ت:
 ىػ(.َُِٕ)ت:(ّ)ىػ( كاأللكسيِٖٗ)ت:

                                                           

 ِٓ/ٔالبحر المحيط ، - (ُ)
،كركح ِّٔ/ُمنػار اليػدل، ، ك ِٓ/ٔ، كالبحر المحيط،  َِّ/ٖينظر: تفسير القرطبي،  - (ِ)

 .ُٖ/ٔالمعاني، 
 .ُّٓ/ٔتيسير التفسير  - (ّ)
 .ٖٔٔ/ُُتفسير الطبرم،  - (ْ)
 .ْٓ/ْتيذيب المغة ، - (ٓ)
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ييكف(الق  راءة المشيكرة )ميٍرجىكف(، أصميا: )ميٍرجى
ئيكف(، أصمو مف )أرجأ( قرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك كابف عامر  القراءة الثانية: )ميٍرجى

 (ْ)كيعقكب كأبك بكر.
في قراءة  ، كمنو قكؿ اهلل وأرجأت الشيء أخرت)) ىػ( :  َُٕقاؿ الخميؿ )ت: 

م : مؤخركف حتى ينزؿ اهلل فييـ ما أ چ ۆئ      ۈئ  ونئُ جُ رُ مُ ۇئ  چ بعضيـ 
 .(ٓ)((يريد

فكبلىمػا بمعنػى التػأخير، ، قػاؿ ابػف  ؛كال يختمؼ معنى القراءة باليمز عػف عػدـ اليمػز
ىػي  :فقاؿ بعضػيـ ))، كقاؿ النحاس :  (ٔ)((كقرئ بغير ىمز، كاليمز أجكد)) سيده :

ف كانػػت غيػػر فصػػيحة ، كمػػنيـ مػػف قػػاؿ عمػػى بػػدؿ اليمػػز عمػػى لغػػة  مػػف قػػاؿ ) لغػػة كا 
، كاليمػػػز (ٖ)((ك)اإلرجػػػاء(: التػػػأخير، ييمػػػز كال ييمػػػز))قػػػاؿ الزبيػػػدم: ، ك (ٕ)((قرٍيػػػتي ( 

 في الفعؿ أقـك

                                                                                                                                                                      

مػػػدارؾ التنزيػػػؿ كحقػػػائؽ التأكيػػػؿ، أبػػػك البركػػػات النسػػػفي، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ عمػػػي بػػػدكم، دار الكمػػػـ  - (ُ)
 . َٖٕ/ُـ، ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ، ُلبناف، ط-الطيب، بيركت

 َُُ/ْلبناف، -تفسير أبي السعكد، أبك السعكد العمادم، دار إحياء التراث العربي، بيركت - (ِ)
 .ُٕ/ٔركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني، - (ّ)
ينظػػػر: النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر، ابػػػف الجػػػزرم، تحقيػػػؽ: محمػػػد الشػػػنقيطي، جامعػػػة أـ القػػػرل،  - (ْ)

 .َْٔـ، ََِْ
لعػػيف، الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم، تحقيػػؽ: د.ميػػدم المخزكمػػي، كد. إبػػراىيـ السػػامرائي، كتػػاب ا - (ٓ)

 .ُْٕ/ٔدار كمكتبة اليبلؿ، 
المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ، ابػػف سػػيده، تحقيػػؽ: عبدالحميػػد ىنػػداكم، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت،  - (ٔ)

 .ْْٖ/ٕـ، َََِ
ـ ، ُٖٓٗ، ِزاىػػػد، عػػػالـ الكتػػػب، بيػػػركت، طإعػػػراب القػػػرآف، النحػػػاس، تحقيػػػؽ:د. زىيػػػر غػػػازم  - (ٕ)

ّ/ُِّ. 
تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس، الزبيػػدم، تحقيػػؽ: مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف، دار اليدايػػة، مػػادة:  - (ٖ)

 .َِْ/ُرجأ، 
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)أجكد( أنػػػو أكلػػػى، مػػػع التسػػػميـ بجػػػكاز ػػػػػكاضػػػح مػػػف تقػػػكيـ ابػػػف سػػػيده لمغػػػة التحقيػػػؽ ب
ف كانػت غيػر فصػيحة،  إضافة إلى اعتراؼالتخفيؼ،  ثػـ كصػفو النحاس أنيا )لغػة( كا 

بقكلػو: )) كاليمػز  [ 47الشعراء: سورة  ] چۈئ  ېئ  چ ز في قكلو تعالى : لغة اليم
 ، ىذا كمو يؤكد جكاز المغتيف مع بقاء لغة اليمز أجكد.(ُ)جيد حسف((

كأما عبلقة ىؤالء القراء بالقبائؿ التي تحقؽ اليمز، فقد ذكرنا أف يعقكب أخذ الحركؼ 
، كابف  (ِ)ـ مف بني أسدعف األعمش كىك مف بني أسد، كأبك بكر عياش بف سال

، كتميـ تيمز في  (ّ)عامر اسمو عبداهلل بف عامر اليحصبي ينتمي لبني تميـ
كبلميا، كأما أبك عمرك فيك مف القبائؿ التي كانت تعيش في البادية، كأىؿ البادية 

 (ْ)التحقيؽ، كأما ابف كثير فيك مكي لكنو يخالؼ بيئتو في القراءة. ىيميمكف إل
 ف القبائؿ التي كانت تحقؽ اليمز ىـ أسد كتميـ كأىؿ البادية.مف ىذا نمحظ أ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُّْ/ّ، القرآفعراب إ – (ُ)
 .ُْْ/ُغاية النياية في طبقات القراء،  - (ِ)
 .ُٖٖ/ُ، المصدر نفسوينظر:  - (ّ)
 .ُُّر الميجات العربية في القراءات القرآنية ، ينظ - (ْ)
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 ثانيا: التخفيف

، كىي اليمزة حينما تككف آخركف بالتسييؿ ( كيسميوبيفى  كىك ما سٌماه سيبكيو )بيفى 
، كعٌده إبراىيـ أنيس ظاىرة مف بيف الجزء الحمقي كالجكفي أك ىك تضعيؼ اليمزة

كمنو مالت عقيؿ إلى التخفيؼ  ،(ُ)مغات الساميةظكاىر التطكر الصكتي في كؿ ال
كيذكر إبراىيـ  ،(ِ)(ال تيأس) :يقصدكف (ال تٌيس)في بعض األحياف، كأف يقكلكا 

 .(ّ)أنيس أيضا أف معظـ البيئة الحجازية يتخمصكف مف اليمز

كىك لغة مشيكرة ، أكرد  التسييؿكيأتي النكع الثاني مف أنكاع نطؽ اليمز  

ڭ  ڭ  چ : عددا مف مكاضع التسييؿ ، كمنيا تفسيره لقكلو  -رحمو اهلل–القطب 

ابف عباس )ساؿ يسيؿ(:   قرأ )) فقاؿ: [  2المعارج: ]سورة  چۇ  ۇ            ۆ  
الماء الجارم، كيجكز أف يككف األصؿ )سأؿ( باليمز بمعنى )دعا( فقمبت ألفا عمى 

، مفتكحة في المضارع لغة مف يقكؿ )سأؿ يسأؿ( بمعنى دعا باأللؼ في الماضي
 -اهلل  رسكؿى  سألت ىذيؿه  قمبت ألفا فييما ، كقيؿ عف كاك، كمف ذلؾ قكؿ حساف إذٍ 

 : (ْ)أف يبيح ليا الزنا
 ِب صِ بما قالت ولم تُ  ذيلُ ىُ  تْ مَّ ضَ   شةً احِ فَ  اللِ  رسولَ  ذيلٌ ىُ  تْ الَ سَ 

 .(ٓ)((كالمشيكر في معنى الدعاء )سأؿ( باليمزة كما قرأ بيا الجميكر
عدة مسائؿ متعمقة بالميجات: معنى  -رحمو اهلل–كفي ىذا النص يناقش القطب 

 القراءة باليمز أك عدمو، كالتأصيؿ المغكم لكؿ كجو، كالقكؿ الراجح الذم يراه.

                                                           

 .ٖٔـ، ََِِفي الميجات العربية، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،  - (ُ)
 .ٕٖينظر ليجة عقيؿ، شيماء حاـز الناصرم،  - (ِ)
 .ٖٔفي الميجات العربية،  - (ّ)
 ، كىك مف البسيطّْْ/ُركت، ديكاف حساف، تحقيؽ: د.كليد عرفات، دار صادر، بي - (ْ)
 .َِٖ/ُٓتيسير التفسير ،  - (ٓ)



 
55 

 كقبؿ مناقشة كؿ مسألة نكضح التأصيؿ في نسبة قراءة كؿ كجو مف الكجكه المذككرة.
اؿ( بألؼ مف غير ىمز، كالباقكف بيمزة قرأ نافع كأبك جعفر كابف عامر الشامي )س

 . (ُ)حةمفتك 
بالتخفيؼ ىـ نافع كأبك جعفر المدنياف كابف عامر  قرأكاكمف ىنا يتبيف أف الذيف 

أىؿ الحجاز  ))الشامي، كأىؿ المدينة كانكا ال ينبركف ككذلؾ ىذيؿ، قاؿ أبك زيد: 
فقاؿ: ما آخذ مف كىذيؿ كأىؿ مكة كالمدينة ال ينبركف، كقؼ عمييا عيسى بف عمر 

كالنبر  (ِ)((قكؿ تميـ إال بالنبر، كىـ أصحاب نبر، كأىؿ الحجاز إذا اضطركا نبركا
 اليمز. انيمعمعنى مف 

 كالقراءة باأللؼ فييا ثبلثة أكجو:

نما خففت بقمبيا ألفا، كليس بقياس  -ُ أنيا بمعنى قراءة اليمز، كا 
ىي لغة ، ك (بيفى  بيفى )تخفيؼ مثميا، بؿ بقياس تخفيفيا جعميا 
اعمـ أف كؿ ىمزة  ))مشيكرة ركاىا سيبكيو عف العرب بقكلو: 

 مفتكحة، كانت قبميا فتحة، فإنؾ تجعميا إذا أردت تخفيفيا بيفى 
اليمزة كاأللؼ الساكنة، كتككف بزنتيا محققة، غير أنؾ تضعؼ 

ألنؾ تقربيا مف ىذه األلؼ، كذلؾ قكلؾ:  الصكت كال تتمو كتخفي؛

                                                           

، ك زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير، أبػػك الفػػرج ِٕٓينظػػر: النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر ،ص - (ُ)
ىػػ ُِِْلبنػاف، -عبدالرحمف الجكزم، تحقيؽ: عبدالرزاؽ الميدم، دار الكتب العمميػة، بيػركت

ف محمػػد أبػػك زرعػػة، تحقيػػؽ: سػػعيد األفغػػاني، دار ، كحجػػة القػػراءات ، عبػػدالرحمف بػػّّٓ/ْ، 
، كاإلقنػػػاع فػػػي القػػػراءات السػػػبع، أحمػػػد بػػػف عمػػػي الغرنػػػاطي المشػػػيكر بػػػابف  َِٕ/ُالرسػػػالة، 

 ّٗٗ/ُىػ، َُّْ، ُالباذش، تحقيؽ: د. عبد الحميد فطامش، دار الفكر، دمشؽ، ط
 ُْ/ُلساف العرب، أكؿ باب اليمزة.  - (ِ)
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جاز، إذ لـ تحقؽ كما يحقؽ بنك تميـ، كقد )سأؿ( في لغة أىؿ الح
 .(ُ)((قرأ قبؿ بيف بيف 

أنيا مف )ساؿ يساؿ( مثؿ خاؼ يخاؼ، كعيف الكممة كاك، أم أف عيف الكممة  -ِ
 . (ِ)كاك في األصؿ، كليس عمى بدؿ اليمزة؛ كلذلؾ يقاؿ: )يتساكالف(

يمزة أصؿ كيكمف الفرؽ ىنا ىؿ اليمزة في )سأؿ( منقمبة عف كاك فخففت، أك أف ال
 فييا فأبدلت ألفا؟

، (ّ)(( أف العيف فييا كاك، كىي لغة في )سأؿ()) :ىػ( ِْٓذكر ابف عطية )ت:
كيجكز أف يككف أصميا اليمز ثـ سيؿ اليمزة بإبداليا كاكا إذا  )) كذكر أبك حياف :

ألفا إذا كاف ما قبميا مفتكحا )سأؿ،  بكس(، أك-كاف ما قبميا مضمكما مثؿ: )بؤس
 .(ْ)(( ساؿ(

نخرج مف كؿ ما تقدـ أف األلؼ بدؿ مف اليمزة، فعمى الكجو األكؿ الذم ذكره ابف 
( بدؿ مف اليمزة في  عطية كغيره اإلبداؿ عاـ في تصريؼ المادة فاأللؼ في )سىاؿى
( لكجكد الكسرة قبميا، كذلؾ األمر  ( بدؿ مف اليمزة في )سيًئؿى ( كالياء مف )ًسيؿى )سىأىؿى

دؿ مف اليمزة النضماـ ما قبميا، أما عمى الكجو اآلخر فإف في )سيكليكا( الكاك ب
ألف اليمزة مفتكحة بعد فتح كىي لغة ؛ اإلبداؿ كقع في ىذه الصيغة )سىأىؿ(

 .(ٓ)مشيكرة
 (؟بيفى  كمف جانب آخر اختمفكا ىؿ ىذه القراءة عمى البدؿ أك عمى التخفيؼ )بيفى 

                                                           

 ِْٔ/ّالكتاب، - (ُ)
 -ىػػػػُّٗٗينظػػػر:  القػػػامكس المحػػػيط، الفيػػػركز آبػػػادم، الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب،  - (ِ)

 لساف العرب، مادة )سأؿ(، ك َّٖ/ّـ، مادة )سأؿ( ُٕٗٗ
 .ّْٕ/ْالمحرر الكجيز،  - (ّ)
 .ُْٔ/ٖالبحر المحيط،  - (ْ)
لصػػحابة ينظػػر: القػػراءات الشػػاذة دراسػػة صػػكتية دالليػػة، د. حمػػدم سػػمطاف العػػدكم، دار ا - (ٓ)

 .ِّٕ/ُـ، ََِٔ، ُُلمتراث، ط
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يرل أف كؿ ىمزة مفتكحة ذىب ابف جني كأبك حياف إلى مذىبيما البصرم الذم ف
متابعيف في قبميا فتحة فإنؾ تجعميا إذا أردت تخفيفيا بيف اليمزة كاأللؼ الساكنة، 

 . (ُ)((كىي لغة أىؿ الحجاز))  :سيبكيو ذلؾ قكؿ
ىػ( إلى المذىب الككفي الذم يرل أف اإلبداؿ ىنا ُٔٔالعكبرم )ت:  كذىب
ثـ قاؿ:  ،رأت( )قريت( كنظائرهحكى في )ق)) ، كذكر أبك حياف أف األخفش(ِ)قياسي

أىؿ الحجاز ال )) ككصؼ األخفش ىذه المغة بقكلو :  ،(ّ)((كقيؿ ىي لغية
ك)عدـ اليمز( تشمؿ اإلبداؿ كالتخفيؼ، إال أف األخفش استعمؿ  (ْ)((ييمزكف

يدؿ عمى أنو يعني اإلبداؿ ال التخفيؼ  ، كىذا(ٓ)مصطمح )التخفيؼ( في آية أخرل
 .(ٔ)لصرح بو التخفيؼك أراد في المكضع األكؿ، كل

، (سايؿ)في جينـ يقاؿ لو:  كادو  (ساؿ) أنيا مف السيبلف، كالمعنى -ّ
 (ٕ)(ساؿ سيؿ: )ؤيده قراءة ابف عباستبف ثابت، ك  كىك قكؿ زيد

 كىذا قكؿ بعيد عف مجاؿ الدراسة التي نحف بصددىا.

                                                           

 ُْٔ/ّالكتاب،  - (ُ)
-إعػػراب القػػراءات الشػػكاذ ، العكبػػرم، تحقيػػؽ: محمػػد السػػيد عػػزكز، عػػالـ الكتػػب، بيػػركت - (ِ)

 .ِْٕ/ِـ، ُٔٗٗ، ُلبناف، ط
 .ّّْ/ٖالبحر المحيط ،  - (ّ)
ـ، َُٗٗ، ُرة،طمعػػاني القػػرآف، تحقيػػؽ: د. ىػػدل محمػػكد قراعػػة، مكتبػػة  الخػػانجي، القػػاى - (ْ)

ُ/ٗٓ. 
 .ٗٗ/ُالمصدر نفسو، - (ٓ)
 َّينظر: الدرس الميجي في الكتب النحكية كالصرفية، د.أحمد السامرائي،  - (ٔ)
ينظػػر: المحتسػػب فػػي تبيػػيف كجػػكه شػػكاذ القػػراءات كاإليضػػاح عنيػػا، أبػػك الفػػتح عثمػػاف ابػػف  - (ٕ)

الكشػػػػاؼ، ، ك َّّ/ِ جنػػػػي، تحقيػػػػؽ: عمػػػػي النجػػػػدم، د. عبػػػػدالفتاح إسػػػػماعيؿ، بػػػػدكف طبعػػػػة،
ْ/َٖٔ 
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فمف ىي كالظاىر مف ىذه األقكاؿ الكجو األكؿ لثبكت ذلؾ لغة مشيكرة معركفة، 
 القبائؿ التي خففت اليمز الكارد في ىذه المسألة؟ كمف الذم حققيا منيـ؟

ستأتي أف أىؿ الحجاز كانكا  لكاضح مف نص سيبكيو المذككر سابقا كنصكص أخر 
ال ينبركف )ييمزكف(، كفي ىذه المسألة بالتحديد تنص بعض الشكاىد عمى تخفيؼ 

مف قكؿ حساف بف ثابت  أطفيششيخ اليمز  عند الحجازييف، منيا ما استدؿ بو ال
 الخزرجي:

 (2)بِ صِ تُ  مْ ت ولَ الَ ا قَ مَ بِ  يلٌ ذَ ىُ  تْ مَّ ضَ   ةً شَ احِ فَ  اللِ  ولَ سَ رَ  لٌ يْ ذَ ىُ  تْ الَ سَ 

 : كقكلو ))ىػ( : َِٕكمنو ما ركاه الفراء )ت:، (ِ)كحساف خزرجي مف األنصار

أىؿ ، ىمزىا عاصـ كاألعمش... كلـ ييمزىا [25سبأ: ] سورة  چ ىئ  يئچ 
الحجاز كال الحسف، كلعميـ أرادكا لغة قريش، فإنيـ يترككف اليمز، كزعـ لي أبك 

: كتو( بغير ىمز، فقاؿ أبك عمر افقاؿ: )منس كأنو سأؿ عنيا أبا عمر جعفر الرؤاسي 
 .(ّ)((أعرفيا فتركت اليمزال ألني 

ف، ك)جزت عنؾ شاة( ، فيذه لغة أىؿ الحجاز ال ييمزك )) كمنو ما ذكره األخفش : 
 .(ْ)((كبنك تميـ يقكلكف في ىذا المعنى : )أجزأت عنو( ك )كتجزئ عنو شاة( 

  

 

 
                                                           

 .ّْْ/ُديكاف حساف،  - (ُ)
 .َّٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ِ)
 .ّٕٓ-ّٔٓ/ِمعاني القرآف ،  - (ّ)
 .ٓٗ/ُ، معاني القرف لؤلخفش – (ْ)



 
58 

 والخالصة في ىذا:

– أطفيشكىذا ما رجحو الشيخ  ،األرجح في تكجيو القراءة باليمز أنيا بمعنى )دعا(
، كاليمزة فييا عمى سبيؿ األصؿ، أما القراءة مف دكف ىمز فاألرجح فييا  -رحمو اهلل
ساؿ )كقد يخفؼ فيقاؿ:  ))ى قراءة اليمز كلكف خففت، قاؿ ابف منظكر: أنيا بمعن

 :(ِ)، قاؿ الشاعر(ُ) ( ((يساؿ

 اهُ شَ غْ تَ  تِ وْ ي المَ امِ وَ وحَ  نْ عِ تَ سْ يَ  مْ لَ   3وتِ دَ صْ أُ ا بِ اعً تَ مْ إِ  الَ سَ  قٌ رىَ ومُ 

كقد اتضح مما تـ عرضو سابقا أف اإلبداؿ لغة الحجازييف، ال التخفيؼ، كلك كاف 
 لذكره األخفش. العكس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لساف العرب، مادة )سأؿ(. - (ُ)
: لسػػاف العػػرب مػػادة: رالكريـ، ينظػػقػػاؿ ابػػف بػػرم: أنشػػده أبػػك عمػػي البػػاىمي غيػػث بػػف عبػػد - (ِ)

 ؽ()رى
 األصدة بالضـ: ثكب صغير يمبس تحت الثكب، )ينظر: لساف العرب مادة أصد( -( ّ)
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 اإلبدال

كىك إبداؿ اليمزة بحرؼ آخر، كيأتي اإلبداؿ بشكؿ كاسع في ليجات العرب، كىك 
إبداؿ حرؼ مف اليمزة إما التفاقيما في المخرج أك قربيما، أك التفاقيما في 

 .(ُ)الصفة

سورة ] چگ  گ  گ   گ  ڳ  چ : كقاؿ الشيخ أيضا في تفسير قكلو 

 .(ِ)((.. كالتككيد كالتأكيد بالكاك كباليمز لغتاف.)) [ 92النحل: 

 لغتيف مف غير ترجيح أك نسبة أك تكجيو. أطفيشنمحظ مف نص الشيخ 

أكدت العقد كاليميف: كثقتو كككدت لغة، كاليمزة في )) ىػ( : َُٕقاؿ الخميؿ )ت:
 .(ّ)((العقد أجكد

اف جيدتاف، يقاؿ: ككدت األمر كأكدت األمر، لغت)) :ىػ(ُُّكقاؿ الزجاج)ت:
 .(ْ)((كاألصؿ الكاك، كاليمزة بدؿ منيا

التأكيد لغة في التككيد، كقد أكدت الشيء  ))ىػ(: ّّٗكقاؿ الجكىرم )ت:
 .(ٓ)((كككدتو

                                                           

ينظػػر: المجػػاالت المغكيػػة لميجػػة طػػي فػػي لسػػاف العػػرب، د. أحمػػد السػػامرائي، دار دجمػػة،  - (ُ)
 .ّٕـ،َُِْ، ُاألردف،ط -عٌماف

 .ٔٔ/ٖتيسير التفسير ، - (ِ)
 .ّٕٗ/ٓالعيف، - (ّ)
عرابػػػػ- (ْ) و، أبػػػػك إسػػػػحاؽ الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػدالجميؿ شػػػػمبي، عػػػػالـ الكتػػػػب معػػػػاني القػػػػرآف كا 

 .ُٕٕ/ِـ، ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ، ُلبناف، ط-،بيركت
، ّلبنػاف، ط-الصحاح، الجػكىرم ، تحقيػؽ: أحمػد عبػدالغفكر عطػار، دار العمػـ لممبليػيف، بيػركت - (ٓ)

 .ِْْ/ِـ، ُْٖٗ -ىػ َُْْ
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اليمزة كالكاؼ كالداؿ ليست أصبل؛ ألف اليمزة  ))ىػ(: ّٓٗكقاؿ ابف فارس )ت: 
 .(ُ)((مبدلة مف كاك، يقاؿ ككدت العقد

كككدت الشيء تككيدا، لغة أىؿ الحجاز، )) ىػ( :ٕٗٓ)ت: كقاؿ أبك الفرج الجكزم
 .(ِ)((فأما أىؿ نجد فيقكلكف: أكدتو تأكيدا

كأكد كككد لغتاف فصيحتاف، كاألصؿ الكاك، كاليمزة  )) ىػ( :َُٕكقاؿ النسفي )ت:
 .(ّ)((بدؿ منيا

كأكده تأكيدا: ككده، إشارة إلى أف اليمزة عف كاك ))ىػ( : َُِٓكقاؿ الزبيدم )ت:
كما قالو أئمة الصرؼ، كىك بالكاك أفصح، قاؿ تعالى: "بعد تككيدىا" بؿ أنكر 

 .(ْ)((بعضيـ فيو اليمزة بالكمية

كمف خبلؿ ما استعرضناه مف نصكص نرل أف العمماء يجمعكف عمى أف الكاك أصؿ 
ف أنكر بعضيـ  فييا، كاليمزة بدؿ مف الكاك، كاإلبداؿ ىنا لغة فصيحة صحيحة كا 

الزبيدم، كلعمنا نعرض ما يقكم جكاز القكؿ بإبداؿ الكاك ىمزة بعد أف ذلؾ كما ركاه 
نشير إلى ما انفرد بو الخميؿ في قكلو أف اليمزة في العقد أجكد، كىك قكؿ لـ أجد لو 

رائد في المغة كخبير  -ببل شؾ–متابعا كلعؿ لو كجيا في الببلغة، كالخميؿ 
 باستعماالتيا.

العمماء تعرضكا لتقكيـ ىذه المغة كترجيحيا،  كما نمحظ مف النصكص السابقة أف
كالنسفي  ،ستعماؿ الزجاج لمصطمح )جيدتاف(كا ،استعماؿ الخميؿ لمصطمح )أجكد(ف

غتيف كشيكعيما في العربية، ثـ الزبيدم ملمصطمح )فصيحتاف( يدؿ عمى جكاز ال
                                                           

 .ُِٓ/ُـ، ُٕٗٗاركف، دار الفكر،  مقاييس المغة، ابف فارس، تحقيؽ: عبدالسبلـ ى - (ُ)
 .َِّ/ِزاد المسير في عمـ التفسير، أبك الفرج الجكزم ،  - (ِ)
 .َِّ/ِمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي ،  - (ّ)
 تاج العركس، مادة )ككد(. - (ْ)
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لمصطمح )أفصح( يدؿ عمى أف ىناؾ ترجيحا لمغة الكاك، مع االحتفاظ بقكؿ جكاز 
 المغتيف كشيكعيما.

كنمحظ أيضا مف النصكص السابقة أنو لـ يتعرض لنسبة المغة أحد إال أبك الفرج 
الجكزم حيف نسب )التككيد( لمغة أىؿ الحجاز، ك)التأكيد( ألىؿ نجد، كلعؿ السبب 

 في ذلؾ يعكد إلى كثرة ىذا اإلبداؿ كشيكعو في العربية.

ىػ( : ِّٗكاليمزة ما ذكره ابف جني)ت:كمف أكضح ما يبيف جكاز اإلبداؿ بيف الكاك 
اء(، عى اء( في )كً عى ادة(، ك)إً سى ة( في )كً ادى سى كأبدلكا أيضا الكاك المكسكرة فقالكا: )إً  ))

 ـ(جى ـ( في )كى جى د(، ك)أىحى د( في )كى حى اة(، ك)أى نى اة( في )كى نى كأبدلكا المفتكحة أيضا فقالكا: )أى 
 لبحث الذم بيف أيدينا.كاليمزة المفتكحة أكثر ما ييمنا في ا (ُ)((

ككاضح أف ابف جني يحاكؿ أف يجعؿ لئلبداؿ قاعدة تسرم عمييا باقي الكممات 
المبتدئة بالكاك سكاء كانت مفتكحة أـ مكسكرة أـ مضمكمة، أك أنو جعؿ اإلبداؿ ىنا 

كأما  : ))، كىك في ىذا يخالؼ سيبكيو الذم يفرؽ بيف حركات الكاك بقكلواقياسي
 .(ِ)((يا ليس بمطردالمفتكحة فإبدال

كىذا يكضح أف إبداؿ الكاك ىمزة ليس سكاء في أحكاليا، فأمثمة إبداؿ الكاك 
الكاك ))المضمكمة كالمكسكرة أكثر مف المفتكحة، كقد أشار سيبكيو إلى أف 

 .(ّ)((المضمكمة مما يجكز إبداؿ اليمزة مكانيا، أما المكسكرة فإبداليا كثير

الحالتيف كأما المفتكحة فسيبكيو يرل عدـ اطراد كيتفؽ معو ابف جني في ىاتيف 
 إبداليا.

                                                           

 ٓٗ/ُسر صناعة اإلعراب،  - (ُ)
 ِْٗ/ْالكتاب،  - (ِ)
 ُّّ/ْالمصدر نفسو ، - (ّ)
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فالضمة كالكسرة حركات مرتفعة، فالمساف يرتفع  ؛كعمة ذلؾ اإلبداؿ ىك طمب المخالفة
أم أف  ؛أما الفتحة فيي منخفضة -كفي ىذا ثقؿ–إلى أعمى مدل في تجكيؼ الفـ 

 اك معيا.المساف ييبط إلى أدنى مستكل في تجكيؼ الفـ؛ لذلؾ تظير الك 

كاألمر اآلخر أف ىذه الكاك المبدلة تقع في أكؿ الكممة كىي مكضع ارتكاز كتحتاج 
 (ُ)مف الكضكح، كىك بالفعؿ ما يتحقؽ مع اليمزة الشديدة في الصفة. إلى قدر كاؼو 

كمع ذلؾ إف ىذه الكاك ضعيفة تحذؼ ))كىذا التعميؿ ىك فعبل ما يقرره سيبكيو بقكلو: 
 .(ِ)((ضعكا مكانيا حرفا أجمد منياكتبدؿ، فأرادكا أف ي

كال شؾ أف سيبكيو يتحدث ىنا عف حالة اليمز الناتجة عف الكاك األصمية في الكممة 
فيك يعتبر القـك الذيف لـ ييمزكا أنيـ أبقكىا عمى أصميا، كلذلؾ ال تحتاج إلى تعميؿ 

 .(ّ)((كأما الذيف لـ ييمزكا فإنيـ ترككا الحرؼ عمى أصمو ))فيقكؿ: 

التي تميؿ إلى  (ْ)ه الظاىرة )إبداؿ الكاك ىمزة في أكؿ الكممة( شائع عند تميـكىذ
النبر كاليمز، كمثميا في ذلؾ قبيمة ىذيؿ التي تجعؿ الكاك ىمزة في كممات كثيرة مف 
أشعارىا، كيكثر في الكاك المكسكرة، كقد تبدؿ الكاك المضمكمة فقد كرد ذلؾ في 

كاشتير ، (ٓ)فيـ ىذا مف قراءة ابف مسعكد كىك ىذليأشعارىا، كقد تبدؿ المفتكحة إذ ي

                                                           

اإلبػػػداؿ إلػػػى اليمػػػزة كأحػػػرؼ العمػػػة فػػػي ضػػػكء كتػػػاب سػػػر صػػػناعة اإلعػػػراب، د.أبػػػك أكس ر: ينظػػػ - (ُ)
 .ُْـ، ََِِ -ىػ ُِّْ، ِِالشمساف، بحث منشكر في مجمة النشر العممي، الككيت، بالعدد 

 .ِْٗ/ْالكتاب،  - (ِ)
 .ِْٗ/ْالمصدر نفسو، - (ّ)
بػػػػي، منشػػػػكرات كزارة الثقافػػػػة كالفنػػػػكف، ليجػػػػة تمػػػػيـ كأثرىػػػػا فػػػػي العربيػػػػة المكحػػػػدة، د. غالػػػػب المطم - (ْ)

 كينظر: ليجة تمػيـ ، بحػث منشػكر فػي مجمػة مجمػع المغػة العربيػة، َٗـ، ُٖٕٗالجميكرية العراقية، 
 .َّْ/ُـ،ََُِ -ىػ ُُّْ،ِ، طبالقاىرة

 .َُْ-َُُمف لغات العرب: ليجة ىذيؿ، د. عبدالجكاد الطيب، منشكرات جامعة الفاتح، ليبيا، - (ٓ)
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ف كرد عنيا  -كىي حجازية –عف ىذيؿ أنيا ال تيمز حاليا حاؿ ليجات الحجاز  كا 
 .(ُ)ما يدؿ عمى اليمز فيك شاذ كما يراه الدكتكر السامرائي

كيرل الدكتكر أحمد الجندم أف ىذيبل ال تيمز إال في حالة خاصة بيا كىك كقكع 
كؿ الكممة كبشركط خاصة، معتمدا في استخراج ىذه الحالة عمى بعض الكاك في أ

 .(ِ)المقكالت الكاردة مف كممات مفردة كأشعار تنسب ليذيؿ

كيعمؿ الدكتكر الجندم ىذه الحالة عند ىذيؿ بالشذكذ المغكم، كىك أمر اعتادت عميو 
ألة )ما ىذيؿ في مخالفتيا جيرانيا كما حدث حينما خالفت ىذيؿ الحجازييف في مس

ر، كيرجح الدكتكر أف البدك مف ىذيؿ ىـ ببشرا( كسارت مع تميـ في رفع الخ ىذا
الذيف كانكا يحققكف ىذه األلفاظ، كأف الحضر منيـ كانكا يسيمكف اليمز أم ينطقكنيا 

 .(ّ)بالكاك

 .(ْ)كىذا التعميؿ رجحو الدكتكر عبده الراجحي أيضا

 .ليمزكأما تميـ فبل خبلؼ في ميميا إلى تحقيؽ ا

أنو يجكز في لفظة )تككيدىا( إبداؿ الكاك ىمزة، كىما لغتاف صحيحتاف،  :كالخبلصة
الكممة، كالكاك لغة أىؿ  فاليمز لغة تميـ كالبدك مف ىذيؿ إذا كقعت الكاك في أكؿ

 الحجاز.

 
                                                           

ىػػذيؿ فػػي لسػػاف العػػرب، د. يعقػػكب السػػامرائي كد. أحمػػد السػػامرائي، مجمػػة جامعػػة تكريػػت  ليجػػة - (ُ)
 .ُٕـ، ََِٔ، ُ، العدد ُّلمعمـك اإلنسانية ، المجمد 

مف الخصػائص المغكيػة لقبيمػة ىػذيؿ القديمػة، د.أحمػد عمػـ الػديف الجنػدم، بحػث منشػكر فػي مجمػة  - (ِ)
 .ِٔٗ/ُـ،ََُِ -ىػ ُُّْ،ِمجمع المغة العربية، ط

 .َّٔ-َّٓ/ ُالمصدر نفسو، - (ّ)
 .ُُّالميجات العربية في القراءات القرآنية، - (ْ)
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 وحاصل موضوع اليمز:

 تجمع الكتب العربية عمى أف تحقيؽ اليمزة في ليجات تميـ كقيس كبني أسد كمف
 بيا أىؿ الحجاز. اكرىا، كأف تسييميا ظاىرة تميزج

كليست القبائؿ المحققة لميمز سكاء في التحقيؽ، فمنيـ مف يذىب في تحقيقيا مذىبا 
بعيدا فيبدؿ األلؼ كالكاك كالياء ىمزة، كىـ بنك أسد كما في )يأجكج كمأجكج( كىذه 

لتسييؿ فيي القبائؿ القبائؿ التي تحقؽ اليمز كانت تعيش في البادية، أما قبائؿ ا
المتحضرة في الحجاز، كتأتي في مقدمتيا قريش في مكة، كاألكس كالخزرج في 

لمكي فذكرنا أنو المدينة المنكرة، كيمثؿ ىذا القارئ أبك جعفر كنافع، أما ابف كثير ا
 .(ُ)كاف يخالؼ بيئتو

ميجة كعميو فإف البيئة ليست ىي السبب الكحيد في الحكـ عمى القارئ أك تحديد ال
 االتي تصكرىا القراءة، فيناؾ أسباب أخرل مساعدة كمؤثرة، فضبل عف أف ىناؾ فرق

 بيف القبيمة نفسيا إذا كانت تعيش في الحضر أك البدك كما ذكرنا في ليجة تميـ.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُُّينظر: الميجات العربية في القراءات القرآنية ، عبده الراجحي،  - (ُ)
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 اإلبدال الصوتً:المبحث الثانً:

 

 وٌشتمل على:

 

 

 

 الفاء والثاء اإلبدال بٌن –
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 اإلبدال الصوتي

مف  اكثير  المتقدميف كالمتأخريف، فنقمكاا مف عمماء العربية مكضكع اإلبداؿ اىتمامن لقي 
 كمنيـ مفألفاظو كضكابطو عف عمماء متقدميف كالخميؿ كسيبكيو كابف جني، 

أسماه  ىػ(ُّٓالطيب عبدالكاحد بف عمي المغكم )ت: يأبك لو كتابا خصص
 )اإلبداؿ(.

قامة ب كاإلبداؿ ىك )) إحبلؿ حرؼ )) : كقيؿ (ُ)((عضيا مقاـ بعضإبداؿ الحركؼ كا 
مكاف آخر في الكممة نتيجة لتطكر صكتي حدث عمى مر العصكر بشرط االتحاد 

 .(ِ)ى((في المعن

كفؽ رغبة المتكمـ العربي متى ما شاء أبدؿ، كلكف طبيعة اإلبداؿ عمى ال يتـ  إذنا
لفت ك كبيئاتيـ،  أدائيـ تحتـ أف تككف لبعض كمماتيـ صكر مختمفة باختبلؼ قبائميـ

ليس المراد باإلبداؿ أف العرب تتعمد ))  إلى ىذا األمر بقكلو: النظر أبك الطيب
نما ىي لغات مختمفة لمعاف متفقة، تتقارب المفظتاف في  تعكيض حرؼ مف حرؼ، كا 

 .(ّ)((، حتى ال تختمفا إال في حرؼ كاحدلغتيف لمعنى كاحد

                                                           

الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة، أحمػػد بػػف فػػارس، تحقيػػؽ:  د. عمػػر فػػاركؽ الطبػػاع، مكتبػػة المعػػارؼ،  - (ُ)
 .َِٗـ، ُّٗٗ -ىػ ُُْْ ،ُلبناف، ىط-بيركت

ـ، مكتبػػػػػة ُٕٖٗ -ىػػػػػػ َُْٖينظػػػػػر: أثػػػػػر القػػػػػراءات فػػػػػي األصػػػػػكات، د. عبدالصػػػػػبكر شػػػػػاىيف،ط - (ِ)
 .ُِٕ-ِٗٔالخانجي، القاىرة، ص

كرد ىػػذا الػػنص فػػي المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة، جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي، تحقيػػؽ: فػػؤاد عمػػي منصػػكر،  - (ّ)
كقيػػػػػؿ: إف ىػػػػػذا الػػػػػنص ال يكجػػػػػد ضػػػػػمف كتػػػػػاب  ،ّٔٓ/ُـ، ُٖٗٗدار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت،  

نما ىك ضمف المخطكط، )ينظر: اإلعبلؿ كاإلبػداؿ كاإلدغػاـ فػي ضػكء القػراءات  )اإلبداؿ( المطبكع، كا 
القرآنيػػة كالميجػػات العربيػػة، أنجػػب غػػبلـ محمػػد، رسػػالة عمميػػة منشػػكرة بكميػػة التربيػػة لمبنػػات، المممكػػة 

 (.ُِّـ، ُٖٗٗالعربية السعكدية، 
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، ككذلؾ التناسب في بداؿ بيف األصكاتفالتقارب ىك أحد األسباب التي تؤدم إلى اإل
 بعض األحكاؿ.

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ : تفسير قكلو  اإلبداؿ في أطفيشالشيخ  ذكر

: (فكميا)ك))فقاؿ:  [ 72البقرة: ] سورة چھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ  
لت ، كىك حار يابس، كعميو فيك لغة، أك أبد(ثكميا)، أك (فـك)ما يخبز  ؿبيرِّىا، بؿ ك

 .(ُ)س((، كىك مسمكع ال مقي(ثيـ  )في  (فيـ  )، ك(جدث)في  (جدؼػ)الثاء المثمثة فاء ك

 بعدة أمكر ىي: أطفيشنخرج مف نص الشيخ 

( معنى خاصا، كىك لغة. -ُ  إف لػ )الفـك
( مبدلة مف ثاء )الثكـ(، كىك لغة. -ِ  إف الفاء في )الفـك
 إف إبداؿ الثاء فاء مسمكع ال مقيس. -ّ

أف لقكلو : )كفكميا( كجيا في التفسير، كىك أف يككف المعنى:  أطفيشذكر الشيخ 
، كىك قكؿ مركم عف كبار (ِ)البير أك الحنطة، كىك رأم كثير مف أىؿ المغة كالتفسير

الصحابة كالتابعيف، كابف عباس كالحسف كغيرىما، فضبل عف كركده في كبلـ العرب 
 :(ّ)كقكؿ أبي محجف الثقفي

 ورد المدينة عن زراعِة ُفومِ   ْغنى َواحدٍ قد ُكنُت َأْحَسُبِني َكأَ 

                                                           

 َُِ/ُيسير التفسير ت  -(ُ)
 ُٕ/ِتفسير الطبرم  - (ِ)
تفسػػػير ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ، تحقيػػػؽ: أسػػػعد محمػػػد الطيػػػب، مكتبػػػة نػػػزار مصػػػطفى البػػػاز، المممكػػػة  -  

 .ُِّ/ُىػ ، ُُْٗ، ّالعربية السعكدية،ط
لػػـ أعثػػر عميػػو فػػي ديكانػػو، كذكػػر ابػػف منظػػكر أف األخفػػش ركاه عػػف أبػػي محجػػف الثقفػػي،  - (ّ)

 ، مادة )فكـ(.ينظر: لساف العرب
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مكا لنا(  ، أم: اخبزكا(ُ)كمنو أيضا قكؿ العرب: )فكِّ

( ىك الحنطة  ، (ِ)كزعـ الزجاج أال خبلؼ عند أىؿ المغة أف )الفـك

نما ذكر الشيخ  كجيا آخر بأف يككف  أطفيشلـ يقتصر تأكيؿ الكممة عمى ىذا، كا 
، (ّ)ميا(، كىك رأم كثير مف أىؿ المغة كالتفسيرالفاء بدال مف الثاء، فأصميا )كثك 

 كالمركم عف كبار الصحابة كابف عباس كالرببع بف أنس )رضي اهلل عنيـ( كغيرىـ، 

 كلكف ىؿ يصح ىذا اإلبداؿ؟

ذكرت في أكؿ مكضكع اإلبداؿ أف المغكييف اشترطكا التقارب أك االتفاؽ لحصكؿ 
ذا أردنا أف ندرس صفة ىذيف الحر  فيف )الفاء، كالثاء( كمخرجيما نجد أف اإلبداؿ، كا 

، فيك أسناني شفكم، أما (ْ)مخرج الفاء مف باطف الشفة السفمى كأطراؼ الثنايا العميا
 .(ٓ)فيك ميمكس رخك صفتو

                                                           

ينظر: نياية األرب في فنكف األدب، شياب الديف النكيرم، تحقيؽ: مفيد قمحية كآخػركف،  - (ُ)
 .ِِِ/ُّـ، ََِْ، ُدار الكتب العممية، بيركت، ط

عرابػو، ،  - (ِ) كأنكػر الػدكتكر إبػراىيـ السػامرائي االخػتبلؼ بػيف ) فػـك . ُّْ/ُمعاني القرآف كا 
مػػػى أنػػػو مجػػػرد إبػػػداؿ ، فقػػػاؿ : )) كمػػػف ىنػػػا نعػػػرؼ أف المسػػػألة كثػػػكـ( فػػػي المعنػػػى ، كأكػػػد ع

الصػػكتية حكلػػت ) الثػػـك ( إلػػى  ) الفػػكـ (، كذلػػؾ لمقرابػػة الصػػكتية فػػي أف مػػف عناصػػر حيػػز ) 
ذا عرفنا ىذه المسألة أدركنا أف تفسير ) الفكـ ( بػ )الحنطة (  الثاء ( ك ) الفاء ( ىك الشفة ، كا 

( ٖٓمحػػػػض(( )ينظػػػػر: العربيػػػػة بػػػػيف أمسػػػػيا كحاضػػػػرىا كمػػػػا كرد فػػػػي كتػػػػب المفسػػػػريف خطػػػػأ 
 كالدكتكر السامرائي ىنا ينكر عمى تفسير الزجاج.

الػدر المنثػكر فػي التفسػير بالمػأثكر، جػبلؿ الػديف ، ك ُِّ/ُتفسػير ابػف أبػي حػاتـ، ينظر:  - (ّ)
 ُٕٕ/ُلبناف، -السيكطي، دار الفكر، بيركت

 ِّٓ/ْالكتاب،  - (ْ)
 .ُّٖماؿ بشر، عمـ األصكات، د. ك - (ٓ)

كينطؽ  الفاء بأف تتصؿ الشفة السفمى باألسناف العميا اتصاال يسمح لميكاء أف يمر بينيما فيحتؾ 
ىماؿ الكتريف الصكتييف ببل ذبذبة. ينظر:  =بيما مع رفع مؤخرة الطبؽ لسد التجكيؼ األنفي كا 
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لثنايا مخرج الظاء كمما بيف طرؼ المساف كأطراؼ اكمخرج الثاء كما حدده سيبكيو )) 
 .(ِ)فيك ميمكس رخكفيك أسناني، كأما صفتو  (ُ)كالذاؿ كالثاء((

فالعبلقة بيف الثاء كالفاء كاضحة، فيما متفقاف في الصفة كمخرجيما قريب، إذ تتقدـ 
الفاء عمى الثاء قميبل؛ ألنيا شفكية أسنانية، كمع ذلؾ فيي تشترؾ مع الثاء في 

 األسناف.

كالعكس، قاؿ  كبناء عمى ىذا االشتراؾ كالتقارب نجد مف العرب مف يبدؿ الثاء فاء
( ك )كقىعيكا في عاثيكر شىرٍّ فراء: )) ال دىؼه دىثه كجى كالعرب تبدؿ الثاء فاء، فيقكلكف: )جى

( ك )األثىاًثًي كاألثىاًفًي(، كسمعت كثيرا مف بني أسد يسمي )المغافير(  كعافيكًر شىرٍّ
 .(ّ)(( ()المغاثير

نني نمحظ أف الفراء اقتصر عمى عدة أمثمة، كقد يككف مف باب المثاؿ ال الحصر؛ أل
ؿه ثىًدـه ك فىًدـه( حيف بحثت كجدت اإلبداؿ في قكليـ )رىجي
)الثدامة ، كالمصدر مف  (ْ)

                                                                                                                                                                      

تبػػة الخػػانجي، المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث المغػػكم، د. رمضػػاف عبػػد التػػكاب ، مك=
 .ّْـ،ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ّالقاىرة،ط

 .ِّٓ/ْالكتاب ،  -  (ُ)
 .ُّٖعمـ األصكات،  - (ِ)

ينطؽ بأف يكضع طرؼ المساف بيف أطراؼ الثنايا، بحيث يككف ىنػاؾ منفػذ ضػيؽ لميػكاء، كيكػكف 
معظـ جسـ المساف مستكيا، كيرفع الطبؽ ليسد المجرل الخمفي لمحمؽ، كيػتـ ذلػؾ كمػو مػع عػدـ 

 .ْٓ-ْْد ذبذبة في األكتار الصكتية. ينظر: المدخؿ إلى عمـ المغة،كجك 
 .ُْ/ُمعاني القرآف،  - (ّ)
 كىك الرجؿ الغني، ينظر: جميرة المغة، ابف دريد، مادة )ثدـ(. - (ْ)
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( إذا فزع ًئثى ككذلؾ )المثاـ كالمفاـ(، يقاؿ: )قد ،  (ُ)كالفدامة( ككذلؾ )جًئؼى الرجيؿي ك جى
تىمىث ـى كتىمىف ـ ًلفىامنا(
(ِ). 

كت الثاء كثير التغير رل أف صكبعد ىذا العرض مف األمثمة التي تبدؿ الثاء فاء، ن
 .(ّ)كالتحكؿ، )) بؿ يعد مف أكثر األصكات تغيرا((

أف ىذا اإلبداؿ سماعي ال  )) أطفيشكيبقى لدينا تقكيـ اإلبداؿ، إذ ذكر الشيخ 
قياسي، فبل يجكز أف نقكؿ:) فائر( أك )فامر( في )ثائر( ك)ثامر( ألف اإلبداؿ 

 .(ْ)((مقتصر عمى ما كرد عنيـ

لغة اإلبداؿ، كبعد البحث كجدت الفراء ينسب إلى كثير مف  أطفيشالشيخ لـ ينسب 
كسمعت كثيرا مف بني أسد يسمي  د أنيـ يبدلكف الثاء فاء، فقاؿ: ))بني أس

، كذكر آخركف أف بني تميـ يشترككف مع بني أسد في (ٓ)(( )المغافير( )المغاثير(
مما يؤيد نسبة ىذا اإلبداؿ إلى بني ، ك (ٔ)ىذا اإلبداؿ، فيقكلكف: )تمثـ  لثاما( بالثاء

 :(ُ))كىك مف تميـ( (ٕ)تميـ قكؿ عمقمة الفحؿ

                                                           

 مقاييس المغة، مادة )جأؼ(. - (ُ)
ـ، ُُٔٗ -ىػػَُّٖاإلبداؿ، أبك الطيػب المغػكم، تحقيػؽ: عػز الػديف التنػكخي، دمشػؽ، ط - (ِ)

ُ/ُّٗ. 
إبداؿ الحركؼ في الميجات العربية، د. سميماف بف سالـ السحيمي، مكتبة الغرباء األثرية،  - (ّ)

 .َْٔـ، ُٓٗٗ-ىػُُْٓ،ُالمدينة المنكرة، ط
 .ْٕالدرس الميجي في الكتب النحكية كالصرفية،  - (ْ)
 .ُْ/ُمعاني القرآف ،  - (ٓ)
مػف الػدكتكر أحمػد السػامرائي مسػتندا بعػدد مػف النصػكص النسبة إلى بني تميـ ىك اجتياد  - (ٔ)

، كقػػد فػػرؽ جماعػػة بػػيف )المثػػاـ( ك)المفػػاـ(، فقػػالكا : )إف كػػاف عمػػى طػػرؼ األنػػؼ فيػػك كالشػػكاىد
ف كاف عمى الفـ فيك المثاـ( ينظر : تيذيب المغة )لفـ(   .ّٕٔ/ ُٓالمفاـ، كا 

 .ِْـ، ُٔٗٗ، ُديكاف عمقمة الفحؿ، دار صادر، بيركت، ط - (ٕ)
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 ومثُ مْ مَ  انِ تَّ الكِ  أٍ بَ سَ م بِ دَّ فَ مُ   فٍ رَ مى شَ عَ  يٌ بْ ظَ  يمْ يقَ رِ بْ إِ  كأنَّ 

مف بني صعب بف ممكاف بف عدم بف عبد مناة مف أبناء كىك ، )(ِ)كقكؿ ذم الرمة
 :(ّ)عمكمة بني تميـ(

 امِ ثَ المِّ  ةَ عَ اضِ وَ  اءَ قَ رْ ى خَ مَ عَ   اايَ طَ المَ  فَ قِ تَ  نْ أَ  جِّ الحَ  امُ مَ تَ 

نما نجد مف تكسع فييا،  لـ تقتصر نسبة الشيخ إلى اإلبداؿ عمى ما سبؽ ذكره، كا 
فرج ح األستاذ الدكتكر أحمد السامرائي أنيا لغة بني عامر بف صعصعة لكركدىا في 

 أشعارىـ، 

 :(ٓ)عامرية مف بني عقيؿ()كىي  (ْ)ليمى األخيمية كمنو قكؿ 

 مِ اسَ الجِ  طِ طَ والخُ  ارِ طَ و األخْ وُ ذَ   بٌ عْ كَ  عدُّ تَ  ينَ حِ  كِ مْ المُ  امُ ثَ لِ 

 :(ٕ))كىك مف بني عامر بف صعصعة( (ٔ)كقكؿ حميد بف ثكر اليبللي

ن كان ليال َفاْلِويا َنَسَبْيُكَما ْن ِخْفُتَما َأْن َتْعِرَفا َفَتَمثَّما  وا   وا 

 :(ُ)م )كىك مف بني نمير(كقكؿ الراعي النمير 

                                                                                                                                                                      

 .ُِٖ/ُالشعر كالشعراء، ابف قتيبة، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، دار المعارؼ، القاىرة،  - (ُ)
لبنػػػػػػػاف، -ديػػػػػػػكاف ذم الرمػػػػػػػة، شػػػػػػػرح الخطيػػػػػػػب التبريػػػػػػػزم، دار الكتػػػػػػػاب العربػػػػػػػي، بيػػػػػػػركت - (ِ)

 )كىك بيت يتيـ(. ْٖٔـ، صُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ،ِط
 ِْْ/ُالشعر كالشعراء،  - (ّ)
، ِلبنػػػػػاف، ط-، تحقيػػػػػؽ: د.كاضػػػػػح الصػػػػػمد، دار صػػػػػادر، بيػػػػػركتديػػػػػكاف ليمػػػػػى األخيميػػػػػة - (ْ)

 ْٖـ، صََِّ
 ْْٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ٓ)
 ِٗـ، ُٓٔٗديكانو، تحقيؽ: عبدالعزيز الميمني، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة،  - (ٔ)
 ٕٗ/ُالشعر كالشعراء،  - (ٕ)
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 ُنْثِني َلُينَّ َحَواِشَي الُعَصِب   ُمَمثَِّمين َعَمى َمَعاِرِفَنا

 كىؤالء جميعا مف بني عامر بف صعصعة.

نسبتيا إال أننا نجد ما يخالفو؛ إذ كردت الفاء في شعر  بعد أٍف ثىبىتى لنا ما ذيكر في
 :(ّ)عمقمة الفحؿ ، مف ذلؾ قكؿ(ِ)بني تميـ

نْ  ومٍ قَ  لُّ كُ  بلْ  ن اعزو  وا   ومجُ رْ مَ  ي الشرِّ افِ ثَ يم بأَ فُ ريعَ   كرموا وا 

ككذلؾ كيجد لمراعي النميرم
(ْ): 

 ياافِ ثَ اليدو األَ  عدَ ليا بَ  تُ خْ نَ أَ   ان وئيةحَ صَ حْ الصَ  لِ أْ رَ كَ  وقدرٍ 

 :(ٔ)، )كىك مف غطفاف((ٓ)كقكؿ زىير بف أبي سممى

 مِ مَّ ثَ تَ يَ  لمْ  ضِ وْ الحَ  مِ ذْ جَ ا كَ يً ونؤْ   لِ جِ رْ س مُ عرَّ ا في مُ سفعً  أثافيَّ 

كمف ىنا نمحظ أف لغة الفاء مشتركة بيف الحجازييف كالتميمييف، كالسبب في ذلؾ أف 
 .أطفيشىذه المغة سماعية ال قياسية، كىذا ما ذكره الشيخ 

                                                                                                                                                                      

 َِٕ/ ُ، الشعر كالشعراء– (ُ)
تكر أحمد السػامرائي فػي نسػبة لغػة الفػاء أك الثػاء اسػتنادا إلػى كجػده مػف تكسع األستاذ الدك - (ِ)

أشػػعار القبائػػؿ العربيػػة، لمػػف أراد الزيػػادة ينظػػر: الػػدرس الميجػػي فػػي الكتػػب النحكيػػة كالصػػرفية، 
ْٖ-ْٗ 

 .ٓٓديكاف عمقمة الفحؿ،  - (ّ)
 .َِٓ/ُديكاف الراعي النميرم،  - (ْ)
، ِلبنػػاف، ط-ؽ: حمػػدك طمػػاس، دار المعرفػػة، بيػػركتديػػكاف زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى، تحقيػػ - (ٓ)

 .ٓٔـ، ََِٓ -ىػ ُِْٔ
 .ُّٕ/ُالشعر كالشعراء، - (ٔ)
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كىك أنيا عمى اإلبداؿ، {  ے }     كبيذا كمو يرل الباحث أف األمر بات كاضحا في معنى
رة كميا تتضافر عمى جكاز حدكث ىذا اإلبداؿ بيف الثاء كالفاء، كما أف فالشكاىد المذكك 

 معنى الثـك يتناسب تماما مع ذكر العدس كالبصؿ في اآلية، كاهلل أعمـ.

ىػ( ِّٗفذىب ابف جني)ت: ا اإلبداؿ،كذلؾ في تحديد األصؿ كالفرع ليذ المغكيكفكاختمؼ 
ىػ( ِٖٓ، كذىب السييمي )ت:(ُ)بعف العر  (أجداؼ)لعدـ كركد  أصؿ؛إلى أف )الجدث( 

 .(ِ)ىك )القطع( (الجدؼ)إلى أف الفاء ىي األصؿ؛ ألنو مف 

كأما كممة )فكميا( الكاردة في اآلية فالراجح أف الثاء فييا أصؿ كالفاء بدؿ منيا، لؤلسباب 
 اآلتية:

ا، ككثرة مف أكثر األصكات تغيرن  عدُّ أف صكت الثاء كثير التغير كالتحكؿ، بؿ يي  -ُ
الكممات المبدلة مف الثاء إلى غيره دليؿ عمى ىذا التغير المبلـز كركد 

 لمصكت، كليس كذلؾ في الفاء.
أف معاجـ المغة أكردت المكاد التي كقع فييا اإلبداؿ بيف الثاء كالفاء في فصؿ  -ِ

أثؼ...( إال القميؿ الذم كرد في فصؿ الفاء، ، ك ثدـ، ك دثؽ، ك الثاء، مثؿ:) ثغـ
 الثاء أصؿ فييا. كىذا يستأنس بو في أف

كثرة النقكالت الكاردة عف عمماء المغة تؤكد أف الثاء تبدؿ فاءن كما ىك نص  -ّ
كىي نصكص تؤكد عمى جكاز إبداؿ الثاء  (ٓ)كابف جني (ْ)كأبي الطيب (ّ)الفراء

 الثاء فاء، كىذا دليؿ عمى أف الثاء أصؿ.

                                                           

 .ِْٖ/ُسر صناعة اإلعراب ، - (ُ)
الػػػػركض األنػػػػؼ فػػػػي شػػػػرح السػػػػيرة النبكيػػػػة، أبػػػػك القاسػػػػـ عبػػػػدالرحمف السػػػػييمي، دار إحيػػػػاء التػػػػراث  - (ِ)

 .ُّٗ/ِىػ،ُُِْ، ُلبناف، ط-العربي، بيركت
 .ُْ/ُمعاني القرآف ، - (ّ)
 .ُّٗ/ُاإلبداؿ ألبي الطيب المغكم،  - (ْ)
 .ِْٖ/ُسر صناعة اإلعراب، - (ٓ)
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ف تعد ىذه الكممات مف الكممات المشتركة بيف المغات الجزرية، ألف الشي -ْ
كقد كردت في )) في العبرية تقابميا الثاء في العربية، كتمؾ قاعدة مطردة 

العبرية )شكـ( فيقابميا بطبيعة الحاؿ )ثكـ( في العربية ، كىذا يؤكد أف 
 .(ُ)((الثاء أصؿ فييا، كالفاء تطكر عنيا

حتى في كقتنا  كأىؿ العراؽ كيرل الباحث أف ىذا اإلبداؿ مستعمؿ عند أىؿ عماف
ر، إذ يستعممو أىؿ الحجر مف داخمية عماف، كبعض القرل الشمالية، المعاص

، فيقكلكف في )الثمج(: )الفمج(، كفي )الثمع(: )الفمع(، كغيرىـ مثؿ أىؿ كالية بكشر
، كفي )منثمـ(: )منفمـ(، كىك الكسر في اإلناء أك (ِ)كىك شؽ الرأس أك شدخو

 السيؼ.
 

 

 

 

                                                           

 -ىػػ َُْٖ، ّفصػكؿ فػي فقػو المغػة، د. رمضػاف عبػدالتكاب، مطبعػة المػدني، القػاىرة، ط - (ُ)
 .ٓٓ -ْٓ، كينظر: الدرس الميجي في الكتب النحكية كالصرفية، ْٕـ، ُٕٖٗ

-فصػػاحة العمانيػػة، محمػػكد الجػػامعي، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركتينظػػر: معجػػـ ال - (ِ)
 َٔ-ٗٓـ، ََِْ -ىػ ُِْٓلبناف، 
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 الثانيالفصل 
 ( صرفيل الــــ) الـــــمـــــجـــــا 

 ويشتمل عمى: 
 المٌزان الصرفً، وفٌه:المبحث األول: 

 بٌن الضم والفتح )الُضعف، والَضعف( -

 الفعل األجوف )ُمتُّم( -

 اًلختالف فً وزن )الماعون( -

 اًلختالف فً ورود الوزن )َتْفُعلَة( -

 الحذف، وفٌه:المبحث الثانً: 

 حذف حرف العٌن من الفعل المضعف )ظلت( -

 ا(ابا ذ  من أبنٌة المصادر )كِ لث: المبحث الثا

 )زوجة( فً التذكٌر والتأنٌثالمبحث الرابع: 

 من باب )فعلت وأفعلت(المبحث الخامس: 

 من باب اإلعالل )القصوى(المبحث السادس: 
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 المبحث األول:

 )الضيعؼ، كالضىعؼ( بيف الضـ كالفتح -

ٍعؼ( الكاردة في اآلية ڃ  ڃ  چ   چ    چ:أكرد الشيخ تعدد الميجات في كممة )ضى

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

اد، لغة  [ 65الروم: ] سورة  چک        ک   گ    ، فقاؿ: )) ك)الضٍُّعؼ( بضـ الض 
 .(ُ)قريش، كبفتحيا لغة تميـ((

، كركد لغتيف، كىاتاف المغتاف نزؿ بيما القرآف الكريـ أطفيشنمحظ مف نص الشيخ 
 .(ِ)فقرأ عاصـ كحمزة بفتح الضاد، كقرأ الباقكف بالضـ

كقد نسب الشيخ لغة الضـ إلى قريش، كلغة الفتح إلى تميـ، فما صحة ىذه النسبة؟ 
 كىؿ ىناؾ لغة أخرل؟ أك قبيمة تكافؽ قريشنا أك تميمنا؟

ركل عدد مف العمماء ىذه المغة، فبعضيـ ينسب لغة الضـ إلى أىؿ الحجاز 
ا، ك (ّ)عمكما ، كأما لغة الفتح فيكاد يتفؽ الجميع (ْ)بعضيـ ينسبيا إلى قريش خصكصن

 .(ُ)عمى نسبتيا لتميـ

                                                           

 ُْْ/ُُتيسير التفسير،  -(ُ)
السػػػبعة فػػػي القػػػراءات البػػػف مجاىػػػد، تحقيػػػؽ: د. شػػػكقي ضػػػيؼ، دار المعػػػارؼ،  -ينظػػػر:  - (ِ)

بػػػف عبػػػدالغفار  ، كالحجػػػة فػػػي لمقػػػراء السػػػبعة، ألبػػػي عمػػػي الحسػػػفَٖٓمصػػػر، بػػػدكف طبعػػػة، 
، ُىػػػػػ( ، تحقيػػػػؽ: بػػػػدر الػػػػديف قيػػػػكجي، دار المػػػػأمكف لمتػػػػراث، بيػػػػركت، طّٕٕالفارسػػػػي )ت: 

 َْٓ/ٓـ، ُِٗٗ
ك النشػر فػي القػراءات العشػر،  -ٕٔ/ْ، ك جامع البياف في القراءات السبع ألبي عمرك الداني،  

ِِْ. 
 ٓٔٓ/ٗ، كالمباب في عمـك الكتاب،  ُّٓ/ٓالبحر المحيط،  - (ّ)
 ْٗ/ ِْتاج العركس، مادة )ضعؼ( ،  - (ْ)
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 كمما يستشيد بو في جكاز لغة الفتح قكؿ األعرابي الذم جاء إلى الرسكؿ  
 :(ِ)يستسقيو

 من الُجوِع َضْعفا ما َيُمرُّ وَما يْحِمي  وَأْلَقى ِبَكفَّْيو الَفَتى اْسِتَكاَنةً 

يبدك لي أف نسبة ىذه المغة إلى تميـ متكافؽ لطبيعتيا؛ ألنيا عرفت بميميا إلى الذم 
فتح أكائؿ الكممات، كغيرىا يضـ أك يكسر، كما ىك الحاؿ في )الس ـ(، كأىؿ العالية 

ٍقبىرة(، كأىؿ الحجاز (ْ)، ك)سىكارل(، كغيرىـ يقكلكف: )سيكارل((ّ)يقكلكف: )السُّـ( ، ك)مى
 .(ٔ)، كغيرىا ألفاظ كثيرة مالت تميـ فييا إلى الفتح(ٓ)يضمكف )ميٍقبىرة(

:}اهلل  كيستدؿ عمى لغة الضـ حديث ابف عمر رضي اهلل عنو أنو قرأ عمى النبي 
عؼ{ فأقرأه الرسكؿ  كالرسكؿ قرشي، فأراد أف  (ٕ)}مف ضيعؼ{ الذم خمقكـ مف ضى

القراءات السبع  يقرئ ابف عمر عمى لغتو، مع التسميـ بجكاز قراءة الفتح؛ ألنيا مف
 المتكاترة.

                                                                                                                                                                      

 ْٖ/ِْ، كتاج العركس، مادة )ضعؼ(  ٓٔٓ/ٗ، المباب،   ُّٓ/ٓالبحر المحيط،  - (ُ)
الشػػاىد فػػي النيايػػة فػػي غريػػب األثػػر، أبػػك السػػعادات الجػػزرم، تحقيػػؽ: محمػػكد الطنػػاجي،  - (ِ)

 َُٔ/ُْ، ك الزبيدم في تاج العركس،ٗٔٔ/ْـ، ُٕٗٗالمكتبة العممية، بيركت، 
 ُّْ/ِّ، كتاج العركس، مادة)سمـ( َْْ/ْالمخصص، - (ّ)
إصػػػبلح المنطػػػؽ، ابػػػف السػػػكيت، تحقيػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر، كعبدالسػػػبلـ ىػػػاركف، دار  - (ْ)

 ُِّـ، ُْٗٗ، ْالمعارؼ، القاىرة، ط
 ُِٓ/ُالبحر المحيط/ - (ٓ)
شػػكرات كزارة الثقافػػة، ينظػػر: ليجػػة تمػػيـ كأثرىػػا فػػي العربيػػة المكحػػدة، د.غالػػب المطمبػػي، من - (ٔ)

 ُْٖ-ُْٓالجميكرية العراقية، 
 (ِِٕٓ( ، كأحمد )ّٖٕٗركاه أبك داكد ) - (ٕ)
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كلـ  (ُ)كذكر بعض العمماء تقكيما ليذه المغة، فقاؿ الخميؿ: ))كىما لغتاف جائزتاف((
ينسبيا، كىذا مف حيث جكاز المغتيف، كأما لغة الضـ فيي لغة أىؿ الحجاز عمكما، 

 .(ِ)ككصفت أنيا أقكل

 

ل، ك)الض ٍعؼ( لغة كالخبلصة: أف )الضٍُّعؼ( لغة نسبت ألىؿ الحجاز، كىي األقك 
ا، كقد جاءت القراءات القرآنية مستعممة المغتيف، كىك  تميـ، كىي لغة صحيحة أيضن

 ما يؤكد عمى جكازىما ككركدىما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ُِٖ/ُالعيف، مادة )ضعؼ( ،  - (ُ)
 َُِٕ/ُينظر: القامكس المحيط، مادة )ضعؼ(  - (ِ)
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 الفعل األجوف -

 م(ـــــــتُّ ــــــــــو )مِ م( ـــــــتُّ ــــــ)مُ 

كالكسرة  ))عاؿ، فيقكؿ: مف باب األف يسطر الشيخ أطفيش الفرؽ بيف )ميتُّـ( أك )ًمتُّـ(
 .(ُ)((في الميـ دليؿ عمى كسر العيف كػ )خاؼ تخاؼ(، كىك لغة

 نمحظ مف نص الشيخ عدة أمكر:

 أنو أشار إلى )ًمتـ( بكسر الميـ كلـ يذكر الضـ. -ُ
( بأنيا لغة، كلـ  -ِ  .ينسبياأنو كصؼ )ًمتـي
( مكسكرة، ككسرة الميـ دليؿ عمى كسر عيف الكممة. -ّ  أنو جعؿ عيف )ًمتـي
 )خاؼ(.كىك أنو قاس الفعؿ بفعؿ آخر -ْ

 (ِ)بكسر الميـ كضميا في مكاضع عدة،)ميتُّـ( ك )ًمتُّـ(  كرد الفعبلف

( لمفعميفنستطيع القكؿ: إف ك  ( ك )ًمتُـّ جاء في كتب  إذ في باب األفعاؿ، اكجي، )ميتُـّ
كعميو  (ّ)()فىعىؿى يىٍفعيؿي األكؿ عمى كزف باب الالمغة كمعاجميا أف الفعؿ )ميتُّـ( ىك مف 

                                                           

 .َٓ/ّتيسير التفسير،  - (ُ)
 كردت )متـ( في القرآف الكريـ في المكاضع اآلتية:  - (ِ)
آل عمررررررران:  چجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چ      -1

261 

 268آل عمران:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ   -2

 46المؤمنون:  چھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴  چ  -3

قػػرأ نػػافع كحمػػزة كالكسػػائي كخمػػؼ بكسػػر المػػيـ فػػي كػػؿ المكاضػػع، ككافقيػػـ حفػػص إال فػػي سػػكرة آؿ 
ف، كقرأ الباقكف بضـ المػيـ فػي الجميػع، ككافقيػـ حفػص فػي سػكرة آؿ عمػراف. )ينظػر: النشػر عمرا

 (.ُٔٗ/ُفي القراءات العشر، 
 . ُِْ/ٕك تيذيب المغة،  - ُِّ/ْالعيف، )خكؼ(،  - (ّ)
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تى يىٍمكيت(، كأما الفعؿ )ًمتُّـ( فيك مف كتي مي يى  اتى يككف الفعؿ )ميتُّـ( مف )مى  ( فأصمو )مىكى
(، كىذا اتي مى ًكتى يى كعميو يككف الفعؿ مف )مى  (ُ))فىًعؿى يىٍفعىؿ( الرابع عمى كزف بابال

 .(ْ)أبك حيافك  (ّ)كالسميف الحمبي، (ِ)العكبرم التقسيـ نفسو حكاه

أك  ة الميـكسر  سببكضحنا أصؿ الفعؿ كاشتقاقو نستطيع اآلف تبييف كبعد أف 
( بفتح العيف إذا أسندت إلى )) ، فالضـ في )ميتُّـ( جاء توضم المتكمـ  تاءألف )فىعىؿى

ما أف نبدؿ الفتحة ضمة ثـ ننقميا إلى  كأخكاتيا أف تضـ فاؤه، إما مف أكؿ كىمة، كا 
 اؿ(: )قيمتـ( ك)طيمتـ( ك)قيمتـ(.فيقاؿ في )قاـ( ك)طاؿ( ك)ق ،(ٓ)((الفاء

فمأخكذ مف كسرة الكاك في )مىًكت( نقمت إلى فاء الكممة،  )ًمتُّـ( كأما الكسرة في
 .(ٔ)))سمبت الكسرة مف الكاك كنقمت إلى الميـ داللة عمى بنية الكممة((

 يككف كفؽ ىذا البياف: )ميتُّـ( ك )ًمتُّـ(مف ىذا نخمص أف الفعؿ 

ُ-     ) ػػػػػػػػػتُّػػػػػـ(     ----)فىعىؿى ( = )مي  )يىٍفعيؿي
ِ- ) ( = )ًمػػػػػػػػػتُّػػػػػـ(     ----    )فىًعؿى  )يىٍفعىؿي

كبعد ىذا العرض يتعيف عمينا البحث عف الميجات العربية التي استعممت ىذيف 
البابيف، فاألكؿ يمثؿ الباب األكؿ مف أبكاب الفعؿ الثبلثي الستة )فتح ضـ(، كالثاني 

                                                           

 كتاج العركس، )مكت( - ُِْ/ٕك تيذيب المغة،  - ُِّ/ْالعيف، )خكؼ(،   - (ُ)
كاإلعػػػػراب، العكبػػػرم، تحقيػػػؽ: د. عبداإللػػػو النبيػػػاف، دار الفكػػػػر، المبػػػاب فػػػي عمػػػؿ البنػػػاء  - (ِ)

 ّٖٔ/ِـ، ُٓٗٗ، ُدمشؽ، ط
 .َٕٗ/ُالدر المصكف،  - (ّ)
 .َْٓ/ّالبحر المحيط،  - (ْ)
 .ّٖٔ/ِك المباب ،  - َٕٗ/ُينظر: الدر المصكف،  - (ٓ)
 المصادر نفسيا. - (ٔ)
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الرابع )كسر فتح( فأم قبيمة مف القبائؿ العربية استعممت األكؿ؟ كأم  يمثؿ الباب
 قبيمة استعممت الثاني؟

ػػػػػػػػػتُّػػػػػـ(، حكى النحاس األكؿ: )مىكىت يمكت( فيك )مي
، ، (ّ)، كأبك حياف(ِ)، كالقرطبي(ُ)

أف ىذه لغة سفمى مضر، كلـ ينسبيا ىؤالء إلى غير سفمى مضر، فيي النسبة 
 لتي كقفت عمييا، كال يكاد يختمؼ أك ينفييا أحد عنيـ.الكحيدة ا

ميكف ىذه المغة، قاؿ األزىرم: ))  كيصادفنا في ىذا الصدد أف عددنا مف المغكييف ييقىكِّ
، (ٓ)، كابف خالكيو يقكؿ: ))كالضـ أفصح كأشير(( (ْ)المغة الفصيحة: ميت كميتنا((

بقكلو : )) كالضـ أقيس كأشير،  كتكسع أبك حياف في تقكيـ ىذه المغة إلى لغة الكسر
كالكسر مستعمؿ كثيرنا، كىك شاذ في القياس((
(ٔ). 

كنرل أف أبا حياف يصؼ لغة الكسر أنيا شاذة قياسا، كثيرة استعماال، كىك المكضع 
 .(ٕ)الثالث مف مكاضع االطراد كالشذكذ عند ابف جني

( فيك )ًمػػػػػػػػػتُّػػػػػـ(، كىي ل -ُ غة حكاىا النحاس عف أىؿ الثاني: )مىًكتى يمىاتي
 (ٖ)الحجاز

                                                           

 .ُٖٔ/ُإعراب القرآف لمنحاس، - (ُ)
اـ القرآف لمقرطبي، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عػالـ الكتػب، الريػاض، الجامع ألحك - (ِ)

 .ِْٕ/ْـ، ََِّ
 .َْٓ/ّالبحر المحيط،  - (ّ)
 .ِٕٕ/ُمعاني القراءات لؤلزىرم، تحقيؽ: د.عكض القكزم، بدكف طبعة،  - (ْ)
، دار ا - (ٓ) لشػػركؽ، الحجػػة فػػي القػػراءات السػػبع، ابػػف خالكيػػة، تحقيػػؽ: د.عبػػدالعاؿ سػػالـ مكػػـر

 .ُُٓ/ُىػ، َُِْ، ْبيركت، ط
 .َْٔ/ّالبحر المحيط،  - (ٔ)
 .ٖٗ/ُينظر: الخصائص،  - (ٕ)
 .ُٖٔ/ُإعراب القرآف لمنحاس،  - (ٖ)
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، كىذه (ِ)، كركاىا الزبيدم عف الطائييف(ُ))) لغة يمانية((كزاد ابف دريد أنيا: 
كىذه النقكالت ليا كجو كجيو نظرا إلى قكة ركاتيا، كلـ يقتصر كركد ىذه المغة 

 :(ّ)عمى ما ذكر الشيخ أطفيش، فإني كجدتيا في قكؿ الراجز

 ِعيِشي َوال َنْأَمُن َأْن َتَماِتي  َناِت ُبَنيَِّتي َسيََّدَة البَ 

كيرل الدكتكر أحمد السامرائي أف الحجازييف مالكا إلى كسر أكؿ الكممة في كثير مف 
المكاضع، كال تقتصر ىذه الظاىرة عمى األفعاؿ المعتمة فقط، بؿ يكثر ذلؾ في 

لى ألفاظ لـ يخضعيا لميزاف معيف، مثؿ: )ًإسكة( ك) ًعدكىة( األفعاؿ الصحيحة، كا 
 .(ْ)ك)ًغمظة( في حيف ضميا آخركف

كالذم يبدك لي أف لغة الكسر )ًمػػػػػػػػػتُّػػػػػـ( كاردة كثيرنا عف العرب كيكفي أف القرآف 
 جاء بيا، فبل يكجد كجو لرفضيا أك كصفيا بالشذكذ.

 

 

 
 

                                                           

 .ُُْ/ُجميرة المغة، مادة )مكت(  - (ُ)
 .ٕٗ/ٓتاج العركس، مادة ) مكت(  - (ِ)
، كتػػاج العػػركس ِٖٗ/ُ، كالصػػحاح ِْٖ/ِقائػػؿ الرجػػز مجيػػكؿ، كىػػك فػػي جميػػرة المغػػة  - (ّ)

ٓ/ٕٗ. 
 ُٕٔينظر: الدرس الميجي في الكتب النحكية كالصرفية،  - (ْ)
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 االختالف في وزن )الماعون(  -

ختمفكا في كزنو الصرفي، ا معناه ىاختمؼ العمماء في تفسير )الماعكف(، كبناء عم
، فقاؿ: ))كىك مف الزكاة عند عمي  أطفيشفحكى الشيخ  أف )الماعكف( لو عدة معافو

كابف عمر كابف عباس... كقيؿ: ىك ما يتعاراه الناس بينيـ مف متاع البيت، كالقدر 
كالمغبلة كالفأس عند ابف مسعكد ... ، كقيؿ: ىك الماؿ عند الزىرم، كقاؿ: إنو لغة 

ككزنو )فاعكؿ(، فالزائد األلؼ كالكاك، كالمعف: الشيء القميؿ كالزكاة، كقيؿ: قريش، 
ٍفعيؿ( مف )العكف(، بفتح الميـ كضـ العيف، نقمت ضمة الكاك إلى العيف،  كزنو )مى
ا عف المنقكؿ عنو، كقيؿ: كزنو )معفكؿ( بتقديـ العيف عمى  كزيدت فيو األلؼ عكضن

ا، صارت عينو  مكاف فائو، ىكذا )مىكعيكف( قمبت الكاك ألفا، الفاء مف )العكف( أيضن
 .(ُ)ككؿ مف الزكاة كما يتعاراه الناس((

مف خبلؿ مطالعتنا ليذا النص نمحظ أف الشيخ يدرس المسألة مف الجانبيف الداللي 
 كالصرفي، ككؿ منيما مرتبط باآلخر، كسنناقش ىذه المسألة كبل عمى حدة:

، فقيؿ: إف )الماعكف( كؿ ما فيو مف الجانب الداللي لكممة )الماعكف( ل يا عدة معافو
، كأنشدكا (ِ)منفعة حتى الفأس كالدلك كالقدر، ككؿ ما فيو منفعة مف قميؿ أك كثير

 :(ّ)بيت األعشى

 ِع َقْد كاَن ُجْؤُجَيا َيْنَحِطم  َيُكبُّ الخميََّة َذاُت القال

                                                           

 ُّٗ/ُٔتيسير التفسير،  - (ُ)
عرابػو، لمزجػاج، ِٓٗ/ّينظر: معاني القرآف لمفػراء،  - (ِ) عػراب ّٖٔ/ٓ، كمعػاني القػرآف كا  ، كا 

 ِٕٗ/ٓالقرآف لمنحاس، 
 ُٓٓ/َُالبحر المحيط،  -
 ُّؽ: محمد حسيف، المطبعة النمكذجية، مصر، ديكانو، شرح كتعمي- (ّ)
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 ِإذا َما َسَماُؤُىْم َلْم َتِغمْ   بأجوَد ِمنو ِبَماُعوِنو

 العرب، كلـ ينسبيا. بعض عف (ُ)كىي لغة حكاىا الفراء

كقيؿ )الماعكف( ىك: الماؿ بمغة قريش، كركل ىذه النسبة أبك حياف عف ابف المسيب 
، كفي ىذا المعنى نسبة ظاىرة لقريش، فيـ يحصركف معنى )الماعكف( (ِ)كابف شياب
 في الماؿ.

 :(ْ)نميرم، كمنو قكؿ الراعي ال(ّ)كقيؿ: )الماعكف( ىك الزكاة

 ماعونيم ويضيعوا التيميال  قوم عمى اإلسالم لم يمنعوا

كال يكاد يختمؼ معنى )الزكاة( عف )الماؿ( كثيرا، فالزكاة تخرج في أحد أكجييا مف 
 الماؿ.

كقيؿ: ىك الماء، قاؿ الفراء ))كسمعت بعض العرب يقكؿ : )الماعكف( ىك: )الماء( 
 :(ٓ)كأنشد فيو

                                                           

 ِٓٗ/ّمعاني القرآف، ينظر:  – (ُ)
 ْٓٓ/َُالبحر المحيط،  - (ِ)
عرابو،  - (ّ)  ُٓ/ْمعاني القرآف كا 
 َِّـ،ُْٔٗشعره، جمع ناصر الحاني، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ،  - (ْ)
سػـ مػف الييػؼ اعتػراه( كىػك مػف الػكافر لـ أعثر عمى قائمو، كىك صدر بيت عجزه )اذا ن  -  (ٓ)

.لقػػد ذكػػر الفػػراء بعػػد ىػػذا البيػػت عبػػارة: )كلسػػت أحفػػظ أكلػػو(، كال أدرم مػػا يقصػػد بػػػ)أكلو(، فػػإف 
ف أراد أكؿ القصػيدة  أراد أكؿ البيت، فيذا كىػـ ألف مػا ذكػره ىػك الصػدر، كقػد ذكػرت العجػز، كا 

 فقد كجده الدكتكر أحمد السامرائي في بحثو كىك قكلو:
 كؿ لصاحبي ببراؽ نجدو      تبصر ىؿ ترل برقان أراهأق

، كلساف العرب كتاج العركس)معف(. )ينظػر: الػدرس  ٕٓكىذاف البيتاف في: رسالة بأسماء الريح 
 (ّْٗالميجي، 
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 جُّ صبيره الماعون صبايم    ----------------

 .(ُ)كلست أحفظ أكلو((قاؿ الفراء: ))

كيظير مف نص الفراء أنو سمع عف بعض العرب، كلكف لـ يصِّرح أم قبيمة منيـ 
 استعممت ىذا المعنى.

أف )الماعكف( ىك الشيء اليسير الذم ال  ،كنستطيع الجمع بيف ىذه األقكاؿ كميا
 العشر مف مجمكع الماؿ، كالماؿ كالقدر كغيره ينبغي أف يمنع، فالزكاة يخرج منيا ربع
قاؿ أبك جعفر: كىذه األقكاؿ ترجع إلى أصؿ  كميا أشياء يسيرة، قاؿ النحاس: ))

نما ىك الظف با  .(ِ)لشيء اليسير الذم يجب أال يظف بو((كاحد، كا 

كأما كزف ىذا المفظ، فقد تعددت اآلراء في كزنو الصرفي عمى اعتبار اختبلؼ 
ا، فيك المعنى، فم ف قاؿ: إف )الماعكف( ىك )الزكاة( مطمقنا، أك )الماؿ( خصكصن

عكف الزكاة فيك مف جعؿ الما عكؿ( مف )المىٍعف(، قاؿ الزجاج: ))عمى كزف )فا
 عمى اعتبار أف األلؼ كالكاك زائدة. (ّ))فاعكؿ( مف المعف((

ٍفعيمىة( قاؿ الخميؿ: ))  ،(ْ)كمف جعميا مف العكف مطمقنا، فأصمو مف المعكنة، ككزنو )مى
ٍفعيمىة( عند مف جعمو مف )العكف( (( ك)المعكنة( عمى )مى
فاأللؼ عكض مف الياء،  (ٓ)

 فكزنو )مفعؿ( في األصؿ.

                                                           

 ِٓٗ/ّمعاني القرآف،   (ُ)
 ِٕٗ/ٓإعراب القرآف، النحاس،   - (ِ)
عرابو لمزجاج،   - (ّ) ظر: تيذيب المغة لؤلزىرم، مادة )منػع(، ، كينُْ -ُّ/ْمعاني القرآف كا 

ُ/ُُّ 
 ِٖٕ/ُ، تيذيب المغة (ْ)
 ِْٓ/ِالعيف،  -(ٓ)
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كقيؿ: إنو اسـ مفعكؿ مف )أعانو، يعينو( ، كاألصؿ )مىٍعككف( ككاف مف حقو عمى 
)صاف(، ىذا أف يقاؿ: )مىعيكف( كػ)مىقيكؿ( ك)مىصيكف( ، اسمي مفعكؿ مف )قاؿ( ك 

فحصؿ قمب مكاني بأف قدمت عينيا فصار )مكعكف( ثـ قمبت الكاك األكلى ألفا 
،كىك قكؿ بعيد رد عميو السميف الحمبي (ُ)فصار )ماعكف(، كعمى ىذا فكزنو )مٍعفكؿ(

أف ىذا شاذ؛ ألف )مفعكؿ( ىنا جاء مف )أفعؿ( كحقو أف يككف عمى )ميٍفعىؿ( مثؿ 
ـ( )ميٍكرى
(ِ) 

ي، فيصاغ منو اسـ المفعكؿ عمى )ميٍفعىؿ(، ك)المفعكؿ( يصاغ فالفعؿ )أعاف( رباع
 مف الثبلثي ال مف الرباعي.

ىك األقرب لمصكاب، كال سيما إذا جعمنا  (ّ)كيرل الباحث أف الكزف األكؿ )فاعكؿ(
بالشيء اليسير، ك)المىٍعف( ىك : ))الييِّف اليسير((المعاني السابقة مجمكعة 

(ْ) ،
زائدة، فيك عمى كزف )فاعكؿ(، فضبلن عف أف األكزاف  فتككف األلؼ كالكاك ىنا

 األخرل فييا تكمؼ كاضح، كبعضيا بعيد عف الصكاب كما ىك الحاؿ في )معفكؿ(.

 
                                                           

 ُٓٓ/َُينظر: البحر المحيط،  - (ُ)
 .ُٕٓ/َِ، كالمباب في عمـك الكتاب، ُِّ/ُُينظر: الدر المصكف،  - (ِ)
ف ىػذا البنػاء اختمؼ العمماء في أصؿ الػكزف )فػاعكؿ(، فػذىب الػدكتكر إبػراىيـ السػامرائي أ - (ّ)

أصكلو سريانية، فيك يقكؿ: إف العرب لـ يشيركا إلى بناء )فػاعكؿ( بػيف األبنيػة العربيػة، فمػيس 
ىػػك مػػف أبنيػػة سػػيبكيو مػػثبل، كعػػد ىا األسػػتاذ طػػاىر بػػاقر آراميػػة، كىػػي مكجػػكدة فػػي كػػؿ المغػػات 

ػد ىا دخيمػة مػف اآلر  اميػة أك السػريانية، السامية، كىك أيضا ما أي ده الػدكتكر خالػد إسػماعيؿ إذ عى
كرٌد الدكتكر عبػداهلل الجبػكرم كػؿ ىػذه األقػكاؿ، كتمسػؾ بػأف صػيغة )فػاعكؿ( عربيػة صػحيحة، 
ف كرد منيا شيء مف السريانية فيك إرث لغكم قديـ )سػامي(، كأكرد عمػى ذلػؾ مجمكعػة مػف  كا 

منشػكر  األدلة )ينظر: داللة صيغة فاعكؿ في القرآف الكريـ، د. رجاء عبدالرحيـ خاشػع، بحػث
 ـ(َُِِفي مجمة الدراسات التربكية، بغداد، العدد الثامف عشر، 

 تاج العركس، مادة )معف(. - (ْ)
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 االختالف في ورود الوزن )َتْفُعَمة( -

يأتي كزف )تىٍفعيمة( مف جممة أكزاف المصادر التي استعمميا العرب في كبلميـ، 
ىذه المصادر كممة )تىٍيميكىة(، ك)التىٍيميكة(: مصدر  كاستعمميا القرآف الكريـ، كمف

 .(ُ)بمعنى اليبلؾ، يقاؿ: ىمؾ ييًمؾ ىيمكا كىبلكا، كميًمكا كميميكة، كتيميكة

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  چ في تفسيره لآلية  يؤكد الشيخ

مصدر عمى ىذا الكزف )تىٍفعيمىة(  ))الأنو  [ 296البقرة: ] سورة  چے    ے  ۓ  
إال )تىٍيميكة( ك )تىضير ه( ك)تىسير ه( بمعنى الضرر كالسركر فيف ثبلثة ، كقيؿ الضـ بدؿ 

 يبالضـ فمغة ف (اركى الجي )مف الكسر كال داعى إلى إبداؿ الثقيؿ باألثقؿ ، كأما 
بالكسر مقيس فى  الفعمة امع أف الضـ أنسب بالكاك ، كأيضن  تقؿ بالكسر ال (اركى الجً )

 .(ِ)(( (ةمى مً كٍ كتى  ،ةبى رً جٍ تى ػ)الصحيح ، ك يمعٌؿ البلـ ، سماع ف

إلى احتماؿ أف تككف ىناؾ لغة أخرل لػ )تيميكة(، كىي لغة  أطفيشكيشير الشيخ 
كسر العيف )تيًمكة(، كلكف يبدك أنو ال يجعمو أساسا في مسألتو، ككاضح أنيا عنده 

 مف قبيؿ الشاذ، فمـ ينسبيا.

كيجكز أف يقاؿ: أصميا )التىٍيًمكة( بكسر البلـ، كالتجربة، عمى  اؿ الزمخشرم: ))كق
. (ّ)ت الكسرة ضمة، كالًجكار كالجيكار((أنو مصدر مف )ىم ؾ( بتشديد العيف، فأبدل

                                                           

، َّٓ/َُ، كلسػػاف العػػرب، مػػادة )ىمػػؾ(،  - ٕٔ/ ِينظػػر: المخصػػص، مػػادة )ىمػػؾ(،  - (ُ)
 ََْ/ِٕكتاج العركس، مادة )ىمؾ(، 

 نفسيا.المصادر  - (ِ)
 ِّٖ/ُالكشاؼ لمزمخشرم،  - (ّ)
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كما ذىب إليو ليس بجيد؛ ألف فيو يقتنع بو أبك حياف، فرد عميو : )) كىذا تخريج لـ
 .(ُ)ؿ ال دليؿ عميو((شاذ، كدعكل اإلبداحمبل عمى 

كقد يقكم قكؿ الزمخشرم ما ركاه ابف عطية عف الخميؿ أنو قرأ )التيًمكة( بكسر 
 .(ِ)البلـ، كىي )تفًعمة(

كركل بعض العمماء أف الكسر في )التيًمكة( لغة، منيـ قكؿ اإلماـ الصاغاني 
: )كى ىػ(: َٓٔ)ت: ًميؿي الى تيٍمقيكا بأىٍيًديكيـ إلى الت ٍيًمكىًة، ))الت ٍيًمكىة: لغةه في الت ٍيميكة. كقرأى الخى

)) : ليغةه في ىىمىؾى يىٍيًمؾى ( ىىًمؾى يىٍيمىؾي ،  كلكف أيضا يكاجينا ىذا النص بعدـ (ّ) )ىىمىؾى
كضكح النسبة إلى قبيمة معينة، كلكف مف حيث جكاز مجيء المصدر عمى )تىٍفًعمىة( 

ف ادعى بعضيـ شذكذه ف ادعاء بعضيـ بعدـ كركد ، فضبلن عف أ(ْ)فكارد كثيرا كا 
ُإال )تىٍيميكىة( غير صحيح مف جيتيف: )تىٍفعيمىة(مصدر عمى كزف 

: كركده عند سيبكيو في لفظتي: )التىضير ه ، التىسير ه( ، كأشار إلييما الشيخ (ٓ)أكالن
بة، التٍنقيمىة( أطفيش كبيذا  ،(ٔ)في النص، كأكرد الزمخشرم أيضا لفظتيف ىما: )التنضي

 تىٍيميكىة( كحيدة بيذا الكزف فقد شاركتيا ألفاظ أخرل.لـ تصبح )

، كيقركف أنو (ُ)بابنا في المصادر ال يرد منو إال )تىٍيميكىة( )تىٍفعيمىة(ثانيا: أنيـ جعمكا 
بكسر البلـ )التيًمكة( بالشاذ، منيا ليس في كبلـ العرب غيرىا، كيصفكف ما جاء 

                                                           

 ُِّ/ِالبحر المحيط،  - (ُ)
 ّّٓ/ّالمباب في عمـك الكتاب،  - (ِ)
كتاب الشكارد لئلماـ الصغاني، تحقيؽ: مصػطفى حجػازم، الييئػة العامػة لشػؤكف المطػابع  - (ّ)

 ٗـ، ُّٖٗ، ُاألميرية، القاىرة، ط
، كلسػاف العػرب مػادة )ىمػؾ( ك ُِّ/ِ، كالػدر المصػكف، ُِّ/ِينظر: البحػر المحػيط/  - (ْ)

 العركس، مادة )ىمؾ(.تاج 
 َِّ/ ْكتاب سيبكيو،  - (ٓ)
 ِّٖ/ُالكشاؼ،  - (ٔ)
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لفاظ مثؿ: تىٍجًربة ك تىٍكًممىة، فمماذا يجعمكف بينما كرد عمى كزف )تىٍفًعمىة( كثير مف األ
ا أنو ال يكجد نص يستعمؿ )تىٍيميكىة( بالضـ إال ما جاء  األقؿ بابنا، كاألكثر شاذ ا؟ عممن
في ىذه اآلية، كىك أمر يقكدنا إلى جكاز ىذه المغة ال إلى فساد ما سكاىا، فالسماع 

 ا لـ يسمع.يحممنا عمى القكؿ بصحة ما سمع، كليس عمى تخطئة م

كخبلصة ىذا: أف األفضؿ في مجيء المصدر )تىٍيميكىة( ىك مف )ىىمىؾ( بالتخفيؼ، ال 
( مجمكعة مف المصادر، منيا )تىٍفًعمىة(،  )ىم ؾ( بالتشديد، فقد جاء في مصادر )فىعىؿى

ؿ  الرجؿ، تىًجم ة( كأما إبداؿ الضمة مف الكسرة فيك شاذ كفيو تكمؼ،  (ِ)مثؿ: )جى
أنني لـ أعثر عمى لغة  لغة في )فىعىؿ( )ىىمىؾ(؛ فضبل عف يقاؿ: إنيا كاألفضؿ أف

بعينيا تستعمؿ ىذا المصدر، كلـ ينسبو العمماء إلى لغة معينة إال ما سممكا بو أنيا 
 لغة.

 

 

 
                                                                                                                                                                      

لػػػيس فػػػي كػػػبلـ العػػػرب، ابػػػف خالكيػػػو، تحقيػػػؽ: أحمػػػد عبػػػدالغفكر عطػػػار، مكػػػة المكرمػػػة،  - (ُ)
 ِْٓ، ُِْ/ُـ، ُٕٗٗ

 ِِّ/ِالبحر المحيط،  - (ِ)
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 المبحث الثاني: الحذف، وفيو:

 حذف حرف العين من الفعل المضعف )ظمت(

بلثي مف األفعاؿ الماضية يفؾُّ مف المعركؼ في العربية الفصحى أف مضعؼ الث
(: )أحسست  (ُ)تضعيفو إذا أسند إلى ضمير رفع متحرؾ ( ك)أقر  ، فيقاؿ في )أحس 

 كأقررت(. 

كردت حاالت تخالؼ ما جرل عميو العرب حكؿ ىذه المسألة، فقد يككف بدؿ فٌؾ 
مف ىذه الحاالت مسألة  أطفيشاإلدغاـ حذؼ الحرؼ كنقؿ الحركة، إذ أكرد الشيخ 

[ 91طه: ] سورة  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  چ : فسير قكؿ اهلل ت

، حذفت البلـ (ِ): )ظممت(، كما قرأ األعمش كأيبيٌ چ ۈئ  ۈئ چ  فقاؿ الشيخ: ))
األكلى تخفيفا، كقيؿ الثانية لتطرفيا كلحصكؿ التكرار بيا، ذكر أبك حياف عف سيبكيو 

فعؿ، كقاؿ ابف مالؾ كابف أف الحذؼ شاذ قياسا، كىك مختص بما إذا سكف آخر ال
 .(ّ)مضاعؼ العيف كالبلـ في لغة سميـ(( ىشاـ: إنو يقاس في كؿ

 نخرج مف ىذا النص بعدة أمكر:

 .(ْ)عمة حذؼ البلـ -ُ
 أف األصؿ فٌؾ اإلدغاـ، كالحذؼ شاذ. -ِ

                                                           

: د. فخػػػر ىػػػػ( ، تحقيػػػؽٗٔٔينظػػر: الممتػػػع فػػػي التصػػريؼ، ابػػػف عصػػػفكر اإلشػػبيمي )ت:  - (ُ)
، ك شػػػػرح ابػػػػف عقيػػػػؿ،  َٔٔ/ِـ، ُٕٖٗ، ُلبػػػػاف ، ط -الػػػػديف قبػػػػاكة، دار المعرفػػػػة، بيػػػػركت

ْ/ِّٕ 
 ّْٗ/ٕ، كالبحر المحيط، ِِْ/ُُينظر: تفسير القرطبي،  - (ِ)
 ِّٕ/ْتيسير التفسير،  - (ّ)
 ُْٓ-ُّٓ/َُالبف يعيش كبلـ طكيؿ في عمة حذؼ البلـ، ينظر: شرح المفصؿ،  - (ْ)
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 قد يقاس عمى ىذا الحذؼ في لغة سميـ في كؿ فعؿ مضعؼ العيف. -ّ
 أنيا لغة مركية عف ابف مالؾ كابف ىشاـ.  -ْ

ما استعرضناه مف نص الشيخ يتبيف أف عمة حذؼ البلـ األكلى ىي التخفيؼ، كم
، أك أف المحذكؼ ىي البلـ الثانية لتطرفيا، كىك (ُ)كبيا قاؿ مجمكعة مف العمماء

 اجتياد فيو تكمؼ مستبعد.

مىٍيـ، فيك أمر يتعيف عمينا  كأما ما تطرؽ إليو الشيخ حكؿ نسبة ىذه المغة إلى بني سي
مىٍيـ كحدىـ مف يحذؼ الحرؼ األكؿ المضعؼ؟ كىؿ ىناؾ الكقكؼ  معو، كىؿ بنك سي

 لغة أخرل غير التي ذكرىا الشيخ؟

مىٍيـ، كىي نسبة نقميا غير كاحد مف عمماء  يذكر الشيخ أف ىذا الحذؼ ىك لغة سي
 .(ِ)التفسير كالمغة

كر أف ميـ كحدىا التي تحذؼ الحرؼ األكؿ مف المتماثميف، إذ ذكر ابف منظكليست سي 
 . (ّ)أعرابياا مف بني نمير قاؿ: ) يىٍنًحٍطفى مف الجبؿ( يريد: ينحططف

ميمنا كنميرنا في ىذا ككجدت بعض الشكاىد التي تدؿ عمى أف ىناؾ مف يشارؾ سي 
أنيا استعممت  (ْ)الحذؼ، كمنيا قبيمة طيئ التي يذكر الدكتكر رمضاف عبدالتكاب

 :(ُ)لطرماح بف حكيـ الطائيىذه الظاىرة بكثرة، كمف شكاىد ذلؾ قكؿ ا

                                                           

كمعػػػػاني القػػػػرآف  ، َُٗ/ِكمعػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء، ،  ُْٗ/ٖالعػػػػيف، )ظمػػػػؿ(  -: ينظػػػػر - (ُ)
عرابو لمزجاج،    - َْٕ/ِٗكتاج العركس )ظمؿ(  - ّٓ/ٓكتيذيب المغة )ظمؿ(  ،ّٕٓ/ّكا 

 . ٗٗ/ٖ،كالدر المصكف،  ِٕٓ/ ٔالبحر المحيط،  - (ِ)
 ِٖ/ٓلساف العرب، مادة )قرر(،  - (ّ)
ليجػػة طيػئ القديمػة، د. رمضػػاف عبػدالتكاب، كىػػك بحػث منشػػكر  ينظػر: ظػكاىر لغكيػػة مػف - (ْ)

ضػػػػمف مجمػػػػة مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي العػػػػدد الػػػػذم حمػػػػؿ عنػػػػكاف: الميجػػػػات العربيػػػػة بحػػػػكث 
 ِِٕ/ُكدراسات، 
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 َظْمت منيا َكَصِريِع الُمَدام  آذَن النَّاِوي ِبَبْيُنوَنةٍ 

 :(ِ)كمثؿ ذلؾ أيضا قكؿ حريث بف عناب الطائي

 اعً بَ رْ أَ  سِ باألمَ  اذِ خَ ُوِسْمن عمى األفْ   اصً الئِ )َأَحْسُتْم( قَ  لْ ى ىَ ادَ نَ  مَّ ى ثُ وَ عَ 

 يريد: أحسستـ.

ديف الجندم أف العبلقة بيف القبيمتيف كاضحة، فنمير بطف كيرل الدكتكر أحمد عمـ ال
مف عامر بف صعصعة، كبعض بطكف عامر مف البدك كانكا ينزلكف نجدنا، كسميـ 

ٍيرنا كانكا ينزلكف مع (ّ)كانت منازليـ في عالية نجد مىٍيمنا كنيمى ، كيذكر اليمداني أف سي
 (ْ)طيئ

في لغة األزد، كمنو قكؿ  ككما كردت ىذه الظاىرة في لغة طيئ، كردت كذلؾ
 :(ٓ)الشنفرل األزدم

 وابُ يَّ خَ  مَّ ثُ  ةً اعَ  سَ قمياًل  ينَّ بِ   ييمقِ تَّ ي أَ عِ مَ  انٍ يَ تْ فِ وَظْمُت لِ 

 :(ٔ)كمثمو قكؿ حاجز بف عكؼ األزدم

                                                                                                                                                                      

ـ، ُْٗٗ، ِلبنػاف، ط-ديكاف الطرماح، تحقيؽ: د.عزة حسف، دار الشرؽ العربػي، بيػركت - (ُ)
ُِّ 

اىميػػة كاإلسػػبلـ، كفػػاء فيمػػي السػػنديكني، دار العمػػـك لمطباعػػة شػػعر طيػػئ كأخبارىػػا فػػي الج - (ِ)
 ٕٕٓ/ِـ، ُّٖٗ، ُالمممكة العربية السعكدية، ط -كالنشر، الرياض

 ِّٗ/ِالميجات العربية في التراث،  - (ّ)
 ُُّصفة جزيرة العرب، لميمداني،  - (ْ)
، ِ، بيػػػػػركت، طديػػػػػكاف الشػػػػػنفرل، تحقيػػػػػؽ: د.إيميػػػػػؿ بػػػػػديع يعقػػػػػكب، دار الكتػػػػػاب العربػػػػػي - (ٓ)

 ِٖـ، ُٔٗٗ
ؿ طريفػػي، منتيػػى الطمػػب، محمػػد بػػف المبػػارؾ بػػـ محمػػد بػػف ميمػػكف، تحقيػػؽ: د.نبيػػظػػر: ين - (ٔ)

 ِٓٗ/ٖدار صادر، بيركت، 
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 يمُ قِ ييا سَ ي فِ نِ َفَظْمُت كأنَّ   ومُ سُ ي الرُّ منِ مِّ كَ تُ  مْ مَ فَ  تُ لْ أَ سَ 

 :(ُ)األزدم ىكمثمو أيضا قكؿ يعم

 انِ قَ رَ لو أَ  قٍ وْ شَ  نْ مِ  وِمطوايَ   وُ يمُ شِ أَ  امِ رَ الحَ  تِ يْ ى البَ دَ َظْمُت لَ فَ 

ٍيرنا في ىذه المغة، فيؿ ىناؾ لغة  ا كنيمى مىٍيمن كبيذا يتضح أف قبيمة طيئ كاألزد شارككا سي
 أخرل في ىذه األلفاظ؟

الظاء،  أف أىؿ الحجاز ينقمكف كسرة البلـ المحذكفة إلى (ّ)كالزبيدم (ِ)ركل األزىرم
.)  أم: إنيـ يحذفكف حرفنا كينقمكف حركة في الكقت نفسو، فيقكلكف: )ًظٍمتى

 

كيعدُّ بعض العمماء أف ىذا الحذؼ أك الحذؼ مع نقؿ الحركة مف شكاذ التخفيؼ، 
، ككصفو المبرد بأنو )) ليس ذلؾ بجيد (ْ)فقاؿ سيبكيو: ))كليس ىذا النحك إال شاذا((

ككصفو  (ٔ)ىرم: ))كىك مف شكاذ التخفيؼ((، كقاؿ عنو الجك (ٓ)بجيد كال حسف((
 (ٕ)نشكاف الحميرم: )) بأنو شاذ قميؿ((

                                                           

 َِ/ِينظر: جميرة المغة، مادة)طمي(  - (ُ)
 ّٓ/ٓتيذيب المغة، )ظمؿ(،  - (ِ)
 َْٕ/ِٗتاج العركس، )ظمؿ(،  - (ّ)
 ِِْ/ْالكتاب،  - (ْ)
 ِْٓ/ُلمقتضب، ا - (ٓ)
 ْٓ/ّالصحاح، )حسس(  - (ٔ)
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: د.حسػػػف العمػػػرم كآخػػػركف، دار ّٕٓشػػػمس العمػػػكـ، نشػػػكاف الحميػػػرم )ت:  - (ٕ)

 ّٔ/ُـ، ُٗٗٗ، ُالفكر المعاصر، بيركت، ط
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كصؼ ىذه الظاىرة بالشذكذ كعدـ القياس  الرد عمى مف في أطفيشأطاؿ الشيخ 
، (ُ)كخر ج ىذا التجريح عمى أف الشذكذ سببو عدـ كركد كثير مف ىذه األلفاظ عندىـ

( مف الفعؿ الثبلثي. (ّ)كابف عصفكر (ِ)فيي محصكرة عند سيبكيو  في )ظىٍمتى  كمىٍستى

 الثبلثي.
كما يخرِّج الشيخ ىذا التقكيـ عمى أف الشذكذ المذككر قد يراد بو )) ال يطرد في غير 
لغة سميـ، أك أراد بو القياس، أم: ال يقاس بالنظر إلى لغة غير سميـ لقمة كركده 

 .(ْ)أكثر(( فييا مطمقا، أك لقمتو بالنسبة لمغة سميـ؛ إذا ىك في لغة سميـ

كيركم الشيخ في نصو عف ابف مالؾ كابف ىشاـ أف حذؼ كؿ مضعؼ العيف كالبلـ 
فعبل  (ٓ)جارو عمى القياس في لغة سميـ، كعند تتبعي ليذه الركاية كجدت أف ابف مالؾ

في كضعو  (ٔ)فعبل يركم جكاز ىذا الحذؼ في لغة سميـ، كسار عميو ابف ىشاـ
 نسبة ىذا الحذؼ إلى لغة سميـ.قاعدة عامة تجيز حذؼ المضعؼ مف غير 

كعمكما: ال ينبغي الحكـ عمى ىذا بالشذكذ كعدـ القياس، فإنو متى ثبت أنيا ليجة 
رب مصيب فبل بأس أف يقاس عميو، كالناطؽ عمى قياس لغة مف لغات الع ،عربية

                                                           

شػػػرح الميػػػة األفعػػػاؿ، العبلمػػػة محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ أطفػػػيش، كزارة التػػػراث كالثقافػػػة، سػػػمطنة  - (ُ)
 ٖٓ/ِـ ، ُٖٔٗعماف، بدكف طبعة، 

 ِِْ/ْالكتاب،  - (ِ)
 ُٔٔ/ِالممتع في التصريؼ،  - (ّ)
 ٖٓ/ِينظر: شرح المية األفعاؿ،  - (ْ)
تسػػػييؿ الفكائػػػد كتكميػػػؿ المقاصػػػد، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: محمػػػد كامػػػؿ بركػػػات، دار الكتػػػاب  - (ٓ)

 ُّْ/ُـ، ُٕٔٗالعربي لمطباعة كالنشر، 
ؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبدالحميػػد، منشػػكرات أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، تحقيػػ - (ٔ)

  َْٖ/ْصيدا،  -المكتبة العصرية، بيركت
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كيكفي أف  ،(ُ)غير مخطئ، قاؿ ابف جني: )) المغات عمى اختبلفيا كميا حجة((
 ىذا، كىك أقكل حجة كأكضح دليبل. القرآف استعمؿ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 َُ/ِالخصائص،  - (ُ)
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  المبحث الثالث:

 )ِكذَّاًبا( من أبنية المصادر

أك ىك ، (ُ)(كراـالضرب كاإلػ)المصدر ىك اسـ داؿ عمى الحدث الجارم عمى الفعؿ ك
 . (ِ)مف الزمف كالشخص كالمكاف مجردنااالسـ الذم يدؿ عمى الحدث 

خارج عنيا مف كعٌدك ال (ّ)لمصادر يقيسكف عميياكضع عمماء العربية قكاعد ألبنية ا
ثبلثية  استعماؿ األفعاؿمعمميف ذلؾ باختبلؼ الميجات في  (ْ)اتمؾ األبنية سماعين 

، كمف ىذه األبنية كزف الفعؿ )فىع ؿ(، قاؿ ابف عقيؿ: )) ما كاف عمى كانت أك مزيدة
مصدره عمى ا أك معتبل، فإف كاف صحيحا فكزف )فع ؿ( فإما أف يككف صحيحن 

 چڃ  چ  چ   چ  چ  چ : ا، كمنو قكلو )تفعيؿ( ، نحك: قٌدس تقديسن 

 .(ٓ)(([  275النساء: سورة ]

اشيتير في كبلـ العرب تشديد األصكات كتخفيفيا، كالتشديد ىك تضعيؼ الحرؼ 
كالضغط عميو بحيث يتكرر الحرؼ كيتضاعؼ، كالتخفيؼ ىك إبقاء الحرؼ عمى 

  ضغط.طبيعتو مف غير تشديد كال

                                                           

شػػػرح قطػػػر النػػػدل، ابػػػف ىشػػػاـ األنصػػػارم، تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبدالحميػػػد، المكتبػػػة  -ُ
 . َِٔ، ُّٔٗ، ُُالتجارية الكبرل، القاىرة، ط

كرة خديجػػػة الحػػػديثي ، مكتبػػػة النيضػػػة ، بغػػػداد ، أبنيػػػة الصػػػرؼ فػػػي كتػػػاب سػػػيبكيو : الػػػدكت -(ِ)
 َِٖـ، ُٓٔٗ-ُّٖٓ

ينظر: شرح ابػف عقيػؿ، تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف عبدالحميػد، المكتبػة العصػرية،بيركت،  -(ّ)
 . ُِّ/ِـ، ََِّ -ىػ ُِْْ

حمػػػكد  ح،صػػػبي ينظػػر:  ينظػػػر القيػػػاس كالسػػػماع فػػػي مصػػػادر األفعػػػاؿ الثبلثيػػػة عنػػػد القػػػدامى-(ْ)
 . ُّٕ ، ُٖٕٗ-ُّٖٗ، مجمة المكرد ، المجمد السابع ، العدد الثالث ، الشاتي 

 ُُٗ/ِشرح ابف عقيؿ،  - (ٓ)
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مسألة استعمميا بعض العرب تخفيفا، كاستعمميا  أطفيشكفي ىذا الباب ذكر الشيخ 

 38النبأ: سورة ] چائ  ائ  ەئ         ەئ  چ  خركف تشديدا، فقاؿ في تفسير قكلو آ

تكذيبنا مفرىطنا، أك مصدر فعؿ بالشد عمى )ًفع اؿ( بالكسر، كالشد  (ُ): )) )كذ ابا([ 
ء، كنسبيا الفراء إلى أىؿ اليمف، كألىؿ اليمف لغة أخرل مطرد في كبلـ الفصحا

 .(ِ)بالتخفيؼ((

أف استعماؿ الكزف )ًفع اؿ( مصدرا لػ)فىع ؿ( لغة ألىؿ  أطفيشنمحظ مف نص الشيخ 
ر ؼى تىٍصريفنا(،  اليمف؛ ألف مف حؽ مصدر )فع ؿ( أف يأتي عمى التفعيؿ، نحك: )صى

( فال مصدر منو عمى التفعيؿ، جعمكا التاء التي في أكلو قاؿ سيبكيو: )) كأما )فىع ٍمتي
بدال مف العيف كذلؾ قكلؾ: )كسر تو تكسيرنا(، ك)عىذ ٍبتيو تىٍعًذيبنا( ((
(ّ). 

غير أف ىذا الشائع الذم ذكره سيبكيو يتعارض مع ما كرد عف أىؿ اليمف، كال سيما 
الفراء: ))قاؿ لي  ، قاؿأطفيشأنو كارد عف المتقدميف كىك الفراء كما ذكره الشيخ 

ار؟ يستفتيني، )الكِّذاب( بالتشديد  منيـ أعرابي عمى المركة: الحمؽ أحب إليؾ أـ الًقص 

                                                           

قػػرأ بالتشػػديد كػػػؿ القػػراء عػػػدا الكسػػائي، قػػػاؿ ابػػف الجػػػزرم: ))كاختمفػػكا فػػػي )كال ًكػػذ ابا( فقػػػرأ  - (ُ)
، ْْٗالعشػر، الكسائي بتخفيؼ الذاؿ، كقرأ الباقكف بتشديدىا(( . )ينظػر: النشػر فػي القػراءات 

كينظر: جامع البياف في القراءات السبع، أبك عمرك الداني، تحقيؽ: خالػد الغامػدم، جامعػة أـ 
كمتف الشاطبية في القراءات السبع، تحقيؽ: د.محمػد   -،َِّـ، صُٓٗٗ-ىػُُْٓالقرل، 

تحػػاؼ فضػػبلء البشػػر ٔٗـ، صََِٓ، ْالزعبػػي، مكتبػػة دار اليػػدل، المدينػػة المنػػكرة، ط ،  كا 
قراءات األربعة عشر، العبلمة الشيخ أحمد محمد البنا، تحقيؽ: د.شعباف إسماعيؿ، عالـ في ال

 .ْٖٓ/ِـ، ُٕٖٗ، ُالكتب، بيركت، ط
 ِِ/ ُٔتيسير التفسير،  - (ِ)
 ّْٕ/ٓ، كينظر: العيف )كذب( ٕٓ/ْالكتاب،  - (ّ)
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ٍقتي القميص ًخر اقنا(، ككؿ  ر  لغة يمانية فصيحة، يقكلكف: )كىذ ٍبتي بو ًكذ ابنا(، ك)خى
 .(ُ))فىع مت( مصدره )ًفع اؿ( في لغتيـ مشدد((

كصؼ المغة بػ) فصيحة(، كزاد الزمخشرم في ىذا فجعمو  كنخرج مف نص الفراء أنو
ك)فىع اؿ( في باب )فىع ؿ( كمو فاشو في كبلـ فصحاء مف العرب ال  : )))فاشيا(، فقاؿ

يقكلكف غيره، كسمعني بعضيـ أفسِّر آية فقاؿ: ) لقد فىس ٍرتىيا ًفس ارا( ما سمعت 
 :(ِ)بمثمو... ، كأنشد

اؤ   َحاَبِتيِني َعْن صَ َلَقْد َطاَل َما ثَبَّْطتَ   ىا ِمْن ِشَفاِئَياوَعْن َحاَجٍة ِقضَّ

نما ىك مثؿ )زٌكى تزكية( ((  .(ّ)يريد: تقتضييا، كاألصؿ عمى )التفعيؿ(، كا 

ا لدينا أف األصؿ في مصدر )فىع ؿ( ىك )التفعيؿ( كىي لغة أكثر  إذنا أصبح كاضحن
سب ىذه المغة إلى أىؿ العرب ما عدا أىؿ اليمف، غير أني كجدت ابف الجكزم ين

كقاؿ أبك عبيدة: الكِّذاب  (،ايبن ذً كٍ بو تى  تي ذ بٍ كى )كأما أىؿ نجد، فيقكلكف: ))نجد، فقاؿ: 
، كيبقى السؤاؿ: ىؿ استعماؿ ىذه المغة (ْ)((أشد مف الًكذىاب، كىما مصدر المكاذبة

 محصكر عمى أىؿ اليمف كما ركاىا الفراء؟ كىؿ استعمؿ اليمنيكف لغة أخرل؟

د البحث كالمطالعة لـ أجد مف ينسبيا إلى أىؿ اليمف عدا الفراء، كنقؿ عنو ذلؾ بع
، كلـ أجد كذلؾ مف ينسبيا إلى غير أىؿ اليمف، مع أف معظـ الكتب (ٓ)أبك حياف

النحكية كالصرفية تؤكد عمى جكاز مجيء المصدر )ًفٌعاؿ( مف )فىٌعؿ( كلكف مف غير 

                                                           

 ِِٗ/ّمعاني القرآف،  - (ُ)
 (.ٗٗ/َُ(، ك)تيذيب المغة،ِِٗ/ّء،قائمو بعض بني كميب، )معاني القرآف لمفرا - (ِ)
 .ٖٗٔ/ْالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كغكامض التأكيؿ،  - (ّ)
 .َّٗ/ْزاد المسير في عمـ التفسير،  - (ْ)
 .ّٖٖ/َُالبحر المحيط،  - (ٓ)
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أكضح ما يؤكد ىذا، كقد يعكد السبب  (ِ)كيو، كنص سيب(ُ)نسبة لقبيمة أك بمد معيف
عمى ما يبدك لي إلى أف ىذه المغة قديمة، ثـ أصبحت شائعة كمنتشرة بيف العرب كلـ 
ييتمكا بقائميا لكثرة استعماليا، كنسبة الفراء إلى أىؿ اليمف قد يعكد نسبة لمصدرىا ال 

 النفرادىـ بيا.

ذىابنا( بالتخفيؼ، كلكف ىؿ ىذا لغة أخرل ألىؿ اليمف كىي )كً  أطفيشذكر الشيخ 
 المصدر لكزف )فىع ؿ( المشدد؟

ًف ًبأىٍف يىٍجعىميكا مىٍصدىرى أكضح أبك حياف ذلؾ في قكلو: )) ذىًلؾى ليغىةي اٍليىمى ف فنا،  (كىًذبى )كى ميخى
ٍعنىى الٍ (كىتىبى ًكتىابنا)ًبالت ٍخًفيًؼ ًمٍثؿى  (ًكذىابنا) ارى اٍلمىٍصدىري ىينىا ًمٍف مى ًفٍعًؿ ديكفى لىٍفًظًو، ، فىصى

 .(ّ)((( أيٍعطىٍيتيوي عىطىاءن )ًمٍثؿى 

: )الًكذىاب( بالتخفيؼ مصدر (ْ)لـ يتفؽ النحكيكف في تحديد فعؿ )ًكذىابا( ، قاؿ قـك
 :(ٓ))الكاذبة(، كقيؿ: ىك الكذب، قاؿ األعشى

 وابُ ذَ و كِ عُ فَ نْ يَ  ءُ رْ والمَ   ياتُ بْ ذَ كَ يا وَ تُ دقْ صَ فَ 

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  چ  :في قكلو سؤاؿ: أف القكؿ بالتخفيؼ كارد  الذىف ىكقد يتبادر إل

، لعدـ كركد الفعؿ (ُ))عمى قراءتيا بالتخفيؼ( [46النبأ: سورة  ] چٿ  ٿ      ٿ  

                                                           

-ينظر: التكممة ألبي عمي الفارسي، تحقيؽ: د.كػاظـ نجػد المرجػاف، عػالـ الكتػب، بيػركت - (ُ)
، ك دقػػائؽ التصػػريؼ، ألبػػي القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف سػػعيد المػػؤدب، ُٕٓـ، ُٗٗٗ، ِلبنػػاف، ط

 ُْٔـ، ََِْ،ُتحقيؽ: د.صالح الضامف، دار البشائر لمنشر كالتكزيع،دمشؽ، ط
 ْٔ/ْالكتاب،  - (ِ)
 ّٖٖ/َُالبحر المحيط،  - (ّ)
 .ُْٔقائؽ التصريؼ دك ، ُٕٓينظر:التكممة،  - (ْ)
 ُُٖ/َُعمبي في تفسيره ، لـ أعثر عميو في ديكانو ، كركاه الث - (ٓ)
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ع ؼ صراحة في اآلية، مما يسمح  بتأكيؿ الفعؿ المخفؼ، كلكف لماذا  -ظاىرا-المضى

] سكرة  چەئ   ائ  ائ  ەئچ حكمنا بجكاز مجيء المصدر مخففا في اآلية 
ع ؼ صراحة في اآلية؟ [ِٖالنبأ:   مع كركد الفعؿ المضى

كالجكاب: إف الحكـ عمى جكاز مجيء المصدر مخففا جاء مف حيث أنيا لغة 

ائ  چ ( ِٖجكاز المغة، أما اآلية ) ىمشيكرة فصيحة، كقراءة الكسائي دليؿ عم

مغة كاردة فييا فمع ككنيا لـ تأت فييا قراءة بالتخفيؼ إال أف ال  چائ  ەئ ەئ  
ية يمكف تأكيميا اعتبار أنيا قراءة، كاآل ىعمى اعتبار الكزف بحد ذاتو، كليس عم

 ككذبكا بآياتنا )فكذىبكا( ًكذابا" فيك يتضمف معنى )كذىبكا(.بتكرار الفعؿ: " 

نما كافؽ الكسائيُّ الجماعةى في األكًؿ لمتصريًح بفعًمو  قاؿ شياب الديف الحمبي: )) كا 

ک  چ   كىذا ما تقد ـ في قكًلو« ًكٌذابان »المقتضي لعدـً التخفيًؼ في المشد ًد 

[ حيث لـ ييٍختىمىٍؼ فيو، لمتصريح معو بفعمًو، ُٗ]اإًلسراء:  چگ  گ  گ  گ  
 .(ِ)((بخبلًؼ األكؿ

كرد استعماؿ المصدر )ًكذاب( المخفؼ في كبلـ العرب عند غير اليمنييف، إذ سبؽ 
 :(ْ)، كمثمو قكؿ طرفة(ّ)بكرم مف ربيعةأف ذكرت بيت األعشى، كىك 

 بو حيَن َيأتي ال ِكذاٌب وال ِعَمل    اال ُبّد منُو  َفَمْرَحبً  إذا جاء ما

                                                                                                                                                                      

قػرأ الكسػػائي بتخفيػؼ الػػذاؿ، كقػرأ البػػاقكف بتشػػديدىا. )ينظػر: النشػػر فػي القػػراءات العشػػر،   - (ُ)
ْْٗ). 

 ِٔٔ/  َُالدر المصكف،  - (ِ)
 َُْ/ُينظر: معجـ الشعراء،   - (ّ)
، ّديػػػػكاف طرفػػػػة، شػػػػرح كتحقيػػػػؽ: محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، ط - (ْ)

 ِٔـ، ص ََِِ
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 .(ُ)كطرفة مف بني بكر بف كائؿ

 :(ِ)كقكؿ الراعي النميرم

 وفي األقربيَن ذو كذاٍب ونيربِ    أُخو َدَنٍس ُيْعِطي اأَلَعاِدَي ِبْسِتِو 

 (ّ)(مف ىكازف القيسية ةف صعصعمف بني عامر ب )كىك

كبيذا يظير لنا أف الراعي النميرم )مف مضر( يمتقي مع طرفة كاألعشى في نزار 
بف معد بف عدناف، كىذا يعني أف نسبيـ بعيد عف أىؿ اليمف؛ ألف أىؿ اليمف ا

 قحطانيكف.

مف خبلؿ ما استعرضناه كجدنا أف المصدر )ًكذ ابا( بالتشديد ىك شائع االستعماؿ 
عند العرب ،كالنصكص التي كردت في ىذا المصدر كثيرة جدا حتى إنو لـ يعد لغة 
خاصة بأىؿ اليمف، ككما قمنا إف تخصيص الفراء ألىؿ اليمف قد يككف عمى اعتبار 
المصدر ال عمى اعتبار انفرادىـ بيا ، كأما المصدر المخفؼ منو )ًكذىابا( فيك عمى 

كازه إال أنو أقؿ استعماال عف المصدر الرغـ مف صحتو كتنصيص العمماء عمى ج
المشدد، كقد كرد ىذا المصدر )ًكذابا(  في شعر األعشى كطرفة كالراعي النميرم 

                                                           

العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػو، ابػػف رشػػيؽ القيركانػػي، تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي  -ينظػػر:  - (ُ)
األغاني، أبك الفرج األصفياني، تحقيؽ: ، ك ٕٖ/ُ، ُُٖٗ، ٓالديف عبدالحميد، دار الجيؿ، ط

، كصػػػػػبح األعشػػػػػى فػػػػػي صػػػػػناعة اإلنشػػػػػا، ُِٕ/ٗ، ِسػػػػػمير جػػػػػابر، دار الفكػػػػػر، بيػػػػػركت، ط
 ّّٗ/ُـ، ُٕٖٗ، ُحقيؽ: د.يكسؼ عمي طكيؿ، دار الفكر، دمشؽ، طالقمقشندم، ت

ديػػػكاف الراعػػػػي النميػػػرم، تحقيػػػػؽ: راينيػػػػرت فػػػايبرت، المعيػػػػد األلمػػػاني لؤلبحػػػػاث الشػػػػرقية،  - (ِ)
 ُٔىػ ، َُُْ –ـ َُٖٗبيركت، 

ينظر: منتيى الطمب مف أشعار العرب، محمد بف مبارؾ، تحقيػؽ: د.محمػد نبيػؿ طريفػي،  - (ّ)
 َِٗ/ٔـ، ُٗٗٗ، ُلبناف، ط-ر، بيركتدار صاد
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،كىؤالء شعراء يندرجكف ضمف مضر كربيعة بف نزار بف معد بف عدناف، كقد شارككا 
 أىؿ اليمف في استعماليـ ىذا المصدر صراحة. 
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 ع: المبحث الراب

 التذكير والتأنيث في لفظ )زوجة(

؛ فمذلؾ صيرؼ أكثر المذكر العربي، (ُ)يذكر عمماء المغة أف التذكير قبؿ التأنيث
كترؾ صرؼ المؤنث العربي، كاستمر  المذكر بغير عبلمة لمتذكير، كألحقكا في أكثر 
المؤنث مف األسماء كالصفات إحدل عبلمات التأنيث الثبلث: )الياء التي إذا 
اتصمت بما بعدىا صارت تاءن، كاأللؼ المقصكرة، كاأللؼ الممدكدة( كقد يؤنث االسـ 
مف دكف عبلمة، كقد يذكر مع كجكد عبلمة التأنيث في بعض األحكاؿ، كمف 
األسماء ما تسقط منو العبلمة الشتراؾ المذكر كالمؤنث في لفظو، أم أنو يراد بو 

في تفسير قكؿ اهلل تعالى : }كيذركف  الشيخ هأكردا، كمنو ما المذكر كالمؤنث معن 
مسألة مف مسائؿ الميجات، فقاؿ: )) كالمفرد )الزكج(، األنثى ببل تاء، كىك  أزكاجا{

المغة الفصحى، ال )الزكجة( بالتاء؛ ألف )فىٍعمة( ال يجمع عمى )أفعاؿ(، )كالزكجة( 
 .(ِ)بالتاء لممؤنث لغة تميـ كبعض قيس((

 يف ميميف، ىما:بأمر  أطفيشنخرج مف نص الشيخ 

 لغة منسكبة إلى تميـ كقيس. -ُ
 تعميؿ المغة المشيكرة كتقكيميا. -ِ

كاضح أف الشيخ في نصو ىذا يقسـ المسألة عمى درجتيف مف الفصاحة: درجة 
الفصحى، كىك األصؿ، كدرجة أقؿ منيا كىي ليجة تميـ كبعض قيس، كىك بيذا 

                                                           

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: د.حػػػاتـ الضػػػامف، دار ِٓٓالمػػػذكر كالمؤنػػػث، أبػػػك حػػػاتـ السجسػػػتاني )ت:  - (ُ)
 ّٗ-ّٕـ، ُٕٗٗ، ُسكريا، ط-الفكر، دمشؽ

 ٖٖ/ِتيسير التفسير،  - (ِ)
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)أفعاؿ(، كيبدك أف ىذه  يستند إلى قاعدة صرفية، ألف )فىٍعمة( ال يجمع إال عمى
 القاعدة ىي التي حممتو لمحكـ عمى أف )الزكج( ببل تاء ىي المغة الفصحى.

كمما يؤكد ىذا الحكـ الذم اعتمده الشيخ ىك ما أكرده في كتاب آخر إذ قاؿ : )) 
كاألزكاج جمع زكج ببل تاء في المرأة كالرجؿ، كالزكجة بالتاء لغة ضعيفة أك لفظ 

 .(ُ)نادر((

السؤاؿ ىك إذا أقر  الشيخ أف )الزكجة( بالتاء لغة تميـ كبعض قيس، فمماذا  كيبقى
 يعدىا لغة ضعيفة؟

مف حيث االستعماؿ العاـ لكممة )الزكج( أنيا تستعمؿ عمى كؿ فرد مقركف بآخر مف 
جنسو كػ)الثكر كالبقرة، كالجمؿ كالناقة(... كغيرىا، إال أنو جاء في بعض لغات 

عمى )زكج( عند استعماليا لممؤنث، إذ ركم عف الفراء أف:  العرب مف يضيؼ التاء
)) أىؿ الحجاز يقكلكف المرأة الرجؿ: )زكج(، كيجمعكنيا: )األزكاج(، كتميـ ككثير 

 .(ِ)مف قيس كأىؿ نجد يقكلكف: )زكجة(، كيجمعكنيا :)زكجات( (

كنسبيا بلـ العرب، كنص الفراء يبيف بكضكح أف )الزكجة( بالتاء لممؤنث كاردة في ك
ف قيس كأىؿ نجد، فيؤالء ىـ كحدىـ مف يأتي بيذه التاء لممؤنث في لتميـ ككثير م

 : (ّ))زكج(، كمما يؤيد أف )زكجة( لغة تميـ قكؿ عبدة بف الطبيب

 َواأَلْقَرُبوَن إليَّ ثُمَّ ّتَصدَُّعوا  َفَبَكى َبَناِتي َشْجُوُىنَّ َوَزْوَجِتي
                                                           

مػاف، ىيمياف الزاد إلى دار المعػاد، محمػد يكسػؼ أطفػيش، كزارة التػراث كالثقافػة، سػمطنة ع - (ُ)
 ُُٗ/ُـ، ُٖٔٗ

ينظػػػػػر: المحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ، ابػػػػػف سػػػػػيده، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عمػػػػػي النجػػػػػار، معيػػػػػد   - (ِ)
، ك زاد   َِٔ/ُ، ك البحػػر المحػػيط، ّٓٔ/ٕـ، ُّٕٗالمخطكطػػات بجامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، 

 .  ٓٓ/ُالمسير، 
 َٓ/ٓشعره،  - (ّ)
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 :(ِ)زدؽ، كقكؿ الفر (ُ)))كىك مف بني تميـ((

نَّ الذي َيْسَعى ِلُيْفِسَد َزْوَجِتي  كساٍع إلى ُأْسِد الَشَرى َيْسَتِبيُمَيا  وا 

ا عمى جكاز ىذه المغة ما جاء في بعض الركايات أف الرسكؿ  قاؿ  كقد يستدؿ أيضن
 .(ّ)كىك خارج مف المسجد مع صفية: ) إنيا زكجتي(

، كزاد ابف سيده عمى قكؿ الفراء أما أىؿ الحجاز فيستعممكف )الزكج( لممؤنث ببل تاء
فيـ يشترككف في ىذا مع  (ْ): ))كسمعت ىذه المغة )زكج بدكف ىاء( مف أزد شنكءة((

 أىؿ الحجاز.

فضبل عف ذؾ فإننا نجد أف كثيرنا مف قيس يستعمؿ )زكجة(، كىذا يعني أف أنيا لـ 
يف يجاكركف تكف لغة قيس كميـ، أم: إف مف القيسييف مف يكافؽ الحجازييف، كىـ الذ

أىؿ الحجاز، كأما المجاكركف لتميـ كالمكغمكف في نجد فإنيـ يتفقكف مع تميـ في 
 (ٓ)التأنيث بالعبلمة.

كالخبلصة أف االستعماؿ العاـ لػ )زكج( ىك استعماليا لممذكر كالمؤنث، كىي لغة 
فصيحة نزؿ بيا القرآف، كركيت عف أىؿ الحجاز كأزد شنكءة، كأما )الزكجة( بالتاء 

 ممؤنث فيي لغة حكاىا الفراء عف تميـ ككثير مف قيس كأىؿ نجد.ل
                                                           

، ُلبنػػػػاف، ط -الجيػػػػؿ، بيػػػػركت االشػػػػتقاؽ البػػػػف دريػػػػد، تحقيػػػػؽ: عبدالسػػػػبلـ ىػػػػاركف، دار - (ُ)
 .ِِٔـ، ُُٗٗ

ـ، ُٕٖٗ، ُديػػكاف الفػػرزدؽ، شػػرح كتعميػػؽ: عمػػي فػػاعكر، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، ط - (ِ)
ُْٕ. 

 (.ٕٗٗٔ( ، كسنف البييقي )ُِِّٔجزء مف حديث طكيؿ كرد في: مسند أحمد ) - (ّ)
 لساف العرب )زكج( – (ْ)
، ك ُِٕ/ُـ، ُِٖٗالعمػػرم، جامعػػة أـ القػػرل، ينظػػر: أطمػػس لغػػات قػػيس، محمػػد أحمػػد  - (ٓ)

لغات القبائؿ في كتب إعػراب القػرآف كمعانيػو، د.إسػماعيؿ محمػكد القيػاـ، دار الحامػد، عٌمػاف، 
 .ِٔـ، ََِٖ، ُط
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كأما القاعدة التي اعتمدىا الشيخ بأف )فىٍعمة( ال تجمع عمى )أفعاؿ( فيذا صحيح، 
كلكنيا ال تشمؿ )الزكجة( بالتاء؛ ألنيا عمى ىذا األساس تيجمع عمى )زكجات( كليس 

 .(ُ)بؽ، كابف سيدهعمى )أزكاج( ، كىك جمع ذكره الفراء في النص السا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المخصػػص، ابػػف سػػيده، تحقيػػؽ: خميػػؿ إبػػراىيـ جفػػاؿ، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت،  - (ُ)
 .ُْٕ/ٓـ، ُٔٗٗ، ُط
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 لخامسالمبحث ا

 )فعمت وأفعمت(

استعمؿ العرب لتعدية األفعاؿ كسائؿ مختمفة، منيا اليمزة كالتضعيؼ، كعميو اختمؼ 
، فركم عف العددالعرب في استعماؿ األفعاؿ التي تدخميا اليمزة، ال سيما مف حيث 

ي شيء )فعمت( إال كقد سمعت فيو : )) قمما سمعت فو قاؿىػ( أنُٖٗالكسائي )ت: 
 .(ُ))أفعمت( ((

، زيادتيااختمؼ العمماء في تحديد الفرؽ في المعنى بيف تجريد الفعؿ مف اليمز أك 
يجيد نفسو في إيجاد الفرؽ الصيغتاف في المعنى، إال أف بعضيـ  حتى لك اتفقت

ي مقدمتيـ يكعز ىذا الفرؽ إلى االختبلؼ الميجي، ككاف ف منيـ، ككثير (ِ)بينيما
ىػ( في قكلو: )) كقد يجيء )فعمت( ك)أفعمت( ُٕٓالخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت: 

المعنى فييما كاحد، إال أف المغتيف اختمفتا... فيجيء بو قـك عمى )فعمت(، كيمحؽ 
 .(ّ)قـك فيو األلؼ فيبنكنو عمى )أفعمت( ((

ف مختمفتيف، ك يجكز فيو إذنا نخرج مف ىذا أف االتفاؽ في المعنى قد ينسب إلى قبيمتي
 الخبلؼ في القبيمة نفسيا.

چ : مسألة مف ىذه فقاؿ في تفسير قكؿ الحؽ  أطفيشكفي ىذا المقاـ ذكر الشيخ 

اإلكراه،  :)) كذلؾ مف كادم اإلجبار بمعنى[  56ق: ] سورة  چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
يؿ، كاألصؿ ببل ىمز: قيره فيك )جب ار(، كىذا قم (هرى بى جى )باليمز، ك (أجبره)يقاؿ: 

                                                           

 .َِٕ/ِىر في عمـك المغة، ينظر: المز  - (ُ)
ىػػػػ(، دائػػػػرة ُٓٓينظػػػر: كتػػػاب األفعػػػػاؿ، ألبػػػي القاسػػػػـ عمػػػي بػػػف جعفػػػػر ابػػػف القطػػػػاع )ت: - (ِ)

 .ُِ-ْىػ، َُّٔالمعارؼ العثمانية، 
 .ُٔ/ْالكتاب،  - (ّ)
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ببل ىمزة بمعنى: ما ببل ىمزة فىشيًيرى في إصبلح الكسر، كقيؿ: ىك )أجبره( باليمزة، كأ
 .(ُ))أجبر(، أم: أكره لغة كنانة((

 :بعدة أمكر نخرج مف نص الشيخ

 عنى اإلكراه، كاألصؿ فيو اليمز.أف اإلجبار بم -ُ
( ببل ىمز قميؿ. -ِ بىرى  أف اشتقاقو مف )جى
( بمعن  -ّ بىرى (، كىي لغة كنانة.قد يجيء )جى  ى )أىٍجبىرى

يكاجينا في ىذا المجاؿ نص الفراء، كىك نص شارح ليذه المسألة كمفصؿ الشتقاقيا، 
ٍمت(،  اؿ( مف )دىخى فقاؿ: )) كالعرب ال تقكؿ )فىع اؿ( مف )أفعمت(، إنما يقكلكف )دىخ 

عض ك)فىع اؿ( مف )فىعىٍمت(، كقد قالت العرب ىذا المعنى فيك كجو، كقد سمعت ب
بىره عمى األمر( يريد )أجبره(، فالجبار مف ىذه المغة صحيح يراد بو:  العرب يقكؿ: )جى

 .(ِ)يقيرىـ كيجبرىـ((

ا، كاضح مف نص الفراء أف العرب ال تشتؽ )فىع اؿ( مف )أفعمت(، إال ما جاء شاذا 
( بمعنى بىرى ( كىك اإل :كىك يركم عف بعض العرب سماعا أنيـ استعممكا )جى كراه )أىٍجبىرى

 كالقير.

كحكاية الفراء عف بعض العرب أنيـ استعممكا )جبر( بمعنى )أجبر( ىك دليؿ عمى 
جبرت الرجؿ ) ىػ( : ))كُُّاستعماؿ المعنييف في لفظ كاحد، قاؿ الزجاج )ت: 

األصمعي؛ إذ ركم  كىـ بيذا يخالفكف (ّ): إذا أكرىتو عميو(((عمى األمر، كأجبرتو

                                                           

 .ْٗ/ُْتيسير التفسير،  - (ُ)
 .ُٖ/ّمعاني القرآف،  - (ِ)
: د.رمضػػػاف عبػػػدالتكاب، ك د. صػػػبيح كتػػػاب فعػػػؿ كأفعمػػػت، أبػػػك إسػػػحاؽ الزجػػػاج، تحقيػػػؽ - (ّ)

 .ُٔـ، ُٓٗٗالتميمي، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
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مف األلفاظ التي يختمؼ معناىما  ، كعىد ه ابف فارس(ُ)و(عنو أنو ال يعرؼ إال )أجبرت
 .(ِ)فكال يتفقا

لـ يشر الفراء كال الزجاج في نصيما إلى لغة معينة، كحاكلت البحث في نسبة ىذه 
أجبرت فبلنان عمى كذا، أيجبره إجباران، ) : ))إذ قاؿ المغة حتى كجدت نص األزىرم

، كتميـ تقكؿ: )جبرتو عمى كرىتو عميوأم أ ،، كىك كبلـ عامة العرب(فيك ميجبر
 .(ّ)األمر( بغير ألؼ، قمت: كىي لغة معركفة، ككثير مف الحجازييف يقكلكنيا((

بىرىت( لتميـ كأكثر الحجازييف،  نرل أف األزىرم جعؿ )أىٍجبىرىت( لغة عامة العرب، ك)جى
 .(ْ)ثـ كصؼ المغتيف بقكلو: )) فيما لغتاف جيدتاف((

في نسبة األزىرم )أكثر  ةداخم ىذه المغة إلى )كنانة( ة الشيخكقد تككف نسب
 الحجازييف(؛ ألف كنانة مف قبائؿ الحجاز.

كحاكلت البحث في شعر المتقدميف مف يستعمؿ ىذا المفظ بمعنى اإلكراه فمـ أعثر 
 عميو في مصادرم.

 

 

 
                                                           

 .ّْٕ/ّجميرة المغة ،  - (ُ)
-الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة، ابػػف فػػارس، تحقيػػؽ: أحمػػد حسػػف، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت - (ِ)

 .ُٗٔـ، ُٕٗٗ، ُلبناف، ط
 .ّ/ْينظر: تيذيب المغة )جبر(  - (ّ)
 مصدر نفسو.ال - (ْ)
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 المبحث السادس

 باب اإلعالل )القصوى(

في تفسير  فريؽ بيف االسـ كالصفة، فقاؿا لعمة التيتحدث الشيخ عف قمب الياء كاكن 

 :[53األنفال: سورة ] چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : قكؿ الحؽ 
، كالقياس قمب كاكه ياءن... كتميـ تقكؿ  )) كلفظ )القيٍصكل( شاذ قياسنا فصيح استعماالن

قتا )القيٍصيا( بالياء، فبل يخفى أف  )الدنيا، كالقصكل( صفتاف ال اسماف، إال أنيما لح
باألسماء في كثرة استعماليا ببل مكصكؼ... كالصكاب ما قالو الزمخشرم في 
المفصؿ: إف )فيٍعمى( تقمب كاكه في االسـ دكف الصفة، كأف )القصكل( صفة، أم: 

 .(ُ)جار عمى القياس((

 مف ىذا النص نرل أف الشيخ يناقش عدة مسائؿ متعمقة بػ)القصكل(، كىي: 

 اس كاالستعماؿ.شذكذىا أك فصاحتيا في القي -ُ
 عمة القمب في التفريؽ بيف األسماء كالصفات. -ِ
 ليجة تميـ تقكؿ بالياء ال بالكاك. -ّ
 ترجيح قكؿ الزمخشرم.  -ْ

محكريف أساسيف ىما )الصرفي كالميجي(، ففي الصرؼ  عمىكتدكر ىذه المسائؿ 
ا أبدلكا مكانيا الكاك، نحك )الشىٍركىل،  كالت ٍقكىل، يذكر العمماء أف )فيٍعمى( إذا كانت اسمن

ٍديا، كًخٍزيا، كًري ا( ذا كانت صفة ترككىا عمى األصؿ، كذلؾ نحك )صى كالفىٍتكىل( ، كا 
(ِ) 

                                                           

 ُّٓ/ّتيسير التفسير،  - (ُ)
ىػػػػ( ، ْٔٔ، كينظػػػر: ، الشػػػافية فػػػي عمػػػـ التصػػػريؼ البػػػف الحاجػػػب )ت:ّٖٗ/ْالكتػػػاب،  - (ِ)

، ك الممتػع الكبيػر َُٔ/ُـ، ُٓٗٗ، ُتحقيؽ: حسف أحمد العثماف، المكتبة المكية، مكػة، ط
 َُِ/ِ، كشرح األشمكني  عمى ألفية ابف مالؾ، ّْٔ/ُفي التصريؼ، 
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كىذا يعني أف القياس في )القصكل( الكاردة في اآلية ىك مجيئيا بالياء، كلكف 
بعضيـ حمميا عمى األصؿ كىك الكاك، كجعميا شاذة في القياس فصيحة في 

مميا عمى أنيا ممحقة باألسماء لكثرة استعماليا ببل ، كبعضيـ ح(ُ)االستعماؿ
، كعمى ىذا التأكيؿ يككف القياس حقيقينا ككاقعنا، كال أطفيشكمنيـ الشيخ  (ِ)مكصكؼ

شذكذ فيو، كفي ىذا المعنى ينقؿ األزىرم عف ابف السكيت: )) ما كاف مف النعكت 
اك مع ضمة أكلو، ثقمكف الك مثؿ العميا كالدنيا فإنو يأتي بضـ أكلو كبالياء، ألنيـ يست

 .(ّ)((فميس فيو اختبلؼ

كيرل الباحث أف ىذا التعميؿ في بقاء )القصكل( بالكاك عمى األصؿ أك أنيا عكممت 
ذا أردنا أف نسمـ ىذا األمر عمى  معاممة األسماء غير كاؼو لتسكيغ مجيئيا بالكاك؛ كا 

سيا؟ أك أنيا كردت صفة ال الكممة فمماذا لـ ينطبؽ عمى )الدنيا( الكاردة في اآلية نف
تتعدل ىذا  -عمى ما يبدك لي-اسمنا، كمع التسميـ بصحة ىذا القياس إال أف العمة 

التحميؿ الصرفي إلى التحميؿ الميجي، فقد كرد في كتب المغة أف ىذه المفظة 
 )القصكل( استعممت عند العرب بميجتيف:

 لييـ نسبيا ابف سيده ، كنسبيا ابف (ٓ)كاألشمكني (ْ)لغة أىؿ الحجاز، كا 
، كيقصد بيـ عالية الحجاز أنيـ ينطقكنيا )القصكل( (ٔ)السكيت ألىؿ العالية

                                                                                                                                                                      

 
 َُِ/ِشرح األشمكني عمى األلفية، ، ك َُٔ/ُالشافية في عمـ التصريؼ   - (ُ)
إيجاز التعريؼ في عمـ التصريؼ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: محمػد الميػدم عبػدالحي، الجامعػة  - (ِ)

 .ُِّ/ُـ، ََِِ، ُاإلسبلمية بالمدينة المنكرة، ط
 .ُِٗ/ٗتيذيب المغة،  - (ّ)
 .ُُِ/ْالمخصص،  - (ْ)
 .َُِ/ِألشمكني ، شرح ا - (ٓ)
 .ُّٗإصبلح المنطؽ،  - (ٔ)
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بالكاك، كىي المغة األشير كبيا جاءت ىذه اآلية مف القرآف الكريـ، كالشكاىد 
 عؿ ذلؾ كثيرة ال تعد.

 إلى أىؿ نجد (ِ)ابف سيدهك  (ُ)ابف السكيت كالمغة الثانية بالياء )القصيا( نسبيا
إلى   (ٓ)، كالزبيدم(ْ)كابف عادؿ الدمشقي (ّ)يس، كنسبيا السميف الحمبيكق

تميـ، كعمى ىذه المغة فيي مكافقة لمقياس الكارد سابقا كال شذكذ فيو عمى 
 خبلؼ )القصكل(.

إذنا نحف مع ليجتيف: أىؿ الحجاز ينطقكنيا بالكاك، كتميـ تأتي بيا بالياء، كىذا 
ؼ ما اشتيرت بو الحجاز كتميـ، فيذكر الدكتكر المكضع مف اإلبداؿ يأتي عمى خبل

عبدالغفار حامد ىبلؿ أف ))فيما تعاكرت عميو الياء كالكاك ينسب ما ىك بالياء إلى 
مثؿ: الصكاغكف عند تميـ،  (ٔ)الحجازييف، كما ىك بالكاك إلى التميمييف غالبا((

كبالكاك كالصياغكف عند الحجازييف، كلكف نسبت بعض الكممات بالياء لتميـ، 
لمحجاز، كمنو )قنياف( عند تميـ، ك) قنكاف( عند الحجاز، ك)قصكل( عند الحجاز، 

 .(ٕ)ك)قصيا( عند تميـ، كما ينسب ىذا التعاقب إلى غيرىـ

كىذا يدؿ عمى أف قمب الكاك ياء عند التميمييف، كالياء كاكنا عند الحجازييف ليس 
، كقصكل( فأىؿ الحجاز يقكلكف مطردنا، كنحف اآلف تجاه ألفاظ محددة، مثؿ: )دنيا

                                                           

ىػػ( ، تحقيػؽ: د.محمػد سػعيد، مطبعػة األمانػة، ِْْالمقصكر كالممدكد، ابف السػكيت)ت:  - (ُ)
صبلح المنطؽ، ٕٔـ، ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، ُمصر، ط  .ُّٗ، كا 

 .ُُِ/ْالمخصص،  - (ِ)
 .ُُٔ/ٓالدر المصكف،  - (ّ)
 .ِٖٓ/ِالمباب في عمـك الكتاب،  - (ْ)
 مادة )قصك(. َّٓ/ّٗتاج العركس،  - (ٓ)
 .ِّْالميجات العربية نشأة كتطكرا، ،  - (ٔ)
 ينظر: المرجع نفسو. - (ٕ)
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)دنكل( ك) قصكل( ، كتميـ كقيس تقكؿ )دنيا( ك)قصيا( ، ))كفي األصؿ أنو يأتي 
بضـ أكلو كبالياء؛ ألنيـ يستثقمكف الكاك مع ضمة أكلو فميس فيو اختبلؼ، إال أف 

 .(ُ)((ىؿ الحجاز أظيركا الكاك كىك نادرأ

خالفت ما جرل عميو األصؿ،  كمف ىنا حكمكا عمى )القصكل( أنيا شاذ؛ ألنيا

]  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ    چ  فظاىر اآلية

أف )الدنيا( جاءت عمى القياس، ك)القصكل( جاءت عمى [  53األنفال: سورة 
خبلفو، ىذا عمى اعتبار التحميؿ الصرفي، أما عمى اعتبار التحميؿ الميجي فإف 

 ىخاصة، ك)القصكل( جاءت عم (ّ)يسكق (ِ))الدنيا( جاءت عمى ليجة نجد كتميـ
 .(ْ)ليجة أىؿ الحجاز

 
 

 

 

 

 

                                                           

 ٕٔالمقصكر كالممدكد،  - (ُ)
 ْٓٓ/ُالبحر المحيط،  - (ِ)
 ٕٔالمقصكر كالممدكد،  - (ّ)
صػػبلح المنطػػؽ،  ٕٔينظػػر: المقصػػكر كالممػػدكد،  - (ْ)  - ْٓٓ/ُ، كالبحػػر المحػػيط، ُّٗ، كا 

 . ُُِ/ ْكالمخصص، 
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 الفصؿ الثالث: 
 المجاؿ النحكم، كيشتمؿ عمى:

 :األسماء كفيوالمبحث األكؿ: 

 إثبات األلؼ في الضمير)أنا(الضمائر:  -
 المثنى -
 االستثناء المنقطع -

 :األفعاؿ، كفيوالمبحث الثاني: 

 مطابقة الفعؿ لفاعمو -
 التعدم كالمزـك -

 :بيف االسمية كالفعمية، كفيوبحث الثالث: الم

 الممنكع مف الصرؼ.  -
 اسـ الفعؿ  -

 :الحركؼ، كفيوالمبحث الرابع: 

 كاك الثمانية -
 ما النافية -
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 المبحث األول: 

 األسماء، وفييا:

 الضمير )أنا(إثبات األلف في  -

الضمير مف أضمرت الشيء في نفسي إذا أخفيتو كسترتو فيك مضمر، كالنحاة 
إنما سمي بذلؾ لكثرة استتاره، فإطبلقو عمى البارز تكسع، أك لعدـ صراحتو  يقكلكف:

 (ُ)كاألسماء المظيرة.

كألفاظ الضمائر كثيرة، فيناؾ ضمائر الرفع المنفصمة كالمتصمة، كضمائر النصب 
المنفصمة كالمتصمة، كضمائر الجر ال تككف إال متصمة، كمف ضمائر الرفع 

 (ِ)رد.المنفصمة )أنا( لممتكمـ المف

األصؿ إثبات الخبلؼ النحكم الكاقع في الضمير )أنا(، فقاؿ: ))  أطفيشذكر الشيخ 
في الكقؼ ، كحذفيا في الكصؿ ، كفى ركاية عف نافع إثباتيا كقفنا  (أنا)ألؼ في 
كقيؿ : إثباتيا  ، ، كذلؾ لغة تميـ كغيرىـ ، ال يثبتيا في الكصؿ إال ضركرةككصبلن 

 .(ّ)((في الكصؿ غير فصيح

 كنخرج مف ىذا النص بعدة أمكر:

 الخبلؼ النحكم في ذكر األلؼ أك حذفيا. -ُ
 لغة تميـ كغيرىـ في إثبات األلؼ. -ِ

                                                           

 َُٗ/ُ، كحاشية الصباف، ٓٗ/ُينظر: التصريح،  - (ُ)
 َْ/ُينظر: معاني النحك،  - (ِ)
 ّْٗ/ٖتيسير التفسير،  - (ّ)
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في أصؿ )أنا(، فعند البصرييف أنو مككف مف )أىٍف(،  اختمؼ البصريكف كالككفيكف
، كفيو قاؿ سيبكيو:  (ُ)، كاأللؼ زائدة جيء بيا في الكقؼ لبياف الحركةكىك الضمير

كعند الككفييف أنو الضمير كمو، كاأللؼ  (ِ)يككف الكقؼ في )أنا( إال باأللؼ(()) كال 
كمف العرب مف يقكؿ: )أنا قمت ذلؾ(، بتماـ األلؼ، فقرئت  قاؿ الفراء: ))منو، كفيو 

 .(ْ)عمى تمؾ المغة، كأثبتكا األلؼ في المغتيف في المصحؼ(( (ّ))لكنا(

ذكرىا الزجاج عمى ثبلث لغات في قكلو: ))  كأما المغات الكاردة في الضمير )أنا( فقد
(، مثؿ قكلو: }أنا ربكـ{ بغير  كفي )أنا( في الكصؿ ثبلث لغات، أجكدىا: )أنا قيمتي
( بإثبات األلؼ، كىك ضعيؼ جدا، كحككا )أىٍف  ألؼ في المفظ، كيجكز: )أنا قيٍمتي

( بإسكاف النكف، كىك ضعيؼ أيضا((  .(ٓ)قيٍمتي

ـ المغات الثبلث، كلكف جاء خاليا مف النسبة إلى أم كنص الزجاج كاضح في تقسي
 قبيمة، كركز في نصو عمى تقكيـ ىذه المغات، كذكر الفصيح منيا كالضعيؼ.

ثـ يأتي بعده النحاس لينسب ىذه األقكاؿ الثبلثة إلى أصحابيا، فقاؿ: )) أفصحيا: 
كقؼ، قاؿ الفراء: )أنا فعمت( بحذؼ البلـ في اإلدراج؛ ألنيا زائدة لبياف الحركة في ال

كبعض بني قيس كربيعة يقكلكف: )أنا فعمت( بإثبات األلؼ، قاؿ الكسائي: كبعض 
قضاعة يقكلكف: )آفى فعمت(، مثؿ: عاف، كفي الكقؼ ثبلث لغات، أفصحيا: )أنا(، 

                                                           

 .ُٗٓ/ُمغني المبيب،  ،ُْٖ/ُالجنى الداني، ينظر: – (ُ)
 ُْٔ/ْالكتاب،  - (ِ)
كف كصبل، كقرأ الباقكف بغير ألػؼ، قرأ أبك جعفر كابف عامر كركيس بإثبات األلؼ بعد الن - (ّ)

 (ُّٔكال خبلؼ في إثباتيا في الكقؼ اتباعا لمرسـ، ينظر )النشر في القراءات العشر، 
 ُْْ/ِمعاني القرآف،  - (ْ)
عرابو،  - (ٓ)  ِٕٖ/ّمعاني القرآف كا 



 
211 

قاؿ الكسائي: كمف العرب مف يقكؿ )أىنىٍو(، قاؿ األخفش: كمف العرب مف يقكؿ )أٍف( 
 .(ُ)في الكقؼ((

النحاس كاضح في نسبة لغة إثبات األلؼ أك حذفيا، كلكنو لـ ينسب المغة كنص 
؛ كيرجع مصدر فصاحتيا إلى (ِ)األكلى إلى أىؿ الحجاز التي كصفت باألفصح

شيكعيا في كبلـ العرب، حتى عيد  إثبات األلؼ أمرنا مستنكرنا كضعيفنا كما كصفيا 
؛ ألنو رأل أف األلؼ  (ّ)الرداءةالزجاج في النص السابؽ، ككصفيا ابف منظكر كذلؾ ب

نما يراد بنطقو حيف الكقؼ لداللة  حرؼ مد غير كاجب النطؽ بو في كصؿ الكبلـ، كا 
 الكبلـ عميو.

كنسب النحاس لغة إثبات األلؼ كقفا ككصبل إلى بعض بني قيس كربيعة، كركل 
خ ، كىك ما أك ده الشي(ْ)السيكطي أف لغة إثبات األلؼ منسكبة أيضا إلى تميـ

 في تفسيره لآلية. (ٓ)أطفيش

 :(ٔ)كمما يؤكد لغة إثبات األلؼ في لغة بني ربيعة قكؿ أبي النجـ

 يرِ دْ صَ  نَّ جَ ا أَ ي مَ رِّ دَ  للِ   يرِ عْ ي شِ رِ عْ شِ وَ  مِ جْ و النَّ بُ ا أَ نَ أَ 

 .(ُ)كأبك النجـ ىك الفضؿ بف قدامة العجمي مف بني بكر بف كائؿ مف ربيعة

                                                           

 ُُٔ/ِإعراب القرآف،  - (ُ)
 ُٗٗ/ُ، ك ىمع اليكامع، َُُ/ِمعاني القراءات،  - (ِ)
 ر: لساف العرب، مادة )أنف(ينظ - (ّ)
 المصدر نفسو. - (ْ)
 ّْٗ/ٖتيسير التفسير،  - (ٓ)
،  كمغنػي ّّٔ/ُ، كأمػالي المرتضػى، ّّٕ/ّالرجز ألبي النجـ العجمي، في الخصائص،- (ٔ)

 .ُْٖ/ُ، كبغير نسبة في خزانة األدب، ّٖٔ/ُكمغني المبيب، 
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 :(ِ)بف بجدؿ الكمبيكمنو كذلؾ قكؿ الشاعر حميد 

ْيُت السَّناَما   َأَنا َسْيُف الَعِشيَرِة فاْعِرفوني  َجميعًا قد َتَذرَّ

، كىذا يعني أف بعض قضاعة شارككا (ّ)كحميد مف بني كمب، كىي بعض قضاعة
تميمنا كبني قيس كربيعة في إثبات األلؼ
(ْ). 

 ككردت بعض المغات األخر في ىذه المسألة، كىي:

 (ٓ)لغة عميا تميـ كسفمى قيس. )أىنىٍو(، كىي -ُ
 :(ٕ)، كمنو قكؿ عدم(ٔ))آف(، كىي لغة قضاعة -ِ

ةو  كالىٍي أىصيٍص   يا لىٍيتى ًشٍعرم آفى ذيك عىج   مىتى أىرىل شىٍربان حى
 .(ٖ)كعدم مف قضاعة

 .(ٗ))أىٍف(، كىي لغة منسكبة لبعض العرب -ّ

                                                                                                                                                                      

، كمعجػػػـ الشػػػعراء ْٕٓ/ِ، ك طبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعراء، َُّ/ُينظػػػر: الشػػػعر كالشػػػعراء،  - (ُ)
 ٔٓ/ُلممرزباني، 

كتػػػػاج  ، ِٓٗ/ِ، كشػػػػرح شػػػػافية ابػػػػف الحاجػػػػب، َِْ/ُالبيػػػػت لػػػػو فػػػػي أسػػػػاس الببلغػػػػة،  - (ِ)
 َِٖ/ّْالعركس، مادة )أنف(

 ٕ/ُ، ك اإلنباة عمى قبائؿ الركاة، ّٗٔ/ُُينظر: تاريخ دمشؽ،  - (ّ)
الضػػركرة الشػػعرية، ككأنػػو بيػػذا  حػػاكؿ ابػػف جنػػي رد ىػػذه الشػػكاىد كتخريجيػػا أنيػػا مػػف قبيػػؿ - (ْ)

يميػػؿ إلػػى رد القػػكؿ بإثبػػات األلػػؼ فػػي الكصػػؿ، لمزيػػادة ينظػػر: الميجػػات العربيػػة فػػي التػػراث، 
ِ/َْٓ. 

 ِْٗ/ْخزانة األدب،  - (ٓ)
 لساف العرب، )أنف( - (ٔ)
، كلساف العػرب، ْٓ/ُ، كمقاييس المغة مادة )أصص( ِِّ/ْالبيت لو في تيذيب المغة  - (ٕ)

 ص(مادة )أص
 َِٗ/ّْ، كتاج العركس،)أنف(،  ِّْ/ٓينظر:  تيذيب المغة، )أنا(،  - (ٖ)
 ْٗ/ّ، كشرح المفصؿ، ِْٗ/ْخزانة األدب، - (ٗ)
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 المثنى-

المفظ غالبنا، كفي التثنية ىي ))جعؿ االسـ القابؿ دليؿ اثنيف، متفقيف في 
المعنى عمى رأم، بزيادة ألؼ آخره رفعا، كياء مفتكح ما قبميا جرا كنصبا، تمييما نكف 

 .(ُ)مكسكرة، كفتحيا لغة((

كاستعماؿ العرب لممثنى أكثر مف استعماليـ لجمع المذكر السالـ، ككانكا في 
 استعماليـ عمى قسميف:

ينصب كيجر بالياء، كقكلؾ: لزـك إعراب المثنى بالحركؼ، فيرفع باأللؼ، ك  -
 )جاء الزيداف( ك )رأيت الزيديف( ك )مررت بالزيديف(.

، أم: رفعنا كنصبنا كجرنا، كقكلؾ: )جاء الزيداف( (ِ)إعراب المثنى باأللؼ مطمقا -
 الزيداف( ك )رأيت الزيداف( ك )مررت بالزيداف(.

چ  :ىذه المسألة بشيء مف التفصيؿ عند تفسير قكؿ الحؽ  أطفيشتناكؿ الشيخ 

باأللؼ مع إنيا اسـ   چوئ چ  ، فقاؿ: ))[74طه:  ]سورة  چوئ  وئ  ۇئ  
(، كالبلـ لتأكيد في خبرىا؛ كذلؾ عمى لغة كنانة، كبني الحارث كخثعـ، كزبيد  )إف 
كأىؿ تمؾ الناحية، كبني العنبر كبني الييجـ، كمراد كعذرة،  كيمزمكف المثنى األلؼ 

 :(ّ)كقكلو

                                                           

 ِٔ/ُشرح التسييؿ،  - (ُ)
يػػػرل الػػػدكتكر حسػػػف عػػػكف أف اإلعػػػراب بالحركػػػات أسػػػبؽ طػػػكرنا مػػػف اإلعػػػراب بػػػالحركؼ،  - (ِ)

لحركػػػػة بمثابػػػػة البسػػػػيط، كالحػػػػركؼ بمثابػػػػة اعتمػػػػادنا عمػػػػى نظريػػػػة: البسػػػػيط يسػػػػبؽ المركػػػػب، كا
المركػػػػػػػػب، كعمػػػػػػػػى أف النحػػػػػػػػكييف يػػػػػػػػذكركف أف اإلعػػػػػػػػراب بػػػػػػػػالحركؼ إنمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك نيابػػػػػػػػة عػػػػػػػػف 

 (ْٖ-ّٖالحركات.)ينظر: المغة كالنحك، 
قائؿ الرجز: رؤبػة، كلػيس فػي ديكانػو، كقيػؿ: أبػك الػنجـ العجمػي أك ابػف قدامػة العجمػي، أك  - (ّ)

 . ُُّ/ّ، ُّّ/ُني بعض أىؿ اليمف كىك في شرح العي
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 اىافَ ا وَ نَ اىا لَ نَ يْ عَ  تَ يْ ا لَ يَ    ااىً ا و واىً  مَّ يَّا ثُ رَ ا لَ اىً وَ 

 ااىَ بَ و أَ ي بِ ضِ رْ تُ  نٍ مَ ثَ بِ   ىااَل جْ مخان من رِ الخِ  عِ ضِ وْ ومَ 

 :(ُ)كقكلو

َماابَ نَ ا لِ اغً سَ مَ  ىأَ و رَ لَ وَ  اعِ جَ الشُّ  اقَ رَ طْ إِ  قَ رَ طْ أَ وَ    اه الشجاع لُصمِّ

 .(ِ)كقالكا: ))ضربتو بيف أذناه، كمف يشترم الخفاف؟((

 نص نخرج بأمريف:مف ىذا ال

 لزـك المثنى حالة كاحدة لغة مف لغات العرب. -ُ
 نسبة ىذه المغة إلى مجمكعة كبيرة مف القبائؿ العربية. -ِ

كقبؿ الخكض في تفاصيؿ ىذه المغة، يتعيف عمينا الكقكؼ عمى بعض النصكص 
" القديمة التي تثبت ىذه المغة كتكثقيا، كالفراء أقدـ مف كث ؽ لنا ىذه المغة بقكلو: 

( كباأللؼ عمى جيتيف:  فقراءتنا بتشديد )إف 

إحداىا: عمى لغة بني الحارث بف كعب، يجعمكف االثنيف في رفعيما كنصبيما 
 عنيـ، كيريد بني الحارث: (ّ)كخفضيما باأللؼ، كأنشدني رجؿ مف األسد

َماابَ نَ ا لِ اغً سَ مَ  ىأَ و رَ لَ وَ  اعِ جَ الشُّ  اقَ رَ طْ إِ  قَ رَ طْ أَ وَ   اه الشجاع لُصمِّ

                                                           

 ّْقائمو المتممس الضبعي، في ديكانو،  - (ُ)
 ُٕٓ/ٗتيسير التفسير،  - (ِ)
نمػا النسػبة إلػى األزد؛  - (ّ) يرل الدكتكر أحمد السامرائي أف )األسد( ليس المراد بو بني أسػد، كا 

حػارث، المتناع دخكؿ)أؿ( عمى )أسد( فبل يقكلكف: )لغة األسد(، فضبلن عف ذكره بعدىا بنػي ال
 (َِٓكىـ بطف مف األزد القحطانية )ينظر: الدرس الميجي: 
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كىك لممتممس كما خرجناه سابقا، كالمتممس مف بني ضبيعة بف ربيعة، كأخكالو بنك 
 .(ُ)يشكر)كىـ إخكة بكر بف كائؿ(

كالكجو اآلخر أف تقكؿ: كجدت األلؼ مف ىذا دعامة، كليست ببلـ فعؿ، فمما ثينِّيىت 
زدت عمييا نكنا ثـ تركت األلؼ ثابتة عمى حاليا ال تزكؿ عمى كؿ حاؿ، كما قالت 
العرب: )الذم( ثـ زادكا نكنا تدؿ عمى الجماع، فقالكا: )الذيف( في رفعيـ كنصبيـ 

 .(ِ)ككا )ىذاف( في رفعو كنصبو كخفضو((كخفضيـ، كما تر 

كال ييمنا مف ىذا النص إال الكجو األكؿ، كال سيما حصره النسبة ببني الحارث بف 
لى مجمكعة مف القبائؿ كعب، فيذه النسبة قاصرة، إذ إف المصادر المغكية تطمعنا إ

، كحكى  (ّ)التي تمـز المثنى حالة كاحدة رفعنا كنصبنا كجرنا، فنسبيا الزجاج إلى كنانة
، كنقميا (ْ)أبك حياف عف الكسائي ىذه المغة عف خثعـ كزبيد كأىؿ تمؾ الناحية

رة كبعض مف تميـ كبكر بف كائؿ كىمداف كعذ السيكطي أيضا عف بني العنبر
 .(ٔ)كذلؾ عف بني سعد ، كحكيت(ٓ)ربيعة

كىذا عدد كبير مف القبائؿ، حتى يخيؿ لدل القارئ أنيا األصؿ في المغة، كما عداىا 
فرع أك قميؿ، ثـ ما نمبث أف نجد الدكتكر أحمد السامرائي يربط بيف ىذه القبائؿ، 
كعبلقة بعضيا ببعض، فمك بحثنا في أنساب ىذه القبائؿ لكجدنا تكرارنا في األسماء 

ا( كالقبا ئؿ، فقكليـ: )خثعـ كزبيد كالحارث كمراد( كقكؿ غيرىـ )ىمداف(؛ ألف )خثعمن

                                                           

 َُٖ/ُينظر: الشعر كالشعراء،  - (ُ)
 ُْٖ/ِمعاني القرآف،  - (ِ)
عرابو،  - (ّ)  ّّٔ/ّمعاني القرآف كا 
 َّٓ/ٕالبحر المحيط،  - (ْ)
 ُْٓ/ُىمع اليكامع،  - (ٓ)
 ُْتحفة األحباب،  - (ٔ)
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مف )بجيمة(، كالبقية مف )مذحج(، ك)ىمداف( ك)عذرة( مف أىؿ اليمف، كيسمكف بػػ 
 )أىؿ تمؾ الناحية(، أما )سعد كاليجيـ كالعنبر( فيـ مف )تميـ(.

؛ كلشيرة ىذه المغة عند أىؿ كقكليـ )كنانة( يحتمؿ )كنانة عدناف( أك )كنانة قضاعة(
 : اليمف فالراجح أنيا )كنانة قضاعة(، فتمحؽ حينئذ بػػ)أىؿ تمؾ الناحية(، كقكليـ

 .(ُ))بكر بف كائؿ(، كقكؿ غيرىـ)بعض ربيعة(

ا أننا نستطيع جمع ىذه القبائؿ كحصرىا في )ىىٍمدىاف، كعذرة، كبكر  إذنا أصبح كاضحن
 بف كائؿ، كبعض تميـ(

 أطفيشد التي جاءت عمى ىذه المغة فيي كثيرة، منيا ما نقميا الشيخ أما عف الشكاى
 :(ِ)في نصو

 اىافَ ا وَ نَ اىا لَ نَ يْ عَ  تَ يْ ا لَ يَ    اا واىً واىً  مَّ يَّا ثُ رَ ا لَ اىً وَ 

 ااىَ بَ و أَ ي بِ ضِ رْ تُ  نٍ مَ ثَ بِ   ىااَل جْ مخان من رِ الخِ  عِ ضِ وْ ومَ 

، كلغة سعد مما (ّ)يد بف مناةكعمى نسبة ىذا البيت إلى رؤبة فيك مف بني سعد بف ز 
نسبت إلييا ىذه المغة، كعمى نسبتو إلى أبي النجـ العجمي فيك مف بني عجؿ بف 

 ، كبكر مما نسبت إلييا ىذه المغة أيضا، فبل إشكاؿ.(ْ)بكر كائؿ

 :(ٓ)كأيضا مما جاء شاىدا عمى ىذه المغة قكؿ ىكبر الحارثي

د مِ   يمُ قِ عَ  اِب رَ ي التُّ ابِ َدَعْتو إلى ىَ   ةنَ عْ اه طَ نَ ذْ أُ  نَ يْ ا بَ نَّ َتَزوَّ
                                                           

 ُِٓينظر: الدرس الميجي،  - (ُ)
 سبؽ تخريجو. - (ِ)
 ّٕٗالشعر كالشعراء،  - (ّ)
 ْٕٓ/ِ،  ك طبقات فحكؿ الشعراء، َُّ/ُالمصدر نفسو،  - (ْ)
 مادة )ىبا(. َّٖ/ِ)رزؽ( ، كتيذيب المغة، مادة  ِّٖ/ُالبيت في جميرة المغة،مادة  - (ٓ)
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  (ُ)كىك مف بني الحارث بف كعب،

كىناؾ كثير مف الشكاىد التي أعربت المثنى بالحركات، كأبقت األلؼ الزمة في كؿ 
قبائؿ العرب عمى  ، كيرل الباحث أف شيكع ىذا االستعماؿ بيف(ِ)أحكاليا اإلعرابية

بكر بف كائؿ، كفي شرقي شبو الجزيرة في العراؽ حيث ربيعة ك مختمؼ أماكنيا )) 
مف العربية حيث تكجد بطكف بني تميـ بالقرب مف مكة حيث كنانة، كفي شماؿ الي

ليك دليؿ عمى أف ىذه المغة عربية أصيمة،  (ّ)حيث تكجد ىذه القبائؿ اليمنية((
ا  كحاليـ كحاؿ االستعماؿ المشيكر )الرفع باأللؼ كالنصب كالجر بالياء( فيك أيضن

ي لو شكاىد أكثر مف أف تعد كتحصى، فيما لغتاف فصيحتاف، كال دليؿ يدؿ عمى عرب
ا يقكؿ كما سكاه فرع أك تطكر عنو، كحينم مف كضع اإلعراب بالحركات ىك األصؿ،

النحكيكف: إف اإلعراب بالحركؼ في المثنى أك الجمع السالـ نائب عف الحركة، فيذا 
بية، حتى صار ىك األصؿ، كما يعرب بالنظر إلى ما ييٍعرىب بالحركات في العر 

بالحركؼ ال يتجاكز المثنى كالجمع السالـ كاألسماء الستة كاألفعاؿ الخمسة، فيذه 
ف كثر استعماليا؛ كلذلؾ جعمكا الحركات عبلمات  بالمكازنة مع فركع العربية قميمة كا 
أصمية، كالحركؼ عبلمات فرعية، كليس يقصد بذلؾ أف المثنى أصؿ إعرابو 

كات كالحركؼ فرع منو، فكؿ استعماؿ مف ىاتيف المغتيف أصؿ، ككؿ أصؿ بالحر 
 منسكب إلى ليجة بذاتيا.

 

 

                                                           

 ْٓٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ُ)
 ِّٓ -ُِٓينظر: الدرس الميجي،  - (ِ)
 ُِٖ: الميجات العربية في القراءات القرآنية، ينظر - (ّ)
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 االستثناء المنقطع -

كاالستثناء  (ُ)يعرؼ االستثناء أنو )) إخراج الشيء عف حكـ ما قبمو نفينا أك إثباتنا((
ما  كىك))ما يعرؼ باالستثناء المنقطع، ينقسـ عمى أنكاع، كلو حاالت متعددة، منيا 

ا مف المستثنى منو((  .(ِ)لـ يكف فيو المستثنى بعضن

في  أطفيشاختمفت لغات القبائؿ في حركة المستثنى المنقطع، كأشار إلى ذلؾ الشيخ 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  چ  :تفسيره لقكؿ الحؽ 

عتبار أف اهلل في )) كاالستثناء متصؿ با فقاؿ: [،76النمل: ] سورة  چڄ  ڃ  
السمكات كاألرض بالعمـ كالخمؽ كالذكر لو فييما.... كككنو غيره فييما كجد ىذا 

 .(ّ)االختبلؼ يككف منقطعا، فيجب النصب إال عمى لغة تميـ((

 كنستنتج مف ىذا النص:

 اإلشارة إلى لغة تميـ أنيا تخالؼ االستعماؿ العاـ. -ُ
 ع دكف غيره.أف ىذه المخالفة خاصة باالستثناء المنقط  -ِ

كيبدك أف سيبكيو قد  سجؿ ىذا االختبلؼ سمفنا بقكلو: )) كىك لغة أىؿ الحجاز، 
كذلؾ قكلؾ: )ما فييا أحده إال حمارنا( جاءكا بو عمى معنى  )كلكف حمارنا( ، كأما بنك 

)) ) ( أرادكا: )ليس فييا إال حماره تميـ فيقكلكف: )ال أحده فييا إال حماره
(ْ). 

                                                           

التحفة السنية عمػى مػتف اآلجركميػة، سػميماف بػف محمػد الكنػدم، تحقيػؽ: حمػكد بػف عػامر  - (ُ)
 ُْٗـ،َُِّ، ُالصكافي، كزارة التراث كالثقافة، سمطنة عماف، ط

 ُّٖالنحك الكافي،  - (ِ)
 ّٕٔ/َُتيسير التفسير،  - (ّ)
 ُّٗ/ِالكتاب،  - (ْ)
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يبكيو أف بني تميـ يعاممكف المستثنى المنقطع معاممة التبعية مف ككاضح مف كبلـ س
المستثنى منو عمى البدلية، أما أىؿ الحجاز فبل يركف التبعية لعدـ التطابؽ بيف 
المستثنى كالمستثنى منو، فاألصكب عندىـ أنو منصكب عمى االستدراؾ، كىذه المغة 

 ىي المختارة المشيكرة.

ة إلى ىاتيف المغتيف، إال أف الدكتكر أحمد السامرائي يرل كبيذا نرل أف النسبة كاضح
ا لـ تكف كحدىا في ىذا االستعماؿ، فيكازف تشترؾ معيا، مستشيدنا بقكؿ  أف تميمن

 :(ُ)جراف العكد

ال العِ افِ عَ إال اليَ   يُس نِ ا أَ يَ بِ  َس يْ لَ  دةٌ مْ بَ وَ   1يُس يُر وا 

ا، كمنو قكؿ الحارث بف  ، كتشترؾ بكر بف كائؿ(ّ)كىك نميرم مف ىكازف القيسية أيضن
 :(ْ)عباد

 احُ رِ والمِ  يلُ خِ يا النَّ مِ حِ   اجَ لِ  ىقَ بْ ال يَ  بُ رْ والحَ 

 الوقاح ات والفرُس دَ جَ  ــفي النَّ  ارِ بَّ ى الصَّ تَ إال الفَ 

 :(ٔ)، ككذلؾ أسد، كمنو قكؿ ضرار بف األزكر(ٓ)كىك مف بكر

 مصمموال النبل إال المشرفي ال  ياعشية ال تغني الرماح مكان

                                                           

 .ّٓالرجز في ديكانو،  - (ُ)
)ينظػػر: الصػػحاح،  ، كالعػػيس: اإلبػػؿ الػػبضاليعػػافير ىػػي كلػػد البقػػرة الكحشػػية، كقيػػؿ: تيػػكس الظبػػاء -( ِ)

 (كعيس مادة: عفر
 ُّْ/ٕينظر: ألقاب الشعراء،  - (ّ)
، َُٓقيػػػؿ: ىمػػػا لسػػػعد بػػػف مالػػػؾ بػػػف بكػػػر بػػػف كائػػػؿ، ينظػػػر: شػػػرح ديػػػكاف الحماسػػػة لممرزكقػػػي،  - (ْ)

 ُٖ/ُسة البصرية، كالحما
 ُْٓ/ُينظر: خزاف األدب،  - (ٓ)
 ّٔٓينظر: تحصيؿ عيف الذىب،  - (ٔ)
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 (ُ)كىك أسدم

كعمى رأم الدكتكر فإف القبائؿ المذككرة متباعدة األنساب مف جية، كبعيدة عف تميـ 
 .(ِ)مف جية أخرل، إال أف جميعيا نجدية، فيرل أنيا لغة نجدية

ؿ لكيرل الباحث أف االستدالؿ الذم ذكره الدكتكر ىك استدالؿ  محكـ ممفت قد يخكِّ
 ر قبيمة تميـ.ذه القبائؿ إلى جكاعمى زيادة ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 َّٔمعجـ الشعراء،  - (ُ)
 ُّٕ-ُّٔينظر: الدرس الميجي،  - (ِ)
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 المبحث الثاني:
 :األفعال، وفيو

 مطابقة الفعل لفاعمو -

ا إذا تقدـ عمى فاعمو،  مف المعركؼ في العربية الفصحى أف الفعؿ يجب إفراده دائمن
سكاء جاء فاعمو مفردنا أك مثنى أك جمعنا، أم إنو ال تتصؿ بالفعؿ عبلمات التثنية 

 ) (، فبقي الفعؿ )قاـ( كالجمع، فيقاؿ: )قاـ الرجؿي ـى الرجاؿي ـى الرجبلف( ك )قا ك )قا
مجردنا مف العبلمات في كؿ أحكالو، كعمى ىذا النحك جاءت آيات الكتاب العزيز، 

﮳          چ : كقكلو  ﮲   ، كلـ [257آل عمران:  ] سورة چھ  ے  ے  ۓ  ۓ    
 يقؿ: قاتمكا معو، ىذا ما اطرد في كبلـ العرب شعرنا كنثرنا.

أنو كرد في بعض النصكص كالشكاىد ما يخالؼ ىذا االستعماؿ المطرد، كقد  إال
 ىذه المسألة في أكثر مف مكضع في كتابو، فقاؿ: )) ك كاك  أطفيشذكر الشيخ 

حرؼ عبلمة لمجمع عمى لغة )يتعاقبكف فيكـ مبلئكة(، كىي لغة شييرة  چٹ  چ 
 .(ِ)غيث(، كذكر ىذه المغة تحت مسمى)أكمكني البرا(ُ)ال شاذة((

 نخرج مف نص الشيخ باألمكر اآلتية:

 أف ىذه المغة جائزة. -ُ
 عدـ كضكح النسبة إلى قبيمة محددة. -ِ
 تقكيـ المغة بالشيرة ال الشذكذ. -ّ

                                                           

 ِّٓ/ٗتيسير التفسير،  - (ُ)
 ِْٓ/ُٓالمصدر نفسو، - (ِ)
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مف الكاضح أف ىذه المغة تخالؼ االستعماؿ العاـ لمفعؿ كحالو مع فاعمو، فيي تمحؽ 
(، كىي قميمة عبلمة التثنية كالجمع مع كجكد الفاعؿ ظاىرنا، فيقكلكف: ) ضربكني قكميؾى

كبلـ سيبكيو أنو نفسو لـ ينسب ىذه المغة كاكتفى  عمى ، كيمحظ(ُ)عند سيبكيو
تسمية مبيمة، كنجد ىذا اإلبياـ  -ببل شؾ–بتسميتيا لغة )أكمكني البراغيث(، كىي 

في النسبة حاضرنا كذلؾ عند ابف مالؾ حينما أراد أف يتبرؾ بتسميتيا لغة )يتعاقبكف( 
 .(ِ)حديث نبكم بيذا المفظ لكركد

، كبني (ّ)لـ ينسب المتقدمكف ىذه المغة، كقد نسبيا المتأخركف إلى طيئ، كأزد شنكءة
 .(ْ)الحارث بف كعب

أف في ىذه النسبة خطأن؛ ألف ما تكفر لديو مف  (ٓ)كيرل الدكتكر أحمد السامرائي
، إال قكؿ عمرك الشكاىد ليست مف القبائؿ المذككرة، كليست مف قبائؿ اليمف أصبلن 

 :(ٔ)بف ممقط الطائي

 ةيَ اقِ ا وَ ذَ  كَ ى لَ لَ وْ أَ ى فَ لَ وْ أَ   افَ القَ  دَ نْ عِ  اكَ نَ يْ ا عَ تَ يَ فَ لْ أَ 

 .(ٕ)كىي لغة اشتيرت في شعر الطائييف المحدثيف

                                                           

 َْ/ِالكتاب،  - (ُ)
قيػؽ: عػدناف عبػدالرحمف الػدكرم، مطبعػة شرح عمػدة الحػافظ كعػدة الحػافظ، ابػف مالػؾ، تح - (ِ)

 ُِٖـ، ُٕٕٗالعاني، بغداد، 
 ِٕٓ/ِ، كىمع اليكامع،ٖٗ/ِ.،  كأكضح المسالؾ، ّٔ/َُالبحر المحيط،  - (ّ)
 ْٖٕ/ُ، ك مغني المبيب،َٖ/ِشرح ابف عقيؿ،  - (ْ)
 ِٕٕينظر: الدرس الميجي،  - (ٓ)
، كأكضػػػػػح ُِ/ٗانػػػػػة األدب، ،  كخز ُٖٕكرد ىػػػػػذا البيػػػػػت فػػػػػي سػػػػػر صػػػػػناعة اإلعػػػػػراب،  - (ٔ)

 ٖٗ/ِالمسالؾ، 
اشػتير أبػك تمػاـ باإلكثػار مػػف ىػذه الظػاىرة كاإللحػاح عمييػا، كىػػذا يؤكػد الػرأم القائػؿ بأنيػػا  - (ٕ)

 (ِٕٕ( ك)الدرس الميجي ْٖلغة طائية. )ينظر: لغة الشعر عند أبي تماـ،
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كىناؾ شكاىد أخرل تدؿ عمى أف ىذه الظاىرة لـ تكف محصكرة في القبائؿ المذككرة 
قكدنا إلى الحكـ أف ىذه الظاىرة منتشرة عند العرب فقط، فالذم يتكافر مف الشكاىد ي

 :(ُ)عمى نطاؽ أكسع، فمف ذلؾ قكؿ الفرزدؽ

 يَط أقارُبومِ السَّ  نَ رْ صِ عْ يَ  انَ رَ وْ حَ بِ   وُ مُّ وأُ  وهُ بُ يٌّ أَ افيَ ن دَ كِ لَ وَ 

 :(ّ)، ككذلؾ قكؿ عبيد اهلل بف قيس الرقيات(ِ)كىك تميمي

 َأْسَمَماه ُمْبَعٌد وحميمُ  وقدْ   تولى قتاَل الَماِرِقيَن بَنْفِسو

، كقد تتكرر ىذه الظاىر في قبيمة قريش كأبرز ما يستدؿ بو مف أقكاليـ (ْ)كىك قرشي
 .(ٓ)ـ مبلئكة بالميؿ كمبلئكة بالنيار((يتعاقبكف فيك: )) رسكؿ أقكاليـ قكؿ ال

كيرل بعض العمماء أف ىذا الحديث مختصر مف حديث طكيؿ، كأف الكاك فيو ضمير 
 .(ٔ)اىر متقدـ، كليس عبلمة جمعيعكد عمى اسـ ظ

 :(ٕ)ككذلؾ قكؿ أمية بف أبي الصمت

 لُ ذِ عْ يَ  مُ يُ مُّ كُ ي فَ مِ وْ قَ  ــــــــــــــــلِ    يـــــــ خِ النَّ  اءِ رَ تِ ي في اشْ نِ ونَ ومُ مُ يَ 

 .(ُ)مف بني ثقيؼ ةكأمي

                                                           

 َٓديكانو،  - (ُ)
 ُْٕالشعر كالشعراء،  - (ِ)
 ُٖٗد.محمد يكسؼ نجـ، دار صادر، بيركت، ديكانو، تحقيؽ:  - (ّ)
 ّٗٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ْ)
، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ مالػػؾ عػػف أبػػي الزنػػاد ُٕٓ/ُ، كمسػػمـ،ِٖ/ِالحػػديث ركاه البخػػارم،  - (ٓ)

 عف األعرج عف أبي ىريرة.
 ْٖ/ِينظر: شرح األشمكني عمى األلفية،  - (ٔ)
 ٗٗـ، ُٖٗٗ، ُدر، بيركت، طديكانو، تحقيؽ: د.سميع الجبيمي، دار صا - (ٕ)
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كبناء عمى ىذه الكفرة مف الشكاىد، كتعدد قبائميـ، فضبل عما كرد في كتاب اهلل  
 الى:تع

 [4األنبٌاء: ]سورة  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  -ُ

 [12المائدة: ] سورة     چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  -ِ

الميجة كانت معركفة بما ال تدع مجاالن لمشؾ كمعترفا بناء عمى ىذا كمو أرل أف ىذه 
 بيا في الفصحى، كانتشارىا دليؿ عمى أصالتيا كصحتيا.

مف المشترؾ الجزرم، كأف أف ىذه المغة إلى  كذىب الدكتكر رمضاف عبدالتكاب
األصؿ في ىذه المغات أف يمحؽ الفعؿ عبلمة التثنية كالجمع لمفاعؿ المثنى 

 كالمجمكع، ففي المغة الًعٍبرية مثبل يقكلكف:

 فماتا  كبلىما محميكف ككميكف.-

 ال يقكمكف األشرار بالعدؿ. -

 .(ِ)كالحبشية ةككذا الحاؿ في المغة اآلرامي

، (ّ)أنيا شييرة ال شاذة ةليذه الميج أطفيشكيـ الشيخ كمجمؿ ىذا كمو يؤيد تق
 .(ْ)كيخالؼ قكؿ سيبكيو )) كىي قميمة((

 

                                                                                                                                                                      

 ْٗٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ُ)
ظكاىر لغكية مف ليجة طيػئ القديمػة ، كىػك بحػث منشػكر ضػمف كتػاب )بحػكث كمقػاالت  - (ِ)

 ـُٓٗٗ، ّفي المغة( لمدكتكر رمضاف عبدالتكاب، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
 ِّٓ/ٗتيسير التفسير،  - (ّ)
 َْ/ِالكتاب، - (ْ)
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 تعدي الفعل ولزومو  -

يعرؼ الفعؿ المتعدم بأنو )) الفعؿ الذم يصمح أف يصاغ منو اسـ مفعكؿ 
تاـ، كالمراد بالتماـ: االستغناء عف حرؼ جر، فمك صيغ منو اسـ مفعكؿ مفتقر إلى 

 .(ُ)سمي الفعؿ الزما(( حرؼ جرٍّ 

استعمؿ بعض العرب الفعؿ المتعدم الزمنا في بعض األحياف، كىذه مسألة أشار  

]  چڇ   ڍ  ڍ   ڌ  چ : في تفسير قكؿ الحؽ  أطفيشإلييا الشيخ 

بقكلو: )) ك )التزكج( يتعدل بالباء في لغة أزد شنكءة، كبنفسو  [ 31الطور: سورة
 .(ِ)عند غيرىـ((

 النص: كنخمص مف ىذا

 لغة أزد شنكءة تجعمو متعدياا بالباء. -ُ
 أغمب العرب يجعمكنو متعدياا بنفسو. -ِ

ينسبكف  (ّ)تتبعنا لمنصكص الكاردة في اآلية المذككرة نجد أف عددنا مف العمماءكمف 
 ىذه المغة إلى أزد شنكءة.

 فيؿ األزد كحدىـ مف جاءت عنيـ ىذه الظاىرة؟

                                                           

عبػػػدالمنعـ ىريػػػرم، دار المػػػأمكف لمتػػػراث،  كافيػػػة الشػػػافية، البػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: د.شػػػرح ال - (ُ)
 ِٗٔ/ِـ، ُِٖٗ -ىػ َُِْ، ُط

 َُّ/ُْتيسير التفسير،  - (ِ)
،ك المغػػرب فػػي ترتيػػب ِٗٓ/ُ، كالمصػػباح المنيػػر، ّْ/ْينظػػر:  تيػػذيب المغػػة، )زكج(،  - (ّ)

 .ّْٕ/ُالمعرب، 
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يـ أيضا تشاركيـ في ىذا، إذ يركل عف ابف سبلـ قاؿ: يرل الباحث أنيـ ليسكا كحدىـ، فتم
قاؿ أبك البيداء: )) تميـ يقكلكف: تزكجت بامرأة، كال يبعد أف يككف قكلو: )زكجناكيا( عمى 

 .(ُ)أنيا حذؼ الحرؼ فكصؿ الفعؿ((

چ كىذا يعني أف االستعماؿ العاـ لمفعؿ )زكج( أنو يتعدل ببل كاسطة، كفي القرآف الكريـ 

ائ  ائ  چ ، كقكلو تعالى: [ 41األحزاب: ] سورة  چڈ  ڈ  ژ    ڌ  ڎ  ڎ 

 .(ِ)بمعنى: قرناىـ [61الشورى: ] سورة  چ ەئ  ەئ

ڇ   چ فر ؽ الدكتكر أحمد ىاشـ السامرائي بيف االستعماؿ القرآني في قكلو تعالى: 

 امتضمنن ، كاستعماؿ األزدييف، فجعؿ الفعؿ )زٌكج( الكارد في القرآف الكريـ چڍ  ڍ   ڌ  
معنى االقتراف، كىذا يعني أف داللتو أكسع مف داللة الفعؿ الكارد في لغة األزد؛ ألف داللتو 
ك ٍجتي  عندىـ عمى الحقيقة، بدليؿ ما ركاه ابف منظكر عف الفراء في قكؿ األزدييف: )تىزى

بامرىأىةو(
 .(ْ)، كعميو فاالستعماؿ القرآني أكسع(ّ)

ا آخر، فقاؿ في قكؿ  ] سورة  چۀ  ہ      ہ  ہ    چ الحؽ تبارؾ كتعالى: كأكرد الشيخ نصن

 .(ٓ)ف، قيؿ: كالبلـ أكثر((ك)) أف فييا لغتي[  7األنعام: 

كفي ىذا إشارة إلى أف التعدم بالبلـ ىك األكثر، كحذؼ حرؼ الجر أقؿ، كقد عزا ابف 
 :(ٕ)حذؼ حرؼ الجر إلى قـك الفرزدؽ، كمنو قكلو (ٔ)يعيش

                                                           

 ّٖٓ/ُالمخصص،  - (ُ)
 ُٓ/ّع اليكامع، ينظر: ىم - (ِ)
 ينظر: لساف العرب )زكج(  (ّ)
ينظػػر: ليجػػة األزد فػػي لسػػاف العػػرب دراسػػة لغكيػػة، الػػدكتكر أحمػػد ىاشػػـ السػػامرائي، بحػػث منشػػكر  - (ْ)

 ُٕـ، ََِٕ، سنة ٔ، العدد ِفي مجمة سير  مف رأل، المجمد 
 ُِِ/ْتيسير التفسير،  - (ٓ)
 ُٓ/ٖشرح المفصؿ،  - (ٔ)
 َّٔديكانو،  - (ٕ)
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 وُجوًدا إذا َىبَّ الرياُح الَزَعاِزعُ   سماحةً  منا الذي اْخِتيَر الرجالَ 

 .كالشاىد فيو حذؼ "ًمٍف"، كالمراد: "مف الرجاؿ"، فحيذؼ، (ُ)كىـ بنك داـر

چ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ       : كجاء في القرآف ىذا االستعماؿ في قكلو 

 [266األعراف: ]

ليذيؿ، فقاؿ: ))كمف ذلؾ كنسب الدكتكر عبدالجكاد الطيب تعدية الفعؿ بحذؼ حرؼ الجر 
إلى نصب بعض الظركؼ كاألسماء بدال مف تسمط حرؼ الجر عمييا  -أم ىذيؿ-ميميـ

 :(ِ)حتى في المكاطف التي أيًلؼى فييا كجكد الجار، كمف أمثمة ذلؾ قكؿ أبي ذؤيب اليذلي

 ايابُ عَ ا شِ يفً صِ ا مَ ابً يَ لْ أَ  ُص وتنقُ    ابً ائِ وَ دَ  وفَ عُ ى الشُّ رَ أْ يا تَ سُ ارِ وَ جَ 

 .(ّ) أم: تأرل في الشعكؼ، كىي النحؿ تعمؿ في أعالي الجباؿ((

كقيؿ: إف تعدية الفعؿ بنفسو بعد حذؼ الجار عمى لغة بني داـر كىذيؿ ىك نكع مف 
التطكر االستعمالي لمغة، مدعاتو طمب الخفة في تركيب الجممة، كاالنتقاؿ مف الكسر إلى 

)) إال أنيـ قد يحذفكف ىذه الحركؼ في  الفتح، كالفتح أخؼ مف الكسر، قاؿ ابف يعيش:
 .(ْ)بعض االستعماؿ تخفيفا في بعض كبلميـ، فيصؿ الفعؿ بنفسو فيعمؿ((

كىكذا فإف تعدية الفعؿ بحرؼ الجر في المكاضع التي يغمب عمييا حذفو ىك مف سمات 
أزد شنكءة كتميـ في بعض األحياف، كأف لغة حذؼ حرؼ الجر في المكاضع التي يغمب 

 كجكده ىي مف سمات بني داـر كىذيؿ. عمييا

 

                                                           

 ُْٕ/ُالشعر كالشعراء،  - (ُ)
 ٕٓ/ُـ، ُٓٗٗ، ِديكاف اليذلييف، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، ط - (ِ)
 ّْٗينظر: لغة ىذيؿ، - (ّ)
 ّْٗ، كينظر: لغة ىذيؿ، َٓ/ٖشرح المفصؿ،  - (ْ)
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 المبحث الثالث: 

 :بين االسمية والفعمية، وفيو

 صرف ما ال ينصرف  -

مف المعمـك أف االسـ الممنكع مف الصرؼ ىك االسـ الذم ال يمحقو التنكيف، كيجر 
كينصب بالفتحة، كيمثؿ االسـ الممنكع مف الصرؼ مرحمة كسطنا بيف االسـ المعرب، 

ني ي، فالمعرب يتمتع بحركات اإلعراب الثبلث كيسمى متمكننا، أما المبكاالسـ المبن
ر متمكف، أما الممنكع مف الصرؼ فيأخذ حركتيف: فمو حركة بناء كاحدة، كيسمى غي

 الضمة لمرفع، كالفتحة لمنصب كالجر، كيسمى متمكنا غير أمكف.

ؼ المعركفة كيمنع االسـ مف الصرؼ إذا اجتمعت فيو عمتاف أك أكثر مف عمؿ الصر 
 .(ُ)كالعجمة كالتأنيث، أك عمة كاحدة قامت مقاـ عمتيف

كالممنكع مف الصرؼ مكضكع متفؽ عميو بيف عمماء المغة، كفيو مف التفصيؿ ما 
فيو، إال أنو جاء عف بعض العرب أنيـ يصرفكف ما ال ينصرؼ، كأشار إلى ذلؾ 

                                                           

يرل الدكتكر عبدالكريـ مصطفى مدلج أنو ال تكجد فػي المغػة عمػة قامػت مقػاـ عمتػيف، كأف  - (ُ)
فػي الحقيقػة ترافقيػا عمػة أخػرل ممػا يجعػؿ شػرط كجػكد عمتػيف أكثػر  يككرة ىػلعمة الكاحػدة المػذا

مطردا في ىذا الباب، فالذم لحقتو ألؼ التأنيػث يمنػع لمػزـك األلػؼ لبلسػـ)كىذا يعنػي أنػو جػزء 
مػػف بنيتػػو(، كيمنػػع لتأنيػػث االسػػـ)كالتأنيث فػػرع عمػػى التػػذكير( أمػػا الحالػػة الثانيػػة كىػػي صػػيغة 

الجمػػػكع فتمنػػػع أيضػػػا لعمتػػػيف، األكلػػػى: نيايػػػة الجمػػػع إذ ال جمػػػع بعػػػده، كالثانيػػػة: عػػػدـ  ىمنتيػػػ
النظيػػػر فػػػي اآلحػػػاد. )ينظػػػر: فػػػي الممنػػػكع مػػػف الصػػػرؼ، بحػػػث منشػػػكر فػػػي مجمػػػة الدراسػػػات 

 -َُِـ، ََِٓ، ُٗ، العػدد َُصػنعاء، المجمػد  –االجتماعية بجامعػة العمػكـ كالتكنكلكجيػا 
َُٕ). 
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ؿ ما ال بقكلو: )) كحكى األخفش عف قـك مف العرب صرؼ ك أطفيشالشيخ 
 .(ُ)ينصرؼ إال اسـ التفضيؿ بكزف)أفعؿ( ((

 كنخمص مف ىذا النص:

 أف صرؼ ما ال ينصرؼ لغة حكاىا األخفش عف العرب. -ُ
 عدـ كضكح النسبة بشكؿ دقيؽ.  -ِ

ذا جئنا إلى تفصيؿ ما حكي أف العرب صرفت ما ال ينصرؼ فسيكاجينا قكؿ أحمد  كا 
ف بعض العرب يصرفكف جميع ما ال البنا: )) كقاؿ الكسائي كغيره مف الككفييف: إ

 .(ِ)ينصرؼ، إال أفعؿ التفضيؿ... كعف األخفش يصرفكف مطمقا، كىـ بنك أسد((

إال  دكف أف يعزل إلى بني أسد (ّ)في عدة مصادر تكرد كالمبلحظ أف ىذه المسألة
 .نص البنا

ىئ      ی  چ :  كقيؿ: إنو كردت قراءات مف صرؼ الممنكع مطمقا، منيا قكلو 

، (ْ)بتنكيف )سبلسبل([  5اإلنسان: ] سورة  چی  ی  جئ  حئ  ی  

چ ، كقكلو تعالى:  (ٓ)بالتنكيف [26اإلنسان: ] سورة  چۀ              ۀ   ہ  چ :  كقكلو

﮲    ، كمع ذلؾ فقد فيسِّرت (ٔ)بالتنكيف[  34نوح: ] سورة  چے  ے  ۓ   ۓ 

                                                           

 ْْْ/ُٓ تيسير التفسير، - (ُ)
 ٕٔٓ/ِإتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر،  - (ِ)
، كىمػػػػػع اليكامػػػػػع، ِٖٔ/َُ، كالبحػػػػػر المحػػػػػيط، ّٖٕ/ِينظػػػػػر: مشػػػػػكؿ إعػػػػػراب القػػػػػرآف، - (ّ)

ُ/ُِّ. 
 (ّْٖ/ٔقرأ بيا نافع كعاصـ كالكسائي، )ينظر الحجة في القراءات، - (ْ)
 (ٖٓٓي) ينظر: النشر في القراءات العشر، قرأ بيا أبك جعفر كنافع كابف كثير كالكسائ - (ٓ)
 (ِٖٔ/َُقرأ بيا األعمش )ينظر: البحر المحيط،  - (ٔ)
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قد يككف قاصرنا؛ ألنو اعتمد  ، كىذا التفسير(ُ)ىذه اآليات أنيا جاءت لغرض التناسب
 عمى تفسير الشكؿ الظاىر لآلية، كلـ يذكركا أنيا لغة محكية عف بعض العرب.

كنجد كذلؾ أف الفراء يعمؿ صحة القراءة، كأنيا ليست خطأن، فيقكؿ: )) ألف العرب 
كىي لغة  (ِ)تجرم ما ال يجرم في الشعر، فمك كاف خطأ ما أدخمكه في أشعارىـ((

لشعر أصؿ كبلـ العرب، كىذا كمو يدؿ عمى أف صرؼ ما ال ينصرؼ لمشعراء، كا
 لغة ثابتة.

أما نسبتيا إلى بني أسد، فيرل الدكتكر عمي ناصر غالب أف ميؿ ىذه الميجة إلى 
صرؼ ما ال ينصرؼ مرحمة أحدث عيدنا مف غيرىا مف الميجات؛ إذ إف المعركؼ 

رحمة البناء أك المنع مف أف اإلعراب بالحركات الثبلث يمثؿ مرحمة أحدث مف م
 (ّ)الصرؼ.

كال أرل ىذا الكبلـ  دقيقنا كمقنعنا مف حيث الحجة؛ إذ إف المغة محكية عف العرب، 
كليس مف السيؿ قياس القدـ كالحداثة في كركدىا إلينا مصركفة أك غير مصركفة، 
كالقرآف مميء بالمصركؼ كغير المصركؼ، فعمى أم ضابط اعتمد في الحكـ عمى 

 كؼ أنو أحدث مف غيره؟!المصر 

كحاكؿ الدكتكر أف يحصر استعماؿ ليجة أسد في صرؼ ما ال ينصرؼ عمى 
حاالت محددة، كىي: كؿ صفة لحقتيا األلؼ كالنكف الزائدتاف، التي تأتي عمى 
( ك)رأيت عطشاننا(  )فعبلف( مؤنثو )فعمى(، فأسد تقكؿ في ىذا )أقبؿ عطشافه

                                                           

 َُْ/ّينظر: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني،  - (ُ)
 ُِٖ/ّمعاني القرآف،  - (ِ)
 َِٓليجة قبيمة أسد،  - (ّ)



 
231 

( فيعرب بالحركات ال ثبلث كيمحقو التنكيف، كثانييا صرؼ ك)مررت بعطشافو
) )المكسى(: مكسى الحديد، فيقكلكف: )ىذا مكسىن
(ُ). 

كىذا الحصر في الحقيقة ال يمكف االعتماد عميو؛ ألنو لـ يعتمد في تحميمو عمى 
 شكاىد مدعمة لقكلو، كال يمكف حصره في ىذيف االستعماليف فقط.

 ا مف صرؼ ما ال ينصرؼ؟كبعد صحة ىذه النسبة إلى بني أسد، ىؿ أسد كحدى

يرل الدكتكر أحمد السامرائي أنو ال يمكف إطبلؽ المنع مف الصرؼ عمى قبيمة 
معينة، أك إطبلؽ الصرؼ عمى قبيمة أخرل معينة، ففي كؿ سبب مف األسباب، أك 
عمة مف العمؿ مف يخالؼ االستعماؿ العاـ، فمثبل في عمة ) أسماء األعضاء( مثؿ: 

ف المنع نسب إلى أىؿ الحجاز، كالصرؼ إلى بني عكؿ )كراع( يرل الدكتكر أ
 .(ِ)كعقيؿ

كفي عمة )التركيب(، مثؿ: )حضرمكت( فيمنعيا الحجازيكف ككثير مف قبائؿ العرب، 
 .(ّ)كتصرفيا القبائؿ النجدية مثؿ: )أسد ككنانة...(

كىنا نمحظ أف أسدنا صرفت االسـ المركب، كىذا يقكِّم ما ذىبنا إليو في قصكر 
لدكتكر غالب عمى تمؾ األلفاظ، كمما يستشيد بو عمى صرؼ قبيمة أسد حصر ا

 :(ْ)لممركب، قكؿ األقيشر األسدم

لينَ   ميُ ابَ سَ نْ أَ  حضرموٌت فّتشتْ   بْ سِ تَ نْ تَ  تٌ وْ مَ رَ ضْ ا حَ وا 

                                                           

 َِٔ، ليجة قبيمة أسد – (ُ)
 ِٖٖينظر: الدرس الميجي،  - (ِ)
 ُِٗ: المرجع نفسو، ينظر - (ّ)
 ٔٓديكانو،  - (ْ)
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كىكذا نرل أف صرؼ ما ال ينصرؼ ليس محصكرنا في بني أسد، فيشترؾ معيـ بنك 
معيـ بعض القبائؿ النجدية األخرل في عكؿ كعقيؿ في بعض المكاضع، كتشترؾ 

بعض المكاضع، كىذا يؤكد كجكد الصرؼ كالمنع عند معظـ العرب، كليس الممنكع 
 مف الصرؼ ظاىرة ليجية قائمة بذاتيا.
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 )َىُممَّ( من أسماء األفعال  -

أمر ، كىك اسـ فعؿ (ُ)يندرج ىذا المفظ ضمف األلفاظ المشتركة بيف االسمية كالفعمية
 .(ِ)بمعنى: )تعاؿ، كىات، كأقبؿ، كاقصد( كيمكف حصر معناه في الدعكة إلى الشيء

ما ذىب إليو المتقدمكف في ىذه المسألة، فقاؿ في تفسير قكؿ  أطفيشكنقؿ الشيخ 

ألنو متعدٍّ بمعنى:  [261األنعام: ] سورة  چگ  گ  گ  چ  : ))الحؽ 
 ر الضاد، كيككف أيضا الزما كقكلو أحضركا أك ىاتكا، أك قربكا بفتح اليمزة ككس

كىي كممة  [28األحزاب: ] سورة  چچ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ   چ
 .(ّ)كاحدة مبنية عمى الفتح في ىذه المغة، كىي لغة الحجاز((

 نخرج مف نص الشيخ بعدة أمكر:

 ىك كممة كاحدة أك مركبة؟ىؿ أصؿ المفظ   -ُ
 .اختبلؼ العرب في نطقو كاستعمالو -ِ
 لغة الحجاز، كلغات العرب في استعمالو. -ّ

ـ (، فصارتا كممة  أما أصميا فيي مركبة مف )ىا( لمتنبيو ضيم ت إلييا فعؿ األمر )ليػػػػػػػػ
 (ْ)كاحدة، ثـ حذفت األلؼ استخفافا لكثرة االستعماؿ، كىذا قكؿ كثير مف النحكييف

ـ ( فتركت  كرأل الفراء )) أنيا كانت مككنة مف )ىؿ( لمزجر كالحث... ـ  إلييا )أ فضي
                                                           

ينظػػر: شػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػة، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ حسػػػف عمػػر، منشػػػكرات قػػػاف يػػػكنس،  - (ُ)
 ّٖ/ّـ، ُٔٗٗ، ِليبيا، ط-بنغازم

، كتيػػػػػذيب المغػػػػػة، )ىمػػػػػـ(، ٕٓ/ِ، كجميػػػػػرة المغػػػػػة، )ىمػػػػػـ(، ٔٓ/ْينظػػػػػر:العيف، )ىمػػػػػـ(،  - (ِ)
ِ/ّّٖ 

 َُٓ/ْتيسير التفسير،  - (ّ)
، كاألصكؿ في النحك، ّٓ/ّ، كالخصائص، ِٓ/ّ، كالمقتضب، ِٗٓ/ّينظر: الكتاب،  - (ْ)

ُ/ُْٔ. 
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(، أم: اعجؿ كاقصد، فمـ يكف ىينا معنى   (ُ)عمى نصبيا(( كأنيا صارت )ىىٍؿ أىـ 
نما أرادكا بيا )ىؿ( التي في قكليـ:  ي  ىؿ)لبلستفياـ، كا   .(ِ)، أم: أقبؿ(حى

أنيا مككنة  (ْ)ىػ(ٕٕٓ)ت: كأبك البركات األنبارم (ّ)ىػ(ّْٕكيرل مكي القيسي)ت: 
( ك )المـ(، فػػ )ىا( لمتنبيو، ك)المـ( معناه: اقصد إلينا، أك أقبؿ إلينا، لكف مف )ىا

لكثرة االستعماؿ فييا حذفت ألؼ الكصؿ مف )المـ(، كلما تحركت البلـ بضمة الميـ 
األكلى عند اإلدغاـ، فصارت )ىالمـ(، فحذفت ألؼ )ىا( لسككنيا كسككف البلـ 

ميـ (، كال يخمك ىذا الكجو مف التكمؼ بعدىا؛ ألف حركتيا عارضة... فصارت )ىى 
 كالصنعة.

كعمى العمكـ فقد أصبح كاضحا أف )ىىميـ ( في األصؿ مركبة مف جزءيف، كيرل 
 الباحث أف الرأم األكؿ ىك األقرب لبعده عف التكمؼ كمشقة التأكيؿ.

اختمؼ العرب في نطقو كاستعمالو، كيكضح لنا نص سيبكيو أىـ مظاىر ىذا 
يقكؿ: )) ك)ىىميـ ( في لغة أىؿ الحجاز كذلؾ، أال تراىـ جعمكىا لمكاحد االختبلؼ، ف

كاالثنيف كالجميع، كالذكر كاألنثى سكاء... كقد تدخؿ الخفيفة كالثقيمة في )ىىميـ ( في 
عندىـ بمنزلة )ريد ، ك ريد ا، ك ريدِّم، كارددف( (( الغة بني تميـ؛ ألني

(ٓ). 

 قسميف اثنيف:  عمىستعماؿ العرب ليذا المفظ ككاضح مف نص سيبكيو أنو يقسـ ا
                                                           

 َِّ/ُمعاني القرآف،  - (ُ)
ينظر:التبيػاف فػػي إعػراب القػػرآف لمعكبػرم، تحقيػػؽ: سػعيد كػػريـ الفقػي، دار اليقػػيف، القػػاىرة،  - (ِ)

 ّّٔ/ُـ، ََُِ، ُط
يسػػي، تحقيػػؽ: ياسػػيف محمػػد السػػكاس، دار مشػػكؿ إعػػراب القػػرآف، مكػػي بػػف أبػػي طالػػب الق - (ّ)

 ِٗٗ/ُ، ِالمأمكف لمتراث، دمشؽ، ط
اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػبلؼ، أبػػػك البركػػػات األنبػػػارم، تحقيػػػؽ: د.جػػػكدة مبػػػركؾ، مكتبػػػة  - (ْ)

 ّْْ/ُـ، ََِِ، ُالخانجي، القاىرة، ط
 ِٗٓ/ّالكتاب،  - (ٓ)
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مف جعميا اسـ فعؿ، كاستعمميا لممفرد كالمثنى كالجمع، كالمذكر كالمؤنث،  -ُ
 كنسب ىذا االستعماؿ ألىؿ الحجاز.

مف زاد عمييا عبلمة التثنية كالجمع كالتذكير كالتأنيث، كنسب ىذا االستعماؿ   -ِ
 إلى بني تميـ.

نما اكتفكلـ يذكر سيبكيو في نصو تقكي بذكرىما، كسنأتي إلى  ىـ ىاتيف المغتيف، كا 
 بياف كؿٍّ منيما:

العالية، إلى أىؿ  (ِ)ىػ(ُِٓ، كنسبيا أبك عبيدة )ت: (ُ)األكلى: لغة أىؿ الحجاز
تنطؽ  (ّ)لمغتيف الحجازية كبيا نزؿ القرآف((كأعمى ا ككصفيا ابف جني بقكلو: ))

نيف كالجماعة، كىي بيذا اسـ لمفعؿ، بطريقة كاحدة لممذكر كالمؤنث كالمفرد كاالث
 كمعناه: احضركا.

( اسـ فعؿ؟جاز كالعالية كلكف ىؿ أىؿ الح  كحدىـ مف يستعمؿ )ىىميـ 

يقابمنا في ىذا الشأف نص لمفيكمي: )) كقاؿ أبك زيد: استعماليا بمفظ كاحد لمجميع 
 .(ْ)مف لغة عقيؿ كعميو قيس...((

جازييف في ىذه المغة، كقد يككف بنك عقيؿ كىذا يعني أف عقيبل كقيسا شارككا الح
 تأثركا ببيئة الحجاز في طريقة استعماليـ لػػ )ىىميـ (.

                                                           

 ِٗٗ/ُشكؿ إعراب القرآف، م، ك ُُِ/ّك إعراب القرآف لمنحاس،  ، ِٗٓ/ّالكتاب،  - (ُ)
مجػػػػاز القػػػػرآف، المنسػػػػكب ألبػػػػي عبيػػػػدة معمػػػػر بػػػػف المثنػػػػى، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد فػػػػؤاد، مكتبػػػػة  - (ِ)

 َِٖ/ُىػ، ُُّٖالخانجي، القاىرة، ط
 ّٔ/ّالخصائص،  - (ّ)
المصػػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر، أحمػػػد بػػػف محمػػػد المقػػػرم، المكتبػػػة العمميػػػة،  - (ْ)

 َْٔ/ِبيركت، 
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كمع ما ذكر إال أنو كجد مف نصكص أىؿ الحجاز، كبالتحديد في لغة قريش ما 
)كىك قرشي(:  يخالؼ استعماليـ العاـ ليذا المفظ، فقد جاء في حديث المصطفى 

لعائشة رضي اهلل عنيا: )فىيىميمِّي أليريىؾ ما   كقكلو  (ُ)) ىممكا إلى حاجتكـ(
: ) يا عائشة ىىميمِّي الميٍديىةى( -عميو الصبلة كالسبلـ–، ككذلؾ قكلو (ِ)ترككا(

كمف  (ّ)
ا قكؿ أبي بكر الصديؽ  : ) ىىميميكا قراكـ(ذلؾ أيضن

كىذه ركايات قميمة قياسا  (ْ)
يث، كربما كانت قريش تستعمؿ ىذه عمى ما كرد في لغة أىؿ الحجاز في كتب الحد

 المغة قميبلن في كبلميا.

، يمحقكف عبلمة التثنية (ٕ)، كأىؿ نجد(ٔ)، كفي لغة بني سعد(ٓ)الثانية: لغة بني تميـ
التثنية كالجمع، كالتذكير كالتأنيث عؿ الفعؿ )ىىميـ (، كمما يؤيد نسبتيا إلى بني تميـ 

 :(ٖ)قكؿ أبي نخيمة

 دِ يَ عْ المَ بِ  ةً لَ ازِ نَ  تْ حَ بَ صْ أَ فَ    يدِ نَ اسْ فَ  )َىُممِّي( ا اللُ يَ لَ  قالَ 

 (ٗ)كأبك نخيمة تميمي مف بني حماف بف كعب

                                                           

 ٖٔ/ٖ(، َْٖٔحيح البخارم، رقـ )ص - (ُ)
 ُٕٗ/ِ( ، ُّّّصحيح مسمـ، رقـ ) - (ِ)
 ُٕٓٓ/ّ( ، ُٔٔٗصحيح مسمـ، رقـ ) - (ّ)
 ُِٗٔ/ّ( ، َِٕٓصحيح مسمـ، رقـ ) - (ْ)
 ّٓ/ّ، ك الخصائص، ِٓ/ّ، ك المقتضب، ِٗٓ/ّينظر: الكتاب،  - (ٓ)
 ْٔ/ْالعيف، )ىمـ(،  - (ٔ)
 َْٔ/ِ، كالمصباح المنير، ُُِ/ّاب القرآف لمنحاس، ، ك إعر َِٖ/ُمجاز القرآف،  - (ٕ)

* كيرل الدكتكر السامرائي أف نسبة ىذه الظاىرة إلى أىالي نجػد عامػة مػف غيػر تخصػيص كىػـ؛ 
 (ُُٗالختصاص بني تميـ بيا، ينظر)الدرس الميجي، 

 ِْٓالرجز في شعره،  - (ٖ)
 َُّ/ُالشعر كالشعراء،  - (ٗ)
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 :(ُ)ككجدت ىذا االستعماؿ عند بني أسد، عمى لساف الشاعر شقيؽ بف سميؾ

 ونظير منو ما ُنِسرُّ وما ُنبِدي  فقمت َىُممِّي نبِك من ذكر ما خال

 .(ِ)األسدمكشقيؽ بف سميؾ مف بني حبيش بف حباشة 

تككف )ىىميـ ( اسـ فعؿ، فجعمكه لبلثنيف   (ّ)كالفرؽ بيف المغتيف كاضح، فعمى لغة القياس
لبلثنيف  كالجمع كالمذكر كالمؤنث عمى لفظ كاحد، أما التميميكف فعاممكه معاممة 
الفعؿ، كأدخمكا عميو مف العبلمات ما تدخؿ عؿ الفعؿ مف عبلمات التأنيث كالتثنية 

 كالجمع.

حجاز تتعدل )ىىميـ ( بحرؼ الجر )إلى( كما يتعدل فعؿ األمر، كمنو قكلو كعمى لغة ال

 كقد ، [ 28األحزاب: ] سورة  چچ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ   چ

األنعام: ] سورة  چگ  گ  گ  چ كما كرد في اآلية  يتعدل مف دكف حرؼ جر

 .(ْ) ، كما يتعدل فعؿ األمر )احضر([261

)ىىميـ ( مرت بمرحمتيف: مرحمة الفعمية، كمرحمة د السامرائي أف كيرل الدكتكر أحم
، كىذا الرأم مكافؽ لما (ٓ)االسمية، كما كردنا في المغتيف دليؿ عمى ىاتيف المرحمتيف

                                                           

 ُٔٔ/ُ، ينظر: الحماسة البصرية - (ُ)
 َُ/ْينظر: أنساب األشراؼ لمببلذرم،  - (ِ)
 ِْ/ْشرح المفصؿ،  - (ّ)
ينظر: ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: أحمػد شػمس الػديف، دار الكتػب العمميػة، بيػركت،  - (ْ)

، ك حاشػػػػػية الصػػػػػباف عمػػػػػى شػػػػػرح األشػػػػػمكني، َُُ/ّـ، ُٖٗٗ -ىػػػػػػ ُُْٖ، ُبيػػػػػركت، ط
 َّٓ/ّدكف طبعة، تحقيؽ: طو عبدالرؤكؼ، المكتبة التكفيقية، ب

 ِِٗينظر: الدرس الميجي،  - (ٓ)
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ذىب إليو الدكتكر مصطفى جكاد أف ىذا الفعؿ مف األفعاؿ القديمة الجامدة، ثـ مر  
 .(ُ)إلى التصرؼفي دكر التطكر المغكم فانتقؿ مف الجمكد 

كما –كىك قكؿ مقبكؿ إلى حد كبير، كقد يفسر ىذا التحميؿ استعماؿ ليجة قريش 
لمفعؿ مرة جامدنا، كمتصرفنا في بعض األحياف، كالماثؿ في التطكر  -كضحنا سابقا

 المغكم ليذه الكممة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ـ، ُٓٓٗاسػات العربيػة، القػاىرة، المباحث المغكية في العراؽ، د.مصػطفى جػكاد، معيػد الدر - (ُ)
 ِّٔكينظر: ليجة تميـ، د.غالب المطمبي، ، ٓ
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 المبحث الرابع:

 الحروف، وفييا: 

 )ما( النافية  -

جية في الكتب النحكية ىك )ما( النافية التي تدخؿ عمى مف أشير الخبلفات المي
األسماء، كىي مسألة مشيكرة فصؿ فييا العمماء كثيرنا، كأفردكا ليا أبكابنا في كتبيـ 

ىذا باب ما أجرم مجرل )ليس( في بعض المكاضع كمصنفاتيـ، قاؿ سيبكيو: ))
تقكؿ : )ما عبد  بمغة أىؿ الحجاز ، ثـ  يصير إلى أصمو ، كذلؾ الحرؼ ) ما ( ،

اهلل أخاؾ( ، ك )ما زيد منطمقنا( ، كأما بنك تميـ فيجركنيا مجرل )أما( ك )ىؿ( ، أم 
 (ُ)ال يعممكنيا في شيء ، كىك القياس((

   ىذه المسألة مكتفينا بالترجيح كمبتعدنا عف التفصيؿ فييا، فقاؿ: )) أطفيشأكرد الشيخ 

المجادلة: سورة ]     چ ڤ  ڤ ڤ چ ك  ،[ 42ٌوسف: سورة ] چڤ  ڤ  ڤ  چ    

 .(ِ)كالقرآف بمغة الحجاز ال بمغة تميـ فبل تيـ(( ،[ 3

 نمحظ مف نص الشيخ:

 أف أىؿ الحجاز يعممكف )ما( عمؿ )ليس(. -ُ
ا تيمؿ )ما( كال تجعميا عاممة. -ِ  أف تميمن
 أف الشيخ يتمسؾ بمغة الحجاز، كيرد لغة تميـ. -ّ

                                                           

 ٕٓ/ُالكتاب،  - (ُ)
 ِّٔ/ٔتيسير التفسير،  - (ِ)
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نما مشركط، فإذا اختمت الشركط أك لـ يكف استعماؿ الحجازييف ليذه المغة عاما  ا، كا 
ـى أحدىا كافؽ الحجازيكف التميمييف في لغتيـ، كىذه  الشركط ىي عيًد
(ُ): 

 عدـ زيادة )إف( بعدىا. -ُ
 أف ال يتقدـ خبرىا عمى اسميا. -ِ
أف ال  ينتقض نفييا بػ )إال(، كاستشيد بقكلو تعالى: }ما أنتـ إال بشر مثمنا{   -ّ

 (ُٓ)يس: 
 :(ِ)كؿ الخبر عمى اسميا، كاستشيد لو بقكؿ مزاحـ العقيميأف ال يتقدـ معم -ْ

 كما كؿ مف كافى منى أنا عارؼ   كقالكا تعرفيا المنازؿ مف منى
أف ال يبدؿ المكجب مف خبرىا، كاستشيد لو بقكلؾ: ))ما أنت بشيء إال شيء  -ٓ

 .(ّ)ال يىٍعبىأ بو((
 أف ال تتكرر. -ٔ

ذا ما  كىذه الشركط يجب تكفرىا كميا حتى تتميز )ما( الحجازية عف التميمية، كا 
اختؿ شرط منيا فسيكافؽ الحجازيكف التميمييف في استعماؿ )ما(، كىذا يعني أف 
استعماؿ الحجازييف لػ )ما( عاممة عمؿ )ليس( ضيؽ كمحصكر في غير ىذه 

 الشركط، كاستعماؿ التميمييف لػ )ما( مطمؽ مف غير قيد.

في إىماؿ )ما( ىي المغة القياسية؛ إذ  كفي نص سيبكيو تصريح أف المغة التميمية
 قاس )ما( عمى )ىؿ(؛ لعدـ اختصاصيا بالدخكؿ عمى الجممة االسمية.

                                                           

، كالنحػػك ْٓ/ُجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني، ، كالّٗ/ُينظػػر: األصػػكؿ فػػي النحػػك،  - (ُ)
 َّٖ/ُالكافي، 

 َُٓشعره، تحقيؽ: د.نكرم حمكدم، كالدكتكر.حاتـ الضامف،  - (ِ)
 َّٔ/ُ. كشرح ابف عقيؿ،ُِٗ/ُينظر: شرح الكافية،  - (ّ)
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كالحكـ نفسو يطمقو ابف جني بقكلو: )) مف ذلؾ المغة التميمية في )ما( ىي أقكل 
ف كانت الحجازية أٍسير استعماال((  .(ُ)قياسا، كا 

كرأل أف عمة حكميـ عمى قياسية لغة  كأنكر الدكتكر ميدم المخزكمي ىذا الحكـ،
تميـ عمة ضعيفة، كال يمكف االعتماد عمى ما ذىبكا إليو، ك رأل أف لغة الحجاز 

 .(ِ)أعمى في التطكر

كيرل الدكتكر أحمد السامرائي )) أف مثؿ ىذا القياس يأباه كاقع االستعماؿ المغكم 
مسؾ بالقياس في مثؿ الذم جاء في المغة الحجازية التي أعممت عمؿ )ليس(، فالت

 .(ّ)ىذه المسألة فيو إسراؼ كجرأة عمى لغة قريش التي نزؿ بيا القرآف الكريـ((

حاكؿ النحكيكف تحديد قدـ ىاتيف المغتيف، فذىب جماعة إلى أف المغة الحجازية ىي ك 
 .(ٓ)، كقيؿ العكس، فالحجازية متطكرة عف التميمية(ْ)الجيدة القدمى

ا أف في )  ما( لغتيف مشيكرتيف، ىما:إذنا أصبح كاضحن

أنيا ال تعمؿ شيئا؛ كذلؾ لشبييا العاـ بالحركؼ  (ٔ)األكلى: لغة تميـ كتيامة كنجد
غير المختصة في أنيا تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ، كقاسكا )ما( عمى )ىؿ( أنيا 

                                                           

 ُِٓ/ُالخصائص،  - (ُ)
 ِْٗفي النحك العربي نقد كتكجيو،  - (ِ)
 ِِّحكية كالصرفية، الدرس الميجي في الكتب الن - (ّ)
عرابو،  - (ْ)  ُِٕ/ٔ، كالبحر المحيط، َْْ/ِ،  كالكشاؼ، َُٖ/ّينظر: معاني القرآف كا 
 َُّ/ُارتشاؼ الضرب،  - (ٓ)
عػػراب القػػرآف لمنحػػاس، ُِّ/ُ، كمعػػاني القػػرآف لؤلخفػػش،ِْ/ِمعػػاني القػػرآف لمفػػراء،  - (ٔ) ، كا 

 ُٓٔ/ُ، كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ِّٖ/ِ
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، كىي مشبية (ُ)لمنفي، كيدخبلف عمى المبتدأ كالخبر، كيخمصاف المضارع لنفي الحاؿ
 يس( مف جية المعنى ال المفظ.بػ )ل

؛ لشبييا الخاص بػ)ليس( (ِ)األخرل: لغة أىؿ الحجاز، كىي المغة العميا كالقدمى
 فتعمؿ عمميا كما تؤدم معناىا.

كقيؿ: إف ىذه المغة خاصة بقريش فقط، كليس أىؿ الحجاز كميـ، إذ نسب إلى ىذيؿ 
(رفع خبرىا، كعمى لغتيـ قرأ ابف مس -كىـ مف أىؿ الحجاز- عكد )ما ىذا بشره

(ّ). 

ا ، كىك كىٍىـه يخالؼ أقكاؿ (ْ)كذىب ابف ىشاـ إلى أف أىؿ نجد كتيامة يعممكنيا أيضن
كالكسائي ثقة معركؼ  (ٓ)أئمة المغة، قاؿ الكسائي: )) إف إىماليا لغة تيامة كنجد((

اؿ الفراء: ))كأما أىؿ نجد فيتكممكف بالباء )يعني في نقمو عف بكادم نجد كتيامة، كق
، كلك كاف غير أىؿ الحجاز ييعمميا (ٔ)في خبر ما( كغير الباء، فإف أسقطكا رفعكا((

 لما سميت )حجازية(.

كأكثر ما يرد خبرىا في لغة أىؿ الحجاز مقركننا بالباء، حتى ذىب الككفيكف إلى أف 
، ككؿ ما جاء في القرآف كاف خبره (ٕ)افضنصبو إذا حذفت إنما يككف عمى نزع الخ

 مقترنا بالباء، إال ثبلث آيات، ىي:

                                                           

 ُٖٖ/ُ: حاشية الصباف، ينظر - (ُ)
عرابو،  - (ِ)  ُِٓ/ُ،الخصائص،  َُٖ/ّمعاني القرآف كا 
ينظػػػػػػر: مقػػػػػػدمتاف فػػػػػػي عمػػػػػػـك القػػػػػػرآف، نشػػػػػػره آرثػػػػػػر جفػػػػػػرم، مكتبػػػػػػة الخػػػػػػانجي، القػػػػػػاىرة،  - (ّ)

 ِِٕىػ،ُِّٗ
 ِْ/ْمغني المبيب،  - (ْ)
 َِِ/ِإعراب القرآف لمنحاس،  - (ٓ)
 ِْ/ِمعاني القرآف، - (ٔ)
 َُٖ/ُ، شرح المفصؿ - (ٕ)
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 [42ٌوسف: سورة ] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  چ   -ُ

 [3المجادلة: سورة ] چ ڤ  ڤ  ڤچ  -ِ

عمى رأم مف عد ىا  [ 51الحاقة: سورة ] چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  چ  -ّ
 .(ُ)مف ىذا الباب

 راءات المتكاترة كميا عمى نصب الخبر في ىذه اآليات.كالق

ؿى النحكيكف المغة الحجازية عمى المغة التميمية بالنظر إلى اآلتي:  كفض 

 .چ ڤ  ڤ  ڤچ ك         چ ڤ  ڤ  ڤچ نزكؿ القرآف بالمغة الحجازية  -ّ
 كىي األفصح.،  أنيا أقكل المغات؛ ألنيا لغة رسكؿ اهلل   -ْ
 لحجازية.غة اقبكؿ القياس لم   -ٓ

ا أف كؿ ما يخالؼ ىذا كىٍىـه،  أطفيشكبسبب ىذا انتصر الشيخ  لمغة الحجاز زاعمن
أف القرآف نزؿ  (ِ)كلعمو يقصد بقكلو: )) كالقرآف بمغة الحجاز ال بمغة تميـ فبل تيـ((

بمغة الحجاز ال بمغة تميـ في ىذه المسألة، كليس كؿ القرآف، فيك نفسو يثبت في 
 قرآف نزؿ بمغة قريش كغيرىا.مكاضع متعددة أف ال

 

 

 
 

                                                           

 ُْٕينظر: لغة قريش،  - (ُ)
 ِّٔ/ٔتيسير التفسير،  - (ِ)
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 واو الثمانية -

مف باب  أطفيشاختمؼ العمماء في إثبات كاك الثمانية أك نفييا، كقد أكردىا الشيخ 

ٱ  چ : ثبكتيا ليجة مف ليجات العرب، كذلؾ في تفسيره لقكؿ الحؽ 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ     

التوبة: سورة ] چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ  ٿ  

فقاؿ: )) كاك الثمانية لغة فصيحة، قاؿ القرطبي: لغة قريش... كالحؽ [   223
عندم جكاز كاك الثمانية مع أنيا لمعطؼ أك غيره مف معاني الكاك، ال عمى أف 

 .(ُ)معناىا الثمانية، كلعؿ مف قاؿ بيا أراد ما ذكرت((

 كنخرج مف ىذا النص:

 نسبة كاك الثمانية إلى لغة قريش. -ُ
 تأدية معناىا الحقيقي مف عطؼ كغيره.جكاز كركدىا مع  -ِ

أما نسبة ىذه الكاك إلى قبائؿ العرب، فقد قاؿ القرطبي: ))كحكى الثعمبي عف أبي 
بكر بف عياش أف قريشنا كانت تقكؿ في عددىا: )ستة سبعة كثمانية(، فتدخؿ الكاك 

دُّكا ، كزعمكا أف العرب إذا ع(ّ)كىك قكؿ قالو جماعة مف العمماء (ِ)في الثمانية((
 يدخمكف الكاك بعد السبعة إيذانا بأنيا عدد تاـ، كأف ما بعده مستأنؼ.

                                                           

 ُّٓ/ٔتيسير التفسير،  - (ُ)
 ِٖٓ/ُٓالجامع ألحكاـ القرآف،  - (ِ)
،  كاإلتقػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـك القػػػػػرآف،  ِٕ/ُالجنػػػػػى الػػػػػداني فػػػػػي حػػػػػركؼ المعػػػػػاني،  -ينظػػػػر:  - (ّ)

 ِِٓ/َْ،  ك تاج العركس، )الكاك المفردة(،  ِٓٓ/ُلمسيكطي،



 
252 

كىذا القكؿ رد ه مجمكعة مف النحكييف، فقاؿ ابف ىشاـ: )) ذكرىا جماعة مف األدباء 
 .(ُ)كالحريرم، كمف النحكييف الضعفاء كابف خالكيو، كمف المفسريف كالثعمبي((

ٍصفيو لمحريرم أنو أديب يعني أنو غم ب األدب في حكمو ال المغة، ككسـ ابف  فكى
خالكيو بالضعؼ، كالثعمبي بأنو مفسِّر يكحي بعدـ االعتداد بأقكاليـ، كىك تمسؾ 

 كاضح مف ابف ىشاـ عمى بطبلف ىذا القكؿ عنده.

حاكؿ كثير مف النحكييف تعميؿ ما يتمسؾ بو القائمكف إلثبات )كاك الثمانية(، كعدُّكا 
قرآنية دالة عمى معنى محدد، كال حجة مقنعة لتسميتيا بػػ)كاك كركدىا في اآليات ال

ؿى كؿ اآليات التي احتج  بيا المؤيدكف، فقاؿ: ))  الثمانية(، كمنيـ السيكطي الذم أىك 

يت اآلية األكلى:  بأنيا [  33الكهف: سورة ]  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ ككيجِّ

ۈ  ٴۇ  چ  :اآلية لعطؼ جممة عمى جممة، أم: ىـ سبعة كثامنيـ كمبيـ..، كفي

زائدة أك عاطفة أك حالية، كفي اآلية:  [ 14الزمر:   سورة] چۋ  ۋ  ۅ  

عاطفة؛ ألف األمر كالنيي [ 223التوبة:  سورة] چپ  ڀ  ڀ  چ 

 سورة] چۇ  ۆ  ۆ  چ صفتاف متقابمتاف بخبلؼ بقية الصفات، كفي اآلية: 

 .(ِ)كالبكارة.(( عطؼ لصفتيف متقابمتيف؛ إذ ال تجتمع الثيكبة[ 6التحرٌم: 

يقؼ مكقفنا كسطنا بيف ىذه األقكاؿ، فيك يقكؿ: ))كالحؽ  أطفيشكيبدك أف الشيخ 
عندم جكاز كاك الثمانية مع أنيا لمعطؼ أك غيره مف معاني الكاك، ال عمى أف 

 . (ّ)معناىا الثمانية((

                                                           

 ْْٕ/ُمغني المبيب،  - (ُ)
  ُُٗ/ِىمع اليكامع،  - (ِ)
 ُّٓ/ٔتيسير التفسير،  - (ّ)
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مف  نمحظ مف نص الشيخ أنيا جائزة في كبلـ العرب ككاردة، إال أنو ال بيد  لمعنى
معاني الكاك يرافقيا، إذ ال يطمؽ عمييا أنيا )كاك الثمانية( فحسب، بؿ ال بيد  ليذه 
الكاك مف تأدية معنى كالعطؼ أك االستئناؼ أك الحاؿ كغير ذلؾ، فيي عنده ال 
ف كردت، كىك مكقؼ تكفيقي أراد الشيخ أف يجمع بيف اآلراء  تؤدم معنى بذاتيا كا 

 كيسدد بينيا.
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 الفصل الرابع: المجال المعجمً
 

 )َرَجا(  )َخَوَف(  )َخَمَر(  )َبَعَل(

 )َسَجَر(  )َزَوَج(  )َزْمَيَر(  )َرَقَم(

 )َعَذَر(  )َعَجَل(  )َعَتَو(  )َصَرَم(

 )لََها(  )َكَنَد(  )َفَتَح(  )َغَيَب(

 )يأس(  )َوَجَف(   )َمَعَن(
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 )َبَعَل(

، استعمؿ العرب )البىعىؿ( بمع ا: )بىٍعؿه نى: الزكج، كالجمع: )بيعيكلىة(، كيقاؿ لممرأة أيضن
(، أم: صار بىٍعبلن  ة(، ك)بىعىؿى الر جيؿي ٍكجى ٍكج كزى  .(ُ)كبىٍعمىة(، مثؿ: )زى

 أطفيشإال أف ىذه المفظة قد تخرج عف معناىا األصمي إلى معنى آخر، كأكرد الشيخ 
(: الرب، بمغة اليمف، كعف قتادة، ىذا المعنى بقكلو: )) كقاؿ عكرمة كقتادة: )البعؿ

 .(ِ)بمغة أزد شنكءة((

 :إلى أف كنخرج مف ىذا النص

 األصؿ في معنى )البعؿ(: الزكج. -ُ
 لغة اليمف كأزد شنكءة يستعممكف ىذا المفظ في معنى )الرب( -ِ

استعمؿ القرآف الكريـ )البعؿ( بمعنى )الزكج( في كؿ المكاضع عدا مكضع كاحد،  

[، 236الصافات:  سورة] چەئ  ەئ   وئ  وئ    ائ  ائچ كىك قكؿ الحؽ 
فمـ يأًت ىنا بمعنى )الزكج(، كعميو اختمؼ العمماء في تفسير ىذا المعنى، فنسب 
الشيخ إلى أىؿ اليمف كأزد شنكءة أنيـ يستعممكف )البعؿ( بمعنى: )الرب(، كلـ يحدد 

ير مف الشيخ أم لغات اليمف تستعمؿ ىذا المعنى، كىذا اإلبياـ نجده كذلؾ في كث
 .(ّ)كتب التفسير

                                                           

 مادة )بعؿ(، كالصحاح، )بعؿ( ُْٗ/ِينظر: العيف  - (ُ)
 .ُُْ/ُِتيسير التفسير  - (ِ)
 .َٓٓ/ّ، كزاد المسير، ّٖٓ/ٕينظر: البحر المحيط  - (ّ)
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كبعد البحث كالمطالعة كجدت أف مف العمماء مف ينسبيا إلى حمير مف أىؿ اليمف، 
، ككجدت مف يفسرىا عمى أنيا بمعنى )الرب( كلكف مف غير نسبة، (ُ)كأزد شنكءة

، كىي المعركفة (ِ)مف ببلد الشاـ (بؾ)كبيذا المعنى قالكا عف اسـ صنـ كاف ألىؿ 
 ( ، سميت بذلؾ عمى طريؽ التركيب المزجي.اآلف بػػ )بعمبؾ

كزاد  (ٓ)كشياب الديف ابف اليائـ (ْ)كابف حسنكف (ّ)كالنسبة إلى حمير ركاىا أبك عبيد
 أبك عبيد أزد شنكءة.

كركم عف ابف عباس أنو سمع رجبل مف أىؿ اليمف ينشد ضالتو، فقاؿ آخر: )أنا 
 .(ٔ)بعميا(، فقاؿ ابف عباس: اهلل أكبر، كتبل اآلية

 ىذه الركاية منسكبة إلى رجؿ مف حمير. (ٖ)كاأللكسي (ٕ)كركل السيكطي

                                                           

يئػة يػؽ: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ، دار اليينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، لمسػيكطي، تحق - (ُ)
، ك البحػػػػر المحػػػػيط، ّأخبػػػػار أبػػػػي القاسػػػػـ الزجػػػػاجي  ، ك.ُٔٓ/ِـ ُْٕٗالعامػػػػة لمكتػػػػاب، 

ٕ/ّٖٓ 
)بعػػؿ( اسػػػـ صػػنـ مػػػف ذىػػب، كيقػػػاؿ: إنػػػو كػػاف لقػػػـك إليػػاس عميػػػو السػػبلـ. )ينظػػػر: كتػػػاب  - (ِ)

شػػا، دار الكتػػب المصػػرية، ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد زكػػي باَِْاألصػػناـ ألبػػي المنػػذر الكمبػػي )ت: 
 َُٖـ، ُٓٗٗ، ّالقاىرة، ط

 ِّٕلغات القبائؿ الكاردة في القرآف الكريـ   (ّ)-
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: صػػػبلح الػػػديف المنجػػػد، ّٖٔالمغػػػات فػػػي القػػػرآف، عبػػػداهلل بػػػف حسػػػنكف )ت:  - (ْ)

 ِْـ، ُْٔٗ،  ُمطبعة الرسالة، القاىرة،ط
ىػ(، تحقيؽ: د. ضاحي ُٖٓيف ابف اليائـ )ت:التبياف في تفسير غريب القرآف، شياب الد - (ٓ)

 ِٕٕىػ، ُِّْ، ُعبدالباقي، دار الغريب، بيركت، ط
 َّْ/ُٔالمباب في عمـك الكتاب،  - (ٔ)
لبنػػػاف،  -الػػدر المنثػػكر فػػي التفسػػير بالمػػأثكر، جػػبلؿ الػػديف اسػػيكطي، دار الفكػػر، بيػػركت - (ٕ)

ٕ/ُُٗ 
 َُْ/ِّركح المعاني،  - (ٖ)
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 كبيذا نرل أف النسبة إلى حمير كأزد شنكءة مركية كثابتة.
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 (رَ مَ )خَ 

، كخيمكر، كسميت الخمر خمرنا؛  مره كرد عف العرب أنيـ استعممكا )الخمر(: خٍمرةه، كخى
 .(ُ) التغطيةلؾ لمخامرتيا العقؿ، ك)التخمير(:بذألنيا تركت فاختمرت، كيقاؿ: سميت 

ىذا ىك المعنى األصمي الظاىر لػ )الخمر(، كقد كرد عف بعض العرب استعماؿ ىذا 
في تفسيره لقكؿ الحؽ  أطفيشالمفظ في غير معناه األصمي، كمنو ما ركاه الشيخ 

يؿ: ، قاؿ: )) ق[ 47ٌوسف:  سورة]     چ ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋچ تبارؾ كتعالى: 
 .(ِ)العنب مف أكؿ األمر: خمر، بمغة أزد عماف كغساف((

نمحظ أف النسبة ظاىرة إلى أىؿ عماف كغساف، كأنيـ يستعممكف )الخمر( بمعنى 
العنب مف أكؿ األمر، فما صحة ىذه النسبة؟ كىؿ أزد عماف كغساف كحدىـ مف 

 يستعمؿ ىذا المعنى؟

ف العمماء مف يعامؿ ىذا المعنى مف خبلؿ النصكص الكاردة في ىذه اآلية نجد أف م
معاممة مجازية، كىـ الببلغيكف، فيقكلكف عنيا: إنيا نكع مف المجاز، كىك تسمية 
الشيء باسـ ما يؤكؿ إليو، كمنيـ مف يعامميا معاممة لفظية، كأنيا بمعنى: )العنب(، 

 .(ّ)كيقكلكف: إنيا ليجة أزد عماف

                                                           

 )خمر( ينظر: الصحاح - (ُ)
 َُِ/ٕتيسير التفسير،  - (ِ)
عرابػػو،  - (ّ) ، كالبحػػر ّْٗ/ِ، كزاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير، َُٗ/ّينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

 ِٕٓ/ٔالمحيط، 
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معنى: )العنب( ، أك )العنب( أف استعماؿ )الخمر( ب إلى كذىب عبده الراجحي
، كقد يككف في ىذا الحكـ (ُ)بمعنى :)الخمر( ليس إال نكعنا مف االستعماؿ المجازم

 .(ِ)نكع مف التسرع؛ ألف المغة ثابتة كمحكية عند كثير مف العمماء

كلقد استعممت لفظة )الخمر( في القرآف في عدة مكاضع كميا عمى حقيقتيا إال اآلية 
 .التي نحف بصددىا

، كيركم أبك حياف: )) الخمر بمغة غساف: (ّ)ككصؼ النحاس ىذه المغة بػػ )) أبينيا((
اسـ لمعنب، كقيؿ: في لغة أزد عماف، كقاؿ المعتمر: لقيت أعرابياا يحمؿ عنبنا في 

كعاء، فقمت: ما تحمؿ؟ قاؿ: خمرنا، أراد عنبنا((
(ْ). 

أصحابيا، كيمتقي نسب أزد  ا النص كاضح كيحدد نسبة ىذه المغة إلى كال شؾ أف ىذ
 .(ٓ)عماف كغساف في األزد بف كيبلف

كاستعماؿ ىذه المغة معركؼ في عماف حتى في كقتنا المعاصر، فأىؿ الجبؿ 
 األخضر مف داخمية عماف يقكلكف لمعنب: خمرنا.

 

 

 

 
                                                           

 ُُٗالميجات العربية في القراءات القرنية،  - (ُ)
 ِْٔ/ّك معاني القرآف، لمنحاس، -، ٕينظر: لغات القبائؿ الكاردة في القرآف  - (ِ)
 المصادر أنفسيا. - (ّ)
 ِٕٓ/ٔالبحر المحيط،  - (ْ)
 ّٕ/ُصفة جزيرة العرب،  - (ٓ)
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 )َخَوَف(

 (جاء عف العرب )الخكؼ( بمعنى: الفزع، يقاؿ: )خافو يخافو خكفنا، كًخيفةن، كمخافة 
 .(ُ)، كىك الفزع

في  أطفيشكقد تأتي ىذه المفظة عمى غير معناىا األصمي، كمنو ما ركاه الشيخ 

]  چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ تفسير قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى: 

ا ، [51النحل: سورة  كُّؼ(: التىنىقُّص، بمعنى إىبلكيـ كميـ، لكف قكمن قاؿ: )) أك )التخى
عمى المنبر: ما المراد  ماؿ حتى يأتي عمى الكؿ، قاؿ عمر بعد قكـ، كماالن بعد 

بالتخكؼ؟ فقاؿ شيخ مف ىذيؿ: )التخكؼ(: التنىقُّص في لغتنا، فقاؿ: ىؿ تعرفو 
 :(ِ)لمشعراء؟ قاؿ: نعـ، قاؿ شاعرنا أبك كبير يصؼ ناقتو

َف الرِّجل منيا تامكا َقِرًدا َف عوَد الَنْبَعِة السََّفنُ   َتَخوَّ  كما َتَخوَّ

 (ّ)فقاؿ: عميكـ بديكانكـ ال تضمكا...، كقيؿ: ىذه لغة أزد شنكءة.((

 نخرج مف ىذا النص بعدة أمكر:

 أف )التخكؼ( يأتي بمعنى التنقص عند بعض العرب. -ُ
 تشترؾ ىذيؿ مع أزد شنكءة في ىذه المغة. -ِ

كُّؼ( في األصؿ ىك الخكؼ كاليبلؾ الكاضح في اآلية، أك ك  يكضح الشيخ أف )التخى
راد بػػ )التخكؼ(: التنقص في لغة ىذيؿ كأزد شنكءة، كىك في تفسيره يشير إلى أف الم

                                                           

 لساف العرب، )خكؼ(ك ينظر: الصحاح،  - (ُ)
ينسػػب إلػػى أبػػي كبيػػر اليػػذلي، كلػػـ أعثػػر عميػػو فػػي ديػػكاف اليػػذلييف، كىػػك فػػي تيػػذيب المغػػة  - (ِ)

 ،. كتاج العركس )حيؼ(، ُٖٓ/ْكالمخصص  ِٖٗ/ْ)سفف( 
 ْٖٓ/ٕر التفسير، تيسي - (ّ)
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ترجيح ىذا المعنى عف سابقو، فيؿ تستعمؿ ىذيؿ ىذه الميجة؟ كىؿ شارؾ أزد شنكءة 
 فعبل ىذيبل في ىذه المغة؟

كُّؼ( بمعنى: )التىنىقُّص( كارد فعبل في ىذه اآلية،  (ُ)تنصُّ كتب التفسير أف )التىخى
فتو كتفا ك  كتت نسبة ىذه المغة بيف ىذيؿ كأزد شنكءة، كيقاؿ في ىذا المعنى: )) )خى

فتو(، إذا تنىق ٍصتيو كأخذت مف مالو كجسمو(( ك   (ِ)كتخى

ؿ فييا شيادتو  كذكر الشيخ في معرض تفسيره ركاية عف شيخ مف ىذيؿ ييسىجِّ
 .(ّ)غةباستعماليـ ليذا المعنى، كىي ركاية مشيكرة في كتب التفسير كالم

 :(ْ)كمما جاء شاىدا عمى استعماؿ ىذيؿ ليذه المغة ما نسب إلى أبي كبير اليذلي

َف الرِّجل منيا تامكا َقِرًدا َف عوَد الَنْبَعِة السََّفنُ   َتَخوَّ  كما َتَخوَّ

 .(ٓ)كأبك كبير ىك عامر بف الحميس اليذلي

 :(ٔ)كجاء ىذا البيت لمشاعر ذم الرمة، كفي ديكانو بركاية

َف السير منيا تامكا َقِرًداَتخَ  َف عوَد الَنْبَعِة السََّفنُ   وَّ  كما َتَخوَّ

                                                           

، ك البحػػػػر ُِّ/َِ، تفسػػػػير الػػػػرازم  ِٔٓ/ِ، كزاد المسػػػػير، َٖٔ/ِينظػػػػر: الكشػػػػاؼ،  - (ُ)
، كحاشػية ٓٔ/ُِ، كالمبػاب فػي عمػـك الكتػاب، ِْٕٖ/ُ، كالػدر المصػكف،  ّٓٓ/ٔالمحيط، 

 ّّْ/ٓالشياب عؿ تفسير البيضاكم، أحمد بف محمد الخفاجي، دار صادر، بيركت 
 سيا.نفالمصادر  - (ِ)
 ُّْ/ ْ، كالمحكـ كالمحيط األعظـ، ُٖٔ/ِنفسيا، كمقاييس المغة ينظر: المصادر  - (ّ)
 في الصفح السابقة. سبؽ تخريجو - (ْ)
 َٕٔ/ُالشعر كالشعراء،  - (ٓ)
 ْٗٔديكانو، شرح الخطيب التبريزم،  - (ٔ)
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، كىـ أبناء عمكمة بني (ُ)كىك مف بني صعب بف ممكاف بف عدم بف عبد مناة
 .(ِ)تميـ

كيرل الباحث أف في نسبة ىذا البيت إلى ذم رمة كىٍىمها؛ ألف الشاىد مشيكر 
ف استعماؿ ىذه المعنى لـ يرد في لغة كمعركؼ عف أبي كبير اليذلي، إضافة إلى أ

نما ىي ثابتة  إلى أبي  عف اليذلييف، كىذا ما يقكِّم نسبتوبني صعب بف ممكاف، كا 
 كبير ال إلى ذم الرمة.

 :(ّ)كىك أيضا في شعر األزد، كمنو ما ركاه عنيـ الييثـ بف عدم

َف عْدُوىم مالي وأىدى  سالسَل في الحموِق ليا َصِميلُ   َتَخوَّ

 :(ْ)المعنى نفسو في شعر طرفة ككجدت

ف من نيبو  زجر المعمى أبدا والسفيح   وجامل َخوَّ

 .(ٓ)كىك مف بني بكر بف كائؿ

كىذا يعني أف مف استعمؿ ىذه المغة ىـ ىذيؿ ، كبكر بف كائؿ مف ربيعة، فضبل عف 
 أزد شنكءة.

 

 
                                                           

 ِْٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ُ)
 ّ/ُنسب عدناف كقحطاف،  - (ِ)
، كتفسػير ابػف عطيػة ِّٓ/ُْعمى قائمو في مصادرم، كىػك فػي تفسػير الطبػرم لـ أعثر  - (ّ)

 .َُُ/َُ،  كتفسير القرطبي، ّٔٗ/ّ
 ، كبعضيـ ركاه بػػ )خك ع(، كليس فيو شاىد.ُٔديكانو،  - (ْ)
 َُِ/ُ، كمعجـ الشعراء، ُٖٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ٓ)



 
263 

 (َرَجا)

؛ لذلؾ ظيرت في األمؿ، كىمزتو منقمبة عف الكاك ى:استعمؿ العرب )الرجاء( بمعن
)الرجاكة(، ك)الرجكة(: المباالة، تقكؿ: )ما أرجك(، أم: ما أبالي، كأرجاه كترجاه 

 .(ُ)بمعنى كاحد

 أطفيشبعض العرب ىذا المفظ في غير معناه األصمي، كيكضح لنا الشيخ  استعمؿ

 چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى: ىذا االستعماؿ في تفسير

 :(ِ)الرجاء: الخكؼ كما فيسِّر قكلو تعالى، كقكؿ الشاعر ))فقاؿ:  ، [24نوح:  سورة]

 لُ اسِ وَ عَ  وبٍ نُ  ِت يْ ا في بَ يَ فَ الَ وحَ   ايَ عَ سْ ُج لَ رْ يَ  مْ لَ  لُ حْ النَّ  وُ تْ عَ سَ إذا لَ 

 :(ّ)كقكلو

 ؟ا دً احِ و وَ ى أَ القَ  ةً عَ بْ سَ أَ   ادَ ائِ ي الذَّ قِ اَل يُ  ينَ ي حِ جِ تَ رْ ال يَ 

 (ْ)((يامة كىذيؿ، كجاز في غيرىاحقيقة في لغة ت

 :عدة أمكرككاضح مف نص الشيخ 

 في لغة تيامة كنجد. ،الخكؼ :نىعبم (الرجاء)يأتي  -ُ
 ا ال حقيقة.الخكؼ مجازن  ىبعض العرب يستعمؿ معن -ِ

                                                           

 العركس )رجا(ينظر: الصحاح، ، كلساف العرب، مادة)رجا(، كتاج  - (ُ)
، كىػػػػك فػػػػي أمػػػػالي الزجػػػػاجي، ُّْ/ُالبيػػػػت ألبػػػػي ذؤيػػػػب اليػػػػذلي فػػػػي: ديػػػػكاف اليػػػػذلييف،  - (ِ)

صبلح المنطؽ، ُٕ/ُ  .ُِٔ/ُ، كا 
 قائمو في مصادرم. ىلـ أعثر عم - (ّ)
 ُّّ/ُٓتيسير التفسير،  - (ْ)
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قاؿ بعض المفسريف: معنى  ))ذا المقاـ نص الفراء الذم يقكؿ: يكاجينا في ى
يككف رجاء إال كمعو جحد، فإذا كاف  )ترجكف( تخافكف، فمـ نجد معنى )الخكؼ(

 :كذلؾ كاف )الخكؼ( عمى جية )الرجاء كالخكؼ( ككاف )الرجاء( كذلؾ، كقكلو تعالى

 سورة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  چ 

 .(ُ)فكف أياـ اهلل... كىي لغة حجازية((ىذه لمذيف ال يخا [25الجاثٌة: 

النفي حتى يككف )الرجاء( بمعنى )الخكؼ(، كىك ما عٌده الدكتكر يشترط الفراء كجكد 

ا بدليؿ قكلو تعالى:  (ِ)أحمد السامرائي الكهف:  سورة] چيت  جث            مث    ىث   يث  چ كٍىمن

العنكبوت:  سورة] چہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   چ ، كقكلو تعالى: [221

 معنى الخكؼ مف غير نفي. ى، كىما دليبلف عم[47

 فنجد الشيخ ينسبيا إلى تيامة كىذيؿ. ةىذا مف حيث المعنى، أما مف حيث النسب

 يخافكف لقاءنا، كىي لغة : ال  چ پ  پ چ اء: ))النسبة إلى تيامة ذكرىا الفر 
 .(ّ)تيامية((

، كنجد أف الفراء يكسع (ٓ)كابف حسنكف (ْ)أما النسبة إلى ىذيؿ فقد ركاىا أبك عبيد
 ، فيؿ جميع أىؿ الحجاز يستعممكف ىذا المعنى؟النسبة إلى أىؿ الحجاز

                                                           

 ِٖٔ/ُمعاني القرآف،  - (ُ)
 ُّْينظر: الدرس الميجي، - (ِ)
 ِٓٔ/ِمعاني القرآف،- (ّ)
 ُّٖلغات القبائؿ  - (ْ)
 ّْالمغات في القرآف  - (ٓ)
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أف ىذه المغة ال تشمؿ جميع أىؿ الحجاز؛ لعدـ انتشارىا  (ُ)يرل بعض الباحثيف
 .(ّ)ككنانة كخزاعة كنصر (ِ)فييـ، فقد نسبت إلى ىذيؿ

كىذه القبائؿ حجازية كليـ صبلت كعبلقات مشتركة، فمساكف ىذيؿ بجبؿ غزكاف 
 .(ْ)يـ بكنانة كثيقةالمتصؿ بالطائؼ، كعبلقت

 .(ٓ)كحددكا منازؿ كنانة باألكدية الكاقعة جنكب مكة، كىي تيامة بالقرب مف مكة

، أما )نصر( فيـ: نصر بف معاكية، مف (ٔ)كمساكف خزاعة مكة كنكاحييا
 .(ٖ)، كقد حددت مساكف ىكازف بالسركات المتصمة بيذيؿ(ٕ))ىكازف(

 .اضحة بيف ىذه القبائؿفالعبلقة ك  إذنا

 

                                                           

 ُّْينظر: الدرس الميجي، - (ُ)
ينظر: لغات القرآف المركيػة عػف ابػف عبػاس، محمػد بػف عمػي الػكزاف الحنفػي، )مػف عممػاء  - (ِ)

القرف الخامس اليجػرم( تحقيػؽ: د.عبػدالرحمف الجبػكرم، كد. إبػراىيـ السػامرائي، دار المسػيرة، 
، كالمغػػػات فػػػي القػػػرآف، إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػرك ُُْ/ُك معجػػػـ لغػػػات القبائػػػؿ، -.،َُٓ عٌمػػػاف،

 ّٔـ، ُْٔٗالمقرئ، تحقيؽ: صبلح الديف المنجد، مطبعة الرسالة، 
ىػ( تحقيؽ: أكغست ىفنر، ضمف كتاب )ثبلثة كتب ِٓٓينظر: األضداد لمسجستاني )ت: - (ّ)

 ُٖفي األضداد( ، 
 ِِِ-ُِِ/ّمعجـ البمداف،  - (ْ)
 َّّصفة جزيرة العرب،  - (ٓ)
 َّّالمصدر نفسو،  - (ٔ)
 ُُٓ/ِمعجـ البمداف،  - (ٕ)
، كالميجػػات فػػي كتػػاب سػػيبكيو أصػػكاتا كبنيػػة، صػػالحة َُِينظػػر:  صػػفة جزيػػرة العػػرب،  - (ٖ)

حيػاء التػراث، مكػػة المكرمػة،ط ، ُٖٓٗ -ىػػػ  َُْٓ،ُراشػد آؿ غنػيـ، مركػػز البحػث العممػػي كا 
ٓٗ 
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 َرَقَم()

(: بىي ٍنتي حركفو  استعمؿ العرب )الرقـ( بمعنى: تعجيـ الكتاب، ك)كتاب مرقـك
ًقيـ(: الكتاب،  ـي(: الخط، ك)الر  ٍق بالتنقيط، كاألصؿ فيو يدؿ عمى خط ككتابة، فػػ)الرِّ

ىذا المعنى في  أطفيش، كذكر الشيخ (ُ)كيقاؿ لمحاذؽ في صناعتو: ىك يرقـ الماء

بقكلو:   ،[9المطففٌن:  سورة] چڀ      ٺ   ٺ  چ رؾ كتعالى: تفسير قكؿ الحؽ تبا

كتاب مكتكب بالتكرير لمتأكيد أك كتاب معمـ عميو أنو  م:أ، چڀ      ٺ   ٺ  چ ))
ىك  :مطكل، كقيؿ :كتاب فبلف أك أنو كتاب سكء أك مبيف الكتابة مكضحيا، كقيؿ

 .(ِ)مختـك  (( :بمغة حمير بمعنى

.كنمحظ مف نص الشيخ أف ا  لنسبة كاضحة إلى حمير، كىي عندىـ بمعنى: مختـك

 (ٓ)كالكز اف الحنفي (ْ)، كركاىا ابف حسنكف(ّ)ىػ(ِِْكىي لغة ذكرىا ابف سبلـ )ت: 
ا القرطبي (ٓ)الحنفي  (ٔ))ت: أكاخر القرف الرابع اليجرم( عف ابف عباس، كنسبيا أيضن
ميا الفخر الر  (ٖ)كاأللكسي (ٕ)كابف عادؿ الدمشقي (ٔ)القرطبي ازم إلى حمير، كما قك 

المرقـك : ىينا المختـك ، قاؿ الكاحدم : كىك صحيح ألف الختـ ازم بقكلو: ))الر 

                                                           

 )رقـ( مادة لساف العربينظر: الصحاح، ك  - (ُ)
 ُُّ/ُٔتيسير التفسير،  - (ِ)
 ُْٕلغات القبائؿ الكاردة في القرآف الكريـ،  - (ّ)
 ْٓالمغات في القرآف،  - (ْ)
 ُِٔلغات القرآف المركية عف ابف عباس،  - (ٓ)
 ِٔٓ/ُٗتفسيره،  - (ٔ)
 ُِّ/َِالمباب في عمـك الكتاب  - (ٕ)
 ِٕ/َّركح المعاني،  - (ٖ)
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، كىذا كمو يؤكد صحة ىذه النسبة  (ُ)((عبلمة ، فيجكز أف يسمى المرقـك مختكمان 
 إلى حمير كيصحح كركد معنيا.

كلـ أجد ليا شاىدا يدؿ عمى ىذا المعنى في أشعارىـ، إال أف المعنى مستعمؿ كما 
 رأيناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ْٗ/ُّتفسيره،  - (ُ)
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 )َزْمَيَر(

 :(ُ)جاء عف العرب )الزميرير(: شدة البرد، قاؿ األعشى

 وال َزْمَيِريرَا اَشْمسً  مبتمةِ  الخمِق مثِل الميا     ةِ  لْم َترَ 
ك)ازمير ت الككاكب(: لمحت، ك)قد ازمير  اليـك ازميرارنا(، كزميرت عينتاه كازميرتا: 

 .(ِ)احمرتا مف الغضب

قكالن عف بعض العرب أنيـ يستعممكف )الزميرير( في غير  طفيشأكينقؿ الشيخ 

 چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ : و المعنى الذم كضع لو، فيقكؿ في تفسير قكل

 :(ّ))) كقيؿ )الزميرير(: القمر في لغة طيئ، قاؿ شاعرىـ [24اإلنسان: سورة ]

 .(ْ)(( ما َزَىرْ  َقَطْعُتَيا والَزْمَيِريرُ   وليمٍة َظاَلُميا َقِد اْعَتَكرْ 

 كنسبة الشيخ إلى طيئ كاضحة، فما صحة ىذه النسبة؟

، (ٓ)كاضح أف ىذه المغة مما اتفؽ عمييا المفسركف ، كأثبتكىا في كتبيـ أنيا لػيـ فعبلن
 كلكف: 

 ما مدل شيكع المغة الطائية كدخكليا في الشعر؟ -
 العرب؟ كما مدل التقارب الداللي في استعماؿ )الزميرير( بيف طيئ كباقي -

                                                           

 ٓٗديكانو  - (ُ)
 ينظر: الصحاح، لساف العرب، مادة )زمير( - (ِ)
، كليس في ديكانو ، لػـ أجػد  َٕٔ/ٔقائؿ البيت النمر بف تكلب في فتح القدير لمشككاني  - (ّ)

، ْٓ/ُ، كنيايػة األرب فػي فنػكف األدب   َٕٔ/ْنسبتو في أشعار طيئ، كىك فػي الكشػاؼ، 
 مف غير نسبة. ُٖٓ/ِٗكركح المعاني 

 ّْٓ/ُٓتيسير التفسير،  - (ْ)
 ُّٖ/ُٗ، كتفسير القرطبي، َٕٓ/َّ، كتفسير الرازم، َٕٔ/ْينظر: الكشاؼ  - (ٓ)
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بحثت في كتب المغة كاألدب ألجد استعماؿ )الزميرير( بمعنى: القمر، فكجدت كثيرا 
، كىذا يدؿ عمى (ُ)مف المفسريف ينقمكف ىذا المعنى كيذكركف فيو ركاية عف ثعمب

 ندرة استعمالو كمنقكؿ بشاىد كاحد تتناقمو الكتب.

تعماؿ الطائييف تقاربنا كيجد المتطمع أف الستعماؿ )الزميرير( في لساف العرب كاس
داللياا مف خبلؿ المقارنة بيف المعنييف، فحيف استعمؿ العرب )الزميرير( بمعنى: 
البرد الشديد، كاستعمؿ الطائيكف بالمعنى القريب، أم: ما يدؿ أك يشير إلى البرد كىك 
زكاؿ الشمس كظيكر القمر، كال سيما أف اآلية استعممت أسمكب المقابمة فػػ )الشمس( 

 المذككرة في اآلية عبلمة لمحرِّ الشديد، كيقابميا )القمر( إشارة إلى البرد الشديد.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ُّٖ/ُٗ، كتفسػػػػػير القرطبػػػػػي، َٕٓ/َّ،  كتفسػػػػػير الػػػػػرازم َٕٔ/ْينظػػػػػر: كالكشػػػػػاؼ  - (ُ)
بيػػػػػركت،  ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: زكريػػػػػا عميػػػػػرات، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة،َٖٓكتفسػػػػػير النيسػػػػػابكرم )ت:

، كغايػػػة األمػػػاني فػػػي تفسػػػير الكػػػبلـ الربػػػاني، لشػػػياب الػػػديف الكػػػكراني ُْْ/ٔىػػػػ، ُُْٔ،ُط
، ِٕٗـ، ََِٕىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد مصػػػطفى كككصػػػك، جامعػػػة صػػػاقريا، تركيػػػا، ّٖٗ)ت:

لبنػػاف، -كتفسػػير حػػدائؽ الػػركح كالريحػػاف لمعبلمػػة اليػػررم الشػػافعي، دار طػػكؽ النجػػاة، بيػػركت
 ّْٗ/َّـ، ََُِ، ُط
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 )َزَوَج(

لغة مف لغات العرب، فقاؿ:  أكرد الشيخ في تفسير قكؿ اهلل تعالى : }كيذركف أزكاجا{
)) كالمفرد )الزكج(، األنثى ببل تاء، كىك المغة الفصحى، ال الزكجة بالتاء؛ ألف 

 .(ُ)التاء لممؤنث لغة تميـ كبعض قيس((ة( ال يجمع عمى )أفعاؿ(، ك)الزكجة( ب)فىٍعم

ككاضح أف الشيخ في نصو ىذا يقسـ المسألة إلى درجتيف مف الفصاحة، درجة 
 الفصحى، كىك األصؿ، كدرجة أقؿ منيا، كىي ليجة تميـ كبعض قيس.

 يجمع إال عمى استند الشيخ في حكمو ىذا إلى قاعدة صرفية، كىي أف )فىٍعمة( ال
)أفعاؿ(، كيبدك أف ىذه القاعدة ىي التي حممتو لمحكـ عمى أف )الزكج( ببل تاء ىي 

 المغة الفصحى.

كمما يؤكد ىذا الحكـ الذم اعتمده الشيخ ىك ما أكرده في كتابو )ىيمياف الزاد إلى 
دار المعاد(، إذ قاؿ : )) ك)األزكاج( جمع )زكج( ببل تاء في المرأة كالرجؿ، 

 (ِ)الزكجة( بالتاء لغة ضعيفة أك لفظ نادر((ك)

كيبقى السؤاؿ إذا كاف الشيخ يؤكد أف )الزكجة( بالتاء لممؤنث ىي لغة تميـ كبعض 
 قيس، فمماذا يعدىا لغة ضعيفة؟

مف حيث االستعماؿ العاـ لكممة )الزكج( أنيا تستعمؿ عمى كؿ فرد مقركف بآخر مف 
.. كغيره، إال أنو جاء في بعض لغات العرب جنسو كالثكر كالبقرة، كالجمؿ كالناقة.

مف يضيؼ التاء عمى )زكج( عند استعماليا لممؤنث، كركم عف الفراء أنو قاؿ: )) 

                                                           

 ٖٖ/ِتيسير التفسير،  - (ُ)
ىيمياف الزاد إلى دار المعػاد، محمػد يكسػؼ أطفػيش، كزارة التػراث كالثقافػة، سػمطنة عمػاف،  - (ِ)

 ُُٗ/ُـ، ُٖٔٗ
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أىؿ الحجاز يقكلكف المرأة الرجؿ: )زكج(، كيجمعكنيا: )األزكاج(، كتميـ ككثير مف 
 .(ُ)قيس كأىؿ نجد يقكلكف: )زكجة(، كيجمعكنيا :)زكجات( ((

بيف بكضكح أف )الزكجة( بالتاء لممؤنث كاردة في كبلـ العرب، كنسبيا كنص الفراء ي
إلى تميـ ككثير مف قيس كأىؿ نجد، فيؤالء ىـ كحدىـ مف يأتي بيذه التاء لممؤنث 
في )زكج(، كمما يستدؿ بو عمى كركد تأنيث )زكج( في ليجة تميـ: قكؿ عبدة بف 

 : (ِ)الطبيب

 واعُ دَّ صَ تَ  مَّ ثُ  إليَّ  ونَ بُ رَ واألقْ   يتِ جَ وْ وزَ  نَّ ىُ وُ جْ ي شَ اتِ نَ ى بَ كَ بَ فَ 

 :(ْ)، كقكؿ الفرزدؽ(ّ))) كىك مف بني تميـ((

نَّ   يايمُ بِ تَ سْ ى يَ رَ الشَّ  دِ سْ إلى أُ  اعٍ سَ كَ   يتِ جَ وْ زَ  دَ سِ فْ يُ ى لِ عَ سْ ي يَ الذِ  وا 

ا عمى جكاز ىذه المغة ما جاء في بعض الركايات أف الرسكؿ  اؿ ق كقد يستدؿ أيضن
 .(ٓ)المسجد مع صفية: )) إنيا زكجتي((كىك خارج مف 

أما أىؿ الحجاز فيستعممكف )الزكج( لممؤنث ببل تاء، كزاد ابف سيده عمى قكؿ الفراء 
، فيـ يشترككف في (ٔ): )) كسمعت ىذه المغة )زكج مف دكف ىاء( مف أزد شنكءة((

 ىذا مع أىؿ الحجاز.

                                                           

،  كالبحػػػػػر المحػػػػػيط، ّٓٔ/ٕ: المحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ، ينظػػػػػر،ك  ٓٓ/ُزاد المسػػػػػير،  - (ُ)
ُ/َِٔ. 

 َّشعره، ،  - (ِ)
 ِِٔ، االشتقاؽ البف دريد - (ّ)
 ُْٕ، ديكاف الفرزدؽ،  - (ْ)
( ، كالبييقػػػي فػػػي سػػػننو ُِِّٔ(،  كأحمػػػد فػػػي مسػػػنده )ُِْٕركاه مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو ) - (ٓ)

(ٕٔٗٗ.) 
 ّٓٔ/ٕالمحكـ كالمحيط األعظـ،  - (ٔ)
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( بإدخاؿ عبلمة كمف المبلحظ مف ىذه النصكص أف كثيرا مف قيس أٌنث )زكج
التأنيث عمى الكممة، كذلؾ يمحظ مف النص أف إدخاؿ عبلمة التأنيث لـ تكف لغة 

نما قيدىا الشيخ ب )بعضيـ(، كما كرد في المصادر )كثير مف قيس(، ػ قيس قاطبة، كا 
كقد كاف أكثر قيس يسكنكف نجدا، كأقميـ في الحجاز كبني نمير؛ كليذا لغة )أكثر 

 س(، كىذا يعني أف مف القيسييف مف يكافؽ الحجازييف.قيس( أكلى مف )بعض قي

كيرل الباحث أف ىؤالء القيسييف ىـ الذيف يجاكركف أىؿ الحجاز، كأما المجاكركف 
 (ُ)لتميـ كالمكغمكف في نجد فإنيـ يتفقكف مع تميـ في التأنيث بالعبلمة.

مف جاكرىا مف كىذا يدؿ عمى أف في ىذه المسألة تأثيرنا كتأثرنا، فتميـ ىي األصؿ، ك 
 قيس تأثر بيا ككذلؾ أىؿ نجد.

كالخبلصة أف االستعماؿ العاـ لػ )زكج( ىك استعماليا لممذكر كالمؤنث، كىي لغة 
فصيحة نزؿ بيا القرآف، كركيت عف أىؿ الحجاز كأزد شنكءة، ك)الزكجة( بالتاء 

 لممؤنث.

ؿ( فيذا صحيح، كأما القاعدة التي اعتمدىا الشيخ بأف )فىٍعمة( ال تجمع عمى )أفعا
كلكنيا ال تشمؿ )الزكجة( بالتاء؛ ألنيا ،عمى ىذا األساس، تجمع عمى )زكجات( 

 .(ِ)كليس عمى )أزكاج( ، كىك جمع ذكره الفراء في النص السابؽ، كابف سيده

 

 

                                                           

عانيػو، د. ، ك لغػات القبائػؿ فػي كتػب إعػراب القػرآف كمُِٕ/ُ، أطمس لغػات قػيسينظر:  - (ُ)
 ِٔ، إسماعيؿ محمكد القياـ

 ُْٕ/ٓالمخصص،  - (ِ)
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 )َسَجَر(

ٍرتي النير(: مؤلتو ٍرتي التنكر أسجره سىٍجرنا(، إذا أحميتو، ك)سىج  يقاؿ: )سىج 
(ُ). 

چ : ىذا المعنى عمى عدة لغات، فقاؿ في تفسير قكؿ اهلل  أطفيششيخ تناكؿ ال

)) أيزيؿى ماؤىا كأحميت بالنار، كصارت  [ 7التكوٌر:  سورة] چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
 (ِ)دار عذاب... كفي لغة خثعـ: )الجمع( ((

 كنمحظ مف نص الشيخ أف النسبة صريحة إلى )خثعـ(، فما مدل صحة ىذه النسبة؟

ماء المعنى مف غير تحديد النسبة إلى قبيمة معينة، قاؿ الفراء: )) ركل بعض العم
 (ّ)أفضى بعضيا إلى بعض فصارت بحرا كاحدا((

، كأبي (ٓ)، كالكز اف  الحنفي(ْ)كلـ تأًت اإلشارة في نص الفراء، ككجدتيا عند أبي عبيد
يد عمى ، كىـ ينسبكف ىذه المغة إلى خثعـ باتفاؽ، كلـ أجد مف يز (ٔ)حياف األندلسي

 ىذه النسبة، فضبلن عف عدـ كجكد شكاىد ليا.

ىذه المعاني يجد أف العبلقة الداللية كاضحة، فاالمتبلء مف معاني كالناظر في 
( يعني: تجمع الماء في ىذا البحر، كىي عبلقة اختصرىا الفراء في نصو  رى )سىجى

 السابؽ.

 
                                                           

(ُ) - ) رى  الصحاح، )سىجى
 ٕٕ/ُٔتيسير التفسير،  - (ِ)
 ِّٗ/ّمعاني القرآف،  - (ّ)
 ِٖٓلغات القبائؿ الكاردة في القرآف الكريـ،  - (ْ)
 ُُٔلغات القرآف المركية عف ابف عباس،  - (ٓ)
 ُْٓ/َُالبحر المحيط،  - (ٔ)
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 )َصَرَم(

ا( إذا قطعتو، ك)اصطراـ  النخؿ(: اجترامو، يقاؿ: )صرمت الشيء صرمن
فيك مف  (ُ)ك)االنصراـ(: االنقطاع، ك)الصريـ(: الميؿ المظمـ، ككذلؾ: الصبح،

األضداد، قاؿ أبك الطيب المغكم: )) كمف األضداد: الصريـ، قاؿ التكزم: )الصريـ(: 
الميؿ، ك)الصريـ(: النيار...، قاؿ أبك حاتـ: )الصريـ(: الميؿ إذا انصـر مف النيار، 

 .(ِ)النيار إذا انصـر مف الميؿ(( ك)الصريـ(:

يدؿ المعنى العاـ لػػ )الصريـ( عمى ما ذكرناه سابقا، كنقؿ الشيخ أف ىناؾ معنى آخر 

ڤ  چ : يفيده ىذا المفظ عمى لغة مف لغات العرب، فقاؿ في تفسير قكؿ الحؽ 

: )) كعف ابف عباس: كالرماد األسكد، لغة [31القلم:  سورة] چڤ             ڤ  
 .(ّ)خزيمة((

أف خزيمة تستعمؿ )الصريـ( بمعنى: الرماد األسكد، فما بنخرج مف ىذا النص: 
 صحة ىذه النسبة؟ كىؿ ىناؾ لغة أخرل تستعمؿ ىذا المعنى؟

النسبة مشيكرة لدييـ،   كجدت أف ىذه (ْ)تتبعي لمصادر التفسير كالمغةكمف 
تعمؿ ىذا المعنى، فخزيمة ككميـ ينسبيا إلى خزيمة مف دكف تحديد أمٍّ مف خزيمة تس

 قبيمة كبيرة، فيؿ كميا كانت تستعمؿ ىذا المعنى؟

                                                           

(ُ) - )  ينظر: الصحاح، لساف العرب )صـر
ب األضداد، ألبي الطيب المغػكم، تحقيػؽ: د.عػزة حسػف، دار طػبلس لمترجمػة كالنشػر، كتا - (ِ)

 ِِٕـ، ُٔٗٗ
  ِِٗ/ُٓتيسير التفسير،  - (ّ)
عجػاز القػرآف كمعتػرؾ ِِْ/َُ، كالبحػر المحػيط،  ّْٓٓ/ُينظر: الػدر المصػكف  - (ْ) ، ، كا 

، ٕٓٓ/ِـ، ُٖٖٗ، ُلبنػاف، ط-األقراف، لجبلؿ الديف السيكطي، دار الكتػب العمميػة، بيػركت
 ،َّ/ِٗكركح المعاني 
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إف في القكؿ بتحديد بطف مف بطكف خزيمة فيو مجازفة؛ ألنو ال يتكافر لدينا شكاىد 
تدؿ عمى استعماؿ ىذا المعنى، ككاضح أف ىذا المعنى قميؿ االستعماؿ عند العرب؛ 

ال كاف مشتيرا في كبلميـ كأشعارىـ،  فضبلن عف ذلؾ فإف كتب التفسير ذكرت كا 
ال فإنيـ ال يرجحكف تفسير ىذ مت ىذا المعنى عمى سبيؿ الركاية كالذكر، كا   هكسج 

اآلية بيذا المعنى، كىذا يدؿُّ عمى ندرتو كقمتو مف حيث االستعماؿ، أما مف حيث 
 الثبكت فيك ثابت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
276 

 )َعَتَو(

(،  كرد عف العرب أنيـ قالكا: )عتكت يا  تىكى فبلف تعتك عتكنا كعتينا(، كاألصؿ: )عى
ك)عتا الشيخ يعتك عيتيا(: كبيرى كتكل ى، ك)العاتي(: المجاكز لمحد في االستكبار، 

 .(ُ)ك)العاتي(: الجبار

ىذه المفظة أنيا تأتي عند قـك مف العرب بمعنى آخر، فقاؿ في  أطفيشكركل الشيخ 

 چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ          چ  چ  ڇ  ڇ       چ :  تفسير قكؿ الحؽ 

 .(ِ):  ))كقيؿ: افتراءن بمغة تميـ(([ 79مرٌم:  سورة]

لى لغة تميـ، فيؿ تميـ كحدىا مف كاضح مف نص الشيخ أنو ينسب معنى االفتراء إ
 ستعمؿ ىذا المعنى؟ت

تتبعنا لعدد مف المصادر كجدت أف تميما ليست كحدىا مف يستعمؿ ىذا  كمف
يعني أعظـ أمرا بمغة  :)) )عتيا(قاؿ فييا أبك عبيد القاسـ بف سبلـ:  المعنى، فقد

 .(ْ)أعظـ ًافتراءن بمغة قريش(( ني))يع،  كىك ما أك ده ابف حسنكف بقكلو: (ّ)((قريش
 كالمبلحظ أف داللة أبي عبيد تختمؼ في المفظ إال أنيا تتفؽ مجازا مع االفتراء.

 .(ٓ)العمماءكىذه المغة حكاىا جممة مف المفسريف ك 

 

 

                                                           

 ينظر: الصحاح ، لساف العرب )عتك(. - (ُ)
 ِٖ/ٗتيسير التفسير،  - (ِ)
 ٗٔلغات القبائؿ الكاردة في القرآف الكريـ، - (ّ)
 ّٔالمغات في القرآف،  - (ْ)
 ُُٗ/ُٔ، كركح المعاني، ِٖٖ/ٕ،كالبحر المحيط َّٔ/ّينظر: تفسير السمعاني  - (ٓ)
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 )َعَجَل(

ؿى كعجكؿ، كعجبلف(، خبلؼ البطء، ك)العاجؿ  جاء عف العرب: )عىًجؿ كعىجى
 .(ُ)كالعاجمة( نقيض اآلجؿ كاآلجمة، ك)عاجمو بذنب(: إذا أخذه كلـ يميمو

ذكر الشيخ في معرض ىذه الكممة أنيا قد تستعمؿ في غير معناىا، كذلؾ في تفسير 

، قاؿ: )) كقيؿ: [41األنبٌاء:  سورة] چ ٹٿ  ٿ     ٿ  چ : قكؿ الحؽ 
 .(ِ))العجؿ(: الطيف بمغة حمير((

ككاضح أف الشيخ ينسب ىذه المغة إلى الحميرييف، فيؿ صحت  ىذه النسبة؟ كىؿ 
 مف شاىد يدؿ عميو؟

( في معنى )الطيف( ؿى ، ككجدت (ّ) تطالعنا المصادر أف الحميرييف يستعممكف )العىجى
 :(ْ)ك عبيدة عف بعض الحميرييففي ىذا شاىدنا يركيو أب

اِء َمْنِبُتو  والنَّْخُل َمْنِبُتو في الماِء والَعَجلِ   الَنْبُع في الَصخرِة الَصمَّ

كنفى األزىرم ىذه المغة فقاؿ: )) كليس عندم في ىذا حكاية عم ف يرجع إليو في 
 .(ٔ)، ككصفيا الزمخشرم بقكلو: )) كاهلل أعمـ بصحتو(((ٓ)عمـ المغة((

 

                                                           

 ينظر: الصحاح، كتاج العركس )عجؿ( - (ُ)
 ِٖٗ/ٗتيسير التفسير،  - (ِ)
 .،َُٓ/ُّ، كالمباب ِّٖٔ/ ُالدر المصكف ك  ،ُّْ/ٕالبحر المحيط  ينظر: - (ّ)
 ، كتاج العركس )عجؿ(.ُُُ/ُلـ أعثر عمى قائمو، كىك في تيذيب المغة )عجؿ(  - (ْ)
 ُُُ/ُتيذيب المغة )عجؿ(،  - (ٓ)
 ُُٕ/ّالكشاؼ،  - (ٔ)
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 َذَر()عَ 

استعمؿ العرب )العيٍذر( بمعنى: الحجة التي يعتذر بيا، كالجمع: )أىٍعذىار(، 
كا عميو(،  ٍعًذرىة(، ك)المعاذير( كاحدىا: )ًمٍعذىار(، كيقاؿ: )تىعىذ ري ك)المعاذر( جمع: )مى

كا عنو كخذلكه  .(ُ)أم: فىرُّ

ذم كيضع أف بعض العرب يستعممكف ىذا المفظ في غير معناه ال أطفيشذكر الشيخ 

: [26القٌامة:  سورة] چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ  : في تفسير قكؿ اهلل  لو، فقاؿ
ٍلقىى سيتيكرىه )الًسٍتر( بمغة اليمف، أم: كلك أى ))كقيؿ: )المعاذير( جمع: )ًمعذار( بمعنى: 

 .(ِ)عمى نفسو((

كنسبة الشيخ كاضحة إلى أىؿ اليمف، إال أنيا عامة غير مخصصة ألمِّ أىؿ اليمف، 
، كىي في الحقيقة نسبة (ّ)البحث كجدت ىذه النسبة في كتب التفسير كالمغة كبعد

 .(ْ)ينسبيا لؤلزد منيـ خاصة ابف دريد عامة، ثـ كجدت

 :(ٓ)ككجدت في ىذا المعنى بعض الشكاىد، منيا قكؿ الشاعر

 َشْمِس َبْيَن الِقَراِم والِمْعَذارِ   َلَمَحْت َلْمَحًة َكَجاِنب َقْرن الــــ 

رىاـ كالًمٍعذار: الستر الرقيؽ، ككذلؾ قكؿ الشاعركالقً 
(ٔ): 

 عمينا َوَأطَّْت َفْوَقيا بالَمَعاِذرِ   ولِكنَّيا َضنَّْت ِبَمْنِزِل َساعةٍ 
                                                           

(ُ) - )  ينظر: الصحاح، لساف العرب، مادة )عىذىرى
 ِّْ/ُٓتيسير التفسير،  - (ِ)
 ٕٓٓ/ُٗ، كالمباب، ّٕٓ/ّ، كتفسير النسفي، َِٔ/ُينظر: تيذيب المغة، - (ّ)
 ّْٕ/ُ، كجميرة المغة )عذر( ِِِ/ُينظر: االشتقاؽ البف دريد،  - (ْ)
( لـ أعثر عمى قائمو، كىك في جميرة المغة، مادة - (ٓ)  ّْٕ/ُ)عىذىرى
 .ّْٕ/َُ، ك البحر المحيط ٕٓٓ/ُٗلـ أعثر عمى قائمو، كىك في المباب  - (ٔ)
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 (ُ)قاؿ الزجاج: )المعاذر(: )الستكر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

عرابو،  - (ُ)  ِّٓ/ٓمعاني القرآف كا 
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 (بَ يَ )غَ 

ا: ما غاب عف  كرد عف العرب )الغيب( بمعنى: كؿ ما غاب عنؾ، ك)الغيب( أيضن
ف كاف محصبلن في القمكب، كيقاؿ: )سمعت صكتا مف كراء الغيب(، أم: ال عيكف كا 

 .(ُ)مف مكضع ال أراه

إلى كجكد لغة أخرل تستعمؿ  أطفيشىذا ىك المعنى األصمي لمغيب، كأشار الشيخ 
ىذه المفظة في غير معناىا األصمي، كىي لغة )حمير(، فقاؿ في تفسير قكؿ الحؽ 

 :  كيبعد ما قيؿ إف  [ 82ٌوسف:  سورة] چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ (( :
 .(ِ)الغيب: الميؿ مف لغة )حمير(، أم: لـ نحفظ((

 كنخرج مف نص الشيخ بعدة أمكر:

 احتمالية كجكد لغة أخرل تستعمميا العرب بمعنى )الميؿ(. -ُ
ـ الشيخ ىذه المغة بعدـ حفظيا. -ِ  يقكِّ

ى ىذه المغة بقكلو: تتبعنا لمصادر التفسير كالمغة كجدت الطبرم قد أشار إل كمف
ذىكىرى أىف  اٍلغىٍيبى ًفي ليغىًة ًحٍميىرى ىيكى الم ٍيؿي ًبعىٍيًنًو(()) كى

، كىذه نسبة صريحة أيضا، ثـ (ّ)
ميا بقكلو:  : ))كجدت أبا حياف يذكر المغة كيقكِّ ٍعنىى قىٍكليييـٍ ًمٍف غىًريًب الت ٍفًسيًر أىف  اٍلمى كى

(( ًلٍمغىٍيًب، ًلم ٍيًؿ كىاٍلغىٍيبي  ككبلـ أبي حياف فيو استنكار ليذا المعنى  ،(ْ)الم ٍيؿي ًبميغىًة ًحٍميىرو
ُمع إقراره بأنيا لغة حمير.

كحاكلت تتبع ىذه المفظة فيما تكافر لدم مف مصادر، كلـ أجد ليا شاىدنا أك قكالن إال 
ة ما ذيكر أعبله، كيبدك أف الشيخ يستبعد ىذا المعنى لعدـ اتفاؽ معناه كسياؽ اآلي

                                                           

 ينظر: الصحاح، تاج العركس، مادة )غيب( - (ُ)
 ُُٖ/ٕتيسير التفسير،  - (ِ)
  َِٗ/ُّتفسير الطبرم،  - (ّ)
 ُّّ/ٔالبحر المحيط،  - (ْ)
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الكريمة، كيحتمؿ أف يككف )الغيب( محتمبلن لمعنى )الميؿ( مجازنا ال حقيقة، فالغيب 
 ما غاب عف العيكف، كالميؿ مما تغيب فيو األشياء عف العيكف.
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 )َفَتَح(

(األصؿ في  أنيا بمعنى )االنفراج(، كىي عكس )اإلغبلؽ(، يقاؿ: )فت حت  )فىتىحى

ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ : ، كمنو قكؿ الحؽ (ُ)كثرة الفتحاألبكاب( لمداللة عمى 

 [12الزمر:  سورة] چک  

ىذا مف حيث األصؿ، إال أنو كرد عف بعض العرب أنيـ يستعممكف ىذا المفظ في 
:  نزؿ بإحدل ىذه المعاني في قكلو  أف القرآف أطفيشمعافو أخرل، كذكر الشيخ 

،  [89ألعراف: ا سورة] چک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
فقاؿ: )) )الفتح( بمعنى: الحكـ كالقضاء، لغة حمير، كقيؿ: لغة مراد، ككجو ذلؾ أف 

 .(ِ))الحاكـ( يفتح مكاضع الحؽ كيظيرىا((

 ةكاضح مف كبلـ الشيخ أنو ينسب المغة إلى حمير كمراد، كقد تككف ىذه النسب
عماف يسمكف  مختمفة عما ذكره الفراء في تفسير اآلية نفسيا فقاؿ: )) أىؿ

 .(ّ))القاضي(: الفاتح كالفتاح((

كىنا يظير االختبلؼ بيف نسبة الفراء إلى أىؿ عماف، كنسبة الشيخ إلى حمير  
، كمنيـ مف نسبيا إلى أىؿ اليمف مف غير (ْ)كمراد، كالنسبة إلى حمير ذكرىا الزبيدم

                                                           

 ّٖٗ/ُ)فتح(، الصحاح  - (ُ)
 ُٖٕ/ّتيسير التفسير،  - (ِ)
 ّٖٓ/ُمعاني القرآف،  - (ّ)
 ٔ/ٕينظر: تاج العركس، )فتح(،  - (ْ)
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ألسعر ، كال يكجد تخصيص في كؿ ىذه األقكاؿ إال ما كجدتو في قكؿ ا(ُ)تحديد
 :(ِ)الجعفي

 يُّ نِ م غَ كُ تِ احَ تَ فَ  نْ ي عَ نِّ إِ فَ   واًل سُ ا رَ رً مْ عَ  غٍ مِ بْ مُ  نْ  مَ اَل أَ 

، فيك مف بني سعد العشيرة مف (ّ)كالجعفي مف بني الحارث بف مالؾ بف عكؼ
 مذحج، كىي قبيمة يمنية.

كيرل الباحث أنو عمى الرغـ مف اختبلؼ النسبة بيف ىذه القبائؿ إال أنو كارد 
اكيـ في ىذه المغة نظرنا إلى البيئة الجغرافية المشتركة، فضبل عف أف أىؿ عماف اشتر 

يستعممكف ىذا المعنى حتى في الكقت الحاضر، كىذا ما يدؿ عمى استعماليـ ليا 
ا.  قديمن

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لساف العرب، )فتح(  - (ُ)
، كنسػب إلػى ِٖ/ِقائمو األسعر الجعفي في تيػذيب المغػة )حػتـ(، ك تػاج العػركس )فػتح(  - (ِ)

ى محمػػػد بػػػف حمػػػراف الجعفػػػي فػػػي ، كنسػػػب إلػػػُِٖ/ُالكنػػػدم فػػػي جميػػػرة المغػػػة ،مػػػادة )تحػػػؿ( 
 ، كفييا ركاية.ْٕٔ، كرسالة الصاىؿ كالشاحج ْٔالكحشيات 

  ُْٓ/ّىػ(، دار صادر، بيركت، َّٔالمباب في تيذيب األنساب، ابف األثير )ت:  - (ّ)
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 (دَ نَ )كَ 

جاء في كبلـ العرب )كىنىدى يىٍكنىد كىنيكدنا(، بمعنى: كفر النعمة، كقاؿ الحسف: ىك المٌكاـ 
 .(ُ)لربو تعالى يعيدُّ المصيبات كينسى النعـ

كفي ىذا المعنى فص ؿ الشيخ االختبلؼ الميجي في استعماؿ ىذه الكممة، فقاؿ في 

: )) [7العادٌات:  سورة]  چہ  ہ   ہ  ہ    ھ  چ  : تفسير قكؿ الحؽ 
)الكنكد( بمساف كندة كحضرمكت: العاصي، كبمساف ربيعة كمضر: الكفكر، كبمساف 

نة: البخيؿ السيء المممكة، كالتفسير بمغة مضر أليؽ؛ ألف القرآف نزؿ بمسانيـ، كنا
 .(ِ)فيك الكفكر لمنعـ((

نخرج مف ىذا النص أف الشيخ ذكر ليذه الكممة ثبلث دالالت منسكبة إلى: كندة 
كحضرمكت، كربيعة كمضر، ككنانة، أما الداللة األكلى: كالتي تنسب إلى كندة 

الفراء عف الكمبي في قكلو: )) كزعـ أنيا لغة كندة  كحضرمكت، فقد ركاىا
، ككاضح مف نص الفراء أنو اقتصر عمى  (ّ)كحضرمكت )الكنكد( لكفكر بالنعمة((

 ذكر كندة كحضرمكت، كلـ يذكر المغات األخرل.

فعند الشيخ أف ربيعة كمضرنا استعممكا ىذه المفظة بمعنى: )الكفكر(، ككجدت ىذا 
 :(ْ)بف تكلب يصؼ امرأة كفرت مكدتوالمعنى في قكؿ النمر 

 إذا َعَمَقْت َحَباِئُميا ِبَرْىن  َكَنوٌد ال تمنُّ وال ُتَفاِدي

 (ُ)كالنمر بف تكلب مف عكؿ بف أدد المضرية
                                                           

 ، كتاج العركس، )كند(ّْْ/ّتيذيب المغة، )كند(  -ينظر:  - (ُ)
 ّْٔ/ُٔتيسير التفسير،  - (ِ)
 ِٖٓ/ّالقرآف، معاني  - (ّ)
 ُِّديكانو،  - (ْ)



 
215 

كجاءت ىذه المفظة أيضا عند كنانة بمعنى: )البخيؿ(، كما استعممت طيئ المعنى 
 :(ِ)نفسو، كمنو قكؿ أبي زبيد الطائي

 َغيَر َأنِّي ُأَمنِّي ِبَدْىٍر َكُنود  ْم َأْطُمْب َعنك َنْفًساإن تفتني َفمَ 

 أم: بدىر بخيؿ

كيرل الباحث أف المعنى األكؿ كالثاني يمكف جمعيما في استعماؿ كاحد؛ ألف 
المعصية ىي نفسيا كفر النعمة، فالعاصي ىك كفكر كجحكد بيذه النعمة؛ كلذلؾ 

 يمكف جمعيما.

ئي أف ىذه المفظة ىي مف المشترؾ الجزرم بحجة عدـ كيرل الدكتكر أحمد السامرا
، كربما جاءت عف طريؽ العربية الجنكبية؛ ألنيا لغة كندة (ّ)معرفة أصميا في العربية

 .(ْ)كحضرمكت، كىما مف اليمف، ثـ انتقمت إلى ربيعة كمضر

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 َّٗ/ُالشعر كالشعراء،  - (ُ)
 ٔٓشعره،  - (ِ)
 ينظر: لساف العرب، كتاج العركس مادة )كند( - (ّ)
 ّْٖينظر: الدرس الميجي،  - (ْ)
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 )لََها(

مالهً(: تستعمل العرب )اللهو( بمعنى: اللعب واًلشتغال بالهوى والطرب، و)ال

آًلت اللهو، و)لهى الرجل بحدٌث غٌره(: أنس به وأعجبه
(2)

. 

وردت لغة عن بعض العرب ٌستعملون )اللهو( فً غٌر المعنى األصلً الذي ذكر، 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   چ  : هذا المعنى فً تفسٌر قول الحق  أطفٌشوحكى الشٌخ 

) اللهو: الولد ، قال:  )[ 21األنبٌاء:  سورة] چژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  

بلغة حضرموت أو الزوج بلغة الٌمن((
(3)

. 

 وهً: نخرج من هذا بعدة دًلًلت،

 أن )اللهو( بلغة حضرموت ٌعنً: الولد. -

 وأنه بلغة الٌمن ٌعنً: الزوج. -

 

 فما صحة هذه النسبة؟ وما الرابط بٌن هاتٌن اللغتٌن؟

)اللهو(: الولد بلغة  ه: ))أما دًللة )اللهو( بمعنى: الولد، فهً لغة حكاها الفراء بقول

حضرموت((
(4)

في ليغىًة  (الم ٍيك) ))، وتابعه فً هذه النسبة الزجاج بقوله: 
ٍضرمىٍكتى  لىدى لىٍيكي  (:الميك) الكلد، كقيؿ :حى ا  (ْ)((الدٍنيىا المرأةي، كتأكيميو أف الكى وحكاه أٌضا

عبد القاهر الجرجانً
(6)

، وأبو القاسم الكرمانً
(7)

النسبة إلى ، وكلهم ذكروا 
 حضرموت صراحة، وفً هذا ما ٌكفً أدلة تقوي صحة هذه النسبة.

 

                                                           

 ينظر: الصحاح، كلساف العرب، كتاج العركس ، مادة )ليا( - (ُ)
 ِٔٔ/ٗتيسير التفسير،  - (ِ)
 ََِ/ِ معاني القرآف، - (ّ)
عرابو،  - (ْ)  ّٖٔ/ّمعاني القرآف كا 
ىػ(، تحقيؽ: كليد أحمد ُْٕدرج الدرر في تفسير اآلم كالسكر، عبدالقاىر الجرجاني )ت: - (ٓ)

ياد القيسي، مجمة الحكمة، بريطانيا، ط  ُُِٖ/ّـ، ََِٖ، ُالحسيف، كا 
دار القبمػػػة لمثقافػػػة ىػػػػ(، َٓٓغرائػػػب التفسػػػير كعجائػػػب التأكيػػػؿ، أبػػػك القاسػػػـ الكرمػػػاني )ت: - (ٔ)

 ّٕٓ/ِبيركت،  –جدة، مؤسسة عمـك القرآف  -اإلسبلمية 
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أما دًللة )اللهو( بمعنى: )الزوج(، فهً لغة محكٌة عن ابن عباس
(2)

، ونسبها 

ا إلى أهل الٌمن صراحة، فقال:  ًف: )) )الطبري أٌضا ( ًفي بىٍعًض ليغىًة أىٍىًؿ اٍليىمى الم ٍيكي
ٍرأىةي(( اٍلمى
 (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ُٓٗلغات القبائؿ الكاردة في القرآف الكريـ، - (ُ)
 ِّٖ/ُٔتفسير الطبرم،  - (ِ)
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 )َمَعَن(

كرد عف العرب أنيـ يستعممكف ىذا المفظ بمعنى )تباعد(، فيقاؿ: )معف الفرس كنحكه 
 .(ُ)يمعف معننا(، ك)المعف(: الشيء السيؿ اليسير

 أطفيشاستعمؿ بعض العرب ىذا المفظ في غير معناه الذم كضع لو، كذكر الشيخ 

 سورة] چڌ  ڌ   ڍ  چ :  ىذا التعدد الميجي في تفسير قكؿ الحؽ 

مف أمكاليـ المستحقة، كىك مف    چڍ  ڌ  ڌ   چ )) :، فقاؿ[ 1الماعون: 
الزكاة عند عمي كابف عمر كابف عباس... كقيؿ: ىك ما يتعاراه الناس بينيـ مف متاع 
البيت كالقدر كالمغبلة كالفأس عند ابف مسعكد ... ، كقيؿ: ىك الماؿ عند الزىرم، 

 .(ِ)كقاؿ: إنو لغة قريش((

نمحظ أف الشيخ ذكر عدة لغات ليذا الكممة كلـ ينسب إال كاحدة منيا، فما صحة ىذه 
 الجمع بيف ىذه المعاني كميا؟ما الشاىد عمى نسبتيا؟ كىؿ يمكف المعاني؟ ك 

يتعيف عمينا الكقكؼ عمى ما ذكره الشيخ مف ىذه المعاني قبؿ الشركع في مكضكع 
فيو منفعة حتى الفأس كالدلك كالقدر، ككؿ ما النسبة، فقد قيؿ: إف )الماعكف( كؿ ما 

 :(ْ)، كأنشدكا بيت األعشى(ّ)فيو منفعة مف قميؿ أك كثير

 مْ طِ حَ نْ ا يَ ىَ ؤُ جُ ؤْ ان جُ كَ  دْ قَ  عِ   اَل القِ  اتُ ة ذَ يَّ مِ الخَ  بُّ كُ يَ 

 مْ غِ تَ  مْ لَ  مْ ىُ اؤُ مَ ا سَ ا مَ ذَ إِ   وونِ اعُ مَ بِ  وُ نْ مِ  ودَ جْ أَ بَ 
                                                           

 ْٓ/ْينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ، مادة )معف(، كالمخصص ،  - (ُ)
 ُّٗ/ُٔتيسير التفسير،  - (ِ)
عرابػػو لمزجػػاج،  -، ِٓٗ/ّقػػرآف لمفػػراء، معػػاني ال -ينظػػر:  - (ّ) -، ّٖٔ/ٓكمعػػاني القػػرآف كا 

عراب القرآف لمنحاس،   ُٓٓ/َُ،  كالبحر المحيط، ِٕٗ/ٓكا 
 ُّديكاف األعشى، شرح كتعميؽ: محمد حسيف، المطبعة النمكذجية، مصر، ص- (ْ)
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العرب، كلكف لـ يحدد أم القبائؿ العربية التي بعض عف  (ُ)كىي لغة حكاىا الفراء
 استعممت ىذا المعنى.

كقيؿ )الماعكف( ىك الماؿ بمغة قريش، كىذه النسبة ركاىا أبك حياف عف ابف المسيب 
، كفي ىذا المعنى نسبة ظاىرة لقريش، فيـ يحصركف معنى )الماعكف( (ِ)كابف شياب
 في الماؿ.

 :(ْ)شدكا قكؿ الراعي النميرم، كأن(ّ)كقيؿ: )الماعكف( ىك الزكاة

 ياَل مِ يْ وا التَّ عُ يِّ ضَ ويُ  يمْ ونَ اعُ مَ   واعُ نَ مْ يَ  مْ لَ  المِ سْ ى اإلِ مَ عَ  ومٌ قَ 

 .(ٓ)كال يكاد يختمؼ معنى )الزكاة( عف )الماؿ( كثيرا، فالزكاة تخرج مف الماؿ

كقيؿ: ىك الماء، قاؿ الفراء: )) كسمعت بعض العرب يقكؿ : )الماعكف( ىك )الماء( 
 :(ٔ)أنشد فيوك 

 يمجُّ صبيره الماعون صبا    ----------------

 .(ٕ)كلست أحفظ أكلو((قاؿ الفراء: ))

                                                           

 ِٓٗ/ّمعاني القرآف، الفراء،  - (ُ)
 ْٓٓ/َُالبحر المحيط،  - (ِ)
عرابو، الزجاج، معاني ا - (ّ)  ُٓ/ْلقرآف كا 
 َِّشعر الراعي النميرم، ، - (ْ)
 ّْٗينظر: الدرس الميجي،  - (ٓ)
 ، كلساف العرب، مادة )معف(ِٓٗ/ّمعاني القرآف، الفراء، ينظر:  - (ٔ)
لػػيس كاضػػحا مػػراد الفػػراء بيػػذه العبػػارة، فػػإف أراد أكؿ البيػػت، فيػػذا ، ِٓٗ/ّمعػػاني القػػرآف،  - (ٕ)

ف أراد كىػػـ ألف مػػا ذكػػر  ه ىػػك الصػػدر، كعجػػزه )إذا نسػػـ مػػف الييػػؼ اعتػػراه( كقػػد ذكػػر العجػػز، كا 
 أكؿ القصيدة فقد كجده الدكتكر أحمد السامرائي، كىك قكلو:

 = أقكؿ لصاحبي ببراؽ نجدو      تبصر ىؿ ترل برقان أراه
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كيظير مف نص الفراء أنو سمع عف بعض العرب، كلكف لـ يصِّرح أم قبيمة منيـ 
 استعممت ىذا المعنى.

كنستطيع الجمع بيف ىذه األقكاؿ كميا أف )الماعكف( ىك الشيء اليسير الذم ال 
بغي أف يمنع، فالزكاة يخرج منيا ربع العشر مف مجمكع الماؿ، كالماؿ كالقدر كغيره ين

كميا أشياء يسيرة، قاؿ النحاس: " قاؿ أبك جعفر: كىذه األقكاؿ ترجع إلى أصؿ كاحد، 
نما ىك الظف بالشيء اليسير الذم يجب أال يظف بو" كفي ىذا المعنى أنشد  (ُ)كا 

 :(ِ)النمر بف تكلب

 نِ عْ مُ  رُ يْ غَ  ذلكَ  ياعَ ضَ  نَّ إِ فَ   يوِ فِ  مَ اَل أُ و فَ تُ عْ يَّ وال ضَ 

 أم: غير يسير كال سيؿ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

)معػػػف(، كىػػػك مكجػػػكد فػػػي حاشػػػية الصػػػحاح، ألحمػػػد عبػػػدالغفكر عطػػػار، كلسػػػاف العػػػرب، مػػػادة = 
 (ّْٗر: الدرس الميجي )ينظ

 ِٕٗ/ٓإعراب القرآف، النحاس،   - (ُ)
 ُّْديكانو،  - (ِ)
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 )َوَجَف(

 :) تقكؿ العرب: )كىجىؼى الشيء يىًجؼي كىٍجفنا ككجيفنا ككجكفنا(: اضطرب، ك)قٍمبه كاجؼه
 .(ُ)مضطرب خافؽ، ك)كاجفة(: شديدة االضطراب

بمعنى آخر استعممتو العرب، فقاؿ في تفسير  داللة ىذا المفظ أطفيشينقؿ لنا الشيخ 

: )) قاؿ ابف [ 8النازعات:  سورة] چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ : قكؿ الحؽ 
 .(ِ)عباس: خائفة بمغة ىمداف((

 فما صحة ىذه النسبة؟ كىؿ ىناؾ مف يشاركيـ في استعماؿ ىذا المعنى؟

ذه نمحظ مف نص الشيخ أف المغة مركية عف ابف عباس، كلما بحثت عف صحة ى
بالمعنى كالنسبة نفسيا التي نقميا الشيخ، ثـ كجدت  (ّ)الركاية كجدتيا عند أبي عبيد

ركاية أخرل منسكبة إلى ابف عباس، كىي ركاية الكزاف الحنفي: )) كاجفة، يعني: 
 .(ْ)خالية بمغة ىمداف((

( أنيا خالية مف األمف كالسككف، كعمى ىذا فيي بمعنى  ميكِّ كيحتمؿ في معنى )الخي
ئفة(، كىذا يؤكد صحة الركاية المنسكبة إلى ابف عباس، كلكف ىؿ مف شاىد يدؿ )خا

 عميو؟

 :(ٓ)كجدت في ىذا المعنى قكؿ قيس بف الخطيـ

 َأْكَباُدَنا من َوَرائيم َتِجفُ   ِإنَّا وَلْو َقدَُّموا التي َعِمُموا
                                                           

(ُ) -  .)  الصحاح ،ك تاج العركس  مادة)كىجىؼى
 ّٕ/ُٔتيسير التفسير،  - (ِ)
 َُّلغات القبائؿ الكاردة في القرآف،  - (ّ)
 َُٔلغات القرآف المركية عف ابف عباس،  - (ْ)
 ُُٔلديف األسد، دار صادر، بيركت، ديكانو، تحقيؽ: ناصر ا - (ٓ)
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 .(ُ)أم: تخاؼ كتضطرب، كقيس أزدم مف األكس

 :(ِ)ف العبدمثـ  كجدتو أيضا في شعر الصمتا

 َمَغاويًرا ِشَعاُرُىُم الُحُتوفُ   وَمْن َكرِه الُحُتوَف فإنَّ فينا

 َطَعاًما َقطُّ ليس لو ُضُيوفُ   ومن َيِجُف الضيوَف فما َأَرْدَنا

، كىذا يعني أف عبدالقيس (ّ)كالصمتاف مف بني عبد القيس بف جديمة مف ربيعة
 شاركت األزد كىمداف في ىذا المعنى.

ا لدينا أف ىذه الميجة لـ تكف مقتصرة عمى ىمداف كحدىا، فقد إذنا أصب ح كاضحن
شاركيا في ذلؾ عبدالقيس كاألزد، كقد يككف أكثر مف ذلؾ، إال أننا لـ نتكصؿ إلى 
شكاىد تقكدنا إلييا، كالمبلحظ ليذه المعاني يجد أف ىناؾ عبلقة داللية بيف ىذه المغة 

بلـ العرب؛ ألف اضطراب القمب كخفقانو كالمعنى األصمي لكممة )كىاًجفىة( في ك
 عبلمة مف عبلمات الخكؼ كانعداـ الطمأنينة.

 

 

 

 

                                                           

 ُِّ/ُ، كمعجـ الشعراء، ُِٓ/ُطبقات فحكؿ الشعراء،  - (ُ)
ىػػ(  َّٖالبيت في حماسة الخالدييف )األشباه كالنظائر( ألبي بكر محمد بف ىاشـ  )ت:  - (ِ)

ىػ( ،تحقيؽ: الدكتكر السيد محمد يكسػؼ، مطبعػة لجنػة التػأليؼ ُّٗ، كأبي عثماف سعيد )ت:
 ِٖٓ/ِـ، ُٓٔٗترجمة كالنشر، كال

 ََٓ/ُالشعر كالشعراء،  - (ّ)
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 )يأس(

)اليأس(: القنكط، كقيؿ: )اليأس(: نقيض الرجاء، ك)يئس مف الشيء ييأس(، 
( نادر عند سيبكيو، كالمصدر: )اليأس، كاليآسة، كاليأس(، يقاؿ: )فبلف يائس  ك)يىٍيًئسي

، كيؤكس، كيىؤيس  .(ُ)(، كالجمع: )ييؤيكس(كيًئسه

كقد تخرج ىذه المفظة عف المعنى األصمي إلى معافو آخرل عند بعض العرب، كمف 

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ :   في تفسيره لقكؿ الحؽ أطفيشذلؾ ما ذكره الشيخ 

، فقاؿ: )) أك ييأس بمعنى: [ 42الرعد: ] سورة   چ ک  گ  گ  گ  گ    ڳ
مف النخع، أك لغة النخع، أك يستعمؿ )اليأس( في )يعمـ( عمى لغة ىكازف، أك قكـ 

معنى العمـ؛ ألف اآليس مف الشيء عالـ بأنو ال يككف، كالرجاء بمعنى الخكؼ، 
كالنسياف بمعنى الترؾ، كذلؾ أف )اليأس( مسبب عف عمميـ بأف إيمانيـ الميؤكس 

ا(( منو ال يككف إال معمكمن
(ِ). 

 ىذا النص نرل:كمف 

 إلى ىكازف كقـك مف النخع.أف الشيخ ينسب المغة  -ُ
 قد يككف )اليأس( بمعنى العمـ مجازنا ال حقيقة. -ِ

كلمحديث حكؿ ىذه النسبة كالمعنى عمينا مراجعة عدد مف األقكاؿ ككتب التفسير 
 كالمعاني لنتحقؽ مف صحتيا، كىؿ المعنى الكارد في ىذه المفظة يمكف تأكيمو مجازا؟

                                                           

 ينظر: الصحاح، لساف العرب، مادة )يأس(. - (ُ)
 ِٓٔ/ٕتيسير التفسير،  - (ِ)
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كىذا  ،(ُ)مف الشيء عالـ بأنو ال يككف(( ليأسمجاز؛ ألف ا ذىب الزجاج إلى أنو ))
القكؿ ذكره الشيخ حرفيا في نصو إشارة إلى كجكد الخبلؼ، كذىب الفراء إلى أنو لـ 

، كرد  عميو األلكسي (ِ)يأًت )اليأس( بمعنى )العمـ(؛ لعدـ سماعو عف أحد مف العرب
مـ( حقيقة مف لـ يحفظ، كرج ح أف يككف )اليأس( بمعنى )الع ىأف مف حفظ حجة عم
 ، (ّ)ال مجازا أك تضمينا

كالذم يبدك لي أف الفراء في نصو يذىب إلى أف المعنى مجازم ال حقيقة، كالغريب 
أف الفراء نفسو يحكي عف ابف عباس أف )اليأس( بمعنى )يعمـ(، لغة النخع، كيكاد 

 يقكؿ أف )يعمـ( معنى كامف في )ييأس(، كىذا التأكيؿ فيو تكمؼ ظاىر.

المعنى، أما مف حيث صحة النسبة، فقد أشار الشيخ إلى ىكازف  ىذا مف حيث
كالنخع أك بعض منيـ، فما صحة ىذه النسبة؟ كىؿ ىؤالء كحدىـ مف يستعمؿ ىذه 

 المفظة في معنى )يعمـ(؟

، كلـ تنفرد ىكازف بيذه (ْ)ذكر أبك حياف أف القاسـ بف معف ذكر أنيا لغة ىكازف
نما نسبت إلى النخع ، (ٔ)كىـ بنك النخع بف عمرك بف مذحج القحطانية، (ٓ)المغة، كا 

، كليست النخع جميعا، كقيؿ: لغة بني (ٕ)كقيؿ: ىي لغة بني كىبيؿ مف النخع
، كلكف كجدت أف (ُ)، كىي نسبة مبيمة؛ إذ إف بني مالؾ عند العرب كثير(ٖ)مالؾ

                                                           

عرابو،  - (ُ)  ْٖ/ّ، كينظر:فتح القدير،  ُْٗ/ّمعاني القرآف كا 
 ْٔ/ِينظر: معاني القرآف،  - (ِ)
 ُٔٓ/ُّينظر: ركح المعاني،  - (ّ)
 ّٖٗ/ٔبحر المحيط، ال - (ْ)
 ، ُٔٓ/ُّ،كركح المعاني،  ّٕٓ/ُالصحاح )يئس(، كالمحتسب، -ينظر:  - (ٓ)
 ُُٕٔ/ّمعجـ قبائؿ العرب،  - (ٔ)
 ّٕٓ/ُالمحتسب،  - (ٕ)
 ْٓٔ/ْينظر: الدر المنثكر،  - (ٖ)
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لى النخع، فكجدت في ىكازف بط ننا مف بني مالؾ ىؤالء ما يعكد نسبيـ إلى ىكازف كا 
لعقيؿ ىـ: بنك مالؾ مف بني خفاجة بف عمرك بف عقيؿ، ككجدت في النخع بطننا ىـ 

 .(ِ)بنك مالؾ بف النخع

كأرل أف النسبة إلى بني مالؾ بف النخع أقرب؛ ألف بني كىبيؿ الذيف سبؽ ذكرىـ 
، فيـ نفسيـ إال أف بعض العمماء سماىـ (ّ)يعكدكف نسبا إلى بني مالؾ بف النخع

 .(ْ)إلى أصميـ )سعد بف مالؾ( نسبيا آخركفك  )بني كىبيؿ(

 كبعد ىذا العرض، ىؿ ىكازف كالنخع كحدىـ مف يستعمؿ ىذه المغة؟

كجدت مجمكعة مف الشكاىد تستعمؿ ىذه المغة ، كمنيا قكؿ سحيـ بف كثيؿ 
 :(ٓ)الرياحي

 ألم تيأسوا أني ابن فارس زىدم  أقول ليم بالشعب إذ يأسرونني

 :(ٕ)، كمنو قكؿ رياح بف عدم(ٔ)ظمة مف تميـكسحيـ مف يربكع بف حن

ن كنت عن أرض العشيرة نائيا  ألم ييأس األقوام أني أنا ابنو  وا 

 .(ُ)كىك كذلؾ يرجع إلى يربكع بف حنظمة مف بني تميـ

                                                                                                                                                                      

 َُّّ -َُِٔ/ّينظر:  معجـ قبائؿ العرب  - (ُ)
 َُّّ/ّالمصدر نفسو،  - (ِ)
 ُِٓٓ/ ّلعربمعجـ قبائؿ ا - (ّ)
 َُِينظر: ليجة ىكازف، عمي حسف عبداهلل نكافمة،  - (ْ)
، كتػػػػػػاج ُّٖ/ُٓ، كنيايػػػػػػة األرب فػػػػػػي فنػػػػػػكف األدب، ُٔ/ْالبيػػػػػػت فػػػػػػي: المخصػػػػػػص،  - (ٓ)

 العركس،)يأس(.
 َُٓ/ُِ، كأنساب األشراؼ، ٖٕٓ/ِينظر: طبقات فحكؿ الشعراء،  - (ٔ)
 ّٕٓ/ُ)يأس(، كالمحتسب،  ُّّ/ٕالبيت في العيف،  - (ٕ)
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 النخع في ىذه المغة.ك ة شارككا ىكازف ربكع بف حنظمكبيذا نرل أف بني ي

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ىػػػ(، تحقيػػػؽ: د. محمػػد عبػػػد المعيػػد، دائػػػرة المعػػػارؼ ّْٓينظػػر: الثقػػػات البػػف حبػػػاف)ت:  - (ُ)
 .ُْٖ/ُـ، ُّٕٗ، ُالعثمانية، كزارة المعارؼ اليندية، ط
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 الخاتمة

 فيرس القبائل والبيئات

 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 



 
281 

 الخاتمة، وأىم نتائج البحث

 المصطفى، كآلو كصحبو كمف اىتدل الحمد هلل ككفى، كالصبلة كالسبلـ عمى الرسكؿ
 أما بعد،،،

فقد أخذني مكضكع الميجات مأخذ المحب لحبيبو، كشدني لمطالعتو كالبحث كالتنقيب 
رائد في تذكؽ  أثريخ كالتراجـ، ككاف لو ب كالتار عنو في كتب التفسير كالمغة كاألنسا

ا بيذه القطكؼ الشعر كاالىتماـ بشكاىده كمسائمو، كفي الكاقع أنني استمتعت جدا 
ليو في بضع كرقات، المغكية كالميجية، كرأيت أنو مف الصعب تمخيص ما تكصمت إ

ضاءات، ككاف مف  ا لتسجيؿمضطرن  نفسي إال أنني أجد ما تكصمت إليو مف نتائج كا 
 نتائج ىذا البحث:

بعقمية لغكية فذة، استطاع أف يكتب في  أطفيشتمي ز الشيخ محمد بف يكسؼ  -ُ
شتى مجاالت المغة صكتا كصرفا كنحكا كداللة، كلـ ييمؿ المجاؿ الميجي مف 

 ىذه العقمية المغكية.
كاف لمجانب المغكم حضكر بارز في )تيسير التفسير(، كىك شأف معظـ  -ِ

ا في الكقكؼ عمى لذيف يعتمدكف لغة القرآف أساسن المفسريف المتضمعيف، ا
 تفسيره كتعميؿ ألفاظو كمعانيو.

 –كفؽ البيئة الجغرافية، فالبيئة ليست  عمى ال ينبغي دراسة الميجات -ّ
سببنا لتأثر الميجات أك انتقاليا، كعميو يجب دراسة الميجات بناءن  -بالضركرة

 عمى الظكاىر المغكية ال البيئية.
في تيسير دراسة  اميمن  أثرنا مدرس الميجيلؿ الدراسة أف استفدت مف خبل -ْ

ف كثيرنا مف ألسيما النحكم كالصرفي منيا،  الك مجاالت المغة المختمفة، 
القكاعد كالمسائؿ تندرج ضمف االختبلؼ الميجي، كبالنظر إلى ىذا االختبلؼ 
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م فىة كالشاقة عمى النحكييف  فإنو يحؿُّ كثيرنا مف التأكيبلت كالتقديرات المتكى
كالصرفييف كالمتعمميف، كبيذا يسيـ الدرس الميجي في تيسير دراسة النحك 

 كالصرؼ بشكؿ خاص.
لمغة، إذ إف منيجيـ ايتطرؽ البحث في بعض األحياف إلى تقكيـ القدماء  -ٓ

يعتمد عمى المنيج الكصفي التعميمي، فغالبنا ما يصفكف الظاىرة الميجية 
 يمة، كالنادرة كليس في كبلـ العرب.بالجكدة كالحسف، كالفصيحة كالقم

نما كاف ناقبلن في   -ٔ لـ يكف الشيخ مبتكرا في نسبة الميجات إلى أصحابيا، كا 
ا لما ينقمو.  أكثر نصكصو، كفاحصن

 ، كتنكعت مصطمحاتو عمى النكعيف:المغاتتقكيـ يستعمؿ الشيخ مصطمحات  -ٕ
فصيح،  مصطمحات النكع: ) شاذ، جارو عمى القياس، الصحيح، شييرة، غير -

 أليؽ، خطأ(
 مصطمحات العدد: )قميؿ( -

 اا، كيخالفيـ أحيانن كىك في ىذه األلفاظ التقكيمية يكافؽ مف سبقو مف المغكييف أحيانن 
مىٍيـ أخرل ( عند بني سي ا لغة )ظىٍمتى مى ، كردِّه عمى سيبكيو  كابف عصفكر  حينما قىك 

في غير لغة سميـ، أك أراد  بالشذكذ، قاؿ: )) إف الشذكذ المذككر قد يراد بو: ال يطرد
بو القياس، أم: ال يقاس بالنظر إلى لغة غير سميـ لقمة كركده فييا مطمقا، أك لقمتو 
ُـّ عف العقمية المغكية التي  بالنسبة لمغة سميـ؛ إذا ىك في لغة سميـ أكثر((، كىذا يىًن

 يتمتع بيا الشيخ في تكجيو المغات كتأكيؿ األكجو المحتممة.

( كػػ الشيخ أيضن  كمما تمسؾ بو ًكـ بشذكذ المصدر)ًفع اال( مف الفعؿ )فىع ؿى ا ما حي
تصريح ا إلى قراءة الجميكر ك ، مستندن مقيس أنوالشيخ إلى  إذ ماؿ)كذ بى ًكذ ابنا(، 

( كمو فاشو في كبلـ فصحاء مف العرب ، كىك  الزمخشرم بأف )ًفع اؿ( في باب )فىع ؿى
 عركفة )الغمبة أمارة القياس(.يعمؿ في ىذا الرأم بالقاعدة الم
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عضيـ بعدـ كركد مصدر عمى كزف )تىٍفعيمىة( إال )تىٍيميكىة( غير بإف ادعاء  -ٖ
 صحيح مف جيتيف:

: كركده عند سيبكيو في لفظتي: )التىضير ه ، التىسير ه( ، كأشار إلييما الشيخ   أطفيشأكالن
بة، الت ٍنقيمىة( كبيذا لـ تصبح في النص، كأكرد الزمخشرم أيضا لفظتيف ىما: )التنضي

 )تىٍيميكىة( كحيدة بيذا الكزف فقد شاركتيا ألفاظ أخرل.

ثانيا: أنيـ جعمكا )تىٍفعيمىة( بابنا في المصادر ال يرد منو إال )تىٍيميكىة( ، كيقركف أنو ليس 
في كبلـ العرب غيرىا، كيصفكف ما جاء بكسر البلـ )التيًمكة( بالشاذ، بينما كرد 

، فمماذا يجعمكف األقؿ (ك تىٍكًممىة، تىٍجًربة)مىة( كثير مف األلفاظ مثؿ: عمى كزف )تىٍفعً 
ا أنو ال يكجد نص يستعمؿ )تىٍيميكىة( بالضـ إال ما جاء في  بابنا، كاألكثر شاذ ا؟ عممن
ىذه اآلية، كىك أمر يقكدنا إلى جكاز ىذه المغة ال إلى فساد ما سكاىا، فالسماع 

 مع، كليس عمى تخطئة ما لـ يسمع.يحممنا عمى القكؿ بصحة ما س

أنيا عكممت معاممة األسماء ك  قاء )القصكل( بالكاك عمى األصؿبف تعميؿ إ -ٗ
ذا أردنا أف نسمـ ىذا األمر عمى الكممة  غير كاؼو لتسكيغ مجيئيا بالكاك؛ كا 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ :  قكلو فمماذا لـ ينطبؽ عمى )الدنيا( الكاردة في 

كمع   [ ؟53األنفال:  سورة] چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ    
تتعدل ىذا  -عمى ما تكصمت إليو–التسميـ بصحة ىذا القياس إال أف العمة 

كرد في كتب المغة أف ىذه المفظة  إذؿ الصرفي إلى التحميؿ الميجي، التحمي
 )القصكل( استعممت عند العرب بميجتيف:

 )لغة أىؿ الحجاز )القصكل 
  إال أف الشائع ىك ة أىؿ نجد كقيس كتميـ)القصيا( لغكالمغة الثانية بالياء ،

 استعماؿ الحجازييف.
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أنو ال دليؿ يدؿ عمى مف كضع اإلعراب  تكصمت في ىذا البحث إلى -َُ
بالحركات ىك األصؿ، كما سكاه فرع أك تطكر عنو، كحينما يقكؿ النحكيكف: 
إف اإلعراب بالحركؼ في المثنى أك الجمع السالـ نائب عف الحركة، فيذا 

إلى ما ييٍعرىب بالحركات في العربية، حتى صار ىك األصؿ، كما بالنظر 
يعرب بالحركؼ ال يتجاكز المثنى كالجمع السالـ كاألسماء الستة كاألفعاؿ 
ف كثر استعماليا؛ كلذلؾ  الخمسة، فيذه بالمكازنة مع فركع العربية قميمة كا 

بذلؾ جعمكا الحركات عبلمات أصمية، كالحركؼ عبلمات فرعية، كليس يقصد 
أف المثنى أصؿ إعرابو بالحركات كالحركؼ فرع منو، فكؿ استعماؿ مف 

 ىاتيف المغتيف أصؿ، ككؿ أصؿ منسكب إلى ليجة بذاتيا.
نفسِّر نص الشيخ في كاك الثمانية أنيا جائزة في كبلـ العرب ككاردة،  -ُُ

إال أنو ال بيد  لمعنى مف معاني الكاك يرافقيا، إذ ال يطمؽ عمييا أنيا )كاك 
الثمانية( فحسب، بؿ ال بيد  ليذه الكاك مف تأدية معنى كالعطؼ أك االستئناؼ 
ف كردت، كىك مكقؼ  أك الحاؿ كغير ذلؾ، فيي عنده ال تؤدم معنى بذاتيا كا 

 تكفيقي يجمع بيف اآلراء كيسدد بينيا.
أف الستعماؿ )الزميرير( في لساف العرب  تكصمت في ىذا البحث إلى -ُِ

المقارنة بيف المعنييف، فحيف استعمؿ  اربنا داللياا مفلطائييف تقكاستعماؿ ا
الطائيكف بالمعنى القريب،  ياالعرب )الزميرير( بمعنى: البرد الشديد، كاستعمم

أم: ما يدؿ أك يشير إلى البرد كىك زكاؿ الشمس كظيكر القمر، كال سيما أف 
بلمة لمحرِّ فػػ )الشمس( المذككرة في اآلية ع ،اآلية استعممت أسمكب المقابمة

 الشديد، كيقابميا )القمر( إشارة إلى البرد الشديد.
إف استعماؿ القرآف لكثير مف المفردات الميجية يدلؿ عمى ضركرة  -ُّ

 فضبلن عفاعتبار الميجات عمكمنا، كعدـ االقتصار عمى المغة الفصحى فقط، 
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ـ ىذه المفردات ييكًحي بذكباف ىذه الميجة في كبل الكريـ أف استعماؿ القرآف
 العرب كاندماجيا مع مفردات المغة المييمنة.

قد تشترؾ ليجات العرب عمى لغة معينة، كقد يكجد في القبيمة نفسيا  -ُْ
ما لسماع المغة كال قياس فييا.  أكثر مف لغة، إما لشيكع المغتيف، كا 
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 فهرس القبائل والبٌئات

  الصفحة البيئة أو القبيمة م
، ُْٕ، ُِِ، ُُِ، ّٖ، ِٖ، ِٕ األزد ُ

َُٓ ،ُُٖ 
 

، ُُِ، ُُٖ، ٓٗ، ِٕ، ِٔ، ِٓ أزد شنكءة ِ
ُِّ ،ُْْ ،ُْٓ ،ُْٔ ،ُْٗ ،
َُٓ، ُُٓ، ُُٔ 

 

  ُْٖ، ُْٕ، ُّ، ِٔ، ِٓ أزد عماف ّ
، ّٕ، ّٔ، ِٗ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِِ أسد ْ

ّٖ ،ِْ ،ْٓ ،ٓٗ ،َٔ ،ٗٓ ،َُُ ،
ُُٓ ،ُُٔ ،ُِٓ ،ُِٔ ،ُِٕ ،ُِّ 

 

  ُْٖ، ِٖ مافأىؿ الجبؿ األخضر مف ع ٓ
، َٓ، ْٕ، ْٔ، ْْ، ِٕ، ِٔ، ِٓ أىؿ الحجاز ٔ

ُٓ ،ْٓ ،ٔٔ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ُٕ ،ّٖ ،
ْٗ ،ٗٓ ،َُُ ،َُِ ،َُّ ،َُٕ ،

ُُْ ،ُُٓ ،ُِٕ ،ُِٗ ،َُّ ،
ُُّ ،ُِّ، ُّّ، ُّٕ ،ُّٓ، 
ُْٓ ،َُٔ، ُُٔ، ُٖٗ 

 

  ْٔ، ِٖ أىؿ الحجر مف عماف ٕ
، ُٗ، ٖٗ، ٖٖ، ٕٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ أىؿ اليمف ٖ

ِٗ ،َُٗ ،ُُِ، ُْْ ،ُْٓ ، 
ُٕٔ ،ُُٕ ،ُٕٔ 

 

  ُُِ، ُُُ، َُٗ، ِٖ، ِٔ، ِٓ أىؿ تمؾ الناحية ٗ
، ُِٓ، ُّٖ، ُّٕ، ِٕ، ِٔ، ِٓ أىؿ تيامة َُ

ُّٓ 
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  ْٔ، ِٖ أىؿ قرل بكشر مف شماؿ عماف ُُ
  ُُٖ، ْٓ، ِٖ األكس  ُِ
، ُُِ، ُُُ، َُٕ، ُٗ، ِٖ، ِٕ بكر بف كائؿ ُّ

ُُّ ،ُُٓ ،ُُٔ ،ُُٓ 
 

  ُِّ، ِٖ بنك داـر ُْ
  ُّٕ، ُِٕ، ِٕ بنك عكؿ ُٓ
، َُُ، َُٗ، ّٗ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ بني الحارث ُٔ

ُُُ ،ُُِ ،ُُّ ،ُُٓ ،ُُٖ ،ُِٕ 
 

  ُُِ، ُُُ، َُٗ، ِٖ، ِٔ، ِٓ بني العنبر ُٕ
  َُٗ، ِٖ، ِٔ، ِٓ بني الييجـ ُٖ
، ُُّ، ُُِ، ُُُ، ِٕ، ِِ، ُِ بني سعد ُٗ

ُْٖ 
 

  ُٖٓ، ُْٖ، ِٖ ظمة بني يربكع بف حن َِ
، ّٔ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِْ، ِِ تميـ ُِ

ِْ ،ْْ ،ْٕ ،ِٓ ،ّٓ ،ْٓ ،َٔ ،
ُٔ ،ِٔ ،ٔٔ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ّٗ ،ْٗ ،
ٗٓ ،ٗٗ ،ََُ ،َُِ ،َُّ ،َُٓ ،

َُٕ ،َُٖ ،ُُُ ،ُُِ ،ُُّ ،
ُُْ ،ُُٓ ،ُُٔ ،ُُٗ ،ُِِ ،
ُِّ ،َُّ ،ُُّ ،ُِّ، ُّّ ،
ُّٓ ،ُّٔ، ُّٕ، ُّٗ ،ُُٓ ،
ُٓٗ ،َُٔ ،ُٔٓ ،ُْٖ ،ُٖٗ 

 

  ُُٗ، ِٕ ثقيؼ ِِ
، ُْٔ ،ُْٓ، ّٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ حمير ِّ

ُٓٓ، ُٓٔ، ُٔٔ ،ُٔٗ ،ُُٕ 
 

  ُِٔ، ُُُ، َُٗ، ِٖ، ِٔ، ِٓ خثعـ ِْ
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  ُْٓ، ِٕ خزاعة ِٓ
  ْٓ، ْٕ الخزرج ِٔ
  ُْٔ، ُّٔ، ِٔ، ِٓ خزيمة ِٕ
، َُٖ، َُٕ، ِٗ، َٗ، ِٕ، ِٔ، ِٓ ربيعة ِٖ

ُُُ ،ُُِ ،ُُّ ،ُُٓ ،ُّٕ ،
ُْٕ ،ُُٖ 

 

 ،ٕٔ، ُٓ، َٓ، ُْ، ِٖ، ِٔ، ِٓ زبيد ِٗ
ِٕ ،ّٖ ،َُِ ،َُٗ ،ُُُ ،ُُِ 

 

  ُٕ، ِٕ سفمى مضر َّ
، ِْ، ّٖ، ُّ، ِٔ، ِٓ، ِِ، َُ، ٗ سميـ ُّ

َٔ ،ٕٔ ،َٖ ،ُٖ ،ِٖ ،ّٖ ،ْٖ ،
َُُ ،ُٖٖ 

 

  َُٖ سفمى قيس ِّ
، ُُٖ، ّٖ، ِٖ، ُٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ طيئ ّّ

َُِ ،ُٕٓ ،ُْٕ 
 

  َُِ، ِٕ ازعالية الحج ّْ
  ُٗ، ِٖ، ِٔ، ُٔ، ِٕ عامر بف صعصعة ّٓ
  ُُٖ، ِٖ عبدالقيس ّٔ
  ، ُُِ، ُُُ، َُُ، ِٖ، ِٔ، ِٓ عذرة ّٕ
، ّْ، ّٗ، ّٖ، ّٔ، ِٕ، ِٔ، ِٓ عقيؿ ّٖ

ُٔ ،ٖٔ ،ُِٕ ،ُِٖ ،ُُّ ،ُّٓ 
 

  ِٕ عميا قيس ّٗ
  ُْٕ، ُْٔ، ُّ، ِٔ، ِٓ غساف َْ
  ِٔ، ِٕ غطفاف ُْ
 ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِْ، ِِ، ُِ، َِ قريش ِْ
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ِٖ ،ْٕ ،ْٓ ،ٔٔ ،ّٕ ،ْٕ ،ُُٗ ،
ُُّ ،ُّّ ،ُّٔ ،ُّٕ ،ُّٖ ،
ُّٗ ،ُٔٓ ،ُٕٕ ،ُٕٖ 

  ُُِ، َُٖ، َُٕ، ِٕ قضاعة ّْ
، ِّ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِْ، ِِ قيس ْْ

ّٔ ،ّٕ ،ْٓ ،ٕٓ ،ُٕ ،ٕٕ ،ٖٔ ،
ُٗ ،ّٗ ،ْٗ ،ٗٓ ،َُِ ،َُّ ،

َُٕ ،َُٖ ،ُُٓ ،ُُٗ ،ُِٗ ،
ُُّ ،ُٓٗ ،َُٔ ،ُٖٗ 

 

، ٗٗ، ٖٗ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِِ كنانة ْٓ
َُٗ ،ُُُ ،ُُِ ،ُُّ ،ُِٕ ،
ُْٓ ،ُّٕ ،ُْٕ 

 

  ُْٕ، ُّٕ، ِٔ، ِٓ كندة ْٔ
  ُُٕ، ُُِ، َُُ، ِٖ، ِٔ، ِٓ مراد ْٕ
، َُٓ، ِٗ، ُٗ، ُٕ، ِٕ، ِٔ، ِٓ مضر ْٖ

ُّٕ ،ُْٕ 
 

  ُٖٓ، ُْٖ، ُّٖ، ُِٖ، ِٔ، ِٓ النخع ْٗ
  ُْٓ، ِٕ نصر َٓ
، ّٖ، ِٖ، ُٖ، ْٕ، ِٔ، ُٔ، ِٕ نمير ُٓ

ُٗ ،ُُٓ ،ُٕٖ 
 

، ّْ، ُّ، َّ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِِ ىذيؿ ِٓ
ْْ ،ْٕ ،ِٓ ،ّٓ ،ْٓ ،ُِّ ،ُِْ ،

ُّٕ ،ُْٖ ،ُْٗ ،َُٓ ،ُُٓ ،
ُِٓ ،ُّٓ 

 

، َُٖ، ُُِ، ُُُ، ِٖ، ِٔ، ِٓ ىمداف ّٓ
ُُٖ 
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، ُُٔ، ُُٓ، ُٗ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِِ ىكازف ْٓ
ُْٓ ،ُِٖ ،ُّٖ ،ُْٖ ،ُٖٓ 
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 قائمة المصادر كالمراجع
 

 بعد القرآف الكريـ
 

 أكال: المطبكعات:
 

سميماف بف سالـ السحيمي،  الدكتكرإبداؿ الحركؼ في الميجات العربية،   -ُ
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ/ ُطمكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنكرة، 

، ىػ(ُّٓالحمبي )ت:  المغكم عبدالكاحد بف عمي اإلبداؿ، أبك الطيب   -ِ
 ـ.ُُٔٗ -ىػَُّٖتحقيؽ: عز الديف التنكخي، دمشؽ، 

الدكتكرة خديجة الحديثي ، مكتبة النيضة ،  ،أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو  -ّ
 ـ.ُٓٔٗ-ُّٖٓ /ُبغداد ، ط

 إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر، الشيخ أحمد محمد البنا  -ْ
الـ الكتب، بيركت، شعباف إسماعيؿ، عالدكتكر تحقيؽ:   ،ىػ(ُُُٕ)ت: 

 ـ.ُٕٖٗ /ُط
أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر اإلتقاف في عمكـ القرآف،   -ٓ

، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الييئة ق(ُُٗ)ت:  لسيكطيا
 ـ .ُْٕٗ القاىرة،  العامة لمكتاب،المصرية 

 - ىػَُْٖعبدالصبكر شاىيف، الدكتكر أثر القراءات في األصكات،    -ٔ
 ـ، مكتبة الخانجي، القاىرة.ُٕٖٗ

آراء الشيخ محمد بف يكسؼ اطفيش العقدية، مصطفى بف الناصر كينتف،   -ٕ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕالجزائر، -جمعية التراث، القرارة
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إرتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي    -ٖ
ؿ( مطبعة ىػ( تحقيؽ/ مصطفى احمد النماس، ) الجزء األك ْٕٓاألندلسي )

-ـ، ) الجزء الثاني( مطبعة المدني، القاىرةُْٖٗ-ىػ َُْْالنسر الذىبي، 
 ـ.ُٕٖٗ-ىػ َُْٖ/ ُط

أساس الببلغة، أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم    -ٗ
-ىػ ُِّٕتحقيؽ : عبدالرحيـ محمكد، مطبعة أكالد اكرفانر، -ىػ(ّٖٓ)

 ـ.ُّٓٗ
، تحقيؽ: ىػ(ُِّ)ت:  دريد بفبي بكر محمد بف الحسف االشتقاؽ أل -َُ

 ـ.ُُٗٗ/ُعبدالسبلـ ىاركف، دار الجيؿ، بيركت ، ط
إصبلح المنطؽ، ابف السكيت، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، كعبدالسبلـ  -ُُ

 .ـُْٗٗ /ْىاركف، دار المعارؼ، القاىرة، ط
األصكات المغكية، كماؿ بشر، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة،   -ُِ

 ـ.َََِ
طبعة المىػ(، تحقيؽ: أكغست ىفنر، ِٓٓني )ت:األضداد لمسجستا  -ُّ

 ضمف كتاب )ثبلثة كتب في األضداد(.ـ، ُُِٗكليكية، بيركت، الكاث
عزة حسف، دار طبلس الدكتكر الطيب المغكم، تحقيؽ:  كاألضداد، أب -ُْ

 ـ.ُٔٗٗلمترجمة كالنشر، 
أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبدالرحمف إعجاز القرآف كمعترؾ األقراف،   -ُٓ

، دار الكتب العممية، بيركت ، ق(ُُٗ)ت:  لسيكطيابف أبي بكر 
 ـ.ُٖٖٗ/ُط
 الدكتكرإعراب القراءات السبع كعمميا، ابف خالكيو، تحقيؽ:   -ُٔ

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْعبدالرحمف العثيميف، مكتبة الخانجي، القاىرة ، 
العكبرم، تحقيؽ: محمد السيد أبك البقاء إعراب القراءات الشكاذ ،   -ُٕ

 ـ.ُٔٗٗ، ُلبناف، ط-كتعزكز، عالـ الكتب، بير 
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زىير غازم زاىد، عالـ الدكتكر إعراب القرآف، النحاس، تحقيؽ:   -ُٖ
 ـ .ُٖٓٗ /ِالكتب، بيركت، ط

األغاني، أبك الفرج األصفياني، تحقيؽ: سمير جابر، دار الفكر،   -ُٗ
 .ِبيركت، ط

ىػ(، دائرة ُٓٓالقاسـ عمي بف جعفر ابف القطاع )ت:  أبكاألفعاؿ،  -َِ
 ىػ.َُّٔ المعارؼ العثمانية،

االقتراح في عمـ أصكؿ النحك، جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ محمد   -ُِ
 ـ.َُُِ /ّحسف،  دار الكتب العممية، بيركت،ط

اإلقناع في القراءات السبع، أحمد بف عمي الغرناطي المشيكر بابف   -ِِ
عبد الحميد  فطامش، دار الفكر، دمشؽ،  الدكتكرالباذش، تحقيؽ: 

 ىػ.َُّْ/ُط
مف يعرؼ منيـ بأمو، أبك جعفر محمد بف حبيب  ألقاب الشعراء -ِّ

-القاىرة-ىػ(، تحقيؽ : عبدالسبلـ ىاركف، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمةِْٓ)
 ـ، ضمف كتاب )نكار المخطكطات(. ُْٓٗ-ىػُّْٕ/ ُط
أمالي المرتضى المسماة )غرر الفكائد كدرر القبلئد(، الشريؼ أبك القاسـ  -ِْ

، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار ىػ( ّْٔعمي بف الظاىر المرتضى )
 ـ.ُْٓٗ-ىػ ُّّٕإحياء الكتب العربية ، القاىرة، 

ىػ(، مطبعة  ّْٔابف عبد البر القرطبي ) -األنباء عمى قبائؿ الركاة -ِٓ
 ىػ. َُّٓالسعادة ، القاىرة، 

تحقيؽ الدكتكر:  -ىػ(ِٕٕأنساب األشراؼ، أحمد بف يحيى الببلذرم ) -ِٔ
 .القاىرةالمعارؼ، محمد حميد اهلل، دار 

 الدكتكراإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، أبك البركات األنبارم، تحقيؽ:  -ِٕ
 ـ.ََِِ /ُجكدة مبركؾ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
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أبك محمد جماؿ الديف عبداهلل  -ابف مالؾأكضح المسالؾ إلى ألفية  -ِٖ
تحقيؽ : عبدالمتعاؿ -ىػ(ُٕٔبف يكسؼ بف احمد بف ىشاـ األنصارم )

 .ُِٖٗ-َُِْ-بيركت-مطبعة دار العمـك الحديثة-الصعيدم
إيجاز التعريؼ في عمـ التصريؼ، ابف مالؾ، تحقيؽ: محمد الميدم   -ِٗ

 ـ.ََِِ /ُعبدالحي، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، ط
، تحقيؽ: صدقي ىػ(ْٕٓ)ت:  البحر المحيط، أبك حياف األندلسي  -َّ

 ىػ.َُِْمحمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، 
در المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير، الب  -ُّ

البف الممقف، تحقيؽ مصطفى أبك الغيط، كعبداهلل بف سميماف، كياسر بف 
 ـ.ََِْىػ_ُِْٓ /ُكماؿ، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط

تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد بف مرتضى الزبيدم   -ِّ
 ىػ.  َُّٔ/ ُط-مصر-الخيرية المطبعة-ىػ( َُِٓت:)
تاريخ العرب العاـ، ت اسيديك، ترجمة عادؿ زعيتر، مطبعة عيسى   -ّّ

 ـ.ُٗٔٗ /ِالبابي الحمبي، القاىرة، ط
لعكبرم، تحقيؽ: سعيد كريـ بي البقاء االتبياف في إعراب القرآف أل  -ّْ

 ـ.ََُِ /ُالفقي، دار اليقيف، القاىرة، ط
ىػ(، ُٖٓب الديف ابف اليائـ )ت:التبياف في تفسير غريب القرآف، شيا -ّٓ

 ىػ.ُِّْ، ُضاحي عبدالباقي، دار الغريب، بيركت، ط الدكتكرتحقيؽ: 
تحصيؿ عبف الذىب مف معدف جكىر األدب في عمـ مجازات العرب،  -ّٔ

ىػ(، تحقيؽ ْٕٔأبك الحجاج يكسؼ بف سميماف بف عيسى األعمـ الشنتمرم )
/ ُط-بغداد-لثقافية العامةالدكتكر: زىير عبدالمحسف سمطاف، دار الشؤكف ا

 ـ.ُِٗٗ
محمد بف -تحفة األحباب كطرفة األصحاب في شرح ممحة األعراب -ّٕ

 بيركت.-ىػ(، دار الفكر َّٗعمر الحضرمي الشيير بػ )بحرؽ( )
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التحفة السنية عمى متف اآلجركمية، سميماف بف محمد الكندم،   -ّٖ
 /ُة عماف، طتحقيؽ: حمكد بف عامر الصكافي، كزارة التراث كالثقافة، سمطن

 ـ.َُِّ
تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد، ابف مالؾ، تحقيؽ: محمد كامؿ   -ّٗ

 ـ.ُٕٔٗبركات، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، 
أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس ُتفسير ابف أبي حاتـ،    -َْ

تحقيؽ: أسعد محمد  (،ِّٕ) ت:  بف المنذر التميمي، الحنظمي الرازم
ىػ ُُْٗ /ّتبة نزار مصطفى الباز، المممكة العربية السعكدية،طالطيب، مك

. 
المسمى ) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب  تفسير أبي السعكد  -ُْ

 .، دار إحياء التراث العربي، بيركتىػ(ِٖٗ)ت:  ، أبك السعكد العمادمالكريـ
 تفسير الرازم المسمى )التفسير الكبير مفاتيح الغيب(، أبك عبداهلل  -ِْ

ىػ(، مطبعة دار الكتب العممية،  َٔٔفخر الديف محمد بف عمر الرازم )
 طيراف.

تفسير السمعاني، أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف    -ّْ
ىػ(، تحقيؽ: ْٖٗ: تأحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي الشافعي )

/ ُ ط،ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ، دار الكطف، الرياض
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ

أبك عبد اهلل محمد ، المسمى )الجامع ألحكاـ القرآف( تفسير القرطبي  -ْْ
 ىػ(ُٕٔ: تالقرطبي) بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي

براىيـ اطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة،  تحقيؽ:أحمد البردكني كا 
 ـ.ُْٔٗ

نظاـ غائب الفرقاف( المسمى ) غرائب القرآف كر  تفسير النيسابكرم -ْٓ
ىػ(، تحقيؽ: َٖٓ)ت: الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم

 ىػ.ُُْٔ/ ُزكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، ط
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تفسير حدائؽ الركح كالريحاف لمعبلمة اليررم الشافعي، دار طكؽ   -ْٔ
 ـ.ََُِ /ُلبناف، ط-النجاة، بيركت

كاظـ نجد المرجاف،  الدكتكرقيؽ: عمي الفارسي، تح ، أبكالتكممة   -ْٕ
 ـ.ُٗٗٗ /ِلبناف، ط-عالـ الكتب، بيركت

، ىػ(َّٕ)ت:  األزىرم أبك منصكر محمد بف أحمد تيذيب المغة،  -ْٖ
 تحقيؽ: أحمد البردكني، الدار المصرية لمترجمة كالتأليؼ.

تيسير التفسير، الشيخ محمد بف يكسؼ اطفيش، تحقيؽ: إبراىيـ   -ْٗ
 .ـَُُِالجزائر، الطبعة الخاصة، طبلم، دار التكفيقية، 

محمد عبد المعيد،  الدكتكرىػ(، تحقيؽ: ّْٓالثقات ابف حباف)ت:   -َٓ
 ـ.ُّٕٗ /ُدائرة المعارؼ العثمانية، كزارة المعارؼ اليندية، ط

جامع البياف في القراءات السبع، أبك عمرك الداني، تحقيؽ: خالد  -ُٓ
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓالغامدم، جامعة أـ القرل، 

ىػ(، دار صادر بيركت، نسخة مصكرة  ُِّلمغة، ابف دريد )جميرة ا -ِٓ
 ىػ.ُّْْ/ ُعف طبعة حيدر آباد الركف ط

ىػ(،  ْٕٗالجنى الداني في حركؼ المعاني، بدر الديف المرادم )  -ّٓ
-ىػ ُّٔٗتحقيؽ : طو محسف مطبعة دار الكتب، جامعة المكصؿ، 

 ـ.ُٕٔٗ
الخفاجي، دار حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكم، أحمد بف محمد   -ْٓ

 صادر، بيركت .
حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، تحقيؽ: طو عبدالرؤكؼ،   -ٓٓ

 المكتبة التكفيقية، بدكف طبعة.
حجة القراءات، عبدالرحمف بف محمد أبك زرعة، تحقيؽ: سعيد   -ٔٓ

 ، بدكف طبعة.األفغاني، دار الرسالة
العاؿ عبد  الدكتكرالحجة في القراءات السبع، ابف خالكيو، تحقيؽ:   -ٕٓ

، دار الشركؽ، بيركت، ط  ىػ.َُِْ /ْسالـ مكـر
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مقراء السبعة، ألبي عمي الحسف بف عبدالغفار الفارسي )ت: ل الحجة  -ٖٓ
، ُىػ( ، تحقيؽ: بدر الديف قيكجي، دار المأمكف لمتراث، بيركت، طّٕٕ

 ـ.ُِٗٗ
ىػ(، تحقيؽ محسف ميدم، دار ّّٗالحركؼ، أبك نصر الفارابي)ت   -ٗٓ

 ـ.ُٗٔٗالمشرؽ، بيركت ، 
ىػ(،  ٗٓٔالحماسة البصرية، صدر الديف بف أبي الفرج البصرم )  -َٔ

 ـ.ُْٔٗ-مطبعة حيدر آباد-تحقيؽ الدكتكر: مختار الديف احمد
حماسة الخالدييف )األشباه كالنظائر( ألبي بكر محمد بف ىاشـ  )ت:   -ُٔ

ىػ( ،تحقيؽ: الدكتكر السيد محمد ُّٗىػػ( ، كأبي عثماف سعيد )ت: َّٖ
 ـ.ُٓٔٗلجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،  يكسؼ، مطبعة

 َُّٗخزانة األدب كلب لباب العرب، عبدالقادر بف عمر البغدادم )  -ِٔ
-ىػَُْٗ/ ّط-القاىرة-مكتبة الخانجي-تحقيؽ : عبدالسبلـ ىاركف-ىػ(

 ـ.ُٖٗٗ
الخصائص، ابف جني، تحقيؽ: محمد عمي النجار، عالـ الكتب،   -ّٔ

 بيركت.
أبك العباس، شياب الديف،  ،المكنكف في عمكـ الكتاب الدر المصكف  -ْٔ

،  ىػ(ٕٔٓ: تأحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )
 تحقيؽ: أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ.

الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، جبلؿ الديف اسيكطي، دار الفكر،   -ٓٔ
 لبناف. -بيركت

العمـ لممبلييف ،  دراسات في فقو المغة، صبحي الصالح، دار  -ٔٔ
 ـََُِ/ ْطلبناف، -بيركت

أحمد  الدكتكردراسة في ليجات شرقي الجزيرة، جكنسكف، ترجمة    -ٕٔ
 ـ.ُّٖٗ /ِلبناف، ط-محمد الضبيب، الدار العربية لممكسكعات، بيركت
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درج الدرر في تفسير اآلم كالسكر، عبدالقاىر الجرجاني   -ٖٔ
ياد إُْ)ت: لقيسي، مجمة الحكمة، ىػ(، تحقيؽ: كليد أحمد الحسيف، كا 

 ـ.ََِٖ /ُبريطانيا، ط
دقائؽ التصريؼ، ألبي القاسـ بف محمد بف سعيد المؤدب، تحقيؽ:   -ٗٔ

 ـ.ََِْصالح الضامف، دار البشائر لمنشر كالتكزيع، دمشؽ،  الدكتكر
ديكاف األعشى، شرح كتعميؽ: محمد حسيف، المطبعة النمكذجية،  -َٕ

 مصر.
سميع الجبيمي، دار لدكتكر اديكاف أمية بف أبي الصمت، صنعة:   -ُٕ

 ـ.ُٖٗٗ /ُصادر، بيركت، ط
ديكاف جراف العكد النميرم، صنعة أبي جعفر محمد بف حبيب،   -ِٕ

 ـ.ُِٖٗ-بغداد-دار الحرية لمطباعة-تحقيؽ الدكتكر: نكرم حمكدم القيسي
 كليد عرفات، دار صادر، بيركت.الدكتكر ديكاف حساف، تحقيؽ:   -ّٕ
قيؽ: عبدالعزيز الميمني، الدار ديكاف حميد بف ثكر اليبللي، تح  -ْٕ

 ـ.ُٓٔٗالقكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة، 
ديكاف ذم الرمة، شرح الخطيب التبريزم، دار الكتاب العربي،   -ٕٓ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ/ ِلبناف، ط-بيركت
راعي النميرم، جمعو: راينيرت فايبرت، المعيد األلماني الديكاف   -ٕٔ

 ىػ .َُُْ –ـ َُٖٗلؤلبحاث الشرقية، بيركت، 
ديكاف زىير بف أبي سممى، تحقيؽ: حمدك طماس، دار المعرفة،   -ٕٕ

 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔ/ِلبناف، ط-بيركت
ديكاف شعر المتممس الضبعي ركاية األثـر كأبي عبيدة عف   -ٖٕ

 َُّٗ-األصمعي، تحقيؽ: حسف كامؿ الصيرفي، الشركة المصرية لمطباعة
 ـ.َُٕٗ-ىػ
بديع يعقكب، دار الكتاب إيميؿ الدكتكر شنفرل، تحقيؽ: الديكاف   -ٕٗ

 ـ.ُٔٗٗ /ِالعربي، بيركت، ط
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ديكاف طرفة، شرح كتحقيؽ: محمد ناصر الديف، دار الكتب العممية،   -َٖ
 .ـََِِ /ّبيركت، ط

-طرماح، تحقيؽ: د.عزة حسف، دار الشرؽ العربي، بيركتالديكاف   -ُٖ
 ـ.ُْٗٗ /ِلبناف، ط

كسؼ نجـ، محمد يالدكتكر ديكاف عبداهلل بف قيس الرقيات، تحقيؽ:   -ِٖ
 دار صادر، بيركت.

 ـ.ُٔٗٗ /ُديكاف عمقمة الفحؿ، دار صادر، بيركت، ط  -ّٖ
-شركة عبلء الديف لمطباعة-ديكاف عمر بف أبي ربيعة المخزكمي  -ْٖ

 بيركت.
فرزدؽ، شرح كتعميؽ: عمي فاعكر، دار الكتب العممية، الديكاف   -ٖٓ

 ـ.ُٕٖٗ /ُبيركت، ط
سد، دار صادر، ديكاف قيس بف الخطيـ، تحقيؽ: ناصر الديف األ  -ٖٔ

 بيركت.
-ديكاف ليمى األخيمية، تحقيؽ: د.كاضح الصمد، دار صادر، بيركت  -ٕٖ

 ـ.ََِّ/ِلبناف، ط
صنعة الدكتكر: نكرم حمكدم القيسي،  -ديكاف معف بف أكس المزني  -ٖٖ

 ـ.ُٕٕٗ/ُط -كحاتـ صالح الضامف،  دار الجاحظ، بغداد
 ـ.ُٓٗٗ /ِط يذلييف، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة،الديكاف   -ٖٗ
رحمة القطب، الشيخ محمد بف يكسؼ اطفيش، تحقيؽ: يحيى بف   -َٗ

 ـ.ََِٕبيكف حاج محمد، الجزائر، 
ىػ(، تحقيؽ الدكتكر: ْْٗالصاىؿ الشاحج، أبك العبلء المعرم )رسالة  -ُٗ

 ـ.ُٕٓٗمصر،  -عائشة عبدالرحمف )بنت الشاطئ(، دار المعارؼ
ع المثاني، األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب  -ِٗ

 ىػ.ُُْٓتحقيؽ: عمي عبدالبارم عطية، دار الكتب العممية، بيركت، 
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الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية، أبك القاسـ عبدالرحمف   -ّٗ
 ىػ.ُُِْ /ُلبناف، ط-السييمي، دار إحياء التراث العربي، بيركت

يؽ: زاد المسير في عمـ التفسير، أبك الفرج عبدالرحمف الجكزم، تحق  -ْٗ
 ىػ .ُِِْلبناف، -عبدالرزاؽ الميدم، دار الكتب العممية، بيركت

شكقي ضيؼ، دار  الدكتكربف مجاىد، تحقيؽ: االسبعة في القراءات   -ٓٗ
 المعارؼ، مصر، بدكف طبعة.

سر صناعة اإلعراب، ابف جني، تحقيؽ: د.حسف ىنداكم، دار   -ٔٗ
 ـ.ُٖٓٗ-ىػ َُْٓ/ ُط-دمشؽ -القمـ

ؿ الطفيشية، إبراىيـ بف بكير القرارم، مكتبة السبلسؿ الذىبية بالشمائ  -ٕٗ
 القطب، يسجف، الجزائر.

ىػ( ، تحقيؽ: ْٔٔالشافية في عمـ التصريؼ ابف الحاجب )ت:   -ٖٗ
 ـ.ُٓٗٗ /ُحسف أحمد العثماف، المكتبة المكية، مكة، ط

عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني  ابف عقيؿ، ،شرح ابف عقيؿ -ٗٗ
يؽ: محمد محيي الديف عبدالحميد، المكتبة تحق، ىػ(ٕٗٔ: تالمصرم )

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالعصرية، بيركت، 
شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، أبك الحسف نكر الديف عمي بف   -ََُ

 مصر.-ىػ(، دار إحياء الكتب العربيةِٕٗت: محمد األشمكني )
شرح التسييؿ، المسمى ) تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد(، جماؿ  -َُُ

ىػ(، تحقيؽ: محمد ِٕٔبف عبداهلل بف مالؾ الطائي )ت: الديف محمد 
/ ُعبدالقادر عطا، ك طارؽ فتحي السيد، دار الكتب الممية، بيركت، ط

 ـ.ََُِ
 َٓٗالشيخ خالد بف عبداهلل األزىرم )-شرح التصريح عمى التكضيح  -َُِ

 مصر.-ىػ(، دار أحياء الكتب العربية
تحقيؽ: يكسؼ  ذم،رضي الديف االسترابا شرح الرضي عمى الكافية، -َُّ

 ـ.ُٔٗٗ /ِحسف عمر، منشكرات قاف يكنس، بنغازم ، ط
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عبد المنعـ ىريرم، الدكتكر شرح الكافية الشافية، البف مالؾ، تحقيؽ:  -َُْ
 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْ/ُدار المأمكف لمتراث، ط

شرح المفصؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: مجمكعة مف عمماء األزىر، إدارة  -َُٓ
 الطباعة المنيرية، القاىرة.

ديكاف الحماسة، أبك عمي احمد بف محمد بف الحسف المرزكقي  شرح -َُٔ
ىػ(، تحقيؽ : احمد أميف، كعبدالسبلـ ىاركف، لجنة التأليؼ كالترجمة ُِْ)

 ـ.ُُٓٗ-ىػ ُُّٕ/ ُط-مصر -كالنشر
شرح شافية ابف الحاجب، رضي الديف محمد بف الحسف األسترابادم  -َُٕ
ؼ، كمحمد محيي الديف تحقيؽ : محمد نكر الحسف، كمحمد الزفكا-ىػ(ٖٔٔ)

 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ-عبدالحميد، دار الكتب العممية بيركت
شرح عمدة الحافظ كعدة الحافظ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عدناف  -َُٖ

 ـ.ُٕٕٗعبدالرحمف الدكرم، مطبعة العاني، بغداد، 
شرح قطر الندل، ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف  -َُٗ

 .ُّٔٗ /ُُرل، القاىرة، طعبدالحميد، المكتبة التجارية الكب
شرح المية األفعاؿ، العبلمة محمد بف يكسؼ أطفيش، كزارة التراث   -َُُ

 ـ .ُٖٔٗكالثقافة، سمطنة عماف، بدكف طبعة، 
المجمد  -مجمة المكرد -جمع كتحقيؽ/ عباس تكفيؽ -شعر أبي نخيمة -ُُُ
 ـ.ُٕٔٗ/ ُالعدد -ٓ
ضمف  -تحقيؽ الدكتكر نكرم حمكدم القيسي -شعر الخطيـ بف نكيرة -ُُِ

 كتاب )شعراء أمكيكف، القسـ األكؿ(.
شعر الراعي النميرم، جمع ناصر الحاني، مطبكعات مجمع المغة  -ُُّ

 ـ.ُْٔٗالعربية بدمشؽ، 
 -صنعة الدكتكر: نكرم حمكدم القيسي -شعر النمر بف تكلب  -ُُْ

 ـ.ُٗٔٗبغداد،  -مطبعة المعارؼ
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 تحقيؽ الدكتكر: نكرم حمكدم القيسي، مطبكع -شعر حارثة بف بدر -ُُٓ
 ضمف كتاب )شعراء أمكيكف، القسـ الثاني(.

ضمف  -تحقيؽ الدكتكر: نكرم حمكدم القيسي -شعر شبيب بف البرصاء -ُُٔ
 كتاب )شعراء أمكيكف، القسـ الثالث(.

شعر طيئ كأخبارىا في الجاىمية كاإلسبلـ، كفاء فيمي السنديكني،  -ُُٕ
 /ُالمممكة العربية السعكدية، ط -دار العمـك لمطباعة كالنشر، الرياض

 ـ.ُّٖٗ
شعر عبدة بف الطبيب، جمع كتحقيؽ: يحيى الجبكرم، دار التربية  -ُُٖ

 ـ.ُُٕٗلمطباعة كالنشر، 
ضمف  -تحقيؽ الدكتكر: نكرم حمكدم القيسي -شعر محمد بف بشير -ُُٗ

 كتاب )شعراء أمكيكف، القسـ الثالث(.
نكرم حمكدم، كالدكتكر حاتـ الدكتكر شعر مزاحـ العقيمي، تحقيؽ: -َُِ

 الضامف.
الشعراء، ابف قتيبة، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، دار المعارؼ، الشعر ك  -ُُِ

 القاىرة.
، نشكاف الحميرم )ت: كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك شمس العمـك  -ُِِ

حسف العمرم كآخركف، دار الفكر المعاصر، الدكتكر ىػ(، تحقيؽ: ّٕٓ
 ـ.ُٗٗٗ /ُبيركت، ط

امة لشؤكف الشكارد لئلماـ الصغاني، تحقيؽ: مصطفى حجازم، الييئة الع -ُِّ
 ـ.ُّٖٗ /ُالمطابع األميرية، القاىرة، ط

عمر  الدكتكرالصاحبي في فقو المغة، أحمد بف فارس، تحقيؽ:   -ُِْ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْ/ُفاركؽ الطباع، مكتبة المعارؼ، بيركت ، ط

صبح األعشى في صناعة اإلنشا، القمقشندم، تحقيؽ: د. يكسؼ   -ُِٓ
 .ـُٕٖٗ /ُعمي طكيؿ، دار الفكر، دمشؽ، ط
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حاح، الجكىرم، تحقيؽ: أحمد عبدالغفكر عطار، دار العمـ الص -ُِٔ
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ /ّلبناف، ط-لممبلييف، بيركت

صحيح البخارم المسمى )الجامع الصحيح المختصر(، أبك عبداهلل محمد  -ُِٕ
تحقيؽ الدكتكر: مصطفى ديب البغا، دار ابف  -ىػ(ِٔٓبف إسماعيؿ البخارم )
 ـ.ُٕٖٗػ، ىَُْٕ/ّط -كثير، كاليمامة، بيركت

، أبك الحسف مسمـ بف المسمى )المسند الصحيح المختصر( صحيح مسمـ -ُِٖ
تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالباقي، دار  ،ىػ( ُِٔالحجاج القشيرم النيسابكرم )

 بيركت. -احياء التراث العربي
صفة جزيرة العرب، لساف اليمف الحسف بف احمد بف يعقكب اليمداني  -ُِٗ

مي األككع الحكالي، دار اليمامة لمبحث ىػ(، تحقيؽ : محمد بف عّْْ)بعد 
 ـ.ُْٕٗىػ، ُّْٗكالترجمة كالنشر، الرياض، 

 .َُضحى اإلسبلـ، أحمد أميف، دار الكتاب العربي، ط -َُّ
ضكابط الفكر النحكم )دراسة تحميمية لؤلسس الكمية التي بنى عمييا  -ُُّ

 ـ.ََِٔالنحاة آراءىـ( محمد عبدالفتاح الخطيب، دار البصائر، القاىرة، 
قات فحكؿ الشعراء، محمد بف سبٌلـ بف عبيد اهلل الجمحي) ت: طب -ُِّ

 .جدة –ىػ(، تحقيؽ: محمكد محمد شاكر، .دار المدني ِِّ
ظكاىر لغكية مف ليجة طيئ القديمة، د. رمضاف عبدالتكاب، كىك  -ُّّ

بحث منشكر ضمف مجمة مجمع المغة العربية في العدد الذم حمؿ عنكاف: 
عداد: ثركت عبدالسميع، إشراؼ:  الميجات العربية بحكث كدراسات، جمع كا 

 ـ.ََُِ -ىػ ُُّْ، ِد. كماؿ بشر، ط
عجالة المبتدئ في األنساب، أبك بكر محمد بف مكسى الحازمي اليمداني  -ُّْ
ىػ(، تحقيؽ : عبداهلل كنكف، مطبعة مجمع المغة العربية، مصر، ْٖٓ)

 ـ.ُٓٔٗ-ىػُّْٖ
دالتكاب، دار ركينز، ترجمة الدكتكر: رمضاف عب -عمـ المغة العاـ -ُّٓ

 المعارؼ مصر .
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العمدة في محاسف الشعر كآدابو، ابف رشيؽ القيركاني، تحقيؽ: محمد  -ُّٔ
 .ُُٖٗ /ٓمحيي الديف عبدالحميد، دار الجيؿ، ط

ميدم المخزكمي  : الدكتكرالخميؿ بف أحمد الفراىيدم، تحقيؽالعيف،   -ُّٕ
 .إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ الدكتكرك 
ي تفسير الكبلـ الرباني، لشياب الديف الككراني غاية األماني ف -ُّٖ

ىػ(، تحقيؽ: محمد مصطفى كككصك، جامعة صاقريا، تركيا، ّٖٗ)ت:
 ـ.ََِٕ

ىػ(، مكتبة ابف ّّٖغاية النياية في طبقات القراء، ابف الجزرم، )ت:  -ُّٗ
 .ىػُُّٓتيمية، 

ىػ(، َٓٓغرائب التفسير كعجائب التأكيؿ، أبك القاسـ الكرماني )ت: -َُْ
 بيركت. –جدة، مؤسسة عمكـ القرآف  -بمة لمثقافة اإلسبلمية دار الق

 /ُفتح القدير، محمد بف عمي الشككاني، دار ابف كثير، دمشؽ،ط -ُُْ
 ىػ .ُُْْ

رمضاف عبدالتكاب، مطبعة المدني،  الدكتكرفصكؿ في فقو المغة،  -ُِْ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ /ّالقاىرة، ط

مضاف عبدالتكاب، ر  الدكتكرفعمت كأفعمت، أبك إسحاؽ الزجاج، تحقيؽ:  -ُّْ
 ـ.ُٓٗٗصبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  الدكتكرك 
 /ّفي أصكؿ النحك، سعيد األفغاني، مطبعة جامعة دمشؽ، ط  -ُْْ

 ـ.ُْٔٗ
في الميجات العربية، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،  -ُْٓ

 ـ.ََِِ
مخزكمي، منشكرات في النحك العربي نقد كتكجيو، الدكتكر: ميدم ال -ُْٔ

 ـ.ُْٔٗ/ ُالمكتبة العصرية بيركت، ط
) ت: مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم القامكس المحيط،  -ُْٕ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُّٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب،  ،ىػ(ُٕٖ
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حمدم سمطاف العدكم، الدكتكر  القراءات الشاذة دراسة صكتية داللية، -ُْٖ
 ـ.ََِٔ /ُُدار الصحابة لمتراث، ط

عبدالصبكر  الدكتكرالقراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث،  -ُْٗ
 مصر.-شاىيف، مكتبة الخانجي، القاىرة

ىػ(، تحقيؽ: أحمد زكي َِْكتاب األصناـ ألبي المنذر الكمبي )ت:  -َُٓ
 ـ.ُٓٗٗ /ّباشا، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط

 لبناف.-يركتالكتاب، سيبكيو ، تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، دار التاريخ، ب -ُُٓ
الكشؼ كالبياف، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي  -ُِٓ

، النيسابكرم، تحقيؽ : اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي
 .ـ ََِِ -ىػ  ُِِْ /ُطبيركت 

(، دار َّٔالمباب في تيذيب األنساب، عمي بف أبي الكـر )ت: -ُّٓ
 ـ.َُٖٗصادر، بيركت ، 

عبداإللو  الدكتكرؿ البناء كاإلعراب، العكبرم، تحقيؽ: المباب في عم -ُْٓ
 ـ.ُٓٗٗ /ُطالنبياف، دار الفكر، دمشؽ، 

المباب في عمـك الكتاب، سراج الديف عمر بف عادؿ الحنبمي، تحقيؽ:  -ُٓٓ
عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد عكض، دار الكتب العممية، بيركت، 

 ـ.ُٖٗٗ
 .ُلبناف، ط -يركتلساف العرب، ابف منظكر، دار صادر، ب -ُٔٓ
لساف الميزاف، أبك الفضؿ العسقبلني، تحقيؽ: عبدالفتاح أبك عدة،   -ُٕٓ

 ـ.ََِِدار البشائر اإلسبلمية، بيركت ، 
-ىػ(ِِْابف سبلـ الجمحي )-لغات القبائؿ الكاردة في القرآف الكريـ -ُٖٓ

-تحقيؽ الدكتكر: عبدالحميد السيد طمب، مطبكعات ذات السبلسؿ، الككيت
 .ـُْٖٗ-ىػ َُْْ

إسماعيؿ محمكد الدكتكر لغات القبائؿ في كتب إعراب القرآف كمعانيو،  -ُٗٓ
 ـ.ََِٖ /ُالقياـ، دار الحامد، عٌماف، ط
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لغات القرآف المركية عف ابف عباس، محمد بف عمي الكزاف الحنفي، )مف  -َُٔ
 الدكتكر عبدالرحمف الجبكرم، ك الدكتكر عمماء القرف الخامس اليجرم( تحقيؽ: 

 ، دار المسيرة، عٌماف.إبراىيـ السامرائي
ىػ(، تحقيؽ: صبلح ّٖٔالمغات في القرآف، عبداهلل بف حسنكف )ت: -ُُٔ

 ـ.ُْٔٗ /ُالديف المنجد، مطبعة الرسالة، القاىرة،ط
لغة القرآف )دراسة تكثيقية فنية(، أحمد مختار عمر، مؤسسة الككيت لمتقدـ  -ُِٔ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ /ِالعممي، الككيت، ط
 /ُدار المعراج الدكلة لمنشر، الرياض، طلغة قريش، مختار الغكث،  -ُّٔ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ
المغة كالنحك دراسات تاريخية كتحميمية مقارنة، حسف عكف، مطبعة  -ُْٔ

 ـ.ُِٓٗ، ركياؿ، االسكندرية
الميجات العربية في التراث، الدكتكر: أحمد عمـ الديف الجندم، الدار  -ُٓٔ

 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ-ليبيا، كتكنس،  العربية لمكتاب
عبده الراجحي، دار  الدكتكرت العربية في القراءات القرآنية، الميجا  -ُٔٔ

 ـ.َُِٓ /ْالمسيرة، عٌماف، ط
عبدالغفار حامد ىبلؿ، مكتبة  الدكتكرالميجات العربية نشأة كتطكرا،  -ُٕٔ

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْ/ِكىبة، القاىرة، ط
الميجات العربية كالثراء المغكم، الدكتكر أحمد ىاشـ السامرائي، دار دجمة  -ُٖٔ

 ـ.َُِْ/ُركف كمكزعكف، عٌماف ، طناش
الميجات في كتاب سيبكيو أصكاتا كبنية، صالحة راشد آؿ غنيـ، مركز  -ُٗٔ

حياء التراث، مكة المكرمة،ط  .ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓ/ ُالبحث العممي كا 
غالب المطمبي، منشكرات  الدكتكرليجة تميـ كأثرىا في العربية المكحدة،  -َُٕ

 .ـُٖٕٗراقية، كزارة الثقافة كالفنكف، الجميكرية الع
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 ليجة قبيمة أسد، عمي ناصر غالب، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، -ُُٕ
 ـ.ُٖٗٗ /ُط
ليس في كبلـ العرب، ابف خالكيو، تحقيؽ: أحمد عبدالغفكر عطار، مكة  -ُِٕ

 ـ.ُٕٗٗالمكرمة، 
مصطفى جكاد، معيد الدراسات  الدكتكرمباحث المغكية في العراؽ، ال -ُّٕ

 ـ.ُٓٓٗالعربية، القاىرة، 
محمد الزعبي، مكتبة  الدكتكرف الشاطبية في القراءات السبع، تحقيؽ: مت -ُْٕ

 ـ.ََِٓ /ْدار اليدل، المدينة المنكرة، ط
 أبي عبيدة معمر بف المثنى، تحقيؽ: محمد فؤاد صنعةمجاز القرآف،  -ُٕٓ

 ىػ.ُُّٖ، مكتبة الخانجي، القاىرة، سزكيف
د السامرائي، أحم الدكتكرالمجاالت المغكية لميجة طيئ في لساف العرب،  -ُٕٔ

 ـ.َُِْ /ُدار دجمة، عٌماف،ط
المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، أبك الفتح  -ُٕٕ

عبدالفتاح إسماعيؿ، بدكف  كالدكتكرعثماف ابف جني، تحقيؽ: عمي النجدم، 
 طبعة.

أبك محمد عبدالحؽ بف -المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  -ُٖٕ
-قيؽ : عبداهلل بف إبراىيـ األنصارم كجماعتوتح-ىػ(ِْٓعطية االندلسي )
 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْ/ ُط-قطر -مؤسسة دار العمـك

المحكـ كالمحيط األعظـ، ابف سيده، تحقيؽ: محمد عمي النجار، معيد  -ُٕٗ
 ـ.ُّٕٗالمخطكطات بجامعة الدكؿ العربية، 

ىػ(، تحقيؽ: ْٔٔالمحمدكف مف الشعراء، عمي بف يكسؼ القفطي )ت:  -َُٖ
جامعة باريس، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، د الجاسر، حسف معمرم، كحم

 ـ.َُٕٗ
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المخصص، ابف سيده، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ، دار إحياء التراث  -ُُٖ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ/ُلبناف، ط-العربي، بيركت

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات النسفي، تحقيؽ: يكسؼ عمي  -ُِٖ
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ /ُ، طبدكم، دار الكمـ الطيب، بيركت

رمضاف عبد  ، الدكتكرالمدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم -ُّٖ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ /ّالتكاب ، مكتبة الخانجي، القاىرة،ط

 الدكتكرىػ(، تحقيؽ: ِٓٓالمذكر كالمؤنث، أبك حاتـ السجستاني )ت:  -ُْٖ
 ـ.ُٕٗٗ /ُحاتـ الضامف، دار الفكر، دمشؽ، ط

جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: فؤاد منصكر، دار  المزىر في عمـك المغة، -ُٖٓ
 ـ.ُٖٗٗ /ُالكتب العممية، بيركت ، ط

الدكتكر مشكؿ إعراب القرآف ، مكي بف أبي طالب القيسي، تحقيؽ:  -ُٖٔ
 ـ.ََِّ /ُحاتـ الضامف، دار البشائر، دمشؽ، ط

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد المقرم،  -ُٕٖ
 يركت.المكتبة العممية، ب

 عكض القكزم، بدكف طبعة الدكتكرمعاني القراءات لؤلزىرم، تحقيؽ:  -ُٖٖ
، تحقيؽ: محمد ىػ(ّّٖ)ت:  معاني القرآف الكريـ، أبك جعفر النحاس -ُٖٗ

 ـ.ُٖٗٗ /ُعمي الصابكني، جامعة أـ القرل، ط
عرابو، أبك إسحاؽ الزجاج -َُٗ ، تحقيؽ: ىػ(ُُّ)ت: معاني القرآف كا 

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ /ُركت، طعبدالجميؿ شمبي، عالـ الكتب ،بي
تحقيؽ : محمد عمي النجار -ىػ(َِٕمعاني القرآف، أبك زكريا الفراء ) -ُُٗ

 القاىرة.-كآخركف، مطابع سيؿ العرب
ىدل محمكد  الدكتكر، تحقيؽ: ىػ(ُِٓ)ت: معاني القرآف، لؤلخفش -ُِٗ

 ـ.َُٗٗ /ُقراعة، مكتبة  الخانجي، القاىرة،ط
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، دار الفكر لمطباعة ،رائيالدكتكر فاضؿ صالح السام ،معاني النحك -ُّٗ
 ـ.َََِ-ىػَُِْ/ُط -عماف

معجـ أعبلـ اإلباضية )قسـ المغرب( ، إبراىيـ بف بكير بحاز كآخركف،  -ُْٗ
 ـ.ُٗٗٗالجزائر، -نشر جمعية التراث، القرارة

 ،دار صادر، كدار بيركت، ىػ(ِٔٔمعجـ البمداف، ياقكت الحمكم ) -ُٓٗ
 ىػ.ُّْٕ

ىػ(، ّْٖعمراف المرزباف )معجـ الشعراء، أبك عبيد اهلل محمد بف  -ُٔٗ
 القاىرة. -مكتبة المقدسي -تصحيح كتعميؽ الدكتكر: ؼ.كرنكك

معجـ الفصاحة العمانية، محمكد الجامعي، دار إحياء التراث العربي،  -ُٕٗ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓبيركت، 

المغرب في ترتيب المعرب، أبك الفتح ناصر بف عبدالسيد بف عمي  -ُٖٗ
 ،حيدر آباد، المعارؼ النظامية مطبعة مجمس دائرة، ىػ(َُٔالمطرزم )

 ىػ.ُِّٖ
، ىػ(ُٕٔابف ىشاـ األنصارم ) -مغني المبيب عف كتب األعاريب -ُٗٗ

/ ٔط-بيركت ،دار الفكر، تحقيؽ الدكتكر: مازف المبارؾ، كمحمد عمي حمد اهلل
 ـ.ُٖٓٗ

مقاييس المغة، ابف فارس، تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، دار الفكر،  -ََِ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

ىػ(، تحقيؽ: محمد عبدالخالؽ ِٖٓبك العباس المبرد )ت:المقتضب، أ -َُِ
عضيمة، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي بكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

 ـ.ُْٗٗالمصرية، القاىرة، 
 مقدمة الكافي في التصريؼ، الشيخ محمد بف يكسؼ أطفيش، تحقيؽ -َِِ

-ىػ ُّّْ /ُطعائشة يطُّك، كزارة التراث كالثقافة، سمطنة عماف  الدكتكرة 
 ـ.َُِِ
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 -مقدمة لدراسة فقو المغة، الدكتكر: محمد أحمد أبك الفرج، بيركت -َِّ
 ـ.ُٔٔٗ

مقدمتاف في عمـك القرآف، نشره آرثر جفرم، مكتبة الخانجي، القاىرة،  -َِْ
 ىػ.ُِّٗ

محمد الدكتكر ىػ( ، تحقيؽ: ِْْالمقصكر كالممدكد، ابف السكيت)ت:  -َِٓ
 ـ.ُٖٓٗ - ىػَُْٓ /ُسعيد، مطبعة األمانة، مصر، ط

ىػ( ، تحقيؽ: ٗٔٔالممتع في التصريؼ، ابف عصفكر اإلشبيمي )ت:  -َِٔ
 .ـُٕٖٗ/ُفخر الديف قباكة، دار المعرفة، بيركت ، ط الدكتكر

أحمد عمـ الديف الدكتكر مف الخصائص المغكية لقبيمة ىذيؿ القديمة،  -َِٕ
كىك بحث منشكر ضمف مجمة مجمع المغة العربية في العدد الذم الجندم، 
عداد: ثركت حمؿ ع نكاف: الميجات العربية بحكث كدراسات، جمع كا 

 ـ.ََُِ -ىػ ُُّْ، ِعبدالسميع، إشراؼ: د. كماؿ بشر، ط
عبدالجكاد الطيب، منشكرات  الدكتكرمف لغات العرب: ليجة ىذيؿ،  -َِٖ

 جامعة الفاتح، ليبيا.
منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتداء، أحمد بف عبدالكريـ األشمكني،  -َِٗ

 ـ.ََِٖبدالرحيـ الطرىكني، دار الحديث، القاىرة، تحقيؽ: ع
 الدكتكرمنتيى الطمب مف أشعار العرب، محمد بف مبارؾ، تحقيؽ:  -َُِ

 ـ.ُٗٗٗ /ُمحمد نبيؿ طريفي، دار صادر، بيركت ، ط
ىػ(، مطبعة لجنة ِٖٓنسب عدناف  كقحطاف، أبك العباس المبرد ) -ُُِ

 ـ.ُّٔٗىػ، ُّْٓالقاىرة،  -التأليؼ كالترجمة كالنشر
النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، تحقيؽ: محمد الشنقيطي،  -ُِِ

 ـ.ََِْ، لجامعة أـ القر 
نياية األرب في فنكف األدب، شياب الديف النكيرم، تحقيؽ: مفيد قمحية  -ُِّ

 .ـََِْ /ُكآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، ط
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النياية في غريب األثر، أبك السعادات الجزرم، تحقيؽ: محمكد  -ُِْ
 ـ.ُٕٗٗي، المكتبة العممية، بيركت، الطناج

ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية،  -ُِٓ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ /ُبيركت، ط

ىيمياف الزاد إلى دار المعاد، محمد يكسؼ اطفيش، كزارة التراث كالثقافة،  -ُِٔ
 ـ.ُٖٔٗسمطنة عماف، 

تحقيؽ : -ىػ(ِٖٖ) الكحشيات )الحماسة الصغرل(، أبك تماـ الطائي -ُِٕ
 ـ.ُّٔٗمصر،  ،عبدالعزيز الميمني، مطبعة دار المعارؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
328 

 ثانيا: البحكث كالدكريات
اإلبداؿ إلى اليمزة كأحرؼ العمة في ضكء كتاب سر صناعة اإلعراب،  -ُِٖ

أبك أكس الشمساف، بحث منشكر في مجمة النشر العممي، الككيت، الدكتكر 
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ، ِِبالعدد 

حكليات الجامعة  ،الطيب العشاش ،األقيشر األسدم أخباره كأشعاره -ُِٗ
 ـ.ُُٕٗ/ٖالعدد  -التكنسية

رجاء عبدالرحيـ خاشع،  ، الدكتكرةداللة صيغة فاعكؿ في القرآف الكريـ -َِِ
بحث منشكر في مجمة الدراسات التربكية، بغداد، العدد الثامف عشر، 

 ـ.َُِِ
بحث  يـ مصطفى مدلج،الدكتكر عبدالكر  في الممنكع مف الصرؼ، -ُِِ

صنعاء،  –منشكر في مجمة الدراسات االجتماعية بجامعة العمـك كالتكنكلكجيا 
 ـ.ََِٓ، ُٗ، العدد َُالمجمد 

،صبيع حمكد  القياس كالسماع في مصادر األفعاؿ الثبلثية عند القدامى -ِِِ
 .ُٖٕٗ-ُّٖٗالشاتي ، مجمة المكرد ، المجمد السابع ، العدد الثالث ، 

 -مجمة المكرد -الدكتكر: نعمة رحيـ العزاكم ، عند أبي تماـلغة الشعر  -ِِّ
 ـ.ُٕٗٗ/ِالعدد -ِٓالمجمد

ليجة األزد في لساف العرب )دراسة لغكية(، الدكتكر أحمد ىاشـ  -ِِْ
، سنة ٔ، العدد ِالسامرائي، بحث منشكر في مجمة سير  مف رأل، المجمد 

 ـ.ََِٕ
ىػ ُُّْ/ ِبية، طليجة تميـ ، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العر  -ِِٓ
 ـ.ََُِ -
الدكتكر  ) دراسة صكتية كصرفية كنحكية( ليجة ىذيؿ في لساف العرب -ِِٔ

أحمد السامرائي، مجمة جامعة تكريت لمعمـك الدكتكر يعقكب السامرائي  ك 
 ـ.ََِٔ، ُ، العدد ُّاإلنسانية ، المجمد 



 
329 

 ثالثا: الرسائؿ العممية
القرل،  أطمس لغات قيس، محمد أحمد العمرم، جامعة أـ -ِِٕ

 ـ.ُِٖٗ

اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ في ضكء القراءات القرآنية كالميجات  -ِِٖ
العربية، أنجب غبلـ محمد، رسالة عممية منشكرة بكمية التربية لمبنات، 

 ـ.ُٖٗٗالمممكة العربية السعكدية، 

حتى نياية القرف  الدرس الميجي في الكتب النحكية كالصرفية -ِِٗ
جامعة بغداد كىي جزءه مف ، السامرائي أحمدالدكتكر ، الثالث اليجرم

 ـ.ََِِ، متطمبات نيؿ درجة الدكتكراه، فمسفة في المغة العربية / المغة

الفكر المغكم لمشيخ محمد بف يكسؼ أطفيش مف خبلؿ كتابو  -َِّ
أحمد بف محمد بف عبداهلل الرمحي،  الدكتكرشرح المية األفعاؿ، 

 ـ.َُِْية بماليزيا، أطركحة دكتكراه مقدمة لجامعة العمـك اإلسبلم

الميجات العربية في كتاب سيبكيو، عبداهلل بف عبدالرحمف  -ُِّ
 ىػ.ُِْْالعياؼ، دكتكراة، جامعة أـ القرل، 

الميجات العربية في كنتب إعراب القرآف حتى نياية القرف  -ِِّ
الخامس اليجرم، أطركحة دكتكراة تقدـ بيا منذر إبراىيـ الحمي، 

 ـ.ََِٕالجامعة المستنصرية، 

، جامعة ة عقيؿ، شيماء حاـز الناصرم، رسالة ماجستيرليج -ِّّ
 ـ.ََِٔتكريت، 

ليجة قبيمة ىكازف كأثرىا في العربية الفصحى، عمي حسف نكافة،  -ِّْ
 ىػ.ُِْْرسالة ماجستير، جامعة بغداد، 
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محمد بف يكسؼ أطفيش كمذىبو في تفسير القرآف، رسالة  -ِّٓ
 .ُُٗٗماجستير في العمـك اإلسبلمية، 
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