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  ملخـص

في العربي ة من حيث حقيقتها، أو ما هي تها، وكذلك         في العربية من حيث حقيقتها، أو ما هيتها، وكذلك         " " التالت""لنفي  لنفي  اختلف الن حاة القدماء حول أداة ا     اختلف النُّحاة القدماء حول أداة ا                 

حول بساطتها وتركيبها، كما اختلفوا حول التاء التي يلحقونها بها، وقد تناولت هـذه الدراسـة أداة                 حول بساطتها وتركيبها، كما اختلفوا حول التاء التي يلحقونها بها، وقد تناولت هـذه الدراسـة أداة                 

  ..عند القدماء والمحدثين، وكذلك عند المستشرقينعند القدماء والمحدثين، وكذلك عند المستشرقين" " التالت""النفي النفي 

الوصفي ، والتحويلي ، والتاريخي،   الوصفي، والتحويلي، والتاريخي،   : : ديثديثحيث تناولت هذه األداة من خالل الن ظر اللغوي  الح        حيث تناولت هذه األداة من خالل النّظر اللغوي الح          

  ..والمقارنوالمقارن

                 ات، وأنهذه األداة أصلية في العربية مقارنة مع غيرها من السامي وخلصت الدراسة إلى أن  هذه األداة أصلية في العربية مقارنة مع غيرها من السامي ات، وأن                وخلصت الدراسة إلى أن

  ..التاء التي عد ها القدماء زائدة هي في الحقيقة أصلي ة في الكلمةالتاء التي عدها القدماء زائدة هي في الحقيقة أصلية في الكلمة
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In using the descriptive،، transformational،، historical and comparative 

approaches،، this study investigates how traditional،، and avant-garde 
grammarians and orientalists considered  the negation particle (lata). 
Traditional grammarians disagree about the negation particle (lata) in Arabic 
in terms of its true nature،، construction،، simplicity and its suffix (ta). By way 

of concluding،، this study underlined that lata is original in Arabic in 

comparison with other Semitic languages. Further،، the (ta)،، considered as a 

suffix by traditional grammarians،، is in effect an original (to say not 
redundant) element of that word. 
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  مقدمةمقدمة

وأم ا أهل  وأما أهل  : ": "))١(( سيبويه  سيبويه حرفا  مشب ها  بليس، على لغة الحجازيي ن، قال      حرفاً مشبهاً بليس، على لغة الحجازيين، قال      " " الت  الت  ""عد  جمهور النحاة    عد جمهور النحاة    

ـ ة، ال                 الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها، في بعض المواضع، وذلك مع الحـين خاصـة، ال                  الحجاز فيشب هونها بليس إذ كان معناها كمعناها، في بعض المواضع، وذلك مع الحـين خاص

إال  مع الحين، ت ضم ر  فيها مرفوعا ، وتنصب الخبر ألن ه مفعول به، ولم تمك ن  تمك نهـا،               إالّ مع الحين، تُضمر فيها مرفوعاً، وتنصب الخبر ألنّه مفعول به، ولم تمكّن تمكُّنهـا،               " " التالت""تكون  تكون  

لست ، وليسوا، وال يكون هذا     لستُ، وليسوا، وال يكون هذا     : : ، ألن ك تقول  ، ألنّك تقول  في المخاطبة واإلخبار عن غائب    في المخاطبة واإلخبار عن غائب    " " ليسليس""ألن ها ليست كـ    ألنّها ليست كـ    

  ..عبد اهللا الت منطلقا عبد اهللا الت منطلقاً: : ، ال تقول، ال تقول""التالت""في في 

" " الال""، أم ا مذهب الكوفي ين فإن هم يعملونها عمـل         ، أما مذهب الكوفيين فإنّهم يعملونها عمـل         ))٢((والذين أعملوها عمل ليس هم البصري ون     والذين أعملوها عمل ليس هم البصريون       

: : هه، ون قل عن األخفش في أحد قوليه أن  ما ينتصب بعدها على إضمار فعل تقدير              ، ونُقل عن األخفش في أحد قوليه أن ما ينتصب بعدها على إضمار فعل تقدير              ))٣((التي لنفي الجنس  التي لنفي الجنس  

  ))٤ ( (..وال أرى حين مناصوال أرى حين مناص

   ين يذهب إلى أناء من الكوفي٥((".".ليسليس""بمعنى بمعنى " " التالت""ونجد الفر اء من الكوفي ين يذهب إلى أن  ونجد الفر((  
  

  ::بين البساطة والتركيببين البساطة والتركيب" " التالت""

ــين البــساطة والتركيــب، إذ يــرى " " تتالال""وقــد اخت لــف حــول وقــد اختُلــف حــول  ــين البــساطة والتركيــب، إذ يــرى ب ــلالخليــلب ، ، ))هه١٧٠١٧٠تت((الخلي

يدت عليها التـاء    يدت عليها التـاء    زز،  ،  ""ليسليس""المشب هة بـ   المشبهة بـ   " " الال""مرك بة من   مركّبة من   ""وجمهور البصري ين أن ها    وجمهور البصريين أنّها    ،  ،  ))هه١٨٠١٨٠تت((وسيبويهوسيبويه

إضافة إلى المعنى، وهو مذهب     إضافة إلى المعنى، وهو مذهب     ،  ،  في الصورة في الصورة " " ليسليس""للتأنيث، وح ر كت اللتقاء الساكنين، وذلك لتشبه       للتأنيث، وحركت اللتقاء الساكنين، وذلك لتشبه       

  ))٦((".".الجمهورالجمهور
  

راجح  على إلحاق ما سواها مـن       راجح على إلحاق ما سواها مـن       " " ليسليس""بـ  بـ  " " التالت""مقتضى الن ظر أن  إلحاق     مقتضى النّظر أن إلحاق     " "" "قال ابن مالك  قال ابن مالك    

وجعلها مختصة  وجعلها مختصة  ،  ،  في الصورة في الصورة " " ليسليس""بها  بـ   بهاً بـ    ألن  ات صال التاء بها قر بها ش       ألن اتّصال التاء بها قربها ش      ،،""إن إن""وو،  ،  ""ماما""كـ  كـ  ،،الحروفالحروف

  ))٧((".".ومرادفهومرادفه، ، باالسم، إال  أن مقتضى االستعمال يقتضي بقصره على الحينباالسم، إالّ أن مقتضى االستعمال يقتضي بقصره على الحين

                                                  
ة، ة، ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الكتاب العربي  للطباعة والنشر، القـاهر           ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القـاهر           الكتابالكتاب،  ،  ))مم٧٩٦٧٩٦//هـهـ١٨٠١٨٠تت((سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،         سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،         )  )  ١((

  ..٥٧٥٧، ص، ص١١م، جم، ج١٩٦٨١٩٦٨

، تحقيق موسى بناي    ، تحقيق موسى بناي    اإليضاح في شرح المفصل   اإليضاح في شرح المفصل   ،  ،  ))م  م  ١٢٤٨١٢٤٨/ / هـهـ٦٤٦٦٤٦تت((، وابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر،         ، وابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر،         ٢٨٢٨، ص ، ص ١١، ج ، ج الكتابالكتابسيبويه،  سيبويه،  )   )   ٢((

  ..٣٩٩٣٩٩، ص، ص١١، مطبعة العاني، بغداد، ج، مطبعة العاني، بغداد، ج١١العليلي، طالعليلي، ط

  ..٣٩٩٣٩٩، ص، ص١١ابن الحاجب، اإليضاح، جابن الحاجب، اإليضاح، ج)   )   ٣((

، دار الكتب للطباعة والنـشر، جامعـة        ، دار الكتب للطباعة والنـشر، جامعـة        ١١، تحقيق طه محسن، ط    ، تحقيق طه محسن، ط    الجنى الداني في حروف المعاني    الجنى الداني في حروف المعاني    ،  ،  ))مم١٣٢٩١٣٢٩//هـهـ٧٧٤٩٤٩((المرادي ، حسن بن قاسم، ت    المرادي، حسن بن قاسم، ت    )   )   ٤((

  ..٤٥٣٤٥٣م، صم، ص١٩٧٥١٩٧٥الموصل، الموصل، 

  ..٣٩٧٣٩٧، ص، ص٢٢، ج، ج١٩٨٣١٩٨٣، عالم الكتب، بيروت، ، عالم الكتب، بيروت، ٣٣، تحقيق محمد علي النجار، ط، تحقيق محمد علي النجار، طمعاني القرآنمعاني القرآن، ، ))مم٨٢٢٨٢٢//هـهـ٢٠٧٢٠٧تت((الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، )   )   ٥((

، تحقيق رجب عثمان، مكتبـة الخـانجي،        ، تحقيق رجب عثمان، مكتبـة الخـانجي،        ارتشاف الض ر ب من لسان العرب    ارتشاف الضرب من لسان العرب    ،  ،  ))مم١٣٤٤١٣٤٤//هـهـ٧٤٥٧٤٥تت((ان،أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي       ان،أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي       أبو حي أبو حي )   )   ٦((

  ..٤٨٥٤٨٥، ص، صالجنى الدانيالجنى الداني، والمرادي، ، والمرادي، ١٢١٠١٢١٠، ص، ص٣٣، ج، ج١٩٨٨١٩٨٨، ، ١١القاهرة، طالقاهرة، ط

))٧((               اني األندلسيالجي ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي  الجي اني األندلسي            ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي))تحقيق عبد الرحمن الـسيد ، تحقيق عبد الرحمن الـسيد شرح التسهيلشرح التسهيل، ، ))مم١٢٧٣١٢٧٣//هـهـ٦٧٢٦٧٢تت ،،،  

  ..٣٧٥٣٧٥، ص، ص١١م، جم، ج١٩٩٠١٩٩٠، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ١١ومحمد بدوي المختون، طومحمد بدوي المختون، ط
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إن مـا، فلـو    إنّمـا، فلـو    : : فذهب سيبويه إلى أن ه من تركيب الحرف مع الحرف نحـو          فذهب سيبويه إلى أنّه من تركيب الحرف مع الحرف نحـو          : ": "وقال أبو حي ان  وقال أبو حيان    

  ))١((".".سم يت به حكيتهسميت به حكيته

عتبار أن  البـساطة هـي األصـل، وأن     عتبار أن البـساطة هـي األصـل، وأن    والمالحظ أن  أبا حي ان يميل إلى القول بالبساطة، با      والمالحظ أن أبا حيان يميل إلى القول بالبساطة، با        

التركيب خالفها، موض حا  أن  القول بتركيب األداة محتاج إلى دليل، وأن عدم وجود الد ليل يـدعونا                التركيب خالفها، موضحاً أن القول بتركيب األداة محتاج إلى دليل، وأن عدم وجود الدليل يـدعونا                

  ))٢ ( (..إلى القول بالبساطةإلى القول بالبساطة

النافية زيـدت عليهـا     النافية زيـدت عليهـا     " " الال""أم ا جمهور الن حاة فيخالفون البصري ين، ويقولون ببساطتها، وأن ها         أما جمهور النّحاة فيخالفون البصريين، ويقولون ببساطتها، وأنّها           

" " ث م ت ثُمتْ""ثم زيد عليها التاء كما زيدت  في         ثم زيد عليها التاء كما زيدت  في         " " الال""حرف نفي، أصله    حرف نفي، أصله    : : التالت" "" "نى الد اني نى الداني الجالج""التاء، جاء في    التاء، جاء في    

  ))٣((".".هذا مذهب الجمهورهذا مذهب الجمهور" " ر ب ت ربتْ""و و 

اختلف النحاة حول حقيقتها وعملها، وشروطه، ويمكـن تلخـيص          اختلف النحاة حول حقيقتها وعملها، وشروطه، ويمكـن تلخـيص          : : الخالف حول حقيقتها    الخالف حول حقيقتها      

  ::فيما يأتيفيما يأتي" " التالت""آراء الن حاة حول أصل وحقيقة آراء النّحاة حول أصل وحقيقة 

ـ ت  ثُمـتْ ""، ثم زيد عليها التاء، كما زيـدت فـي           ، ثم زيد عليها التاء، كما زيـدت فـي           ""الال""ا حرف نفي، أصله     ا حرف نفي، أصله     مذهب جمهور الن حاة أن ه   مذهب جمهور النُّحاة أنّه   - و و " " ث م

  ))٤ ( (،،وإن ما وجب تحريكها اللتقاء الساكنينوإنّما وجب تحريكها اللتقاء الساكنينر ب ت،ربت،

  ))٥ ( (..وهو كذلك رأي األخفش في أحد قوليهوهو كذلك رأي األخفش في أحد قوليه  

  ،،))هه١٨٠١٨٠تت(( وسـيبويه  وسـيبويه ،،))هه١٧٥١٧٥تت((الخليـل الخليـل ""وقد ذكر أبو بكر محمد بن قاسـم األنبـاري  أن          وقد ذكر أبو بكر محمد بن قاسـم األنبـاري أن            

ــش ــشواألخفـــ ــدة،،))هه٢١٥٢١٥تت((واألخفـــ ــا عبيـــ ــدة وأبـــ ــا عبيـــ ــسائي))هه٢٠٢٠٩٩تت(( وأبـــ ــسائي ، والكـــ ، ، ))هه١٨٩١٨٩تت((، والكـــ

 وأحمـد بـن      وأحمـد بـن     ،،))هه٢٢٥٢٢٥تت(( والجرمي   والجرمي ،،))هه٢٤٨٢٤٨تت((، والسجستاني  ، والسجستاني ))هه٢٤٩٢٤٩تت((،والمازني ،والمازني))هه٢٠٧٢٠٧تت((والفر اءوالفراء

وكان وكان ،،" " حينحين""من قطعة من حاء    منّقطعة من حاء    " " والتوالت""التاء في   التاء في   : :  يقولون  يقولون ))هه٢١٠٢١٠تت((ومحمد بن يزيد  ومحمد بن يزيد  ،  ،  ))هه٢٠٠٢٠٠تت((يحيىيحيى

  ))٦((".".حينحين""التاء مت صلة بحاء التاء متّصلة بحاء : : أبو عبيد القاسم بن سال م يقولأبو عبيد القاسم بن سالّم يقول

: : التي يكسعونها بالتاء، قال   التي يكسعونها بالتاء، قال   " " الال"" لنا ابن الحاجب في شرحه للمفص ل اختالفهم في           لنا ابن الحاجب في شرحه للمفصل اختالفهم في          وقد لخ ص وقد لخّص   

، وهـو مـذهب   ، وهـو مـذهب   ""لـيس لـيس ""التي تلحق آخر ها التاء، فمنهم من قال إن ها بمعنـى        التي تلحق آخرها التاء، فمنهم من قال إنّها بمعنـى        " " الال""واختلف الناس في    واختلف الناس في    

                                                  
أبا حي ان، النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان، تحقيق عبد الحـسين            أبا حيان، النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان، تحقيق عبد الحـسين            : : ، وانظر ، وانظر ١٢١٠١٢١٠، ص ، ص ٣٣، ج ، ج ارتشاف الض ر ب ارتشاف الضرب أبو حي ان،   أبو حيان،     ))١((

  ..٧٧٧٧ ص ص، مؤسسة الر سالة، بيروت،، مؤسسة الرسالة، بيروت،٢٢الفتلي، طالفتلي، ط

، ، ٣٣، و ج  ، و ج  ٦١٦١، ص ، ص ١١ ج  ج ،،بيـروت بيـروت ،،دار الفكر دار الفكر   ،،٢٢طط  ،،البحر المحـيط  البحر المحـيط    ،،))مم١٣٤٤١٣٤٤//هـهـ٧٤٥٧٤٥تت((،،أثير الدين محمد بن يوسف    أثير الدين محمد بن يوسف      أبو حي ان، أبو حيان،   ))٢((

  ..٧٣٧٣صص

  ..٤٥٢٤٥٢المرادي، الجنى الداني، صالمرادي، الجنى الداني، ص  ))٣((

))٤((    أبومحمد عبداهللا أبومحمد عبداهللا   ،،ابن هشام األنصاري   ابن هشام األنصاري) ) ية، ية، ، تحقيق محمد محي الـدين عبدالحميـد، المكتبـة العـصر           ، تحقيق محمد محي الـدين عبدالحميـد، المكتبـة العـصر           مغني اللبيب مغني اللبيب ،  ،  ))هه٧٦١٧٦١تت

  ..٣٨٤٣٨٤، ص، ص٧٧ ، وأبو حيان، البحر المحيط، ج ، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٢٥٣٢٥٣ص ص ، ، ١١جج، ، ١٩٨٧١٩٨٧،،بيروتبيروت

، ، ١١، تحقيق عبـد الحميـد هنـداوي، ط        ، تحقيق عبـد الحميـد هنـداوي، ط        همع الهوامع همع الهوامع ،  ،  ))مم١٥٠٥١٥٠٥//هـهـ٩١١٩١١تت((السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،           ))٥((

  ..٤٥٨٤٥٨، ص، ص١١ت، جت، ج..المكتبة التوفيقية، القاهرة، دالمكتبة التوفيقية، القاهرة، د

، مطبعة العاني، بغـداد،     ، مطبعة العاني، بغـداد،     ١١، تحقيق طارق الجنابي، ط    ، تحقيق طارق الجنابي، ط    المذك ر والمؤنث المذكّر والمؤنث ،  ،  ))مم٩٣٩٩٣٩//هـهـ٢٨٢٢٨٢تت((األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم       األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم         ))٦((

  ..١٧٠١٧٠، ص، ص١٩٧٨١٩٧٨



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٤٢

هذه التاء مـن    هذه التاء مـن    : : إن ها لنفي الجنس، وهو مذهب الكوفيين، ومنهم من قال        إنّها لنفي الجنس، وهو مذهب الكوفيين، ومنهم من قال        : : البصريين، ومنهم من قال   البصريين، ومنهم من قال   

  ))١ ( (..يجعل حين وتحين لغتين، فعلى هذا تكون التاء فيه للجنس، وهو مذهب أبي عبيدةيجعل حين وتحين لغتين، فعلى هذا تكون التاء فيه للجنس، وهو مذهب أبي عبيدةحين، وحين، و
  

، وهذا الذي ذكره المرادي هـو       ، وهذا الذي ذكره المرادي هـو       ))٢((و التاء، فلو سم يت بها حكيت     و التاء، فلو سميت بها حكيت     " " الال""هي مرك بة من    هي مركّبة من    : : وقيلوقيل  

  .. وجمهور البصريين وجمهور البصريين،، وسيبويه وسيبويه،،رأي الخليلرأي الخليل
  

 في العمل هم البصري ون، وعد  التاء        في العمل هم البصريون، وعد التاء       ""ليسليس""بـ  بـ  " " الال""وذكر أبو حي ان األندلسي  أن  الذين ألحقوا        وذكر أبو حيان األندلسي أن الذين ألحقوا          

: :  ور ب ت، ثم نقل رأي شيخه أبي الحسين بن أبي الربيع قـائال              وربت، ثم نقل رأي شيخه أبي الحسين بن أبي الربيع قـائالً            ،،ث م تثُمت""كما زيدت في    كما زيدت في    " " التالت""زائدة في   زائدة في   

ليس فأبدلت مـن    ليس فأبدلت مـن    " " التالت""يظهر لي أن  األصل في      يظهر لي أن األصل في      : : وقال شيخنا أبو الحسن بن أبي الر بيع، رحمه اهللا        وقال شيخنا أبو الحسن بن أبي الربيع، رحمه اهللا        ""

الس ، ألنها ف ع ل،   الس، ألنها فَعل،   " " ليسليس""م قلبت الياء ألفا ، ألن ه كان األصل في         م قلبت الياء ألفاً، ألنّه كان األصل في         ، ث ، ث ""ست ستّ""السين التاء، كما ف ع ل ذلك في       السين التاء، كما فُعل ذلك في       

  ))٣((".".ر لفظها لفظ  التمن ير لفظها لفظَ التمنّيييوكأنهم كرهوا أن يقولوا ليت فيصوكأنهم كرهوا أن يقولوا ليت فيص
  

وقد أوضح المرادي قول ابن أبي الربيع أن  ياءها قلبت ألفـا  كراهـة أن تلتـبس بحـرف                   وقد أوضح المرادي قول ابن أبي الربيع أن ياءها قلبت ألفـاً كراهـة أن تلتـبس بحـرف                     

٤((..التمني التمني((  

ك أن ها ال النافية، والتاء الزائدة فـي أول         ك أنّها ال النافية، والتاء الزائدة فـي أول         أن ها كلمة وبعض كلمة، وذل    أنّها كلمة وبعض كلمة، وذل    المذهب الثالث يرى    المذهب الثالث يرى    وو

  ))٥ ( (..الحين، قاله أبو عبيدة وابن الط راوةالحين، قاله أبو عبيدة وابن الطّراوة

                                                  
، ، ١١، تحقيق موسى بن اي العليلي، ط     ، تحقيق موسى بنّاي العليلي، ط     اإليضاح في شرح المفصل   اإليضاح في شرح المفصل   ،  ،  ))مم١٢٤٨١٢٤٨//هـهـ٦٤٦٦٤٦تت((ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر،        ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر،          ))١((

، ، شرح المقـر ب  شرح المقـرب  ،  ،  ))مم١٢٧٠١٢٧٠//هـهـ٦٦٩٦٦٩((من، ت من، ت ابن عصفور اإلشبيلي، علي بن مؤ     ابن عصفور اإلشبيلي، علي بن مؤ     : : وانظروانظر. . ٣٩٩٣٩٩، ص ، ص ١١مطبعة العاني، بغداد، ج   مطبعة العاني، بغداد، ج   

  ..١٠٩٢١٠٩٢، ص، ص١١، ج، ج١٩٩٠١٩٩٠تحقيق علي محمد فاخر، الطبعة األولى، تحقيق علي محمد فاخر، الطبعة األولى، 

ـ د بـن مكـرم          ابن منظور، جمال الـدين محمـد بـن مكـرم          : :  انظر  انظر ،،، وحول رأي الخليل   ، وحول رأي الخليل   ٤٥٢٤٥٢، ص ، ص الجنى الداني الجنى الداني المرداي،  المرداي،    ))٢(( ـ ٧١١٧١١تت ( (،،ابن منظور، جمال الـدين محم ـ هـ / / هـ

  .. ليس ليس،،تت.. د د،، بيروت بيروت،، دار صادر دار صادر،، لسان العرب لسان العرب،،))مم١٣١١١٣١١

))٣((    أثير الدين علي يوسف، ت       ، أثير الدين علي يوسف، ت       أبو حيان األندلسي   أبو حيان األندلسي ،))تحقيـق عبـد     ، تحقيـق عبـد     النكت الحسان في شرح غاية اإلحـسان      النكت الحسان في شرح غاية اإلحـسان      ،  ،  ))مم١٣٤٤١٣٤٤//هـهـ٧٤٥٧٤٥ ،

  ..٧٧٧٧الحسين الفتلي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، صالحسين الفتلي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص

ـ ٧٦١٧٦١تت((ابن هشام األنصاري ، أبا محمد عبد اهللا جمال الدين بـن يوسـف،              ابن هشام األنصاري، أبا محمد عبد اهللا جمال الدين بـن يوسـف،              : : ، وانظر ، وانظر ٤٥٣٤٥٣، ص ، ص الجنى الداني الجنى الداني المرادي،  المرادي،    ))٤(( ـ هـ /  /  هـ

  ..٢٥٣٢٥٣، ص، ص١١م، جم، ج١٩٨٧١٩٨٧، مغني اللبيب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ، مغني اللبيب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  ) )مم١٣٥٩١٣٥٩

 عبد   عبد  ،،، والبغدادي  ، والبغدادي ١٢١٠١٢١٠، ص ، ص ٣٣ارتشاف الض ر ب، ج  ارتشاف الضرب، ج  : : ، وحول رأي ابن الط راوة، انظر     ، وحول رأي ابن الطِّراوة، انظر     ٢٥٤٢٥٤، ص ، ص ١١، ج ، ج مغني اللبيب مغني اللبيب ابن هشام،   ابن هشام،     ))٥((

 الهيئة العامة المصرية     الهيئة العامة المصرية    ،،١٩٧٩١٩٧٩  ،، الطبعة الثانية   الطبعة الثانية  ،،السالم هارون السالم هارون  تحقيق عبد     تحقيق عبد    ،، خزانة األدب   خزانة األدب  ،،))مم١٦٨٢١٦٨٢//هه١٠٩٣١٠٩٣ت  ت  ((،،القادر بن عمر  القادر بن عمر  

ويبدو لي أن  ثم ة خلطا عند القدماء بين نسبة هذا الرأي ألبي ويبدو لي أن ثمة خلطا عند القدماء بين نسبة هذا الرأي ألبي . . ٤٥٨٤٥٨، ص، ص١١ همع الهوامع، ج  همع الهوامع، ج ،،، والسيوطي ، والسيوطي ١٧٣١٧٣ ص  ص ،،٤٤ ج  ج ،،للكتابللكتاب

ومم ن نسب هذا الـرأي     وممن نسب هذا الـرأي       ،،هـهـ٢١٠٢١٠ وبين أبي عبيدة معمر بن المثن ى ت        وبين أبي عبيدة معمر بن المثنّى ت       ،،وهو تلميذ أبي عبيدة   وهو تلميذ أبي عبيدة   ،  ،  هـهـ٢٢٤٢٢٤عبيد القاسم بن سال م ت    عبيد القاسم بن سالّم ت    

 مجـاز    مجـاز   ،،أبا عبيدة أبا عبيدة ::انظرانظر،، ألبي عبيدة   ألبي عبيدة  ٢٥٤٢٥٤ ص    ص   ،،١١ ج  ج ،، ونسبه ابن هشام في المغني      ونسبه ابن هشام في المغني     ،،٤٥٢٤٥٢ ص    ص   ،، الجنى الداني   الجنى الداني  ،،ألبي عبيد المرادي  ألبي عبيد المرادي  

 وقد أي د رأي األموي  فـي أن          وقد أيد رأي األموي فـي أن        -٢٤٩٢٤٩ ص  ص ،،٤٤ ج  ج ،، غريب الحديث   غريب الحديث  ،،وانظرأبا عبيد وانظرأبا عبيد ،،حيث لم يقل بهذا الرأي    حيث لم يقل بهذا الرأي    ،  ،  ١٧٦١٧٦ ص  ص ،،٢٢ ج  ج ،،القرآنالقرآن

  ..٧٢٧٢ ص ص،،٤٤ ج ج،، الكشاف الكشاف،، والزمخشري والزمخشري،،٢٥٢٥١١صص،،التاء ملتصقة بحينالتاء ملتصقة بحين



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٤٣

                بل هو رأي أبي زيد األنـصاري ،وهذا الرأي ليس مذهب أبي عبيدة وابن الطراوة حسب ، بل هو رأي أبي زيد األنـصاري                 وهذا الرأي ليس مذهب أبي عبيدة وابن الطراوة حسب

  ))١((".".اآلن فيزيد التاءاآلن فيزيد التاء  ::يريديريد  ،،وقال حسب ك تآلنوقال حسبك تآلن""  ::وزيدوزيدقال ابقال اب  ،،فيما نقل عنه ابن جن يفيما نقل عنه ابن جنّيكذلك،كذلك،

وأن  التاء في المـصحف     وأن التاء في المـصحف     ،،))التالت((بأن ه لم نجد في كالم العرب     بأنّه لم نجد في كالم العرب       :: عبيدة لمذهبه بقوله    عبيدة لمذهبه بقوله   واحتج  أبو واحتج أبو 

  ).  ).  وال تحين مناصوال تحين مناص((وك تبتوكُتبت  ،،))حينحين((اإلمام ملتصقة باإلمام ملتصقة ب
  ::كما في قول أبي وجزة السعدي كما في قول أبي وجزة السعدي" " حينحين""وقد ضع ف غير  واحد رأي  أبي ع بيدة من أن  التاء من تمام وقد ضعف غير واحد رأي أبي عبيدة من أن التاء من تمام 

  ن ما من م طعم ن ما من مطعم  والمطعمون زما والمطعمون زما     العاطفون تحين  ما م ن عاطف  العاطفون تحين ما من عاطف 

، وأيـضا    ، وأيـضاً   ""الت حـين  الت حـين  ""في الل غات، واشتهار    في اللُّغات، واشتهار    ""تحين  تحين  " " وفيه ضعف، لعدم شهرة   وفيه ضعف، لعدم شهرة   : ": " الر ضي  الرضي قالقال

  ))٢((".".تهن اتهنّا: ": "، وال، وال""تأوانتأوان: ": "وال يقالوال يقال" " الت  هن االتَ هنّا""و و " " الت  أوانالتَ أوان: ": "فإن هم يقولونفإنّهم يقولون

، أي أن هـا    ، أي أنّهـا    ""حـين حـين ""من تمام   من تمام   " " الت حين الت حين ""وقد ذكر غير  واحد رأي  أبي ع بيد من أن  التاء في            وقد ذكر غير واحد رأي أبي عبيد من أن التاء في            

  ))٣((".".الال""فصلة عن فصلة عن منمن
 بل  بل ،،وقد ذكرنا قبل قليل أن  غير  واحد من القدماء ضع ف رأي أبي ع بيدة منهم ابن هشام، والرضي      وقد ذكرنا قبل قليل أن غير واحد من القدماء ضعف رأي أبي عبيدة منهم ابن هشام، والرضي      

: :  قال علي بن حمـزة      قال علي بن حمـزة     ،،وإن كان أبو ع بيدة ال عند له      وإن كان أبو عبيدة ال عند له      : :  أن يقول   أن يقول  ،،))التنبيهاتالتنبيهات((وصل األمر بعلي بن حمزة في     وصل األمر بعلي بن حمزة في     

ذا لم يضبط ما سمع فهو الغالط، ال الذي حكى عنه، ذا لم يضبط ما سمع فهو الغالط، ال الذي حكى عنه، وإن ما نرد  على أبي ع بيدة فيما لم يضبط عم ن رواه، وإ   وإنّما نرد على أبي عبيدة فيما لم يضبط عمن رواه، وإ   ""

لم يضبط ما سمع، وهذا مذهب م ن تقد منا من العلماء فـي            لم يضبط ما سمع، وهذا مذهب من تقدمنا من العلماء فـي            : : ولسنا ننسب  إليه، رحمه اهللا، كذبا ، ولكن ا نقول       ولسنا ننسب إليه، رحمه اهللا، كذباً، ولكنّا نقول       

  ))٤((".".أبي عبيد، رحمنا اهللا، ورحمهمأبي عبيد، رحمنا اهللا، ورحمهم

حديث ألبي  حديث ألبي  لألموي ، جاء في غريب ال    لألموي، جاء في غريب ال     ألبي عبيد و    ألبي عبيد و   ، وإن ما هو  ، وإنّما هو  ةةفالقول، إذن، ليس ألبي ع بيد    فالقول، إذن، ليس ألبي عبيد    

اآلن، اآلن، : : تآلن، يريـد تآلن، يريـد : : قولهقوله: : وعن عثمان بن عبد اهللا بن موهب، عن ابن عمر، قال األموي          وعن عثمان بن عبد اهللا بن موهب، عن ابن عمر، قال األموي         : ": "))٥((ع بيدعبيد

                                                  
، ، ١٩٩٣١٩٩٣، تحقيق حسن هنداوي، الطبعة الثانية، دار القلم، دمـشق،           ، تحقيق حسن هنداوي، الطبعة الثانية، دار القلم، دمـشق،           سر  صناعة اإلعراب  سر صناعة اإلعراب  ،  ،  ))مم١٠٠١١٠٠١//هـهـ٣٩٢٣٩٢((ابن جني، أبو الفتح عثمان، ت       ابن جني، أبو الفتح عثمان، ت         ) ) ١((

صلت صارت تاء ، أبو عبيـدة،      صلت صارت تاء، أبو عبيـدة،      اله، فإذا ات   اله، فإذا اتّ  : :  وبعض العرب تزيد فيها الهاء في الوقف، فتقول         وبعض العرب تزيد فيها الهاء في الوقف، فتقول        ،،النافيةالنافية" " الال""هي  هي  : " : " ، قال أبو عبيدة   ، قال أبو عبيدة   ١٦٦١٦٦، ص ، ص ١١جج

 وانظـر المـالقي،      وانظـر المـالقي،     ،،١٧٦١٧٦ ص  ص ،،٢٢، مجاز القرآن، تعليق محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج          ، مجاز القرآن، تعليق محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج          ))مم٨٢٥٨٢٥//هـهـ٢١٠٢١٠تت((معمر بن المثنى    معمر بن المثنى    

، مطبعة زيـد بـن ثابـت،        ، مطبعة زيـد بـن ثابـت،        ١١، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق أحمد الخر اط، ط          ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق أحمد الخراط، ط          ))مم١٣٠٢١٣٠٢//هـهـ٧٠٢٧٠٢تت((أحمد بن عبد النور،     أحمد بن عبد النور،     

  ..، حين، حين١٣٤١٣٤، ص، ص١٣١٣، وانظر رأي أبي زيد كذلك في اللسان، ج، وانظر رأي أبي زيد كذلك في اللسان، ج١٧٢١٧٢، ص، ص١٩٧٥١٩٧٥دمشق، دمشق، 

، المكتبة التوفيقية، ، المكتبة التوفيقية، ١١، تحقيق أحمد السيد أحمد، ط، تحقيق أحمد السيد أحمد، طشرح كافية ابن الحاجبشرح كافية ابن الحاجب، ، ))مم١٢٨٧١٢٨٧//هـهـ٦٨٦٦٨٦تت((االستراباذي ، رضي الدين محمد بن الحسن،      االستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن،        ))٢((

  ..٢٣٠٢٣٠، ص، ص٢٢القاهرة، جالقاهرة، ج

، ، ١٦١٦، وابـن سـيده، المخـص ص، ج       ، وابـن سـيده، المخـصص، ج       ٢٥٤٢٥٤، ص ، ص ١١ ج  ج ،،يق محمد محـي الـدين عبدالحميـد       يق محمد محـي الـدين عبدالحميـد       ،تحق،تحقالمغنيالمغنيابن هشام،   ابن هشام،   : : انظر رأي أبي ع بيدة في    انظر رأي أبي عبيدة في      ))٣((

 إمالء ما من  بـه       إمالء ما من بـه      ،، العكبري  العكبري ،،ونسبه العكبري كذلك ألبي عبيدة    ونسبه العكبري كذلك ألبي عبيدة    ،،..، حين ، حين ٣٩٢٣٩٢، ص ، ص ٢٢ وابن منظور، اللسان، ج     وابن منظور، اللسان، ج    ،،٤٨٦٤٨٦،والجنى الداني ص  ،والجنى الداني ص  ١١٩١١٩صص

  ٢٠٩٢٠٩ ص ص،،٢٢ ج ج،،الرحمنالرحمن

  ..١٩١١٩١، ص، ص١٩٦٧١٩٦٧، دار المعارف، مصر، ، دار المعارف، مصر، ١١كوتي، طكوتي، ط، تحقيق عبد العزيز الميمني الراج، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجالتنبيهاتالتنبيهاتعلي بن حمزة، علي بن حمزة،   ))٤((

  ،،١٩٩٧١٩٩٧  ،، الطبعة األولـى    الطبعة األولـى   ،، الرياض  الرياض ،، الناشر مكتبة مصطفى الباز     الناشر مكتبة مصطفى الباز    ،،الغريب المصن ف الغريب المصنّف   ،،))مم٨٣٨٨٣٨//هـهـ٢٢٤٢٢٤تت( ( أبو عبيد، القاسم بن سل ام الهروي،     أبو عبيد، القاسم بن سلّام الهروي،       ))٥((

، ، ١١جوهري، الـصحاح، ج جوهري، الـصحاح، ج ،وال،وال١٦٣١٦٣، ص، ص١١، ج، جسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب: : ، وقد ر وي بيت أبي وجزة السعدي بروايات متعد دة، انظر   ، وقد روي بيت أبي وجزة السعدي بروايات متعددة، انظر   ٢٥٠٢٥٠، ص ، ص ٤٤جج

،و البغدادي، خزانة األدب،    ،و البغدادي، خزانة األدب،    ١٩٨١٩٨، ص ، ص ١١، واألنباري، اإلنصاف، ج   ، واألنباري، اإلنصاف، ج   ٤٥٤٤٥٤، ص ، ص الجنى الداني الجنى الداني  عطف، والمرادي،     عطف، والمرادي،    ،،٤٧٨٤٧٨، ص ، ص ١١، حين، ج  ، حين، ج  ١٥٩١٥٩صص

 وأخـذ عـن      وأخـذ عـن     ،، دخل الباديـة    دخل الباديـة   ،، هو أبو محمد عبداهللا بن سعيد       هو أبو محمد عبداهللا بن سعيد      ::واألموي واألموي. . ، وابن منظور، اللسان، حين، عطف، ليت، أين       ، وابن منظور، اللسان، حين، عطف، ليت، أين       ١٤٧١٤٧، ص ، ص ٢٢جج

له كتاب النوادر أخذ عنـه      له كتاب النوادر أخذ عنـه      ،، حافظا  لألخبار والشعر    حافظاً لألخبار والشعر   ،، وكان ثقة في نقله     وكان ثقة في نقله    ،، وأكثروا في كتبهم    وأكثروا في كتبهم   ،،خذ عنه العلماء  خذ عنه العلماء  وأوأ،  ،  فصحاء األعراب فصحاء األعراب 

  . .  ونقوالتهم عنه كثيرة ونقوالتهم عنه كثيرة،، وغيرهم وغيرهم،، والثعالبي والثعالبي،، واألزهري واألزهري،، والجوهري والجوهري،، وذكره ابن السكيت وذكره ابن السكيت،،٣٢٨٣٢٨//١١،،المزهرالمزهر،، السيوطي السيوطي،،أبو عبيدأبو عبيد
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 ١٤٤

وتحين، ومنه قـول اهللا تبـارك   وتحين، ومنه قـول اهللا تبـارك   ،،تآلنتآلن: : وفي حين، فيقولونوفي حين، فيقولون،،وهي لغة معروفة، يزيدون التاء في اآلن   وهي لغة معروفة، يزيدون التاء في اآلن   

  :: ألبي وجزة السعدي  ألبي وجزة السعديإن ما هو وال حين مناص، وأنشدنا األموي إنّما هو وال حين مناص، وأنشدنا األموي: : ، قال، قال""والت حين مناصوالت حين مناص: ": "وتعالىوتعالى

  والمطعمون زمان ما من مطعموالمطعمون زمان ما من مطعم    العاطفون تحين ما من عاطفالعاطفون تحين ما من عاطف  

بـن  بـن  ااحد ثنا أحمد حدثنا أحمد : : حد ثنا خلف بن إبراهيم، قالحدثنا خلف بن إبراهيم، قال: ": "جاء في المقنع في رسم مصاحف األمصار  جاء في المقنع في رسم مصاحف األمصار  

في اإلمام، مصحف  عثمان بـن      في اإلمام، مصحف عثمان بـن      : : حد ثنا أبو عبيد، قال   حدثنا أبو عبيد، قال   : : حد ثنا علي بن عبد العزيز، قال     حدثنا علي بن عبد العزيز، قال     : : محمد، قال محمد، قال 

ولم نجد ذلك كذلك    ولم نجد ذلك كذلك    : : ، قال أبو عمرو   ، قال أبو عمرو   ""حينحين""التاء مت صلة بـ    التاء متّصلة بـ    " " وال تحين مناص  وال تحين مناص  "" عنه    عنه   عف ان رضي اهللا  عفّان رضي اهللا  

في شيء من مصاحف أهل األمصار، وقد رد  ما حكاه أبو عبيد غير  واحد من العلماء؛ إذ عـدموا                   في شيء من مصاحف أهل األمصار، وقد رد ما حكاه أبو عبيد غير واحد من العلماء؛ إذ عـدموا                   

ابـن  ابـن  : : وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف القديمة وغيرها، قال لنا محمد بن علي، قـال لنـا                 وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف القديمة وغيرها، قال لنا محمد بن علي، قـال لنـا                 

  ))١((".".حينحين"" ت قطع التاء من  تُقطع التاء من ،،لك هو في المصاحف الج دد والع ت قلك هو في المصاحف الجدد والعتُقاألنباري، كذاألنباري، كذ

 بيد   : ": "قال الزمخشري  قال الزمخشريا قول أبي عالتاء داخلة على     : : وأم ا قول أبي ع بيد   وأم فال وجه له، واستـشهاده     فال وجه له، واستـشهاده     " " حينحين""إن  التاء داخلة على     إن

في اإلمام ال متشب ث  له، فكم وقعت في المصاحف أشياء  خارجـة عـن              في اإلمام ال متشبثَ له، فكم وقعت في المصاحف أشياء خارجـة عـن              " " حينحين""بأن التاء ملتزقة بـ     بأن التاء ملتزقة بـ     

  ))٢((".".قياس الخط قياس الخطّ

   قال        وهللا در    وهللا در ،على أبي عبيد أبلغَ رد اس، فقد ردا  : ": "النح اس، فقد رد  على أبي عبيد أبلغ  رد ، قال        النحـون    " " الت حين الت حين ""وأم ا  وأمـ ون    فقد تكلّم النحوي فقد تكل م النحوي

وكل  ما جاء به فيه     وكلُّ ما جاء به فيه     " " كتاب القراءات كتاب القراءات ""فيه وفي الوقوف عليه، وكث ر فيه أبو عبيد القاسم بن سال م في             فيه وفي الوقوف عليه، وكثّر فيه أبو عبيد القاسم بن سالّم في             

  ه بأنّه وجدها في اإلمام       : ": "إلى أن يقول  إلى أن يقول  ... ... إال  يسيرا  مردود   إالّ يسيراً مردودا احتجاجننتحيتحي""فأم ا احتجاج ه بأن ه وجدها في اإلمام       فأم " "     ة فيـه؛ ألنفال حج ة فيـه؛ ألن      فال حج

معنى اإلمام أن ه إمام  للمصاحف، فإن كان مخالفا  فليس بإمام لها، وفي المصاحف كل ها والت، فلو لم                 معنى اإلمام أنّه إمام للمصاحف، فإن كان مخالفاً فليس بإمام لها، وفي المصاحف كلّها والت، فلو لم                 

  ))٣ ( (..يكن في هذا إال هذا االحتجاج  لكان مقنعا يكن في هذا إال هذا االحتجاج لكان مقنعاً

بالتاء، والكسائي يقف بالهاء، يجعلهـا      بالتاء، والكسائي يقف بالهاء، يجعلهـا      " " التالت""ومم ا رد وا فيه رأي أبي ع بيد أن  الوقف على          ومما ردوا فيه رأي أبي عبيد أن الوقف على          

بالهاء، وكان أبو عمرو يكـره      بالهاء، وكان أبو عمرو يكـره      " " والهواله""كان الكسائي  يقف عليها     كان الكسائي يقف عليها     : ": "أنيث، قال أبو بكر األنباري     أنيث، قال أبو بكر األنباري    هاء الت هاء الت 

  ))٤((".".والت بالتاءوالت بالتاء: : الوقوف عليها، وكان حمزة يقفالوقوف عليها، وكان حمزة يقف

                                                  
، تحقيق محمد قمحـاوي،     ، تحقيق محمد قمحـاوي،     المقنع في معرفة رسم مصاحف األمصار     المقنع في معرفة رسم مصاحف األمصار     ،  ،  ))مم١٠١٠٥٢٥٢//هـهـ٤٤٤٤٤٤تت((الد اني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،       الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،         ))١((

  ..٢٣٢٣، ص، ص١١، ج، ج١٩٧٨١٩٧٨، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ١١طط

تفسير الكش اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجـوه          تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجـوه          ،  ،  ))مم١١٤٣١١٤٣//هـهـ٥٣٨٥٣٨تت((الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر،       الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر،         ))٢((

، وابن هشام، مغني    ، وابن هشام، مغني    ٧٢٧٢، ص ، ص ٤٤، ج ، ج ١٩٧٧١٩٧٧قاهرة، مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد،       قاهرة، مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد،       ، ال ، ال ٢٢، تحقيق محمد مرسي عامر، ط     ، تحقيق محمد مرسي عامر، ط     التأويلالتأويل

  ..٢٥٤٢٥٤، ص، ص١١اللبيب، جاللبيب، ج

، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،         ، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،         إعراب القرآن إعراب القرآن ،  ،  ))مم٩٤٩٩٤٩/ / هـهـ٣٣٨٣٣٨تت((النح اس، أبو جعفر أحمد بن محمد،       النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد،         ))٣((

  ..٣٦٣٦، ص، ص٤٤، ج، ج٢٠٠٥٢٠٠٥

  ..١٧٠١٧٠، ص، صذكر والمؤنثذكر والمؤنثالمالماألنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم، األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم،   ))٤((



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٤٥

  ))١((..ومذهب الفر اء وسيبويه الوقف عليها بالتاء، وتابعهما ابن كيسان والزج اجومذهب الفراء وسيبويه الوقف عليها بالتاء، وتابعهما ابن كيسان والزجاج  

اب  به؛ فلذلك آثرت تركـه، قـال أبـو          اب به؛ فلذلك آثرت تركـه، قـال أبـو          وههنا رد  على أبي عبيد يطول الكت      وههنا رد على أبي عبيد يطول الكت      : ": "قال ابن سيده  قال ابن سيده  

بالتاء، والكسائي  يقف بالهاء، يجعلها هاء تأنيث، وحقيقة الوقف بالتـاء،           بالتاء، والكسائي يقف بالهاء، يجعلها هاء تأنيث، وحقيقة الوقف بالتـاء،           " " التالت""الوقف على   الوقف على   : : إسحاقإسحاق

  ))٢((".".ذهبت  وجلست ، ورأيت زيدا  ث م ت  عمرا ذهبتْ وجلستْ، ورأيت زيداً ثُمتْ عمراً: : وهذه التاء نظيرة التاء في الفعل نحووهذه التاء نظيرة التاء في الفعل نحو

غير أن نا نجد من يدفع هذا القـول    غير أنّنا نجد من يدفع هذا القـوَل   . . ))٣((وذكر ابن الجزري أن ه وقف عليها بالهاء خالفا  للرسم        وذكر ابن الجزري أنّه وقف عليها بالهاء خالفاً للرسم        

إن  أبا ع بيد لـم     إن أبا عبيد لـم     : : أقولأقول: ": "عن أبي عبيد، ويعزوه لغيره، من ذلك ما ذكره صاحب الخزانة، حيث قال            عن أبي عبيد، ويعزوه لغيره، من ذلك ما ذكره صاحب الخزانة، حيث قال            

يذهب إلى هذا، وإن ما هو قول األموي  نقله عنه في كتابه في اللغة المشهور بالغريـب المـصن ف،                  يذهب إلى هذا، وإنّما هو قول األموي نقله عنه في كتابه في اللغة المشهور بالغريـب المـصنّف،                  

  ::وهذه عبارته فيهوهذه عبارته فيه

  ::نى اآلن، وأنشدنانى اآلن، وأنشدناتاآلن في معتاآلن في مع: : وقال األحمروقال األحمر

  الناالناــا كما زعمت  تا كما زعمت تــوصلينوصلين    ااــأي داري ج مانأي داري جمانــنو لي قبل ننولي قبل ن

  ::وكذلك قال األموي ، وأنشدني ألبي وجزةوكذلك قال األموي، وأنشدني ألبي وجزة

  والم فض لون يدا  إذا ما أنع مواوالمفضلون يداً إذا ما أنعموا    العاطفون ت حين  ما م ن عاطفالعاطفون تَحين ما من عاطف

  ))٤((".".ال حين مناصال حين مناص: : معناهمعناه" " والت حين مناصوالت حين مناص: ": "ومنه قوله تعالىومنه قوله تعالى: : وإن ما هو حين، قالوإنّما هو حين، قال: : قالقال

وهو أن ها كلمة واحدة فعل ماض ، ثـم        وهو أنّها كلمة واحدة فعل ماضٍ، ثـم        ""ذكره ابن هشام    ذكره ابن هشام    " " التالت"" حول أصل     حول أصل    رابع  رابع  اك رأي   اك رأي   وهنوهن

ـ ت كم مـن     ال يلـتْكم مـن     : ": "أن ها في األصل بمعنى نق ص من قوله تعـالى        أنّها في األصل بمعنى نقُص من قوله تعـالى        : : اختلف هؤالء على قولين؛ أحدهما    اختلف هؤالء على قولين؛ أحدهما     ال ي ل

 كمـا    كمـا   أل ت يألت، وقد ق رئ بهما، ثم است عملت للنفي،       أِلت يألت، وقد قُرئ بهما، ثم استُعملت للنفي،       : : الت يليت، كما يقال   الت يليت، كما يقال   : : ، فإن ه يقال  ، فإنّه يقال  ""أعمالكم شيئا  أعمالكم شيئاً 

  الخشني، والثاني     ) ) قل قّل((أن   أن أصلها   : : كذلك، قاله أبو ذر  الخشني، والثاني     كذلك، قاله أبو ذر س""أن  أصلها   أنِكها      " " لي  سليبكسر الياء، فق لبت الياء ألفا  لتحر كها      بكسر الياء، فقُلبت الياء ألفاً لتحر

٥ ( (..وانفتاح ما قبلها، وأبدلت السين تاء وانفتاح ما قبلها، وأبدلت السين تاء((  

                                                  
إيـضاح  إيـضاح  : : ، وانظر ، وانظر ١٤٦١٤٦، ص ، ص ١٥١٥ ج  ج ،،٢٢، ط ، ط الجامع ألحكام القرآن  الجامع ألحكام القرآن    ،،))مم١٢٢٠١٢٢٠//هـهـ٦١٧٦١٧تت((،،القرطبي، أبو عبداهللا محمد األنصاري    القرطبي، أبو عبداهللا محمد األنصاري      ))١((

المـرادي، الجنـى الـداني،      المـرادي، الجنـى الـداني،      : : ، وانظـر  ، وانظـر  ٢٠٩٢٠٩، ص ، ص ٢٢، والعكبري، إمالء ما من به الرحمن، ج       ، والعكبري، إمالء ما من به الرحمن، ج       ٢٨٨٢٨٨، ص ، ص ١١الوقف واالبتداء، ج  الوقف واالبتداء، ج  

  ..٤٥٣٤٥٣صص

  ،،١٩٧٨١٩٧٨  ،، بيـروت   بيـروت  ،،، لجنة تحقيق التراث العربـي     ، لجنة تحقيق التراث العربـي     المخصصالمخصص،  ،  ))م  م  ١٠٦٥١٠٦٥//هـهـ٤٥٨٤٥٨تت((ي بن إسماعيل،    ي بن إسماعيل،    ابن سيده، أبو الحسن عل    ابن سيده، أبو الحسن عل      ))٢((

  ،، تهذيب اللغة، تحقيق عبد السالم هـارون        تهذيب اللغة، تحقيق عبد السالم هـارون       ،،))مم٩٨١٩٨١//هـهـ٣٧١٣٧١تت((،  ،  األزهري، أبا منصور محمد بن أحمد     األزهري، أبا منصور محمد بن أحمد     : : ، وانظر ، وانظر ١٦١١٦١، ص ، ص ٤٤جج

  ..٢٣٧٢٣٧، ص، ص٥٥ ج ج،،١٩٧٩١٩٧٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 دار   دار  ،،، صح حه وراجعه علي محمد الـضباع      ، صححه وراجعه علي محمد الـضباع      النشر في القراءات العشر   النشر في القراءات العشر     ،،))مم١٤٢٨١٤٢٨//هـهـ٨٣٢٨٣٢تت((،  ،  بن محمد بن محمد ابن الجزري، محمد    ابن الجزري، محمد      ))٣((

  ..٢٠٢٢٠٢، ص، ص٢٢ ج ج،،تت.. د د،، بيروت بيروت،،الكتبالكتب

، تحقيق عبد الـسالم هـارون، ،        ، تحقيق عبد الـسالم هـارون، ،        خزانة األدب ولب  لباب لسان العرب     خزانة األدب ولب لباب لسان العرب     ،  ،  ))مم١٦٨٠١٦٨٠//هـهـ١٠٩١١٠٩١تت((البغدادي ، عبد القادر بن عمر،      البغدادي، عبد القادر بن عمر،        ))٤((

 األزهري ، أبو منصور محمد      األزهري، أبو منصور محمد     ،،وهو عندي على ما قال األموي      وهو عندي على ما قال األموي     : : قال أبو عبيد  قال أبو عبيد  : ": "األموي األموي، وذكر األزهري  أن ه رأي      ، وذكر األزهري أنّه رأي      ١٧١٧، ص ، ص ٢٢جج

  ..٢٣٧٢٣٧، ص، ص٥٥، تهذيب اللغة، ج، تهذيب اللغة، ج))مم٩٨٠٩٨٠//هـهـ٣٧٠٣٧٠تت((بن أحمد بن أحمد 

  ..١٢١٠١٢١٠، ص، ص٣٣، ج، جارتشاف الضر بارتشاف الضرب  ::، وانظر، وانظر٢٥٣٢٥٣، ص، ص١١، ج، جمغني اللبيبمغني اللبيبابن هشام، ابن هشام،   ))٥((
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 ١٤٦

ـ ا  وممـا  : ": "))١(( استمع إليه وهو يقـول  استمع إليه وهو يقـول ،،وإلى كونها فعال  ذهب أبو حي ان األندلسي  في أحد قوليه       وإلى كونها فعالً ذهب أبو حيان األندلسي في أحد قوليه        ومم

ليس، كما ذ كر، أن  اسمها ال يكادون يلفظون به، وهـو ال يجـوز أن               ليس، كما ذُكر، أن اسمها ال يكادون يلفظون به، وهـو ال يجـوز أن               " " التالت""يقو ي عندي أن  أصل     يقوي عندي أن أصل     

ـ شتب ه      ال يحذف، ألنّـه مـشتبِه      " " ليسليس""ال ي حذف؛ ألن ه مشتب ه باسم ليس، واسم        ال يحذف؛ ألنّه مشتبِه باسم ليس، واسم        " " الال""يكون محذوفا ؛ ألن  اسم     يكون محذوفاً؛ ألن اسم      ـ ه م ال ي حذف، ألن

بالفاعل، والفاعل ال ي حذف على قاعدة البصريين، وإذا بطل أن يكـون محـذوفا  تعـي ن أن يكـون        بالفاعل، والفاعل ال يحذف على قاعدة البصريين، وإذا بطل أن يكـون محـذوفاً تعـين أن يكـون        

ـ ضمر            النافية زيدت عليها التاء؛ بطل ادعاء اإلضمار؛ ألن الحروف ال يـضمر            " " الال""فإن قلنا إن ها    فإن قلنا إنّها    م ضمرا ،  مضمراً،   النافية زيدت عليها التاء؛ بطل اد عاء  اإلضمار؛ ألن  الحروف ال ي

 في كتابه على أن  اسمها مضمر، فيلـزم أال            في كتابه على أن اسمها مضمر، فيلـزم أالّ          ،،فيها فتعي ن أن تكون فعال ، وقد نص  سيبويه، رحمه اهللا         فيها فتعين أن تكون فعالً، وقد نص سيبويه، رحمه اهللا         

  ".".تكون  حرفا تكون حرفاً
  

وأنها تعمل  وأنها تعمل  ،  ،  ، فبعد أن ذكر أن ها فعل     ، فبعد أن ذكر أنّها فعل     وحرفي تهاوحرفيتها" " التالت"" مترد دا  بين فعلي ة      متردداً بين فعلية     بدا  بدا  غير أن  أبا حي ان     غير أن أبا حيان     

 وفي كتاب آخر له يذكر أن ها حرف، حيث يقول           وفي كتاب آخر له يذكر أنّها حرف، حيث يقول          ،،عمل ليس في النص  السابق، نجده في موضع آخر        عمل ليس في النص السابق، نجده في موضع آخر        

ألن ها، ألنّها، ،  ،  ""الال""شيئا ، وإن كان معناها معنى      شيئاً، وإن كان معناها معنى      ال تعمل   ال تعمل   " " التالت""واأل ول ى عندي أن     واَألولَى عندي أن    ": "": "منهج السالك منهج السالك ""في كتابه   في كتابه   

" " والت  حين  منـاص   والتَ حين منـاص   : ": "ا وخبرها مثبتين، فنقول في قوله تعالى      ا وخبرها مثبتين، فنقول في قوله تعالى      كما ذكرنا، ال ي حفظ لها اإلتيان باسمه      كما ذكرنا، ال يحفظ لها اإلتيان باسمه      

" " حين مناص حين مناص ""، واد عى أن اسمها ال ي لفظ به، وأن          ، وادعى أن اسمها ال يلفظ به، وأن         ""ليسليس""في قراءة من قرأ بالنصب، وأعملها إعمال        في قراءة من قرأ بالنصب، وأعملها إعمال        

انتصب خبرا  لها، ال يخلو هذا االسم  المد عى أن ه مرفوع  بها، ولم ي لفظ به من أمرين، إم ا أن يكـون                    انتصب خبراً لها، ال يخلو هذا االسم المدعى أنّه مرفوع بها، ولم يلفظ به من أمرين، إما أن يكـون                    

، ألن  الحروف ال ي ضمر  فيها، وال جائز        ، ألن الحروف ال يضمر فيها، وال جائز        ""التالت""حذوفا ، ال جائزا  أن يكون م ضمرا  في        حذوفاً، ال جائزاً أن يكون مضمراً في        م ضمرا ، أو م  مضمراً، أو م  

هي األصل، واسم ليس ال يجـوز       هي األصل، واسم ليس ال يجـوز       " " ليسليس""في العمل، و  في العمل، و  " " ليسليس""أن يكون محذوفا ، ألن ها أجريت مجرى       أن يكون محذوفاً، ألنّها أجريت مجرى       

  لكانوا قد تصر فوا في الفرع ما     لكانوا قد تصرفوا في الفرع ما     " " التالت""ال يجوز حذفه ، إذ لو جاز حذف اسم         ال يجوز حذفه، إذ لو جاز حذف اسم         " " التالت""حذفه، فكذلك اسم    حذفه، فكذلك اسم    

  ))٢ ( (..لم يتصر فوا في األصللم يتصرفوا في األصل
  

حيث تقترن بالتاء، وتخـتص  هـذه بأسـماء         حيث تقترن بالتاء، وتخـتص هـذه بأسـماء         ""ويرى ابن هشام أن ها تعمل عمل ليس كثيرا ،         ويرى ابن هشام أنّها تعمل عمل ليس كثيراً،         

  ))٣((".".الحينالحين""الز مان ويجب حذف أحد معموليها، والغالب كون ه االسم، وكون معمولها لفظة الزمان ويجب حذف أحد معموليها، والغالب كونُه االسم، وكون معمولها لفظة 

                                                  
الن كت الحسان فـي شـرح غايـة        النُّكت الحسان فـي شـرح غايـة        ،  ،  ))مم١٣٤٤١٣٤٤//هـهـ٧٤٥٧٤٥تت((ي،  ي،  أبو حي ان، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حي ان األندلس           أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان األندلس             ))١((

  ..٧٧٧٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص١١، تحقيق عبد الحسين الفتلي، ط، تحقيق عبد الحسين الفتلي، طاإلحساناإلحسان

))٢((   ،ان األندلسي٥٠٧٥٠٧، ص، ص٢٢، ج، جالتذييل والتكميل في شرح التسهيلالتذييل والتكميل في شرح التسهيل  ،،أباحيانأباحيان  ، وانظر، وانظر٦٦٦٦، ص، صمنهج السالكمنهج السالكأبو حي ان األندلسي ، أبو حي..  

))٣((      ،٢٩٤٢٩٤، ص ، ص ١٩٨٦١٩٨٦، دار الكتاب العربي،     ، دار الكتاب العربي،     ١١، تحقيق عباس الصالحي، ط    ، تحقيق عباس الصالحي، ط     الفوائد  الفوائد تخليص الشواهد وتلخيص  تخليص الشواهد وتلخيص  ابن هشام األنصاري ،    ابن هشام األنصاري . .

وال ما رادفه في قـول األفـوه        وال ما رادفه في قـول األفـوه        " " حينحين""، وال مذكور بعدها     ، وال مذكور بعدها     ""حينحين""جاءت غير مضاف إليها     جاءت غير مضاف إليها     " " التالت""غير أن  أبا حيان ذكر أن ها، أي        غير أن أبا حيان ذكر أنّها، أي        

األودي األودي::  

  وتول وا الت لم ي غن  الف رار وتولَّوا الت لم يغنِ الفرار    ترك الناس  لنا أكنافهمترك الناس لنا أكنافهم      

، منسوبا  لألفـوه، وتـذكره النحـاة،        ، منسوباً لألفـوه، وتـذكره النحـاة،        ١٧٤١٧٤، ص ، ص ٤٤، وانظر الشاهد في الخزانة، ج     ، وانظر الشاهد في الخزانة، ج     ١٢١٣١٢١٣، ص ، ص ٣٣، ج ، ج ارتشاف الض رب ارتشاف الضرب أبو حيان،   أبو حيان،     

  ..٤٥٨٤٥٨، ص، ص١١، والهمع، ج، والهمع، ج٥٧٠٥٧٠صص



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٤٧

    ن قال إنواحد،        " " ليسليس""أصلها  أصلها  " " التالت""ومم ن قال إن     ومم ١((قال أبـو حيـان    قال أبـو حيـان    ابن أبي الربيع، أك د هذا غير  واحد،        ابن أبي الربيع، أكّد هذا غير(( : :

فأبدل من السين التاء، كما ف عل ذلـك فـي   فأبدل من السين التاء، كما فُعل ذلـك فـي   " " ليسليس" "" "التالت""إن  األصل في إن األصل في : : وقال شي خنا ابن  أبي الر بيع  وقال شيخنا ابن أبي الربيع  ""

: :  وكأنهم كرهوا أن يقولـوا      وكأنهم كرهوا أن يقولـوا     ،،""ف ع لفَعل""ألن ها  ألنّها  " " لي سليس" " السالس""، ثم ق لبت الياء ألفا ، ألن ه كان األصل في          ، ثم قُلبت الياء ألفاً، ألنّه كان األصل في          ""ست ستّ""

  ..ليت، فيصير لفظها لفظ التمن يليت، فيصير لفظها لفظ التمنّي

فال ن سلم أن    فال نُسلم أن   " " التالت""وأم ا  وأما  : ": "كلمة على حيالها، قال   كلمة على حيالها، قال   " " التالت""ت األنباري  إلى أن      ت األنباري إلى أن     وذهب أبو البركا  وذهب أبو البركا  

أي أن ها  أي أنّها  ،  ،  إن ها كلمة على حيالها   إنّها كلمة على حيالها     :: ومعنى قول األنباري     ومعنى قول األنباري   ))٢((".".التاء مزيدة فيها، بل هي كلمة على حيالها       التاء مزيدة فيها، بل هي كلمة على حيالها       

ـ ساني ي      وفق تعبيـر اللِّـسانيي     ،،مستقل مستقّل) ) )(morphemeمورفيم  مورفيم  ((أو  أو  ،  ،  بل هي مبنى صرفي    بل هي مبنى صرفي   ،  ،  ليست مرك بة ليست مركّبة  ن ن  وفق تعبيـر الل

  . . الذي يرى أن ها مرك بة الذي يرى أنّها مركّبة ، ، وعليه فإن  قول األنباري  هذا يكون مخالفا لرأي الخليلوعليه فإن قول األنباري هذا يكون مخالفا لرأي الخليل  ،،المحدثينالمحدثين

 وإن ما وجب    وإنّما وجب   ،،رب ت  وث م ت ربتْ وثَمت ""كما زيدت في    كما زيدت في    " " الال"" فمذهب الجمهور أن ها تاء التأنيث، زيدت على         فمذهب الجمهور أنّها تاء التأنيث، زيدت على        

  ..تحريكها اللتقاء الساكنينتحريكها اللتقاء الساكنين

 ت""للتأنيث كما في    للتأنيث كما في    " " التالت""والتاء في   والتاء في   : ": "قال الرضي  قال الرضيت""و  و  " " رب تربا لتأنيث الكلمة، أي    : : قالواقالوا" " ث م تثُمإم ا لتأنيث الكلمة، أي    إم

  ))٣((".".عال مةعالّمة"" أو لمبالغة النفي، كما في  أو لمبالغة النفي، كما في ،،""الال""
  

صل الكالم فصارت تاءكت، ثم وإلى أنّها في األصل هاء الس ٤ ( (..وذهب الطبري  إلى أن ها في األصل هاء الس كت، ثم و صل الكالم فصارت تاء وذهب الطبري((  

والت بمعنى ليس بلغة أهـل الـيمن،        والت بمعنى ليس بلغة أهـل الـيمن،        : ": "إلى القول إلى القول " " معالم التنزيل معالم التنزيل ""وذهب البغوي  في تفسيره     وذهب البغوي في تفسيره     

ر ب  ور ب ت، وثم  وث م ت، وأصلها هاء و صلت بــ         رب وربت، وثم وثُمت، وأصلها هاء وصلت بــ         : : زيدت فيه التاء كقولهم   زيدت فيه التاء كقولهم   " " الال"" هي    هي   ::وقال النحوي ون وقال النحويون 

ثم ة، فجعلوها في الوصل تاء، والوقف عليها بالتاء عند الزج اج، وعنـد            ثمة، فجعلوها في الوصل تاء، والوقف عليها بالتاء عند الزجاج، وعنـد            : : اله، كما قالوا  اله، كما قالوا  : : ، فقالوا ، فقالوا ""الال""

  ))٥((".".الهاله""الكسائي  بالهاء الكسائي بالهاء 
  

سـيبويه، وأن  زيـادة التـاء       سـيبويه، وأن زيـادة التـاء       هو قول الخليل و   هو قول الخليل و   " " التالت""وذكر الزمخشري أن  زيادة التاء على       وذكر الزمخشري أن زيادة التاء على       

  ))٦ ( (..بنفي األحيان على مذهب األخفشبنفي األحيان على مذهب األخفش" " التالت""جاءت للتوكيد على مذهبهما، ولتخصيص جاءت للتوكيد على مذهبهما، ولتخصيص 

                                                  
، ، وارتشاف الض رب وارتشاف الضرب ،  ،  ٣٨٤٣٨٤، ص ، ص ٧٧أبا حي ان، البحر المحيط، ج    أبا حيان، البحر المحيط، ج    : : ، وانظر ، وانظر ٤٥٣٤٥٣، ص ، ص الجنى الداني الجنى الداني ، والمرادي،   ، والمرادي،   ٧٧٧٧أبو حي ان، النكت الحسان، ص    أبو حيان، النكت الحسان، ص      ))١((

  ..١٢١٠١٢١٠، ص، ص٣٣جج

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر،         ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر،         اإلنصاف في مسائل الخالف   اإلنصاف في مسائل الخالف   ،  ،  ))م    م    ١١٨١١١٨١/ / هـهـ٥٧٧٥٧٧تت((نباري ، كمال الدين أبو البركات،      نباري، كمال الدين أبو البركات،      االاال  ))٢((

  ..١٠٧١٠٧، ص، ص١١ت، جت، ج..دد

  ..١٠٨١٠٨، ص، ص١١، ج، جواإلنصافواإلنصاف، ، ٢٥٣٢٥٣، ص، ص١١، ج، جمغني اللبيبمغني اللبيب، وابن هشام، ، وابن هشام، ٢٢٩٢٢٩، ص، ص٢٢االستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، جاالستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، ج  ))٣((

  ..١٢٣١٢٣، ص، ص٣٣، ج، ج١٩٨٨١٩٨٨  ،، بيروت بيروت،، دار الفكر دار الفكر،،٢٢، ط، طجامع البيان في تفسير القرآنجامع البيان في تفسير القرآن، ، ))م  م  ٩٢٢٩٢٢//ه ه ٣١٠٣١٠تت((ن جرير، ن جرير، الطبري، محمد بالطبري، محمد ب  ))٤((

دار طيبـة للنـشر     دار طيبـة للنـشر     ،،٤٤طط،،حق قه محمد عبـد اهللا النمـر وزمـياله        حقّقه محمد عبـد اهللا النمـر وزمـياله        ،، معالم التنزيل   معالم التنزيل  ،،))مم١١٢٢١١٢٢//هـهـ٥١٦٥١٦تت((،،البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود     البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود       ))٥((

    ٢٢٢٢٢٢صص،،١١المزهرجالمزهرج،، لغة اليمن تجعل السين تاء لغة اليمن تجعل السين تاءوالوتم فيوالوتم في::قال السيوطي قال السيوطي،،٤١٤١، ص، ص٤٤جج،،١٩٩٧١٩٩٧،،والتوزيعوالتوزيع

صلة، والعرب  صلة، والعرب  " " التالت""التاء في   التاء في   : : وذكر األزهري  في التهذيب عن المنذري عن اليزيدي  عن أبي زيد، قال           وذكر األزهري في التهذيب عن المنذري عن اليزيدي عن أبي زيد، قال           . . ٧١٧١، ص ، ص ٤٤، ج ، ج الكشافالكشافالزمخشري،  الزمخشري،    ))٦((

، فتزيد ، فتزيد ""الهاله""ب تزيد فيها الهاء فنقول ب تزيد فيها الهاء فنقول ، ال، ويرى أبو عبيدة أن  العر، ال، ويرى أبو عبيدة أن العر١٩٥١٩٥، ص، ص٥٥تصل هذه التاء في كالمها وتنزعها، األزهري، تهذيب اللغة، جتصل هذه التاء في كالمها وتنزعها، األزهري، تهذيب اللغة، ج

، ، ٢٢، مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سـزكين، ط     ، مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سـزكين، ط     ))مم٨٢٥٨٢٥//هـهـ٢١٠٢١٠تت((فيها هاء الوقف، فإذا ات صلت صارت تاء ، أبو عبيدة، معمر بن المثن ى،             فيها هاء الوقف، فإذا اتّصلت صارت تاء، أبو عبيدة، معمر بن المثنّى،             

  ..١٠٨١٠٨، ص، ص١١، ج، ج١٩٨٩١٩٨٩مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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 ١٤٨

، وحول اختالف القـر اء     ، وحول اختالف القـراء     ""التالت""وال نريد هنا أن نفص ل القول حول اختالف الن حاة في عمل            وال نريد هنا أن نفصل القول حول اختالف النّحاة في عمل            

ني أود  اإلشارة هنا إلى     ني أود اإلشارة هنا إلى     في قراءة اآلية القرآنية الكريمة التي تقف شاهدا  وحيدا  على هذه األداة، ولكن             في قراءة اآلية القرآنية الكريمة التي تقف شاهداً وحيداً على هذه األداة، ولكنّ            

: : ن عمـر  ن عمـر  ببأن ه لو كانت التاء للتأنيث كما ذكر جمهور القدماء، لما ح ر كت بالكسر في قراءة عيسى                أنّه لو كانت التاء للتأنيث كما ذكر جمهور القدماء، لما حركت بالكسر في قراءة عيسى                

  ))١((".".التالت""بكسر التاء وجر  النون، على لغة قليلة لقوم من العرب يخفضون بـ بكسر التاء وجر النون، على لغة قليلة لقوم من العرب يخفضون بـ " " والت  حين  مناصوالت حينِ مناص""

، ، ))٢(("" وف تحت ليفر ق بين الحرف والفعل      وفُتحت ليفرق بين الحرف والفعل     دخلت لتأنيث الكلمة،  دخلت لتأنيث الكلمة،  ""وقد ذكر العكبري  أن  هذه التاء       وقد ذكر العكبري أن هذه التاء       

، ولم يـذكر    ، ولم يـذكر    ))٣((وذكر أبو علي الفارسي  أن  تاء التأنيث ال تزاد في غير المواضع المعروفة إال بثبت              وذكر أبو علي الفارسي أن تاء التأنيث ال تزاد في غير المواضع المعروفة إال بثبت              

  .. واآلن واآلن،،أن ها تزاد في حينأنّها تزاد في حين

، ولعل  ما يهم نا في هذه الدراسة رأي الخليل         ، ولعّل ما يهمنا في هذه الدراسة رأي الخليل         ""التالت""هذه خالصة اختالف القدماء حول حقيقة       هذه خالصة اختالف القدماء حول حقيقة       

  .. أبو البركات األنباري  أن ها كلمة على حيالها أبو البركات األنباري أنّها كلمة على حيالهاوما ذكرهوما ذكره،،""أيتأيت""و و " " الال""رك بة من ركّبة من الذي يرى أن ها مالذي يرى أنّها م

       إن أصل          " " التالت"" كما نشير إلى قول البغوي  إن         كما نشير إلى قول البغوي ان إنبمعنى ليس بلغة أهل اليمن، وقول أبي حي ان إن  أصل          بمعنى ليس بلغة أهل اليمن، وقول أبي حي

، وهو كذلك رأي ابن أبي الر بيع، وكذا ما ذكره ابن هشام لبعضهم من أن ها كلمة واحدة                 ، وهو كذلك رأي ابن أبي الربيع، وكذا ما ذكره ابن هشام لبعضهم من أنّها كلمة واحدة                 ""ليسليس" "" "التالت""

  ..ل ماض  بمعنى نقصل ماضٍ بمعنى نقصفعفع
  

    زيادة البناء تدلُّ علـى             ""ويرى األلوسي أن     ويرى األلوسي أن التاء زيدت عليها لتأكيد معناها، وهو النفي، ألن  زيادة البناء تدل  علـى             التاء زيدت عليها لتأكيد معناها، وهو النفي، ألن

زيادة المعنى، أو ألن  التاء تكون للمبالغة كما في عال مة، أو لتأكيد شبهها بليس، بجعلها على ثالثـة                  زيادة المعنى، أو ألن التاء تكون للمبالغة كما في عالّمة، أو لتأكيد شبهها بليس، بجعلها على ثالثـة                  

  ))٤((".".أحرف ساكنة الوسطأحرف ساكنة الوسط
  

من أن ها مركبـة    من أنّها مركبـة    )) ليس  ليس ((فهو شبيه برأيه في   فهو شبيه برأيه في   " " أيتأيت""و  و  " " الال""ة من   ة من   أم ا رأي الخليل في أن ها مركب     أما رأي الخليل في أنّها مركب     

بمعنى الوجود، هذا الرأي يدل  على تنب ه مبك ر لدى الخليل، ويؤي ده النظر  الل غـوي               بمعنى الوجود، هذا الرأي يدلُّ على تنبه مبكّر لدى الخليل، ويؤيده النظر اللُّغـوي              " " أيسأيس""و  و  " " الال""من  من  

  ..التاريخي ، الذي يتتبع مراحل تطو ر الكلمة تاريخيا ، وهو ما سنوض حه الحقا التاريخي، الذي يتتبع مراحل تطور الكلمة تاريخياً، وهو ما سنوضحه الحقاً

    من أن وهو وهو كلمة على حيالها، دون القول إن التاء مزيـدة فيهـا،          كلمة على حيالها، دون القول إن التاء مزيـدة فيهـا،          " " التالت " "وما ذكره األنباري  من أن     وما ذكره األنباري

  ..يؤي ده المنهج الوصفي  في الد رس ال لغوي يؤيده المنهج الوصفي في الدرس الُّلغويوهذا الرأي وهذا الرأي ، ، مخالف لرأي الخليلمخالف لرأي الخليل

                                                  
، وانظـر  ، وانظـر  ٣٣٣٣، ص، ص٩٩ ج ج،، بيـروت  بيـروت ،،، عالم الكتـب ، عالم الكتـب لمفصللمفصلشرح اشرح ا  ،،))مم١٢٤٥١٢٤٥//هـهـ٦٤٣٦٤٣تت ( (،،ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي    ))١((

  ..٣٨٣٣٨٣، ص، ص٧٧تفصيل القراءات في البحر المحيط، جتفصيل القراءات في البحر المحيط، ج

، ، ١١، تحقيق غازي طليمات، ط    ، تحقيق غازي طليمات، ط    الل باب في علل البناء واإلعراب    اللّباب في علل البناء واإلعراب    ،  ،  ))مم١٢١٩١٢١٩//هـهـ٦١٦٦١٦تت((العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين،        العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين،          ))٢((

  ..١٧٩١٧٩، ص، ص١١، ج، ج١٩٩٥١٩٩٥دار الفكر، دمشق، دار الفكر، دمشق، 

  ،،بغـداد بغـداد ،  ،   المكتبة الوطنية   المكتبة الوطنية  ،،١١ ط  ط ،،، تحقيق كاظم بحر المرجان    ، تحقيق كاظم بحر المرجان    التكملةالتكملة،  ،  ))مم٩٨٧٩٨٧/ / هـهـ٣٧٧٣٧٧تت((سن بن أحمد،  سن بن أحمد،  الفارسي ، أبو علي الح   الفارسي، أبو علي الح     ))٣((

  ..٤٥٨٤٥٨ ص ص،،١٩٨١١٩٨١

  ،،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني        روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني          ،،))مم١٨٥٣١٨٥٣//هـهـ١٢٧٠١٢٧٠تت ( (،،اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا      اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا        ))٤((

  ..٢٨٦٢٨٦، ص، ص١٧١٧ ج ج،،١٩٩٤١٩٩٤  ،، بيروت بيروت،،الناشر دار الكتب العلميةالناشر دار الكتب العلمية
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 ١٤٩

تحر كت الياء فقلبت ألفا ، ثم     تحركت الياء فقلبت ألفاً، ثم     " " لي  سليِس""وكذلك ما ذكره ابن أبي الربيع، وأبو حي ان من أن أصلها            وكذلك ما ذكره ابن أبي الربيع، وأبو حيان من أن أصلها            

وهما بهذا  وهما بهذا  ،  ،  ""ليسليس""متطورة عن   متطورة عن   " " التالت""يريان أن    يريان أن   و من دق ة، إذ إن هما      و من دقّة، إذ إنّهما      أ بدلت السين تاء ، فهو نظر  ال يخل      ُأبدلت السين تاء، فهو نظر ال يخل      

ا ذهب إليه الخليل، غير أنّهما يخالفانه في مسألة إبدال السين تاءالرأي يقتربان مم ا ذهب إليه الخليل، غير أن هما يخالفانه في مسألة إبدال السين تاء الرأي يقتربان مم . .  

  

 فقـد    فقـد   ))١((""تمتمالوالو""ببوت عرف  وتُعرف  ،،السين تاء ،وهي لغة قليلة،تعزى لقضاعة حكاها أبو عمرو       السين تاء،وهي لغة قليلة،تعزى لقضاعة حكاها أبو عمرو       إبدال  إبدال  وو

، قال ابن جن ي عم ا رواه أحمد بـن  ، قال ابن جنّي عما رواه أحمد بـن  ))٣((، الن ات ، النّات ))٢ ( ())قل أعوذ برب  الناس   قل أعوذ برب الناس    ( (::قرئت الناس في قوله تعالى    قرئت الناس في قوله تعالى    

  ::يحيىيحيى

  

   الن ات  النّات يربوع شرار  يربوع شرار بن  بنعمرو عمرو  ياقاتل اهللا بني الس عالة ياقاتل اهللا بني السعالة   

٤((                    غير أعف اء وال أكيات                     غير أعفّاء وال أكيات((  

، وتجـاور   ، وتجـاور   يريد الناس، وأكياس، فأبدل السين تاء  لموافقتها إي اها في الهمس، والزيادة          يريد الناس، وأكياس، فأبدل السين تاء لموافقتها إياها في الهمس، والزيادة          "": : قالقال

  ))٥((".".المخارجالمخارج

  

 أن نطمئن  إلى     أن نطمئن إلى    نانايمكنيمكنوو  ، َ،))٦((ابن فارس وغيره من القدماء    ابن فارس وغيره من القدماء    كك،  ،  وقد ذكرها غير واحد من القدماء     وقد ذكرها غير واحد من القدماء     

بلغة أهل اليمن، وقضاعة التي عزيت لهـا        بلغة أهل اليمن، وقضاعة التي عزيت لهـا        " " ليسليس""بمعنى  بمعنى  " " التالت""هذه الل غة إذا تذك رنا قول البغوي  إن        هذه اللُّغة إذا تذكّرنا قول البغوي إن        

                                                  
، ، ١١، تحقيق رمزي بعلبكـي،ط    ، تحقيق رمزي بعلبكـي،ط    جمهرة اللغة جمهرة اللغة ،  ،  ))مم٩٣٣٩٣٣/ / هـهـ٣٢١٣٢١تت((ابن دريد، أبا بكر محمد بن  الحسن،         ابن دريد، أبا بكر محمد بن  الحسن،         : : حول هذه اللغة انظر   حول هذه اللغة انظر     ))١((

، اإلبدال،  ، اإلبدال،  ))مم٨٥٨٨٥٨//هـهـ٢٤٤٢٤٤تت((، وابن السك يت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق،         ، وابن السكّيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق،         ٣٣٣٣، ص ، ص ٣٣جج،  ،  ١٩٨٧١٩٨٧،  ،  بيروتبيروت،  ،  دار العلم للماليين  دار العلم للماليين  

ـ ي، أبـو الفـتح        ، وابن جنّـي، أبـو الفـتح        ١٠٤١٠٤، ص ، ص ١٩٧٨١٩٧٨ة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،      ة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،      ، الهيئة العام  ، الهيئة العام  ١١تحقيق حسين محمد شرف، ط    تحقيق حسين محمد شرف، ط     ، وابن جن

سر  سر   ، وابن جن ي،، وابن جنّي،٥٣٥٣، ص، ص٢٢ت، جت، ج..، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، د    ، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، د    ))مم١٠٠١١٠٠١//هـهـ٣٩٢٣٩٢تت((عثمان،  عثمان،  

  ..، فوت، فوت٤٠٧٤٠٧، ص، ص٢٢، وابن منظور، لسان العرب، ج، وابن منظور، لسان العرب، ج١٥٥١٥٥، ص، ص١١صناعة اإلعراب، جصناعة اإلعراب، ج

  ..١١، اآلية ، اآلية سورة الناسسورة الناس  ))٢((

، عنـى بنـشره     ، عنـى بنـشره     مختصر في شواذ القرآن من كتاب البـديع       مختصر في شواذ القرآن من كتاب البـديع       ،  ،  ))مم٩٨٠٩٨٠/ / هـهـ٣٧٠٣٧٠تت((ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد،         ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد،           ))٣((

  ).).ناسناس((ابن منظور، اللسان، مادة ابن منظور، اللسان، مادة : : ، وانظر، وانظر١٨٣١٨٣ت، صت، ص..برجستراسر وآرثر جفري، مكتبة المتنبي، القاهرة، دبرجستراسر وآرثر جفري، مكتبة المتنبي، القاهرة، د

، ، ٣٠٨٣٠٨، ص ، ص ٧٧، واللـسان، أنـس، ج     ، واللـسان، أنـس، ج     ٣٦٣٦، ص ، ص ١٠١٠، وشرح المفصل، ج   ، وشرح المفصل، ج   ١١٤٧٤٧ كما في نوادر أبي زيد، ص       كما في نوادر أبي زيد، ص      ،،الرجز لعلباء بن أرقم   الرجز لعلباء بن أرقم     ))٤((

  ..١٠٤١٠٤صص، ، اإلبدالاإلبدال،،بدال من غيربدال من غير،،ليسواليسوا::ورواية ابن الس ك يت ورواية ابن السكّيت 

السيوطي، السيوطي، : : ، وانظر، وانظر٢٨٧٢٨٧، ص ، ص ٤٤أبا حيان، البحر المحيط، ج    أبا حيان، البحر المحيط، ج    : :  وما بعدها، وانظر    وما بعدها، وانظر   ١٥٥١٥٥، ص ، ص ١١، ج ، ج سر صناعة اإلعراب  سر صناعة اإلعراب  ابن جن ي،   ابن جنّي،     ))٥((

  ..٤٦٤٤٦٤، ص، ص١١المزهر، جالمزهر، ج

الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب فـي   الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب فـي   ،  ،  ))مم١٠٠٤١٠٠٤//هـهـ٣٩٥٣٩٥تت((ن أحمد بن فارس بن زكريا،       ن أحمد بن فارس بن زكريا،       ابن فارس، أبو الحسي   ابن فارس، أبو الحسي     ))٦((

الـسيوطي، جـالل الـدين،      الـسيوطي، جـالل الـدين،      : : ، وانظـر  ، وانظـر  ٢٩٢٩ص  ص  ،  ،  ١٩٩٣١٩٩٣،  ،  بيـروت بيـروت ،  ،  مكتبـة المعـارف   مكتبـة المعـارف   ،  ،  ١١طط،  ،  ، حققه عمر الـضب اع    ، حققه عمر الـضباع    كالمهاكالمها

، ، ٢٠١٢٠١، ص ، ص ١٩٧٦١٩٧٦ القـاهرة،     القـاهرة،    ، مطبعة الـسعادة،   ، مطبعة الـسعادة،   ١١، تحقيق أحمد قاسم، ط    ، تحقيق أحمد قاسم، ط    االقتراح في علم أصول النحو    االقتراح في علم أصول النحو    ،  ،  ))مم١٥٠٥١٥٠٥//هـهـ٩١١٩١١تت((

دراسات في  دراسات في  ،  ،  وليس لهذا اإلبدال ما يسو غه صوتيا  كما يذكر صبحي الصالح، إذ إن هما متباعدان مخرجا  وصفة،الصالح صبحي               وليس لهذا اإلبدال ما يسوغه صوتياً كما يذكر صبحي الصالح، إذ إنّهما متباعدان مخرجاً وصفة،الصالح صبحي               

  ..٢٢١٢٢١، ص، ص١٩٧٨١٩٧٨ دار العلم للماليين، بيروت،  دار العلم للماليين، بيروت، ،،٧٧طط، ، فقه الل غةفقه اللّغة
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  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٥٠

ـ ة إحـدى لغـات المجموعـة         لقديمة القحطانيـة إحـدى لغـات المجموعـة         ، والعربي ة الجنوبي ة ا   ، والعربية الجنوبية ا   ))١((هذه اللغة من ح مير من اليمن     هذه اللغة من حمير من اليمن      لقديمة القحطاني

  ))٢ ( (..السامي ة، أو الجزرية، أو العاربة، كما يحلو لبعض الباحثين تسميتهاالسامية، أو الجزرية، أو العاربة، كما يحلو لبعض الباحثين تسميتها

ال بات في ال بأس، ويزعم الل غويون أن ه قد ورد بـذلك شـعر              ال بات في ال بأس، ويزعم اللُّغويون أنّه قد ورد بـذلك شـعر              : : وي نسب لحمير أنهم يقولون   وينسب لحمير أنهم يقولون   

  ..حميري ، بر غم أن هم عرفوا حقيقة التباين بين اللسان المضري  والحميريحميري، برغم أنّهم عرفوا حقيقة التباين بين اللسان المضري والحميري

 وت نسب إلى خثعم وزبيد مـن قبائـل      وتُنسب إلى خثعم وزبيد مـن قبائـل     ،،""الوتمالوتم""وهذه الظاهرة ت عرف في المصادر الل غوية بـ        وهذه الظاهرة تُعرف في المصادر اللُّغوية بـ        

 وهو صوت شديد،هو     وهو صوت شديد،هو    ،، وهو صوت ر خو، بالتاء     وهو صوت رِخو، بالتاء    ،،اليمن البدوية، ويرى إبراهيم أنيس أن  إبدال السين       اليمن البدوية، ويرى إبراهيم أنيس أن إبدال السين       

ي ي الئم مع مـا     ي يالئم مع مـا     وهو أمر  طبيع  وهو أمر طبيع  ""أمر غريب، إال  إذا ف س ر على أن  القبائل التي تميل إليه قبائل بدوي ة              أمر غريب، إالّ إذا فُسر على أن القبائل التي تميل إليه قبائل بدوية              

                  إن هذه األصوات سريعة النطق بها، حاسمة، ثـم لظة وجفاء في الطّبع، ألنرف عن البدو من غع رف عن البدو من غ لظة وجفاء في الط بع، ألن  هذه األصوات سريعة النطق بها، حاسمة، ثـم  إن                   ع

  ))٣((".".ما فيها من عنصر انفجاري  ينسجم وسرعة األداء عند األعرابما فيها من عنصر انفجاري ينسجم وسرعة األداء عند األعراب

أن  األصوات الشديدة تحتاج إلى جهد عـضلي  أقـل  مـن            أن األصوات الشديدة تحتاج إلى جهد عـضلي أقـلَّ مـن            ""وتفسير ذلك عند إبراهيم أنيس      وتفسير ذلك عند إبراهيم أنيس      

ولذلك نلحظ أن  الطفل الصغير قد يلتمس الصوت الشديد بدال من نظيره الر خـو،              ولذلك نلحظ أن الطفل الصغير قد يلتمس الصوت الشديد بدال من نظيره الرخـو،              . . وةوةنظائرها الر خ نظائرها الرخ 

وكذلك البدوي الذي يقتصد من الجهد العضوي  في أثنـاء نطقـه            وكذلك البدوي الذي يقتصد من الجهد العضوي في أثنـاء نطقـه            " " ست ىستّى""بدال  من   بدالً من   " " تت يتتّي: ": "فيقول مثال  فيقول مثالً 

  ))٤((".".يميل في كثير من األحيان إلى قلب الصوت الر خو إلى نظيره الشديديميل في كثير من األحيان إلى قلب الصوت الرخو إلى نظيره الشديد

، كمـا   ، كمـا   ""السين تاء السين تاء ""والمسو غ الصوتي  النقالب    والمسوغ الصوتي النقالب    ،  ،  ولهجاتهاولهجاتها،  ،   في العربية   في العربية  فالسين والتاء تتبادالن  فالسين والتاء تتبادالن  

فاختالفهما ليس إال  فـي     فاختالفهما ليس إالّ فـي     ((،  ،  وكون الصوتين مهموسين  وكون الصوتين مهموسين  ،  ،   عبد الصبور شاهين هو تقارب المخرج       عبد الصبور شاهين هو تقارب المخرج      يرىيرى

ـ سو غ اإلبـدال مـن الناحيـة               ولكن على الرغم من هذا التقارب الذي يـسوغ اإلبـدال مـن الناحيـة               ،  ،  ورخاوة السين ورخاوة السين ،  ،  شد ة التاء شدة التاء  ولكن على الر غم من هذا التقارب الذي ي

كما أن   كما أن  ،،فعام ي اتنـا ال تعرفـه    فعامياتنـا ال تعرفـه    ،  ،   النوع من اإلبدال لم يشع كثيرا في القديم والحديث          النوع من اإلبدال لم يشع كثيرا في القديم والحديث         الصوتية فإن  هذا  الصوتية فإن هذا  

كان مشروطا بكـون الـسين      كان مشروطا بكـون الـسين      -فيما يبدو فيما يبدو -ولذلك نرى أن  هذا اإلبدال    ولذلك نرى أن هذا اإلبدال    ،،أمثلته قليلة في الرواية الل غوية    أمثلته قليلة في الرواية اللّغوية    

ومن ثـم    ومن ثـم   ،  ،  في حالة الوقف  في حالة الوقف  ،،والناسوالناس،،أكياسأكياس::كما في كما في ،  ،  ))ص ح ح ص   ص ح ح ص   ((نهاية مقطع طويل مغلق بصامت    نهاية مقطع طويل مغلق بصامت    

، ، فاختفى الصفير الناشئ عن احتكاك الهواء فـي الل ثـة         فاختفى الصفير الناشئ عن احتكاك الهواء فـي اللِّثـة         ،، السين باحتباس الهواء في حالة الوقف       السين باحتباس الهواء في حالة الوقف      تأث رتأثّر

ألن هما يكادان يكونان متماثلين    ألنّهما يكادان يكونان متماثلين    ""إبراهيم أنيس   إبراهيم أنيس   وقريب من هذا ما ذكره      وقريب من هذا ما ذكره        ).).وبذلك تحو لت السين إلى تاء    وبذلك تحولت السين إلى تاء    

                                                  
ن عمر، وبنو الحاف بن قضاعة، وخوالن، وكل ها        ن عمر، وبنو الحاف بن قضاعة، وخوالن، وكلّها        كلب، وجهينة، وبكر بن عمرو، وبنو بهراء ب       كلب، وجهينة، وبكر بن عمرو، وبنو بهراء ب       : : قضاعة من حمير من بطونها    قضاعة من حمير من بطونها      ))١((

، المحيط في اللغة، تحقيق محمـد       ، المحيط في اللغة، تحقيق محمـد       ))مم٩٩٥٩٩٥//هـهـ٣٨٥٣٨٥تت((ابن عب اد، الصاحب إسماعيل،     ابن عباد، الصاحب إسماعيل،     : : قبائل قحطانية، وقحطان أبو اليمن، انظر     قبائل قحطانية، وقحطان أبو اليمن، انظر     

  ..، دحق، دحق١٦٣١٦٣، ص، ص١١، ج، ج١٩٩٤١٩٩٤، عالم الكتب، بيروت، ، عالم الكتب، بيروت، ١١حسن آل ياسين، طحسن آل ياسين، ط

، ، ٤٤، العـدد    ، العـدد    ١٠١٠، مؤتة للبحوث والدراسـات، مـج      ، مؤتة للبحوث والدراسـات، مـج      ل في حقل الدراسات السامية    ل في حقل الدراسات السامية    مساهمات علمائنا األوائ  مساهمات علمائنا األوائ  األقطش، عبد الحميد،    األقطش، عبد الحميد،      ))٢((

بروكلمان، كارل، فقه اللغات السامي ة، ترجمة رمضان عبد        بروكلمان، كارل، فقه اللغات السامية، ترجمة رمضان عبد        : : وحول تصنيف مجموعة الل غات السامي ة، انظر     وحول تصنيف مجموعة اللُّغات السامية، انظر     . . ١٣٢١٣٢، ص ، ص ١٩٩٥١٩٩٥

  ..٢٨٢٨، ص، ص١٩٧٧١٩٧٧التواب، مطبوعات جامعة الرياض، التواب، مطبوعات جامعة الرياض، 

  ..١٠٠١٠٠، ص، ص١٩٧٣١٩٧٣ مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ،،٤٤ ط ط،،في اللهجات العربيةفي اللهجات العربية  ،، إبراهيم إبراهيم،،أنيسأنيس  ))٣((

  ..١٠٠١٠٠، ص، صفي اللهجات العربيةفي اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم، أنيس، إبراهيم،   ))٤((



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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ـ                 ـ                 في المخرج، كما أن كالً منهما صوت مهموس، ولم يبقَ إذن إالّ أن يلتقي طرف اللِّ سان بأصـول   سان بأصـول   في المخرج، كما أن كال  منهما صوت مهموس، ولم يبق  إذن إال  أن يلتقي طرف الل

ـ مع ذلـك الـصوت              حتى إذا انفصال انفصاالً مفاجئاً سـمع ذلـك الـصوتُ            ،،الثنايا العليا التقاء محكما  به ينحبس النفس      الثنايا العليا التقاء محكماً به ينحبس النفس        حتى إذا انفصال انفصاال  مفاجئا  س

اإلنفجاري  الذي نسم يه بالتاء، في حين أن ه في حالة النطق بالسين نلحظ أن  انحباس النفس ال يكـون                  اإلنفجاري الذي نسميه بالتاء، في حين أنّه في حالة النطق بالسين نلحظ أن انحباس النفس ال يكـون                  

  ))١((".". العليا ليتسر ب منه الهواء العليا ليتسرب منه الهواء وأصول الث نايا وأصول الثّنايا،،م حكما ، بل هناك فراغ ضيق بين طرف الل سانمحكماً، بل هناك فراغ ضيق بين طرف اللِّسان

 ألن  مخرجـي التـاء والـسين         ألن مخرجـي التـاء والـسين        ،،ويرى عبد الغف ار هالل أن  إبدال السين تاء  غير  م ستساغ         ويرى عبد الغفّار هالل أن إبدال السين تاء غير مستساغ         

  ))٢ ( (..مختلفان، وهما مختلفان في الش د ة والرخاوة والصفيرمختلفان، وهما مختلفان في الشّدة والرخاوة والصفير

ألنها من الناحية الـصوتية     ألنها من الناحية الـصوتية     : ": "أن  من السهل تفسير  قلب السين تاء      أن من السهل تفسير قلب السين تاء      رمضان عبدالتو اب   رمضان عبدالتواب   يرى  يرى  وو

ران في الر خاوة والش دة، أي أن هما يت فقان في المخرج، وهو األسنان والل ثة، كما يت فقـان فـي                 ران في الرخاوة والشِّدة، أي أنّهما يتّفقان في المخرج، وهو األسنان واللِّثة، كما يتّفقـان فـي                 متناظمتناظ

               الهمس، وهو عدم اهتزاز األوتار الصوتية، ويت فقان أخيرا  في الترقيق، والفرق الوحيد بينهما هو أن                الهمس، وهو عدم اهتزاز األوتار الصوتية، ويتّفقان أخيراً في الترقيق، والفرق الوحيد بينهما هو أن

ذا تناظرا أمكن قلب  أحد هما     ذا تناظرا أمكن قلب أحدهما     الس ين رخوة احتكاكية، والتاء شديدة انفجار ية، والمالحظ أن  الصوتين إ         السين رخوة احتكاكية، والتاء شديدة انفجارية، والمالحظ أن الصوتين إ         

  ))٣((".".إلى اآلخر بسهولةإلى اآلخر بسهولة

من قبيح البدل وإن ما أ بدل التاء       من قبيح البدل وإنّما ُأبدل التاء      ""وقد عد  أبو الحسن األخفش، فيما ذكره أبو زيد، هذا اإلبدال            وقد عد أبو الحسن األخفش، فيما ذكره أبو زيد، هذا اإلبدال            

  ))٤((".". ألن  في السين صفيرا  فاستثقله، فأبدل منها التاء، وهو من قبيح الض رورة ألن في السين صفيراً فاستثقله، فأبدل منها التاء، وهو من قبيح الضرورة،،من السينمن السين

     هذا القلب للسين تاء بآخر الكلمة، وليس مطّرداً في كلِّ مواقع السين من الكلمة،             ويبدو أن  هذا القلب للسين تاء      ويبدو أن هو خاص  بآخر الكلمة، وليس مط ردا  في كل  مواقع السين من الكلمة،              هو خاص 

الـس عاله،  الـسعاله،  ""بل الذي يبدو من الشاهد هو أن تكون في آخر الكلمة، أي عند تطر فها، بـدليل لفظتـي             بل الذي يبدو من الشاهد هو أن تكون في آخر الكلمة، أي عند تطرفها، بـدليل لفظتـي             

وي قال الكرم  ويقال الكرم  : ": " عن األصمعي    عن األصمعي  ة ةً ابن الس كيت مروي     ابن السكيت مروي   االهذه الل غة  أورده   لهذه اللُّغة  أورده   رى  رى  خخد  أ د أ اهاهوووثمة ش وثمة ش . . ))٥((""وليسواوليسوا

  ))٦((".". س وس ه، ومن توس ه، أي من خليقته سوسه، ومن توسه، أي من خليقتهمنمن

                                                  
  ..،،١٠٥١٠٥ في اللهجات العربية، ص في اللهجات العربية، ص،، إبراهيم إبراهيم،،أنيس أنيس ،،٦٤٦٤صص، ، ١٩٨٥١٩٨٥،،بيروتبيروت، ، مؤسسة الرسالةمؤسسة الرسالة، ، ٢٢طط،،في التطور اللغويفي التطور اللغوي، ، عبدالصبورعبدالصبور، ، شاهينشاهين          ))١((

إن  السين  إن السين  ::ن أن نرد  عليه بالقول    ن أن نرد عليه بالقول    ويمكويمك،  ،  ١٨٤١٨٤، ص ، ص ١٩٩٠١٩٩٠  ،،٢٢ ط  ط ،، القاهرة  القاهرة ،،، مطبعة الجبالوي  ، مطبعة الجبالوي  ٢٢، ط ، ط شأة وتطو را  شأة وتطوراً الل هجات العربية ن  اللّهجات العربية ن  هالل، عبد الغف ار،    هالل، عبد الغفّار،    )     )     ٢((

إذا كانـت   إذا كانـت   ،،تحتاج إلى قـدر مـن القلقلـة       تحتاج إلى قـدر مـن القلقلـة       ،  ،  أي التاء أي التاء ،،وهي  وهي  ،  ،  إذ فيهما شئ من التنفيس أو الحفيف      إذ فيهما شئ من التنفيس أو الحفيف      ،،وشقيقاتها السامي ات وشقيقاتها الساميات ،  ،  والتاء تتبادالن في العربية     والتاء تتبادالن في العربية     

  ..لتسكينلتسكينأو قدر من التنفيس عند اأو قدر من التنفيس عند ا،،ساكنةساكنة

، ، مالمح من تـاريخ العربيـة     مالمح من تـاريخ العربيـة     والجنابي، أحمد نص يف،    والجنابي، أحمد نصيف،    ،،١٥١١٥١،،صص،،١٩٨٠١٩٨٠،،القاهرةالقاهرة،،مكتبة الخانجي   مكتبة الخانجي   ،،٢٢طط،،فصول في فقه العربية   فصول في فقه العربية   ،،رمضانرمضان،،عبدالتو ابعبدالتواب)      )      ٣((

  ..٤٧٤٧صص،  ،  ١٩٨٠١٩٨٠عة المستنصري ة، بغداد، عة المستنصرية، بغداد،  الجام الجام،،١١طط

،وهذا الحكـم   ،وهذا الحكـم   ١٠٤١٠٤، ص ، ص ١٩٦٧١٩٦٧دار الكتاب العربي، بيروت،     دار الكتاب العربي، بيروت،     ،  ،  ٢٢، ط ، ط النوادر في اللغة  النوادر في اللغة  ،  ،  ))مم٧٣٠٧٣٠/ / هـهـ٢١٥٢١٥تت((األنصاري ، أبو زيد، سعيد بن أوس،       األنصاري، أبو زيد، سعيد بن أوس،         ))٤((

    دار المعرفـة   دار المعرفـة   ،،١٩٩١١٩٩١،،١١طط،،فقه اللغة وعلم اللغـة    فقه اللغة وعلم اللغـة    ،،محمودمحمود،،ياقوتياقوت،،وال ينبغي إنكارها سواء أكانت بدال أم ضرورة       وال ينبغي إنكارها سواء أكانت بدال أم ضرورة       ،،الذي أورده األخفش حكم معياري     الذي أورده األخفش حكم معياري

، ، المزهـر المزهـر ، والسيوطي، ، والسيوطي، ٢٢١٢٢١، ص، ص٣٣، ج، جشافيةشافيةشرح ال شرح ال ، واالستراباذي،   ، واالستراباذي،   ١٠٩١٠٩، ص ، ص ١٣١٣، ج ، ج التهذيبالتهذيباألزهري ،  األزهري،  : : وانظروانظر٢٩٧٢٩٧،،صص،،االسكندريةاالسكندرية،،الجامعيةالجامعية

  ..٢٢٢٢٢٢، ص، ص١١جج

  ..٢٩٨٢٩٨، ص، ص١٩٨١٩٨، ص، ص٤٤-٣٣، العدد، العدد٣٦٣٦، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد ، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد عيوب الل سان واللهجات المذمومةعيوب اللّسان واللهجات المذمومةالعبيدي، رشيد، العبيدي، رشيد،   ))٥((

 وذكر األصـمعي  أمثلـة       وذكر األصـمعي أمثلـة      ١٠٤١٠٤، ص ، ص ١٩٧٨١٩٧٨،  ،  ، تحقيق حسين محمد، الهيئة العامة لشؤون المطابع، القاهرة        ، تحقيق حسين محمد، الهيئة العامة لشؤون المطابع، القاهرة        اإلبدالاإلبدالابن الس كيت، أبو يوسف يعقوب،      ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب،              ))٦((

  المخـصص، المخـصص،   أخس  اهللا حظ ه،وأخت ه،فهو خسيس ختيت ابن سيده،      أخس اهللا حظَّه،وأختَّه،فهو خسيس ختيت ابن سيده،      ::ويقالويقال  إذا كان ضخم البطن إلى القصير،     إذا كان ضخم البطن إلى القصير،       ::رجل ح في س أ وح فيت أ  رجل حفيسأ وحفيتَأ    ::ويقالويقال  ::عليها،قالعليها،قال

ـ ه،أي قل له،ومنـه       وأختّـه،أي قلّله،ومنـه      لما استوى من األرض، ونصيب خسيس وختيت،وأخس  حق ه       لما استوى من األرض، ونصيب خسيس وختيت،وأخس حقّه         واألماليت،واألماليت،  األماليس،األماليس،:: وزاد الزج اجي   وزاد الزجاجي  ٢٣٨٢٣٨،ص،ص٣٣جج شـديد  شـديد  :: وأخت

شرح ابن خالويه   شرح ابن خالويه     وعسا يعسو، وعسا يعسو،   عتا يعتو، عتا يعتو،   ::وذكر ابن خالويه  وذكر ابن خالويه    ومرس،ومرس،  ،واللسان،أنس،،واللسان،أنس،٤٦٩٤٦٩،ص،ص٤٤ابن الحاجب ،شرح الشافيةج   ابن الحاجب ،شرح الشافيةج     ..)..)الحساسة والحتاتة   الحساسة والحتاتة   

  ..٣٥٩٣٥٩صص  ت،ت،..دد  ،بغداد،،بغداد،١١طط  على مقصورة ابن دريد،تح محمود جاسم،على مقصورة ابن دريد،تح محمود جاسم،



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٥٢

وهي وهي ((  وفي الش اذ من القراءات   وفي الشّاذ من القراءات   ،،وفي الرجز المذكور آنفا   وفي الرجز المذكور آنفا     ،،وهذه الشواهد المروي ة من اللهجات القديمة     وهذه الشواهد المروية من اللهجات القديمة     

ـ ة تبـادل        وابن أبي الربيع من إمكانيـة تبـادل          ،،كل  هذا يؤك د صح ة ما ذكره أبوحي ان      كلُّ هذا يؤكِّد صحة ما ذكره أبوحيان        ،،))أنماط لغوي ة ي عتد  بها   أنماط لغوية يعتد بها    وابن أبي الربيع من إمكاني

  ..وهذا يجعلنا نطمئن  إلى هذه الل غةوهذا يجعلنا نطمئن إلى هذه اللُّغة  ،،وي ة عن العرب اليجوز رد هاوية عن العرب اليجوز ردهاإذ هي لغة مرإذ هي لغة مر،،هذين الصوتينهذين الصوتين
  

ونلحظ  أن  لدى بعض القدماء حس ا  دقيقا  في محاولة تفسير هذه األداة التي بـدا االخـتالف                 ونلحظُ أن لدى بعض القدماء حساً دقيقاً في محاولة تفسير هذه األداة التي بـدا االخـتالف                   

حول حقيقتها كبيرا  بينهم، ويتمث ل هذا الحس  الدقيق فيما ر وي عـن الخليـل حـين تحـد ث عـن                    حول حقيقتها كبيراً بينهم، ويتمثّل هذا الحس الدقيق فيما روي عـن الخليـل حـين تحـدث عـن                    

  ))١ ( (..هم لغة تضارع العربي ةهم لغة تضارع العربيةالكنعانيين، وأن  لالكنعانيين، وأن ل
  

ومن يطالع المعجمات العربية يجد هذا التنب ه  لدى غير  واحد منهم، في بعض األلفاظ التـي                ومن يطالع المعجمات العربية يجد هذا التنبه لدى غيرِ واحد منهم، في بعض األلفاظ التـي                  

  ..ينسبونها حينا  إلى النبطي ة، أو العبرانية، أو الحميري ة، وغيرهاينسبونها حيناً إلى النبطية، أو العبرانية، أو الحميرية، وغيرها

 علـى    علـى   ))خطـأ  خطـأً ((هذه اإلشارات تؤك د أن  ثم ة معرفة لدى القدماء ببعض الل غات التي اصط لح             هذه اإلشارات تؤكّد أن ثمة معرفة لدى القدماء ببعض اللّغات التي اصطُلح               

جالء الغبش عـن    جالء الغبش عـن    ""تسميتها بالسامي ة، ومن يطالع ترجمة أبي حي ان األندلسي  يجد أن  من آثاره كتاب              تسميتها بالسامية، ومن يطالع ترجمة أبي حيان األندلسي يجد أن من آثاره كتاب              

مثال ، غير أن  هذه المعرفة لم تكن كافية، أو شاملة ، توازي معرفـة المحـدثين بهـذه                 مثالً، غير أن هذه المعرفة لم تكن كافية، أو شاملةً، توازي معرفـة المحـدثين بهـذه                 " " لغة الحبش لغة الحبش 

ة الل غات، أد ت هـذه     ة اللُّغات، أدت هـذه      ووجود مذاهب  في علم مقارن      ووجود مذاهب في علم مقارن     ،،اللغات، وبخاصة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية     اللغات، وبخاصة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية     

  ..المقارنات  إلى إماطة الل ثام عن كثير من المسائل التي اضطرب القدماء في توجيهها وتفسيرهاالمقارناتُ إلى إماطة اللِّثام عن كثير من المسائل التي اضطرب القدماء في توجيهها وتفسيرها
  

ولعل  من وجوه هذا االضطراب مابدا من اختالفهم في تفسير حقيقة بعض األدوات النحوي ة              ولعّل من وجوه هذا االضطراب مابدا من اختالفهم في تفسير حقيقة بعض األدوات النحوية                

  ))٢ ( (..وغيرهاوغيرها" " والتوالت" "" "ليتليت""و و " " ليسليس""كـ كـ 

عاملة عمل  عاملة عمل     العرب فقد تابع كثير منهم القدماء في عد  هذه األداة           العرب فقد تابع كثير منهم القدماء في عد هذه األداة          أم ا المحدثون من اللغوي ين   أما المحدثون من اللغويين     

ـ ة التـي                  ليس،دون أن يفسروا لنا أصلَها وحقيقتَها، ونرى هذا ماثالً في كثير من المؤلّفـات النحويـة التـي                   ليس،دون أن يفس روا لنا أصل ها وحقيقت ها، ونرى هذا ماثال  في كثير من المؤل فـات النحوي

نهجـا   نهجـاً  نهج  نهج  صن فها المحدثون، لغايات الن حو التعليمي ، وال نجد إال  نفرا  قليال  مم ن نحا منحى آخر ، و              صنّفها المحدثون، لغايات النّحو التعليمي، وال نجد إالّ نفراً قليالً ممن نحا منحى آخر، و              

  . . يرا  لما عليه الس لف والخلفيراً لما عليه السلف والخلفمغامغا
  

  ":":النفي التالنفي الت""ونشير اآلن إلى بعض آراء المحدثين حول أداة ونشير اآلن إلى بعض آراء المحدثين حول أداة 
  

  

هذا الحرف من ابتداعات العربي ة، وال يوجد له        هذا الحرف من ابتداعات العربية، وال يوجد له        ""ومن هؤالء فاضل السامرائي الذي يرى أن        ومن هؤالء فاضل السامرائي الذي يرى أن        

  ))٣((".".نظير في سائر الل غات السامي ةنظير في سائر اللُّغات السامية

                                                  
ـ ة، ابـن حـسنون            يعني وليس حين فرار بلغة توافق النبطيـة، ابـن حـسنون            " " والتوالت: ": " حيث قال   حيث قال  ومن هذا التنب ه ما نجده في كتاب لغات القرآن،        ومن هذا التنبه ما نجده في كتاب لغات القرآن،          ))١(( يعني وليس حين فرار بلغة توافق النبطي

  ..٥٥، ص، ص١١ ج ج،،١٩٧٢١٩٧٢،، بيروت بيروت،، اللغات في القرآن، تحقيق صالح الدين المنجد اللغات في القرآن، تحقيق صالح الدين المنجد،،المقرئالمقرئ

  ..٢٠٥٢٠٥، ص، ص١١، كنع، ج، كنع، جالعينالعينالخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد،   ))٢((

  ..٢٤٠٢٤٠، ص، ص١١، ج، ج٢٠٠٩٢٠٠٩، دار الفكر، عم ان، ، دار الفكر، عمان، ٤٤، ط، طمعاني النحومعاني النحوالسامرائي، فاضل، السامرائي، فاضل،   ))٣((



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٥٣

اسر الـذي يـرى أن  العربيـة        اسر الـذي يـرى أن العربيـة        وقد اعتمد السامرائي في هذا على رأي المستشرق برجستر        وقد اعتمد السامرائي في هذا على رأي المستشرق برجستر        

 وما يراه السامرائي     وما يراه السامرائي    ،،""ليسليس""أدوات أخرى للنفي ال توجد في سائر اللغات السامي ة إال           أدوات أخرى للنفي ال توجد في سائر اللغات السامية إال           " " الال""اشتقت من   اشتقت من   

  ))١((".".زيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام، فهي أكثر ما ت ستعمل في نفي الزمنزيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام، فهي أكثر ما تُستعمل في نفي الزمن" " الال""أن ها أنّها 
  

  

هو ما ذكره غير  واحد من القدماء،       هو ما ذكره غير واحد من القدماء،       " " لتخصيصها عنها بأحكام  لتخصيصها عنها بأحكام  ""ويبدو لي أن  قول السامرائي      ويبدو لي أن قول السامرائي      

   زها من      ))٢ ( (..خاصة بنفي الزمان أو الحين    خاصة بنفي الزمان أو الحين    " " التالت""وهو أن    وهو أناً     ""الال"" وهذا ما يمي زها من       وهذا ما يميويبدو السامرائي وصـفي ا      ، ويبدو السامرائي وصـفي ،

  ..في منهجهفي منهجه
  

  

 ومن المحدثين الذين انتهجوا المنهج الوصفي في هذه المسألة علي فاخر الذي يـرى فـي                 ومن المحدثين الذين انتهجوا المنهج الوصفي في هذه المسألة علي فاخر الذي يـرى فـي                

إذ إذ ،،""التالت"" واخـتالفهم حـول       واخـتالفهم حـول      ،،بعد أن يذكر آراء النحاة    بعد أن يذكر آراء النحاة    " " ليليشرح المقر ب البن عصفور اإلشبي    شرح المقرب البن عصفور اإلشبي    ""كتابه  كتابه  

 حرفا  مبني ا  على الفتح عامال  عمـل         حرفاً مبنياً على الفتح عامالً عمـل        ،،وأحسن من هذا كل ه لو ج علت كلمة  واحدة       وأحسن من هذا كلّه لو جعلت كلمةً واحدة       : ": "يخلص إلى القول  يخلص إلى القول  

    ليتليت""ليس، كما أن     ليس، كما أن " "      على الفتح عامل عمل إن وما ذكره هنا يذك رنا بما أوردناه آنف       وما ذكره هنا يذكِّرنا بما أوردناه آنف       ،،))٣((".".حرف  مبني  على الفتح عامل عمل إن       حرفٌ مبني

ها كلمة على حيالهاها كلمة على حيالهاأن أنّ((عن األنباري عن األنباري.(.(  
  

  

 عربا  ومستشرقين، في تفسير مثل هذه األدوات، بين النظـر            عرباً ومستشرقين، في تفسير مثل هذه األدوات، بين النظـر           ،،وقد تنو عت مناهج المحدثين   وقد تنوعت مناهج المحدثين   

والمقارن ،         ،،الوصفي الوصفي والقدماء معذورون في ذلـك، فـالمنهج       والقدماء معذورون في ذلـك، فـالمنهج       "" وفاقا  للقدماء، وبين النظر التاريخي  والمقارن ،          وفاقاً للقدماء، وبين النظر التاريخي

م إال  يسيرا ، فإذا صح  هذا عذرا  لهم، فقد         م إالّ يسيراً، فإذا صح هذا عذراً لهم، فقد         المقارن لم يكن منهج هم، والل غات السامي ة ما كانت في م ل ك ه         المقارن لم يكن منهجهم، واللُّغات السامية ما كانت في ملْكه         

  ))٤((".".ال يكون عذرا  لجميع المحدثينال يكون عذراً لجميع المحدثين
  

  

ـ ة        وقد تناول بعض المحدثين هذه األداة من وجهة نظر تحويلية مستفيداً من معطيات النظريـة         وقد تناول بعض المحدثين هذه األداة من وجهة نظر تحويلي ة مستفيدا  من معطيات النظري

ـ  دعائمها الل غوي األمريكي  نعـوم تشو  دعائمها اللّغوي األمريكي نعـوم تشو ىىالتوليدي ة التحويلية التي أرسالتوليدية التحويلية التي أرس ـ م ، ، Naom chomsckyسكي سكي م

معالجـة تعتمـد المـنهج      معالجـة تعتمـد المـنهج      " " الال""و  و  " " لـيس لـيس ""وكذا  وكذا  " " التالت"" الباحثين خليل عمايره الذي يعالج        الباحثين خليل عمايره الذي يعالج       ومن هؤالء ومن هؤالء 

ومم ا يبدو واضحا    ومما يبدو واضحاً   : ": "التاء، فيقول التاء، فيقول + + التحويلي ، نافيا  ما ذكره القدماء بصددها، من أن ها مركبة من ال            التحويلي، نافياً ما ذكره القدماء بصددها، من أنّها مركبة من ال            

  ة واحدة وليست مركّبة، كما ذكر النّحاة من جزئين، وإن كان األمر            " " التالت""أن   أنوحدة لغوي ة واحدة وليست مرك بة، كما ذكر الن حاة من جزئين، وإن كان األمر            وحدة لغوي    كذلك فـإن      كذلك فـإن 

فأخذ المتكل م   العربي  يستعمل هذه اللفظة لنفـي         فأخذ المتكلِّم  العربي يستعمل هذه اللفظة لنفـي         . .  ولم يعد له ما يربط الكلمة به        ولم يعد له ما يربط الكلمة به       ،،هذا األصل قد ن سي   هذا األصل قد نُسي   

                                                  
  ..٢٤١٢٤١، ص، ص١١، ج، جمعاني النحومعاني النحوالسامرائي، فاضل، السامرائي، فاضل،   ))١((

  ..٢٥٤٢٥٤، ص، ص١١، ج، جومغني اللبيبومغني اللبيب، ، ٢٩٤٢٩٤، ص، صتخليص الشواهدتخليص الشواهد، وابن هشام، ، وابن هشام، ١٧٩١٧٩، ص، ص١١العكبري، اللباب، جالعكبري، اللباب، ج: : انظرانظر  ))٢((

وقريب من هذا ما ذهب إليه شـوقي        وقريب من هذا ما ذهب إليه شـوقي        . . ١٠٩٣١٠٩٣، ص ، ص ١١، ج ، ج ١٩٩٠١٩٩٠،  ،  ١١، ط ، ط شرح المقر ب البن عصفور اإلشبيلي    شرح المقرب البن عصفور اإلشبيلي    فاخر، علي محمد،    فاخر، علي محمد،      ))٣((

حرفا  لنفي الظرف حين، ضيف، شوقي تيسير، النحو، مجل ة مجمـع اللغـة             حرفاً لنفي الظرف حين، ضيف، شوقي تيسير، النحو، مجلّة مجمـع اللغـة             " " التالت""إلى عد    إلى عد   ،  ،  يسير النحو يسير النحو في دعوته إلى ت   في دعوته إلى ت   ،  ،  ضيفضيف

  ..١٩٨٣١٩٨٣،،العربية األردني ، العددالعربية األردني، العدد

  ..١٦١٦م، صم، ص١٩٩٦١٩٩٦، دار البشير، عم ان، ، دار البشير، عمان، ١١، ط، طبحوث في االستشراق واللغةبحوث في االستشراق واللغةعمايره، إسماعيل، عمايره، إسماعيل،   ))٤((



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٥٤

 اسـما    اسـما   -أو معموليهـا  أو معموليهـا  – ومن الشعر تشير إلى أن  معمول ها         ومن الشعر تشير إلى أن معمولَها        ،،الز من، وأن  الشواهد الواردة من القرآن     الزمن، وأن الشواهد الواردة من القرآن     

  ))١((".".زمان، أحد هما محذوفزمان، أحدهما محذوف
  

من أن ها كلمة واحدة فعل      من أنّها كلمة واحدة فعٌل     ) ) شرح التصريح شرح التصريح ( (   األزهري  في األزهري في وي بدي عمايره إعجابه برأي خالد      ويبدي عمايره إعجابه برأي خالد      

 قد توقف عند القسم األول من هذا الرأي الت سق ذلك مع المـنهج               قد توقف عند القسم األول من هذا الرأي التّسق ذلك مع المـنهج              -أي األزهري أي األزهري –ماض ، ولو كان    ماضٍ، ولو كان    

  ..الوصفي  في النظر إلى التراكيب الل غوي ةالوصفي في النظر إلى التراكيب اللُّغوية

خـشني ،  خـشني،  وما ذكره األزهري من أن ها كلمة واحدة أشار له ابن هشام على أن ه رأي أبي ذر  ال               وما ذكره األزهري من أنّها كلمة واحدة أشار له ابن هشام على أنّه رأي أبي ذر ال               

  ..كما ذكرنا آنفا كما ذكرنا آنفاً
  

، أن ها عنصر نفي، وأن  الجملة قائمـة علـى          ، أنّها عنصر نفي، وأن الجملة قائمـة علـى          ةةمالك األمر في الت، كما يرى خليل عماير       مالك األمر في الت، كما يرى خليل عماير       

مكو نة من عنصر   مكونة من عنصر   ) ) والت حين مناص  والت حين مناص  : (: (فنحو قوله تعالى  فنحو قوله تعالى    ،،عليهاعليها" " التالت""ويل بالحذف قبل دخول     ويل بالحذف قبل دخول     التحالتح

  ))٢ ( (..خبرخبر +  + øø: : أو أو ) ) øø+ + م م : (: (نفينفي

    ة، دخلت على      عنصر نفي ليس غير   عنصر نفي ليس غير   " " التالت""ويقصد بذلك أن     ويقصد بذلك أنوال عالقة لها باسمية، وال بفعلي ة، دخلت على      ، وال عالقة لها باسمية، وال بفعلي ،

 أو التحويلية االسمي ة فنقلتها من معنى اإلثبات إلـى النفـي، وال قيمـة للحركـة                  أو التحويلية االسمية فنقلتها من معنى اإلثبات إلـى النفـي، وال قيمـة للحركـة                 ،،الجملة التوليدي ة الجملة التوليدية 

  ))٣ ( (..اإلعرابية على االسم الذي يليهااإلعرابية على االسم الذي يليها
  

وقريب من هذا ما ذهب إليه باحث آخر نهج النهج التحويلي  في معالجة أسـلوب النفـي،                 وقريب من هذا ما ذهب إليه باحث آخر نهج النهج التحويلي في معالجة أسـلوب النفـي،                 

مبتـدأ  مبتـدأ  ((نفـي   نفـي   : ": "خبر، وهـي عنـده تـساوي      خبر، وهـي عنـده تـساوي      ) + ) + محذوفمحذوف((مبتدأ  مبتدأ  + + الت  الت  : : ية الكريمة مؤل فة من   ية الكريمة مؤلّفة من   فاآلفاآل

حين تـدخل علـى جملـة       حين تـدخل علـى جملـة       ) ) فاعلفاعل+ + فعلفعل((حين دخلت على جملة اسمي ة، أو نفي        حين دخلت على جملة اسمية، أو نفي        ) ) خبرخبر) + ) + محذوفمحذوف((

  ))٤((  ..فعلي ةفعلية
  

                عليها علي أبو المكارم في تناوله طرائقَ العربية في النفي، ومنهـا النفـي وهذه الفكرة ألح  عليها علي أبو المكارم في تناوله طرائق  العربية في النفي، ومنهـا النفـي                 وهذه الفكرة ألح

لمستفاد من التركيب، من خالل وجود الصيغ التي تدخل على التركيب اللغوي  فت حدث فيه عددا  من                لمستفاد من التركيب، من خالل وجود الصيغ التي تدخل على التركيب اللغوي فتُحدث فيه عدداً من                اا

التغييرات من بينها تغيير داللته من اإلثبات إلى النفي، والطريـق الثـاني يعتمـد علـى الـصيغ                   التغييرات من بينها تغيير داللته من اإلثبات إلى النفي، والطريـق الثـاني يعتمـد علـى الـصيغ                   

    ..واللواصق معا واللواصق معاً

                                                  
ت، دون ذكر مكان الطبع،     ت، دون ذكر مكان الطبع،     ..، د ، د ١١، ط ، ط منهج وصفي في التحليل اللغوي     منهج وصفي في التحليل اللغوي    أسلوب النفي واالستفهام في العربية في       أسلوب النفي واالستفهام في العربية في       عمايره، خليل،   عمايره، خليل،     ))١((

  ..٧٦٧٦صص

  ..٧٦٧٦ ص ص،،أسلوب النفي واالستفهام في العربية في منهج وصفي في التحليل اللغوي أسلوب النفي واالستفهام في العربية في منهج وصفي في التحليل اللغويعمايره، خليل، عمايره، خليل،   ))٢((

    ٧٦٧٦صص، ، نفسهنفسه                  ))٣((

، رسالة ماجستير، جامعـة اليرمـوك،     ، رسالة ماجستير، جامعـة اليرمـوك،      المعاصر  المعاصر النفي اللغوي بين الداللة والتركيب في ضوء علم اللغة        النفي اللغوي بين الداللة والتركيب في ضوء علم اللغة        عيسى، فارس محمد،    عيسى، فارس محمد،                      ))٤((

  الظواهر التركيبية ،الظواهر التركيبية ،. . ١٣٨١٣٨، ص، ص١٩٨٤١٩٨٤



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٥٥

    عال، وهذه الصيغ    عال، وهذه الصيغُ   من الصيغ المرك بة، وهي مشتركة بين األسماء واألف       من الصيغ المركّبة، وهي مشتركة بين األسماء واألف       " "" "التالت""وهو يرى أن     وهو يرى أن

المشتركة بين األسماء واألفعال غير  مختص ة، وكان األصل أال  تعمل  لعدم اختصاصها كمـا يقـر ر        المشتركة بين األسماء واألفعال غير مختصة، وكان األصل أالّ تعمَل لعدم اختصاصها كمـا يقـرر        

     الملحوظ أن و  و  " " الال""و  و  " " ماما""الن حاة، ولكن  الملحوظ أن      النّحاة، ولكن""أيضا أيضاً" " التالت""النافيات تعمل مع عدم اختصاصها، وكذلك       النافيات تعمل مع عدم اختصاصها، وكذلك       " " إن إن،،  

  ))١((".".لقبلي ةلقبلية واللهجات ا واللهجات ا،،ويبدو أن ه من قبيل الخلط بين مستويي اللغةويبدو أنّه من قبيل الخلط بين مستويي اللغة

وداللة هذا األسلوب على النفي تتـراوح       وداللة هذا األسلوب على النفي تتـراوح       : ": "ويؤك د أبو المكارم  أن ها عنصر  نفي حسب  بقوله        ويؤكِّد أبو المكارم  أنّها عنصر نفي حسب بقوله        

ونعني بالداللة المعجمية استمداد  النفي من المدلول المعجمي        ونعني بالداللة المعجمية استمداد النفي من المدلول المعجمي        ،، والداللة التركيبية   والداللة التركيبية  ،،بين الداللة المعجمية  بين الداللة المعجمية  

مـثال   مـثالً  " " ماما""عن حالة اإلثبات، فإن      عن حالة اإلثبات، فإن      دون أن يكون في التركيب سمات شكلية تمي ز حالة النفي             دون أن يكون في التركيب سمات شكلية تميز حالة النفي            ،،للصيغللصيغ

تفيد النفي سواء  كانت في تركيب أو لم تكن، وهي ال تغير شيئا  في التركيب الذي تدخل عليه سوى                   تفيد النفي سواء كانت في تركيب أو لم تكن، وهي ال تغير شيئاً في التركيب الذي تدخل عليه سوى                   

 دون أن يكـون للتركيـب        دون أن يكـون للتركيـب       ،،وحد هاوحدها) ) ماما((ما ت حدثه داللت ها من نفي معناه، وهو نفي مستمد  من صيغة            ما تُحدثه داللتُها من نفي معناه، وهو نفي مستمد من صيغة            

ا، وإن ما يشترك معها غير ها مـن الـصيغ غيـر           ا، وإنّما يشترك معها غيرها مـن الـصيغ غيـر           وحدهوحده) ) ماما( ( دخل  فيه، وهذا النفي ليس قصرا  على      دخٌل فيه، وهذا النفي ليس قصراً على      

  ))٢((".".العاملةالعاملة

إن ، وال، والت، ونلحظ هنا اتفاقا  بين ما       إن، وال، والت، ونلحظ هنا اتفاقاً بين ما       ""ويقصد أبو المكارم بغيرها من الصيغ غير العاملة         ويقصد أبو المكارم بغيرها من الصيغ غير العاملة         

أهميـة  أهميـة  حول  حول   وأن ها عنصر نفي حسب، وإن اختلفا         وأنّها عنصر نفي حسب، وإن اختلفا        ،،""التالت"" وأبو المكارم في      وأبو المكارم في     ،،ذهب إليه خليل عمايره   ذهب إليه خليل عمايره   

لى معموليها، إذ يؤك د أبو المكارم أهمية الحركة اإلعرابية، على عكس           لى معموليها، إذ يؤكّد أبو المكارم أهمية الحركة اإلعرابية، على عكس           الحركة اإلعرابي ة الظاهرة ع   الحركة اإلعرابية الظاهرة ع   

  ..ما ذهب إليه عمايرهما ذهب إليه عمايره

            ا عبد الرحمن أيوب فإنّه ينقض ما ذكره النّحاة من أنمضافا  إليهـا تـاء     مضافاً إليهـا تـاء     " " الال""هي  هي  " " التالت""أم ا عبد الرحمن أيوب فإن ه ينقض ما ذكره الن حاة من أن             أم

   حرف، والتاء حرف، والنحاة ال يقبلون أن يدخل حرف على حـرف آخـر، وإن               حرف، والتاء حرف، والنحاة ال يقبلون أن يدخل حرف على حـرف آخـر، وإن               " " الال""التأنيث، وأن    التأنيث، وأن

ال ال " " التالت""بليس حتى تعمل عملها، ويرد  على النحاة بـأن          بليس حتى تعمل عملها، ويرد على النحاة بـأن          " " الال""الوا إن ها دخلت عليها التاء لتقوية شبه        الوا إنّها دخلت عليها التاء لتقوية شبه        قق

  ))٣((فما هو المبر ر لتقريبها منها عند هؤالء؟فما هو المبرر لتقريبها منها عند هؤالء؟: : تعمل عند كثير من الن حاة عمل ليس، ويتساءلتعمل عند كثير من النُّحاة عمل ليس، ويتساءل

" " التالت""داة، ف داة، ف  منحى تاريخي ا  في معالجة هذه األ       منحى تاريخياً في معالجة هذه األ       ينحو   ينحو  يحاول أن   يحاول أن   عبد الرحمن أيوب    عبد الرحمن أيوب    أن   أن ويبدوويبدو

الذي يختص بالمؤنث، وهذا أمر تاريخي تطو ر إلى الكلمة         الذي يختص بالمؤنث، وهذا أمر تاريخي تطور إلى الكلمة         " " تيتي" "" "واسم اإلشارة واسم اإلشارة " " الال""مكو نة من   مكونة من   ""عنده  عنده  

بوصفها الحـالي ال    بوصفها الحـالي ال    " " التالت""والتاء، و   والتاء، و   " " الال""، التي ال يمكن اآلن أن ت عتبر مكو نة من جزئين هما            ، التي ال يمكن اآلن أن تُعتبر مكونة من جزئين هما            ""التالت""

م  ذكر اسمها، ألن  هذا االسـم فـي         م ذكر اسمها، ألن هذا االسـم فـي         تزال تتضم ن معنى اسم اإلشارة المؤن ث، ولهذا ي شترط فيها عد         تزال تتضمن معنى اسم اإلشارة المؤنّث، ولهذا يشترط فيها عد         

                                                  
-١٥٧١٥٧ ص  ص ١٥٦١٥٦، ص ، ص ١٩٦٨١٩٦٨، الطبعة األولى، القاهرة الحديثة للطباعـة        ، الطبعة األولى، القاهرة الحديثة للطباعـة        الظواهر اللغوي ة في التراث النحوي    الظواهر اللغوية في التراث النحوي    علي،  علي،  ،،أبو المكارم أبو المكارم   ))١((

١٥٨١٥٨      ين عمل ليس، " " التالت""و و " " الال""، وقد ذكر الن حاة أن       ، وقد ذكر النّحاة أنابن هشام، ، ابن هشام، ٥٧٥٧، ص، ص١١سيبويه، الكتاب، جسيبويه، الكتاب، ج: : انظرانظرتعمالن في لهجة الحجازي ين عمل ليس، تعمالن في لهجة الحجازي ،

، واألشـموني،   ، واألشـموني،   ٤٥٨٤٥٨، ص ، ص ١١، والسيوطي، همع الهوامع، ج    ، والسيوطي، همع الهوامع، ج    ٢٢٨٢٢٨، ص ، ص ١١، وشرح الرضى على الكافية، ج     ، وشرح الرضى على الكافية، ج     ٢٤٠٢٤٠، ص ، ص ١١المغني، ج المغني، ج 

  ..٢٥٣٢٥٣، ص، ص١١جج

  ..١٥٨١٥٨ ص ص،،الظواهر اللغوية في التراث النحويالظواهر اللغوية في التراث النحوي  ،، علي علي،،أبوالمكارمأبوالمكارم  ))٢((

  ..١٨٦١٨٦ت، صت، ص..، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، د، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، د١١، ط، طبي بيدراسات نقدية في النحو العردراسات نقدية في النحو العرأيوب، عبد الرحمن، أيوب، عبد الرحمن،   ))٣((
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 ١٥٦

الت الت ""الواقع هو مدلول  جزء الكلمة الذي كان في األصل اسم إشارة لمؤنث وهو التاء، وذلك مثـل                  الواقع هو مدلوُل جزء الكلمة الذي كان في األصل اسم إشارة لمؤنث وهو التاء، وذلك مثـل                  

  ))١((".".حين مناصحين مناص

والبد  من التوق ف عندما جاء به عبد الرحمن أيوب، فقد بدا لي أن  ثم ة خلطا  واضطرابا  فيما                 والبد من التوقُّف عندما جاء به عبد الرحمن أيوب، فقد بدا لي أن ثمة خلطاً واضطراباً فيما                 

خالل معالجته لهذه األداة بين النظر الوصفي  من جانب، والتاريخي           خالل معالجته لهذه األداة بين النظر الوصفي من جانب، والتاريخي          ذهب إليه، أم ا الخلط  فقد بدا من        ذهب إليه، أما الخلطُ فقد بدا من        

  ..من جانب آخرمن جانب آخر

وهذا أمر  تاريخي تطو ر إلـى      وهذا أمر تاريخي تطور إلـى      "" وعبارته    وعبارته   ،،فهو لم يوض ح الجانب التاريخي  الذي تحد ث عنه       فهو لم يوضح الجانب التاريخي الذي تحدث عنه       

 وهو جزؤها الثاني مدلوال       وهو جزؤها الثاني مدلوالً     ،،اسم اإلشارة اسم اإلشارة " " تيتي""كيف يكون   كيف يكون   : : ال تخلو من ضعف وقلق، ثم      ال تخلو من ضعف وقلق، ثم     " " التالت""الكلمة  الكلمة  

كلمة الذي كانا في األصل اسم إشارة لمؤنث وهو التاء؟؟ كيـف يمكـن أن يكـون اسـمها            كلمة الذي كانا في األصل اسم إشارة لمؤنث وهو التاء؟؟ كيـف يمكـن أن يكـون اسـمها            لجزء ال لجزء ال 

مدلول جزء الكلمة الذي كان في األصل اسم إشارة لمؤنث          مدلول جزء الكلمة الذي كان في األصل اسم إشارة لمؤنث          " " الحينالحين""المحذوف، كما ذكر النحاة، وهو      المحذوف، كما ذكر النحاة، وهو      

  ..هو التاءهو التاء

حاول عبد الرحمن أيوب أن ينهج منهجا  تاريخيا  فـي معالجتـه غيـر  أن  ضـعف                  حاول عبد الرحمن أيوب أن ينهج منهجاً تاريخياً فـي معالجتـه غيـر أن ضـعفَ                 : : قلت قلتُ

  . . فبدا أقرب  إلى الخيالفبدا أقرب إلى الخيال،،وبدا كالمه غير  مقنع وبدا كالمه غير مقنع  وغموض  الد اللة قد قو ض مسعاه، وغموض الداللة قد قوض مسعاه،،،التركيبالتركيب

، و هـو مـا      ، و هـو مـا      ""التي حين التي حين ""أو  أو  " " ال تحين ال تحين ""وال أستطيع إال  أن أفهم أن  أصلها، كما يرى أيوب،           وال أستطيع إالّ أن أفهم أن أصلها، كما يرى أيوب،           

  .. وابن الط راوة، وذكرنا تضعيف القدماء لهذا الرأي وابن الطّراوة، وذكرنا تضعيف القدماء لهذا الرأي،، واألموي  واألموي،،ذهب إليه أبو عبيدذهب إليه أبو عبيد

نظريـة  نظريـة  ""وتتبع  وتتبع  " " اإللصاق التوه مي  اإللصاق التوهمي ""ن  هذه األداة ناشئة مم ا ي عرف بـ        ن هذه األداة ناشئة مما يعرف بـ        ويرى أحد الباحثين أ   ويرى أحد الباحثين أ   

، التي تعزو أغلب التطو رات إلى كثرة استخدام العناصر، ألن  كثرة الدوران على األلسن              ، التي تعزو أغلب التطورات إلى كثرة استخدام العناصر، ألن كثرة الدوران على األلسن              ))٢((""الشيوعالشيوع

األدوات  التي ت ستخدم باستمرار في     األدواتُ التي تُستخدم باستمرار في     " " لإللصاق التوه مي لإللصاق التوهمي ""يدعو إلى التغيير المستمر ، ومم ا يخضع لها        يدعو إلى التغيير المستمر، ومما يخضع لها        

 أو   أو  ،، أو األفعـال    أو األفعـال   ،، التي اندمجت مع بعـض األسـماء        التي اندمجت مع بعـض األسـماء       ،،""الال""اقات معي نة، وبشكل خاص  أداة النفي       اقات معينة، وبشكل خاص أداة النفي       سيسي

: : األدوات، لتشكل  أداة جديدة، توه م الناس أن ها وحدة مستقل ة، فصرفوها على ذلـك األسـاس منهـا                األدوات، لتشكّل أداة جديدة، توهم الناس أنّها وحدة مستقلّة، فصرفوها على ذلـك األسـاس منهـا                

  ))٣((".".ليتليت""، ، ""ليسليس""، ، ""لنلن""، ، " " التالت""

ـ سعفهم         أو وصـفياً، فلـم يـسعفهم        ،،يلي ا يلياًوبعد أن استعرضنا آراء المحدثين مم ن نهجوا منهجا  تحو        وبعد أن استعرضنا آراء المحدثين ممن نهجوا منهجاً تحو          أو وصـفي ا ، فلـم ي

كان البد من أن نستعرض تاريخ هذه األداة مـن خـالل النظـر              كان البد من أن نستعرض تاريخ هذه األداة مـن خـالل النظـر              " " التالت""منهجهم في إيضاح حقيقة     منهجهم في إيضاح حقيقة     

  ..التاريخي  المقارنالتاريخي المقارن

                                                  
 وتلحقها كاف الخطاب، وأحيانا  الم      وتلحقها كاف الخطاب، وأحياناً الم     ،،""ها تيك ها تيك ""اسم إشارة للمفردة المؤن ثة مبني على السكون، ت سبق بالهاء          اسم إشارة للمفردة المؤنّثة مبني على السكون، تُسبق بالهاء          " " تيتي"" و  و ،،١٨٧١٨٧ ص  ص ،،نفسهنفسه  ))٢٢((

  ..٨٤٨٤برجستراسر، التطو ر الن حوي ، صبرجستراسر، التطور النّحوي، ص: : وانظروانظر". ". تلكتلك""البعد البعد 

  ..٢٣٧٢٣٧ ص ص،،١٩٧٩١٩٧٩،،٥٥طط  ، مكتبة اإلنجلو المصرية،، مكتبة اإلنجلو المصرية،األصوات اللغويةاألصوات اللغويةأنيس، إبراهيم، أنيس، إبراهيم، : : نظرنظرحول نظرية الشيوع احول نظرية الشيوع ا  ))٢((

وقـد  وقـد  . . ٢٧٤٢٧٤، ص ، ص ١٩٩٩١٩٩٩،  ،  ٥٥، العـدد    ، العـدد    ١٤١٤، مؤتة للبحوث والدراسات، مج      ، مؤتة للبحوث والدراسات، مج      تطو رات اإللزام النسقي  العربية   تطورات اإللزام النسقي العربية   العجمي، فالح شبيب،    العجمي، فالح شبيب،      ))٣((

  .    .    هرة هرة من وضع مجمع اللغة العربية في القامن وضع مجمع اللغة العربية في القا" " التوهم يالتوهمي""أشار العجمي إلى أن  مصطلح أشار العجمي إلى أن مصطلح 
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 ١٥٧

: :  برجـستراسر   برجـستراسر  Bergstrasserأقدم أدوات النفي في العربي ة، وفي هذا الصدد يقول          أقدم أدوات النفي في العربية، وفي هذا الصدد يقول          " " الال""ف  ف  

: : ، وفـي العبريـة  ، وفـي العبريـة  ))Lā(( ويقابلها في األكديـة واآلراميـة    ويقابلها في األكديـة واآلراميـة   ،،""الال: ": "وأم ا النفي فأقدم أدواته في العربي ة   وأما النفي فأقدم أدواته في العربية   ""

))Lō"("())أدوات أخرى للنفي، ال توجـد فـي        أدوات أخرى للنفي، ال توجـد فـي        " " الال: ": "وقد اشتقت العربية من   وقد اشتقت العربية من   : ": "، ويضيف برجستراسر  ، ويضيف برجستراسر  ))١

واسـم معنـاه    واسـم معنـاه    " " الال"" وهي مرك بة مـن       وهي مركّبة مـن      ،،))Layt((فيقابلها في اآلرامي ة    فيقابلها في اآلرامية    " " ليسليس: ": "سائر اللغات السامية إال    سائر اللغات السامية إالّ   

  Īţay‹: :  في العبريـة و       في العبريـة و      yēš، أو قريبا  من ذلك، وهو       ، أو قريباً من ذلك، وهو       yiţay: : ديمديمالوجود، يحتمل أن يكون لفظه الق     الوجود، يحتمل أن يكون لفظه الق     

: : Laytيملك الشيء، وهو له فمعنـى       يملك الشيء، وهو له فمعنـى       : :  أي  أي išū: : في اآلرامي ة العتيقة، ويقابلها في األك دي ة فعل، وهو       في اآلرامية العتيقة، ويقابلها في األكّدية فعل، وهو       

فكان يلـزم أن    فكان يلـزم أن    ... ... غير  أن  حروفهما ال تتطابق تماما      غير أن حروفهما ال تتطابق تماماً     ،،األصلي   األصلي  " " ليسليس: ": "ال يوجد، وهذا هو عين  معنى     ال يوجد، وهذا هو عين معنى     

مقام الثـاء، نقـص لقـوانين األصـوات         مقام الثـاء، نقـص لقـوانين األصـوات         " " ليسليس""، وقيام السين في     ، وقيام السين في     Laytaي العربية   ي العربية    ف  ف Laytتكون  تكون  

  ))٢((".".السامية،البد  له من سبب، وال نعرفهالسامية،البد له من سبب، وال نعرفه

     وهي نادرة ال تكاد توجد إال في القرآن          وهي نادرة ال تكاد توجد إال في القرآن         ،،""الال""اشت ق ت من   اشتُقّت من   " " التالت""ويخلص برجستراسر إلى أن      ويخلص برجستراسر إلى أن 

  ..الكريم، وبعض الشعر العتيقالكريم، وبعض الشعر العتيق

ـ ة         الموجودة بالصيغة نفـسها فـي  األكديـة         " " الال " "في رأي برجستراسر مشتقة من    في رأي برجستراسر مشتقة من    " " التالت""إذن  إذن   الموجودة بالصيغة نفـس ها فـي  األكدي

من أصل واحد، وهمـا ناتجتـان       من أصل واحد، وهمـا ناتجتـان       " " Lā""و  و  " " al""و  و  ) ) al((، وفي الحبشي ة    ، وفي الحبشية    ))Lō((واألرامي ة، وفي العبري ة    واألرامية، وفي العبرية    

" " ألأل""أصـلها   أصـلها   " " الال""على اعتبار أن    على اعتبار أن    : ": "عن القلب المكاني، كما يقر ر رمضان عبد التو اب في تعليقه، قال          عن القلب المكاني، كما يقرر رمضان عبد التواب في تعليقه، قال          

 الحديثة، وهذه الهمزة توجد في الخط في العبري ة، وعلـى ذلـك              الحديثة، وهذه الهمزة توجد في الخط في العبرية، وعلـى ذلـك             بالهمزة، كما في اللهجات العربية    بالهمزة، كما في اللهجات العربية    

  ))٣((" "." ".ألأل""ناتجة بالقلب المكاني  من ناتجة بالقلب المكاني من " " ألأل""تكون صيغة تكون صيغة 

  

 غير  أن ه لم يوض ح مجيء  التـاء فيهـا،        غير أنّه لم يوضح مجيء التـاء فيهـا،       ،،""الال"" مشتقة من     مشتقة من    -كما يرى برجستراسر  كما يرى برجستراسر  -" " التالت""ف  ف  

واسم معنـاه   واسم معنـاه   " " الال""المرك بة من   المركّبة من   " " Layt""العربي ة، وأن ه يقابلها في اآلرامية      العربية، وأنّه يقابلها في اآلرامية      " " ليسليس""وإن كان قد أشار إلى      وإن كان قد أشار إلى      

  . . الوجودالوجود

  

في العربية مقارنة بغيرهـا     في العربية مقارنة بغيرهـا     " " التاءالتاء""غير  أ ننا نجد باحثا  آخر من المحدثين يوض ح أصل هذه           غير ّأننا نجد باحثاً آخر من المحدثين يوضح أصل هذه           

أداة نفـي  أداة نفـي  " " التالت"" في العربية     في العربية    ،، بمعنى ليس   بمعنى ليس  ،، آرامي ة م عبرنة   آرامية معبرنة  לאمن السامي ات، إذ يرى ربحي كمال أن        من الساميات، إذ يرى ربحي كمال أن        

  ))٤((".".د  المعمولين، والغالب أن يكون المحذوف اسمهاد المعمولين، والغالب أن يكون المحذوف اسمها وال ي ذكر بعد ها إال  أح وال يذكر بعدها إالّ أح،،""ليسليس""تعمل عمل تعمل عمل 

                                                  
 أخرجه وصحح ه وعل ق عليه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القـاهرة، دار              أخرجه وصححه وعلّق عليه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القـاهرة، دار             ،،التطو ر الن حوي  لل غة العربية   التطوُّر النّحوي للُّغة العربية     ،،برجستراسربرجستراسر  ))١((

  ..١٦٨١٦٨، ص، ص١٩٨٢١٩٨٢الرفاعي، الرياض، الرفاعي، الرياض، 

  ..١٦٩١٦٩، ص، صالتطو ر النحوي  لل غة العربيةالتطور النحوي للُّغة العربيةبرجستراسر، برجستراسر،   ))٢((

  .. هامش هامش١٦٨١٦٨نفسه، صنفسه، ص  ))٣((

  ..١٧٢١٧٢، ص، ص١٩٨٠١٩٨٠، ، ١١، منشورات جامعة بيروت العربية، ط، منشورات جامعة بيروت العربية، طفي ضوء الل غات السامي ةفي ضوء اللُّغات الساميةاإلبدال اإلبدال كمال، ربحي، كمال، ربحي،   ))٤((
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 ١٥٨

ـ س أيـس : ": "ويزيد إسماعيل عمايره األمر  جالء  حين يرج ح الرأي القائل بالصلة بين          ويزيد إسماعيل عمايره األمر جالء حين يرجح الرأي القائل بالصلة بين            والفعـل    والفعـل   ،،""أي

، الذي قد تدخل عليه الال  م النافية فيصبح         ، الذي قد تدخل عليه الالّّم النافية فيصبح         ""إيتإيت " "السرياني  الد ال على الكينونة     السرياني الدال على الكينونة     

  ))١((".".ليسليس"" فيكون معناه عندئذ  فيكون معناه عندئذ ،،""ليثليث " "

الفتقـار  الفتقـار  " " لـيس لـيس ""في مكان استخدام في مكان استخدام " " الال""ة استخدمت ة استخدمت ويشير إسماعيل عمايره إلى أن  السر ياني    ويشير إسماعيل عمايره إلى أن السرياني    

   في هذه اللغة، وهي التي يرى بعـض          في هذه اللغة، وهي التي يرى بعـض        هذه اللغة إلى تنو ع أدوات النفي، وحتى أداة النفي          هذه اللغة إلى تنوع أدوات النفي، وحتى أداة النفي          

  ))٢ ( (לא ، وأداة النفي، وأداة النفيיׁשفي العربية، فإن ها مكو نة من فعل الكينونة في العربية، فإنّها مكونة من فعل الكينونة " " ليسليس""الباحثين أن ها تقابل الباحثين أنّها تقابل 

، وليس الثـاء، كمـا أن        ، وليس الثـاء، كمـا أن        والعبري ة  والعبرية مع اإلشارة إلى أن  السين العربية تقابلها الشين بالسريانية        مع اإلشارة إلى أن السين العربية تقابلها الشين بالسريانية        

النـاس  النـاس  : : مع السين فـي نحـو     مع السين فـي نحـو     الثاء السر يانية تقابلها التاء أو الثاء العربية، والتاء العربية قد تتبادل            الثاء السريانية تقابلها التاء أو الثاء العربية، والتاء العربية قد تتبادل            

  ..والنات، واألكياس واألكياتوالنات، واألكياس واألكيات

ليس، ليـت،   ليس، ليـت،   ""ف آخر  له أن تؤول هذه األدوات الثالث         ف آخر له أن تؤول هذه األدوات الثالث          في مؤل     في مؤلََّّ  ةةوال يستبعد إسماعيل عماير   وال يستبعد إسماعيل عماير   

أيت بالتاء، على تباد ل بين السين والتاء، ومعناه        أيت بالتاء، على تبادل بين السين والتاء، ومعناه        : :  أو الفعل السامي    أو الفعل السامي   ،،بالسينبالسين" " أيسأيس""أن إلى الفعل    أن إلى الفعل    " " التالت

" " أيـت أيـت ""أيس، أو   أيس، أو   : : الناس والنات، والفعل  الناس والنات، والفعل  : : ي ان يتبادالن أحيانا  كما قيل    يان يتبادالن أحياناً كما قيل    الوجود؛ إذ هما صوتان صفير    الوجود؛ إذ هما صوتان صفير    

  ))٣((".".ال يوجدال يوجد: : ال أيس، كأن ما قلناال أيس، كأنّما قلنا: : يدل على الوجود، فإذا قلنايدل على الوجود، فإذا قلنا
  

؛ إذ يشير بوضوح    ؛ إذ يشير بوضوح    ""ليسليس""و  و  " " التالت""ولعل إبراهيم السامرائي بدا أوضح المحدثين في معالجته         ولعل إبراهيم السامرائي بدا أوضح المحدثين في معالجته         

 ثم خ ف قت ثم خُفِّقت " " ال ايت ال ايت ""هي  هي  " " التالت: ": "إلى أن  إلى أن،، ُك  كِِّّ ور    ورت      ب بكبأيسأيس""، و ، و ""ال أيس ال أيس ""التي هي   التي هي   " " ليسليس""ت على نحو ما ر كب ت      ت على نحو ما ر " "

    ة،          " " ال أيس ال أيس ""تعني وجود، فكأن     تعني وجود، فكأنالعبري ش""ال شيء، ويدل على هذا أن  العبري ة،          ال شيء، ويدل على هذا أنِتعني موجـود  تعني موجـود  " " ي  شي،،     أو قـل إن       أو قـل إن 

  ..الذي تحد ثت  عنه آنفاالذي تحدثتُ عنه آنفا،،وهذا الذي ذكره السامر ائي هو رأي الخليل وهذا الذي ذكره السامرائي هو رأي الخليل ،،))٤((".".إيشإيش""مقلوب مقلوب " " شيءشيء""
  

ـ ه          في تكراره مقوالته في غير كتاب، فإنّـه         ،،حوم إبراهيم السامرائي   حوم إبراهيم السامرائي  المرالمر  ،،وعلى عادة أستاذنا  وعلى عادة أستاذنا    في تكراره مقوالته في غير كتاب، فإن

ال ال ((الت، مرك بة، وهي البد  أن تكون       الت، مركَّبة، وهي البد أن تكون       " " إن إن""يؤك د تفسير ه هذا في موضع آخر  من كتاب آخر له فيقول            يؤكِّد تفسيره هذا في موضع آخر من كتاب آخر له فيقول            

 وهذه األخيرة تقترب فيها      وهذه األخيرة تقترب فيها     ،،""أيشأيش"" و    و   ،،""ايثايث""هذه هي   هذه هي   " " أيتأيت"" و    و   ،،""ايتايت""، والتاء  هذه بقية قديمة من       ، والتاء هذه بقية قديمة من       ))تت++

  ))٥((".".ليسليس""من من " " التالت""

                                                  
  ..٥٢٥٢، ص، ص١٩٩٢١٩٩٢، دار ح نين للنشر والتوزيع، عمان، ، دار حنين للنشر والتوزيع، عمان، ٢٢، ط، طخصائص العربية في األفعال واألسماءخصائص العربية في األفعال واألسماءعمايره، اسماعيل، عمايره، اسماعيل،   ))١((

  ..٥٤٥٤-٥٣٥٣نفسه، صنفسه، ص  ))٢((

  ..٥٧٥٧، ص، صبحوث في االستشراق واللغةبحوث في االستشراق واللغةعمايره، اسماعيل، عمايره، اسماعيل،   ))٣((

  ..١٢٦١٢٦، ص، ص١٩٨٣١٩٨٣، دار األندلس للطباعة والنشر، بيروت، ، دار األندلس للطباعة والنشر، بيروت، ٣٣، ط، طالتطور اللغوي التاريخيالتطور اللغوي التاريخيي، إبراهيم، ي، إبراهيم، السامرائالسامرائ  ))٤((

  ..١٨٦١٨٦، ص، ص١٩٩٥١٩٩٥، دار الجيل، بيروت، ، دار الجيل، بيروت، ١١، ط، طالنحو العربي  في مواجهة العصرالنحو العربي في مواجهة العصرالسامرائي، إبراهيم، السامرائي، إبراهيم،   ))٥((



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٥٩

من الذاهب من مواد النحو القديم، وأن ه ال وجـود          من الذاهب من مواد النحو القديم، وأنّه ال وجـود          ""هي  هي  " " التالت""ويضيف في موضع آخر أن،       ويضيف في موضع آخر أنّ،      

  ))١((".".لها في عربي ة العصر، وأدوات النفي كثيرة أغنت عنهلها في عربية العصر، وأدوات النفي كثيرة أغنت عنه

إن  البحث المقارن فـي اللغـات       إن البحث المقارن فـي اللغـات       : ": "وإلى هذا التفسير ذهب رمضان عبد التواب حيث يقول        وإلى هذا التفسير ذهب رمضان عبد التواب حيث يقول        

    ن أنة يبية إالّ فـي بعـض            " " أيسأيس""و  و  " " الال""من  من  " " مرك بةمركّبة" " ليسليس""السامي ة يبي ن أن     الساميالتي ال وجود لها اآلن في العربي ة إال  فـي بعـض            التي ال وجود لها اآلن في العربي

  ))٢((".".ائتني به من حيث أيس وليس، أي من وجوده وعدمهائتني به من حيث أيس وليس، أي من وجوده وعدمه: : التعبيرات القديمة، كقول العربالتعبيرات القديمة، كقول العرب

   الذي يرى أن قول النحاة أن ف الجنابيفعـل  فعـل  " " لـيس لـيس ""كما نجد قريبا  من هذا عند أحمد نصي ف الجنابي  الذي يرى أن قول النحاة أن    كما نجد قريباً من هذا عند أحمد نصي

، ويرى أن ه البد     ، ويرى أنّه البد    ......فذلكة  نحوي ة ليس غير    فذلكة  نحوية ليس غير    ""فس ك نت استثقاال ، هو    فسكّنت استثقاالً، هو    بكسر الياء،   بكسر الياء،   " " لي سليس""ماض، وأصلها   ماض، وأصلها   

أل يـش، وفـي     أل يـش، وفـي     : : يش، ونفها يش، ونفها ::أيس يقابلها في العبري ة   أيس يقابلها في العبرية   : ": "من الل جوء إلى المقارنات لتفسير هذا، يقول      من اللّجوء إلى المقارنات لتفسير هذا، يقول      

ال ال : : ليـت، وأصـلها  ليـت، وأصـلها  : : أيت، ونفسهاأيت، ونفسها: : راميةرامية، ويقابلها في اآل، ويقابلها في اآلLešuلشو لشو : : ، ونفيها، ونفيهاešu األشورية أشو األشورية أشو 

  ))٣((".". ال يوجد ال يوجد::أيت، ومعناهاأيت، ومعناها

هو هو " " ليسليس""ويجمع هؤالء على صواب ما ذهب إليه الخليل بن أحمد، وم ن تاب عه من أن  أصل                ويجمع هؤالء على صواب ما ذهب إليه الخليل بن أحمد، ومن تابعه من أن أصل                

  ))٤((  ..، فطرحت الهمزة، وألزقت الالم بالياء، فطرحت الهمزة، وألزقت الالم بالياء""ال أيسال أيس""

من من " " التالت""وفي هذا رد  على برجستراسر، وفاضل السامرائي  الذي تابع برجستراسر في أن             وفي هذا رد على برجستراسر، وفاضل السامرائي الذي تابع برجستراسر في أن             

ربية، وال يوجد له نظير  في اللغات السامية، ويقابله في العبري ة كما نقل برجـستراسر               ربية، وال يوجد له نظير في اللغات السامية، ويقابله في العبرية كما نقل برجـستراسر               ابتدعات الع ابتدعات الع 

الت حين جمع المال، فالت يقابلهـا هنـا   الت حين جمع المال، فالت يقابلهـا هنـا   : :  ، أي ، أيLō ‹ēt hē ›āşēf hammiknēمن سفر التكوين من سفر التكوين 

))Lō ( (                ،ة من أشباه الجملة، كنفي الجنس  في العربيـةالمطابقة لال، بدون التاء، والعبارة في العبري ة من أشباه الجملة، كنفي الجنس  في العربيـة،                المطابقة لال، بدون التاء، والعبارة في العبري

 ال   ال  ،،شـبه جملـة   شـبه جملـة   " " الت حين الت حين "" و    و   ،،""كانكان"" وال تكون فعال  من أخوات        وال تكون فعالً من أخوات       ،،حرف نفي حرف نفي " " الال""في حتمل أن تكون    فيحتمل أن تكون    

  ))٥ ( (..جملةجملة

  

: : يوجد، ينبغي، ماد ة، جوهر، و جود، في العربيـة       يوجد، ينبغي، مادة، جوهر، وجود، في العربيـة       : : معناهامعناها::יׁש: : يؤكد العارفون بالعبري ة أن    يؤكد العارفون بالعبرية أن   وو

  ))٦((".".فعل الكون المماتفعل الكون الممات: : أيسأيس

  ))٧((".".ليسليس""أداة نفي تعمل عمل أداة نفي تعمل عمل " " التالت""آرامية م عبرنة بمعنى ليس، في العربية آرامية معبرنة بمعنى ليس، في العربية  "  " לא ""و و 

                                                  
، ، ١٩٩٠١٩٩٠،  ،  ٣٩٣٩جمع اللغة العربية األردني، العدد      جمع اللغة العربية األردني، العدد      ، مجلة م  ، مجلة م  الذ اهب من مواد  النحو القديم في العربية الحديثة       الذّاهب من مواد النحو القديم في العربية الحديثة       السامرائي، إبراهيم،   السامرائي، إبراهيم،     ))١((

  ..٥٩٥٩صص

  ..٢٧٣٢٧٣، ص، ص١٩٦٧١٩٦٧  ،،، مكتبة الخانجي،القاهرة، مكتبة الخانجي،القاهرة١١، ط، طلحن العامة والتطور اللغويلحن العامة والتطور اللغويعبد التواب، رمضان، عبد التواب، رمضان،   ))٢((

  ..١٩١٩، ص، صمالمح من تاريخ العربيةمالمح من تاريخ العربيةالجنابي، أحمد نصي ف، الجنابي، أحمد نصيف،   ))٣((

  ..، ليس، ليس٢١١٢١١، ص، ص٦٦، ج، جرأي الخليل في اللسانرأي الخليل في اللسان: : انظرانظر  ))٤((

  ..٢٤٠٢٤٠، ص، ص١١، والسامرائي، فاضل، معاني النحو، ج، والسامرائي، فاضل، معاني النحو، ج١٧٣١٧٣، ص، صتطور النحويتطور النحويالالبرجستراسر، برجستراسر،   ))٥((

  ..١٧٢١٧٢، ص، صاإلبدال في ضوء اللغات الساميةاإلبدال في ضوء اللغات الساميةكمال، ربحي، كمال، ربحي،   ))٦((

  ..١٧٦١٧٦، ص، صاإلبدال في ضوء اللغات الساميةاإلبدال في ضوء اللغات الساميةكمال، ربحي، كمال، ربحي،   ))٧((



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٦٠

، ونذكر هنا أن  التاء والثاء حرف واحـد         ، ونذكر هنا أن التاء والثاء حرف واحـد         לא" " الال""رامية تشتركان في النفي بـ      رامية تشتركان في النفي بـ      آلآلفالعبري ة وا فالعبرية وا 

بت  وبث  بمعنـى بنـت،      بتّ وبثّ بمعنـى بنـت،      : : بدال  من بنت، وفي اآلرامية    بدالً من بنت، وفي اآلرامية    " " بت بتّ""في الس ريانية واآلرامية، ففي السريانية      في السريانية واآلرامية، ففي السريانية      

في النفي، فهي ت ستخدم    في النفي، فهي تُستخدم    " " الال: ": "السريانية كثيرا  على  السريانية كثيراً على  وتت كيء  وتتّكيء  : ": "وفي هذا الصدد يقول اسماعيل عمايره     وفي هذا الصدد يقول اسماعيل عمايره     

  الفتقار هذه اللغـة إلـى      الفتقار هذه اللغـة إلـى      ،،" " ليسليس""في مكان   في مكان   " " الال""النافية للجنس في العربية، وت ستخدم فيها       النافية للجنس في العربية، وتُستخدم فيها       " " الال""استخدام   استخدام

  ))١ ( (..تنو ع أدوات النفيتنوع أدوات النفي

      ة، ذهب جرجي زيدان الذي        ،،مرك بةمركّبة" " التالت""وإلى هذا الرأي، وهو أن       وإلى هذا الرأي، وهو أناستئناسا  بال لغات السامي ة، ذهب جرجي زيدان الذي         استئناساً بالُّلغات السامي 

   شْ""يقابلها في العبرية    يقابلها في العبرية    " " أيسأيس""يرى أن    يرى أنأيـس أيـس ""وفي الـسريانية    وفي الـسريانية    " " أل يش  أل يشْ ""بمعنى يوجد، وليس تقابل     بمعنى يوجد، وليس تقابل     " " ي ش ي " "

  ))٢((".".التي ي راد بها نفي  الكون المطلقالتي يراد بها نفي الكون المطلق" " ليت ليتَ""في م قابل في مقابل " " ليسليس"" و  و ،،""إيتإيت""تقابل تقابل 

في العربية مقام الثـاء فـي       في العربية مقام الثـاء فـي       " " ليسليس""وما لم يجد له برجستراسر تفسيرا  حول قيام السين في           وما لم يجد له برجستراسر تفسيراً حول قيام السين في           

ة، وأن ه نقض لقوانين األصوات السامي ة، فإن  بروكلمان، كما يذكر رمضان  عبـد التـواب،                ة، وأنّه نقض لقوانين األصوات السامية، فإن بروكلمان، كما يذكر رمضان  عبـد التـواب،                اآلرامياآلرامي

في اللغات السامية فهو    في اللغات السامية فهو    " " أي س أيس""أم ا ما يقابل    أما ما يقابل    : ": "))٣((استطاع أن يجد له تفسيرا ، يقول رمضان عبد التواب        استطاع أن يجد له تفسيراً، يقول رمضان عبد التواب        

›it     في اآلرامية، وأصلها      في اآلرامية، وأصلها ›itay    وفي العبريد    ، وفي العبريد ،yêš  ةواألكادي ة  ، واألكادي ،›išuلجميع ال يوجـد،  لجميع ال يوجـد،  ، ومعناها في ا، ومعناها في ا

وقد حاول بروكلمان أن يحل  هذه المشكلة، وهي أن  السين العربية ال يقابلها في الل غات الـسامي ة إال                  وقد حاول بروكلمان أن يحّل هذه المشكلة، وهي أن السين العربية ال يقابلها في اللُّغات الـسامية إال                  

 أو الثاء اآلرامي تان، وال يوجد بين العربية، حرق يقابله في            أو الثاء اآلراميتان، وال يوجد بين العربية، حرق يقابله في           ،،السين  بعينها، أو الشين، وال يقابلها التاء      السين بعينها، أو الشين، وال يقابلها التاء      

 في العربية    في العربية   Laytك ادية الشين إال  الثاء، فكان يلزم أن تكون         كّادية الشين إالّ الثاء، فكان يلزم أن تكون          وفي العبري ة واأل    وفي العبرية واأل   ،،اآلرامية التاء أو الثاء   اآلرامية التاء أو الثاء   

Layta" " َليث ليث."."  

... ... مقام الثاء نقض لقوانين األصوات الـسامي ة      مقام الثاء نقض لقوانين األصوات الـسامية      " " ليسليس""وقيام السين في    وقيام السين في    : : ويضيف عبد التواب  ويضيف عبد التواب  

يبدو أن  العربية تحتفظ بالصوت القديم الذي تحو ل        يبدو أن العربية تحتفظ بالصوت القديم الذي تحول        : : وقد حاول بروكلمان أن يحل  هذه المشكلة، فقال       وقد حاول بروكلمان أن يحّل هذه المشكلة، فقال       

  ))٤ ( (..مية إلى تاء بسبب الالم، ثم  ح ملت الصيغة الموجبة على الصيغة المنفي ةمية إلى تاء بسبب الالم، ثم حملت الصيغة الموجبة على الصيغة المنفيةفي اآلرافي اآلرا

  أن وذكر المخزومي  أن   وذكر المخزومي" :" :Lait " "  انتقلت إلـى العربيـة بـسبب         انتقلت إلـى العربيـة بـسبب        ،،ال يوجد ال يوجد : ": "كلمة آرامية بمعنى  كلمة آرامية بمعنى 

  ))٥((".".التالت""االتصال بين العرب وغيرهم من األقوام السامي ة، فصارت االتصال بين العرب وغيرهم من األقوام السامية، فصارت 

    على المخزومي ويمكننا أن نرد  على المخزومي     ويمكننا أن نرد،،    ة   ) ) ليسليس(( إذ إن      إذ إنة أصيلة في العربية النّقل    ،،ماد ة أصيلة في العربي ة   مادا ينفي عمليمم ا ينفي عملي ة الن قل    مم

  ،، وهذه األصالة لليس أك دها غير  واحد من القـدماء والمحـدثين            وهذه األصالة لليس أكّدها غير واحد من القـدماء والمحـدثين           ،، كما ذكر المخزومي     كما ذكر المخزومي   ،،عن اآلرامي ة عن اآلرامية 

                                                  
  ..٥٣٥٣، ص، صخصائص العربية في األفعال واألسماءخصائص العربية في األفعال واألسماءعمايره، اسماعيل، عمايره، اسماعيل،   ))١((

  ..١١٥١١٥، ص، ص١٩٨٧١٩٨٧، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، ، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، ١١، ط، طوية واأللفاظ العربيةوية واأللفاظ العربيةالفلسفة اللغالفلسفة اللغزيدان، جرجي، زيدان، جرجي،   ))٢((

    ..٣٧٤٣٧٤صص  ،،لحن العامة والتطور اللغويلحن العامة والتطور اللغويعبد التواب، رمضان، عبد التواب، رمضان،   ))٣((

  ..٣٧٤٣٧٤نفسه، صنفسه، ص  ))٤((

  ..٢٦٢٢٦٢، ص، ص١٩٦٦١٩٦٦، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي، ، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي، ١١، نقد وتوجيه، ط، نقد وتوجيه، طفي النحو العربي في النحو العربيالمخزومي، مهدي، المخزومي، مهدي،   ))٥((



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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كمـا  كمـا  ،،كذلك فإن  بعض الل هجات العربي ة ت بدل الـسين تاء        كذلك فإن بعض اللّهجات العربية تُبدل الـسين تاء        ،،رأينا ذلك ماثال في مقوالت الخليل وغيره      رأينا ذلك ماثال في مقوالت الخليل وغيره      

  ،، والقرب  بينهما واضـح مـن جانـب         والقرب بينهما واضـح مـن جانـب        ،،أمر وارد في العربي ة   أمر وارد في العربية   ) ) ليتليت((إلى  إلى  ) ) ليسليس(( فتحو ل     فتحوُل   ،،ذكرنا آنفا ذكرنا آنفا 

  ..من جانب آخرمن جانب آخر) ) التالت((وبينهما وبين وبينهما وبين 

، ويمكـن   ، ويمكـن   ""ليس، وليـت، والت   ليس، وليـت، والت   ""بقي أن نقول إن  ثم ة عالقة  تجمع بين هذه األدوات الثالث            بقي أن نقول إن ثمة عالقةً تجمع بين هذه األدوات الثالث            

  ::توضيحها كما يأتيتوضيحها كما يأتي

  ..أن  كال  منها جاءت على ثالثة أحرف، ساكنة الوسطأن كالً منها جاءت على ثالثة أحرف، ساكنة الوسط-

هو النفي، وتحـد ده  هو النفي، وتحـدده  " " ليتليت"" النفي، أو يجمع بينها معنى النفي، فالمعنى الوظيفي  لـ      النفي، أو يجمع بينها معنى النفي، فالمعنى الوظيفي لـ     أنها تفيد أنها تفيد -

  ))١ ( (..القرينة بالطبع، وهذا المعنى يقع خارج اهتمام المعجمالقرينة بالطبع، وهذا المعنى يقع خارج اهتمام المعجم

ـ ستمد  مـن     يستفاد من الموقف اللغوي، فهـو نفـي ال يـستمد مـن     ""إذ هناك أسلوب من أساليب النفي       إذ هناك أسلوب من أساليب النفي        ي ستفاد من الموقف اللغوي ، فهـو نفـي  ال ي

ن الموقف دون دليل عليه من الصيغة أو التركيب، وذلك          ن الموقف دون دليل عليه من الصيغة أو التركيب، وذلك          الصيغة، وال من التركيب، وإن ما ي ستنتج م      الصيغة، وال من التركيب، وإنّما يستنتج م      

  ::كما في أسلوب التمن ي، مثل قول الشاعركما في أسلوب التمنّي، مثل قول الشاعر

  فأ خبر ه بما فعل المشيب فُأخبره بما فعل المشيب    أال ليت الشباب يعود  يوما أال ليت الشباب يعود يوماً

فإن  ما نفهمه من نفي الشباب عن الشاعر ليس مستمد ا  من صيغة محد دة، وإن ما هو استنتاج                فإن ما نفهمه من نفي الشباب عن الشاعر ليس مستمداً من صيغة محددة، وإنّما هو استنتاج                

وتعطيه حكم النفـي،    وتعطيه حكم النفـي،    ،، إليه، والنفي هنا أسلوب  لغوي تعترف به اللغة           إليه، والنفي هنا أسلوب لغوي تعترف به اللغة          عقلي  ال دليل عليه، وال إشارة     عقلي ال دليل عليه، وال إشارة     

  ))٢ ( (.. أو التركيب ما يدل  عليه أو التركيب ما يدلُّ عليه،،وإن لم يكن في الصيغوإن لم يكن في الصيغ

: : ويجمع بـين هـذه األدوات     ويجمع بـين هـذه األدوات     : ": "ويؤك د إسماعيل عمايره هذا التشابه  بين هذه األدوات بالقول        ويؤكِّد إسماعيل عمايره هذا التشابه بين هذه األدوات بالقول        

فهمـا  فهمـا  " " التالت""و  و  " " ليتليت""خباري ، أم ا   خباري، أما   نفي لإلثبات اإل  نفي لإلثبات اإل  " " ليسليس""معنى السلب والنفي، ف     معنى السلب والنفي، ف     " " ليس، الت، ليت  ليس، الت، ليت  ""

فـي  فـي  " " لـيس لـيس ""تشترك مع   تشترك مع   " " التالت"" لما هو غير موجود، أي نفي إنشائي ، وقد نص  النحاة على أن                لما هو غير موجود، أي نفي إنشائي، وقد نص النحاة على أن              ت م ن تَمنٍّ

العمل، إذ هي أختها في المعنى والعمل، ويجمع بين هذه األدوات الثالث المعنـى، ونـسخ  المبتـدأ         العمل، إذ هي أختها في المعنى والعمل، ويجمع بين هذه األدوات الثالث المعنـى، ونـسخُ المبتـدأ         

ـ ا      فنشأت بينها فروق، وأمـا      والخبر، بيد  أن ها تفاوتت مع التطور التاريخي،        والخبر، بيد أنّها تفاوتت مع التطور التاريخي،         فهـي أكثر هـا    فهـي أكثرهـا    " " لـيس لـيس ""فنشأت بينها فروق، وأم

  ))٣ ( (..استعماال ، ألن ها إخباري ة، ولذا اخت ص ت بشيء من المرونة االشتقاقي ةاستعماالً، ألنّها إخبارية، ولذا اختُصت بشيء من المرونة االشتقاقية

           بعض النحاة عد آخر وهو أن ة شيءليسليس""ثم ة شيء  آخر وهو أن  بعض النحاة عد          ثم " "        مـستدال الفارسي أداة ال فعال ،منهم أبو علي  الفارسي  مـستدال         أداة ال فعالً،منهم أبو علي

، وهو ما ذهب إليـه ابـن الـسر اج،          ، وهو ما ذهب إليـه ابـن الـسراج،          ))٤((""قدقد " "بأن ها ال مصدر لها، وأن ها ال تتصرف وال تدخل عليها         بأنّها ال مصدر لها، وأنّها ال تتصرف وال تدخل عليها         

                                                  
  ..١٢٥١٢٥، ص، ص١٩٧٩١٩٧٩، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ٢٢، ط، طالعربية معناها ومبناهاالعربية معناها ومبناهام، م، حس ان، تم احسان، تما  ))١((

أنـيس،  أنـيس،  : : ، وانظـر  ، وانظـر  ١٦٠١٦٠، ص ، ص ١٩٦٨١٩٦٨، القاهرة الحديثة للطباعـة،      ، القاهرة الحديثة للطباعـة،      ١١، ط ، ط الظواهر اللغوي ة في التراث النحوي     الظواهر اللغوية في التراث النحوي    أبو المكارم، علي،    أبو المكارم، علي،      ))٢((

  ..١٦٢١٦٢ ص ص،،١٩٦٦١٩٦٦،،القاهرةالقاهرة،،٣٣طط  ،،من أسرار اللغةمن أسرار اللغةإبراهيم، إبراهيم، 

  ..٥٨٥٨، ص، صوث في االستشراق واللغةوث في االستشراق واللغةبحبحعمايره، إسماعيل، عمايره، إسماعيل،   ))٣((

، ، ٢١٠٢١٠، ص، ص١٩٨٦١٩٨٦، دار القلم، دمـشق،      ، دار القلم، دمـشق،      ١١، تحقيق حسن هنداوي، ط    ، تحقيق حسن هنداوي، ط    المسائل الحلبي ات المسائل الحلبيات ،  ،  ))مم٩٨٧٩٨٧//هـهـ٣٧٧٣٧٧تت((الفارسي ، أبو علي،    الفارسي، أبو علي،      ))٤((

٢٢٢٢٢٢..  



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٦٢

 وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، ثم أبدلت السين تاء، كما ذكر ابـن                وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، ثم أبدلت السين تاء، كما ذكر ابـن              ،،تحر كت الياء تحركت الياء " " لي  سليِس"" فاألصل    فاألصل   ))١((كذلككذلك

  ))٢ ( (..أبي الربيع، كراهة أن تلتبس بحرف التمنيأبي الربيع، كراهة أن تلتبس بحرف التمني

  ::ويمكن تصو ر ما حصل فيها من تطو ر كما يأتيويمكن تصور ما حصل فيها من تطور كما يأتي  

     الت          الت    التْ         التَ لي س          الس          ليس          الس         
Lāta            Lāt               Lāsa         Layesa  

  

فقـد نـص  عليهـا      فقـد نـص عليهـا      " " لي سليس""ورب ما كانت بعض  هذه المراحل افتراضي ة، أم ا المرحلة األولى          وربما كانت بعض هذه المراحل افتراضية، أما المرحلة األولى            

، ومن ذلك ما ذكره ابـن       ، ومن ذلك ما ذكره ابـن       ""ف ع لفَعل""القدماء، وهي مرحلة الصح ة التي مر  بها تطور األفعال المعتل ة، أي            القدماء، وهي مرحلة الصحة التي مر بها تطور األفعال المعتلّة، أي            

  ))٣((".".مثلهمثله: : أقدم فال يروعه شيء، وليث لياثةأقدم فال يروعه شيء، وليث لياثة: : ليس  الشجاع  ليسا ليس الشجاع ليساً: ": "طي ةطيةالقوالقو

، وهو ما ذهب إليـه      ، وهو ما ذهب إليـه      ))٤((""ف ع لفَعل""ألنها  ألنها  " " السالس" "" "ليسليس""غير أن  ابن أبي الر بيع يرى أن  األصل في          غير أن ابن أبي الربيع يرى أن األصل في            

كما ذ كر أن  اسمها ال يكادون      كما ذُكر أن اسمها ال يكادون      " " ليسليس" "" "التالت""ومم ا يقو ي عندي أن  أصل      ومما يقوي عندي أن أصل      : ": "أبو حي ان في أحد أقواله قال     أبو حيان في أحد أقواله قال     

ال ي حذف، ألن ه مشتب ه باسم ليس، واسـم        ال يحذف، ألنّه مشتبِه باسم ليس، واسـم        " " الال""ظون به، وهو ال يجوز أن يكون محذوفا ، ألن  اسم           ظون به، وهو ال يجوز أن يكون محذوفاً، ألن اسم           يلفيلف

  ))٥ ( (.. والفاعل ال ي حذف على قاعدة البصريي ن والفاعل ال يحذف على قاعدة البصريين،،ال ي حذف، ألن ه مشتب ه بالفاعلال يحذف، ألنّه مشتبِه بالفاعل" " ليسليس""

ويحتمل أن تكون   ويحتمل أن تكون   : ": "قولهقوله" " البسيطالبسيط""بل ذهب السيوطي  إلى أبعد  من هذا حيث نقل عن صاحب            بل ذهب السيوطي إلى أبعد من هذا حيث نقل عن صاحب              

نفسها ضعفت بالتغيير، فعملت في     نفسها ضعفت بالتغيير، فعملت في     " " ليسليس"" بدال  عن سين ليس، وانقلبت الياء على القياس، فتكون            بدالً عن سين ليس، وانقلبت الياء على القياس، فتكون           التاءالتاء

  ))٦ ( (..لغة أهل الحجاز عمل ها في موضعها، وهو الحاللغة أهل الحجاز عملَها في موضعها، وهو الحال

  

  ::، ويمكن تصو ر ذلك وفقا  لما ذكره السيوطي ، ويمكن تصور ذلك وفقاً لما ذكره السيوطي""التالت""وهو يقصد التاء في وهو يقصد التاء في   

  الت التَ      الس الس       ل ي سلَيس
Lāta                     Lāsa                 Layisa  

  

                                                  
  ..٤٥٩٤٥٩، ص، صالجنى الدانيالجنى الدانيالمرادي، المرادي،   ))١((

  ..٤٥٩٤٥٩، ص، ص١١، والسيوطي، همع الهوامع، ج، والسيوطي، همع الهوامع، ج٤٥٢٤٥٢ ص ص،،الجنى الد انيالجنى الداني  ،،المراديالمرادي  ))٢((

))٣((   ة، أبوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز اإلشبيلي        ة، أبوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز اإلشبيلي        ابن القوطي  ابن القوطي،،) ) مكتبة   مكتبة  ،،٢٢ ط  ط ،،، تحقيق علي فوده   ، تحقيق علي فوده   كتاب األفعال كتاب األفعال   ،،))مم٩٧٧٩٧٧//هـهـ٣٦٧٣٦٧تت 

  ..٢٥٠٢٥٠ ص ص،،١٩٩٣١٩٩٣  ،، القاهرة القاهرة،،الخانجيالخانجي

عم يـت   عميـتَ   ول ت  الرجل  أليت ه ليتا  إذا        وِلتُّ الرجَل أليتُه ليتاً إذا       ،،الت يليت ليتا   الت يليت ليتاً  : : وذكر أبو زيد في نوادره أن  قوما  يقولون       وذكر أبو زيد في نوادره أن قوماً يقولون       . . ٧٧٧٧ ص  ص ،،الن كت الحسان النُّكت الحسان   ،،أبو حي ان أبو حيان   ))٤((

، النوادر في الل غة،    ، النوادر في اللُّغة،    ))مم٧٣٠٧٣٠//هـهـ٢١٥٢١٥تت(( األنصاري ، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت،           األنصاري، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت،          ،،عليه الخبر، فأخبرت ه بغير ما سألك عنه      عليه الخبر، فأخبرتَه بغير ما سألك عنه      

  ..١٩٧١٩٧، بيروت، لبنان، ص، بيروت، لبنان، ص١٩٦٧١٩٦٧، ، ٢٢صح حه سعيد الشرتوني، طصححه سعيد الشرتوني، ط

  ..٧٨٧٨، ص، صالنكت الحسانالنكت الحسانأبو حيان، أبو حيان،   ))٥((

  ..٤٥٩٤٥٩، ص، ص١١، ج، جهمع الهوامعهمع الهوامعالسيوطي، السيوطي،   ))٦((



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٦٣

ـ قناه              هي مرحلة افتراضية، لم نتكلّم بها، وإنّمـا هـي تمثيـل سـقناه              " " السالس" "" "الثانيةالثانية""والمرحلة  والمرحلة     هي مرحلة افتراضية، لم نتكل م بها، وإن مـا هـي تمثيـل س

أحـد   أحـد    ،،، ويرى أبو نصر المجريطـي      ، ويرى أبو نصر المجريطـي     ))١((""السالس"" ولم يقولوا     ولم يقولوا    ،،""ليسليس""قالوا  قالوا  : ": "افتراضا ، ولهذا قال سيبويه   افتراضاً، ولهذا قال سيبويه   

 اح كتاب سيبويه أن٢((".".السالس""بدل  من بدٌل من " " ليسليس""شر اح كتاب سيبويه أن  شر((  

 والساميات قد مر  فـي تطـو ره         والساميات قد مر فـي تطـوره        ،،ن عبد التواب إلى أن  المعتل  في العربية       ن عبد التواب إلى أن المعتّل في العربية       وقد أشار رمضا  وقد أشار رمضا    

 وهو   وهو  ،،))diphthong((مرحلة التصحيح، والتسكين، ومرحلة انكماش الصوت المرك ب        مرحلة التصحيح، والتسكين، ومرحلة انكماش الصوت المركّب        : : بمراحل هي بمراحل هي 

الواو والياء المسبوقتان بفتحة في مثل ق ول وب يت، فقد تحو لت الواو المفتوح ما قبلهـا إلـى ضـم ة                   الواو والياء المسبوقتان بفتحة في مثل قَول وبيت، فقد تحولت الواو المفتوح ما قبلهـا إلـى ضـمة                   

ب يـت  بِيـت  : :  في ي وم، والياء المفتوحة ما قبلها إلى كسرة طويلة ممالة نحو في يوم، والياء المفتوحة ما قبلها إلى كسرة طويلة ممالة نحوyōmي وم يوم : : لنالناطويلة ممالة كقو  طويلة ممالة كقو  

bēt  يتل من اإلمالة              ،، في ب يت   في بر األفعال المعتلة، فتتمثّل في التحوا المرحلة الرابعة واألخيرة في تطوأم ا المرحلة الرابعة واألخيرة في تطو ر األفعال المعتلة، فتتمث ل في التحو ل من اإلمالة               أم 

  ))٣ ( (..إلى الفتح الخالصإلى الفتح الخالص

 كما ذكرنا آنفا ، منهم      كما ذكرنا آنفاً، منهم     ،،حد من القدماء  حد من القدماء   فقد أشار لها غير  وا      فقد أشار لها غير وا     Layisa" " ل ي  س لَيِس""أم ا مرحلة الصح ة    أما مرحلة الصحة      

" " لـيس لـيس "" كذلك فقد أشار سيبويه إلى المرحلة الثانية في تطو ر الفعـل              كذلك فقد أشار سيبويه إلى المرحلة الثانية في تطور الفعـل             ،،ابن  أبي الر بيع، وابن  القوطية    ابن أبي الربيع، وابن القوطية    

ـ م  علْـم  : : ص يد، كما قالوا  صيد، كما قالوا  : : فكأن ها م سك نة من نحو قوله    فكأنّها مسكّنة من نحو قوله    " " ليسليس""وأم ا  وأما  : ": "، قال ، قال Laysa" " ل ي سلَيس""وهي التسكين   وهي التسكين    ع ل

ـ روا حركـة              وا اعتاللها إال لزوم اإلسكان إذ كثرت في كالمهم، ولم يغيـروا حركـة              ذاك في ع ل م  ذاك، فلم يجعل     ذاك في علم ذاك، فلم يجعل      وا اعتاللها إال لزوم اإلسكان إذ كثرت في كالمهم، ولم ي غي

  ))٤((".".الفاءالفاء

كـان عنـدهم فـي      كـان عنـدهم فـي      " " ل ي سلَيس""فدل  على أن     فدّل على أن    : ": "وقد عل ق المجريطي على ما ذكره سيبويه بالقول       وقد علّق المجريطي على ما ذكره سيبويه بالقول         

  ))٥ ( (..ل ي س، كما قالوا ص ي د لَيس، كما قالوا صيد: : ، فقالوا، فقالوا""كص ي دكصيد" " ل ي سلَيس""األصل األصل 

  

ـ ا الـص رف    أمـا الـصرف    : ": "رنا، أشار لها كمال بشر بالقول     رنا، أشار لها كمال بشر بالقول     وبعض هذه المراحل االفتراضي ة التي ذك     وبعض هذه المراحل االفتراضية التي ذك        أم

فاألسلوب الغالب في دراسته، هو أسلوب االفتراض والتأويل، ويظهر هذا بوجه خاص في أبـواب               فاألسلوب الغالب في دراسته، هو أسلوب االفتراض والتأويل، ويظهر هذا بوجه خاص في أبـواب               

  ))٦((".".اإلعالل واإلبدالاإلعالل واإلبدال

                                                  
  ..١٠٩١٠٩، ص، ص٤٤، ج، جتابتابالكالكسيبويه، سيبويه،   ))١((

  ،،، تحقيق عبد ربه عبد اللطيف عبدربه ، تحقيق عبد ربه عبد اللطيف عبدربه شرح عيون كتاب سيبويه   شرح عيون كتاب سيبويه   ،  ،  ))مم١٠١٠١٠١٠//هه٤٠١٤٠١تت((المجريطي، أبو نصر هارون بن موسى         المجريطي، أبو نصر هارون بن موسى           ))٢((

  ..٢٠١٢٠١صص،،١٩٨٤١٩٨٤،،القاهرةالقاهرة،، مطبعة حس ان مطبعة حسان،،١١طط

، أثر القوانين   ، أثر القوانين   ، والشايب فوزي  ، والشايب فوزي  ٦٥٦٥، ص ، ص ١٩٨٢١٩٨٢، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ١١، ط ، ط بحوث ومقاالت في الل غة   بحوث ومقاالت في اللُّغة   عبد التواب، رمضان،    عبد التواب، رمضان،      ))٣((

  ..٤٤٠٤٤٠، ص، ص٢٠٠٤٢٠٠٤، عالم الكتب الحديث، إربد، ، عالم الكتب الحديث، إربد، ١١الصوتية في بناء الكلمة، طالصوتية في بناء الكلمة، ط

ابـن  ابـن  ،،""ليـت ليـت ""وتركوها على حالها بمنزلـة      وتركوها على حالها بمنزلـة      " " ليسليس""اسكنوا الياء من    اسكنوا الياء من    ""، كما ذكر ابن السر اج أن هم       ، كما ذكر ابن السراج أنّهم       ٣٤٣٣٤٣، ص ، ص ٤٤، ج ، ج الكتابالكتابسيبويه،  سيبويه،    ))٤((

مؤسـسة  مؤسـسة  ،،٢٢طط،، عبدالحـسين الفتلـي     عبدالحـسين الفتلـي    تحقيـق تحقيـق ،،األصـول فـي النحو    األصـول فـي النحو    ،،))مم٩٢٨٩٢٨//هه٣١٦٣١٦تت((،،أبو بكـر محمـد بـن سـهل        أبو بكـر محمـد بـن سـهل        ،،السر اجالسراج

  ..٣٤٥٣٤٥، ص، ص٣٣جج،،١٩٨٧١٩٨٧،،بيروتبيروت،،الرسالةالرسالة

))٥((   ،٢٩٨٢٩٨، ص، صشرح عيون كتاب سيبويهشرح عيون كتاب سيبويهالمجريطي ، المجريطي..  

  ..٥٣٥٣، ص، ص١٩٧٥١٩٧٥، دار المعارف، القاهرة، ، دار المعارف، القاهرة، ١١، ط، طدراسات في علم اللغةدراسات في علم اللغةبشر، كمال، بشر، كمال،   ))٦((



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٦٤

وهذه األصول االفتراضية، أو بعض ها على األقل، ت عين الد ارس  في تتب ع بعـض الـصيغ،               وهذه األصول االفتراضية، أو بعضها على األقل، تُعين الدارس في تتبع بعـض الـصيغ،                 

رهارهاومحاولة إيجاد تفسير لتطو ومحاولة إيجاد تفسير لتطو..  

، ، ""ليتليت""أم ا المرحلة الثالثة وهي انكماش الصوت المرك ب، أو اإلمالة، فإننا نجد صورتها في              أما المرحلة الثالثة وهي انكماش الصوت المركّب، أو اإلمالة، فإننا نجد صورتها في                

وبخاصة ما نجده من استخداماتها في اللهجات العامية اليوم، وصرنا نسمعه من بعضهم في الفصيح               وبخاصة ما نجده من استخداماتها في اللهجات العامية اليوم، وصرنا نسمعه من بعضهم في الفصيح               

       ،تملّح به، كما يقول حسام النُعيميأو الـصوت     أو الـصوت    ،،""يسيسلل""كالصوت الذي بين الالم والسين في كلمة        كالصوت الذي بين الالم والسين في كلمة        ""ي تمل ح به، كما يقول حسام الن عيمي ،       ي 

الذي بين القاف والميم في لفظة قوم، والمالحظ أن  الل ين إذا كانت ياء  مالت اللهجة العامي ة به إلـى                   الذي بين القاف والميم في لفظة قوم، والمالحظ أن اللّين إذا كانت ياء مالت اللهجة العامية به إلـى                   

صوت اإلمالة المعروف في العربية الف صحى، وإذا كانت واوا  مالت به إلى صوت التفخيم الذي قال                صوت اإلمالة المعروف في العربية الفُصحى، وإذا كانت واواً مالت به إلى صوت التفخيم الذي قال                

ب يـت،  بيـت،  : : لعرب العاميـة اليـوم كلمـة      لعرب العاميـة اليـوم كلمـة      عنه سيبويه إن ه لغة أهل الحجاز، فال تكاد تسمع في لهجات ا           عنه سيبويه إنّه لغة أهل الحجاز، فال تكاد تسمع في لهجات ا           

  ))١((..ي فيفب يت، ويال  يت، وس بِيت، ويالِِيت، وس: : ويال يت ، وس يف، وض يف، بل نسمعويالَيتْ، وسيف، وضيف، بل نسمع

ـ ت فـي            أما المرحلة الرابعة وهي الفتح الخالص فقد تحققّـت فـي               " " السالس""المتطـو رة عـن     المتطـورة عـن     " " التالت""أم ا المرحلة الرابعة وهي الفتح الخالص فقد تحقق

  ..المفترضةالمفترضة

س بالتسكين             ل يس         لَيسالت التَ    ))ل  يتلِِيت((ل يس  ِليس    ل ي س بالتسكين لَي  

          باإلمالة افتراضية    الفتح الخالص        باإلمالة افتراضية    الفتح الخالصLaysa                 Layisāمرحلة الص حة مرحلة الصحة 

              Lēs   :   :Lēt                  Lāta    

  ::بقيت مسألتان مهم تان وهمابقيت مسألتان مهمتان وهما

باعتبار التاء ساكنة للتأنيث، وفي هذه المرحلـة        باعتبار التاء ساكنة للتأنيث، وفي هذه المرحلـة        " " الت التْ""، إذ األصل أن ها     ، إذ األصل أنّها     ""التالت""تحريك التاء في    تحريك التاء في    : : أوال أوالً

وهو النوع الرابع من المقـاطع، وهـو        وهو النوع الرابع من المقـاطع، وهـو         " "،،ضضتشك ل محذور صوتي، وهو تشك ل مقطع صوتي  مرفو       تشكّل محذور صوتي، وهو تشكُّل مقطع صوتي مرفو       

، وهذا المقطع ال يجوز في العربية الفصحى إال  في آخـر            ، وهذا المقطع ال يجوز في العربية الفصحى إالّ في آخـر            ))٢(())ص ح ح ص   ص ح ح ص   ((المقطع الطويل المغلق    المقطع الطويل المغلق    

الكلمة في حالة الوقف عليها، أو في وسطها، بشرط أن يكون المقطع التالي لـه، مبتـدئا  بـصامت     الكلمة في حالة الوقف عليها، أو في وسطها، بشرط أن يكون المقطع التالي لـه، مبتـدئاً بـصامت     

  ))٣ ( (..يماثل الصامت الذي خ تم به المقطع  السابقيماثل الصامت الذي خُتم به المقطع السابق

 فتشك ل هذا المقطـع      فتشكّل هذا المقطـع     ،،""الي تاليت"" فصارت    فصارت   ،، ثم  ضاع الهمز  منها     ثم ضاع الهمز منها    ،،""ال أيت ال أيت ""في أصلها   في أصلها   " " التالت""ـ  ـ  فف  

 وهو ما ي عب ر عنه القدماء بالتحريـك اللتقـاء           وهو ما يعبر عنه القدماء بالتحريـك اللتقـاء          ،،، فكان البد  من تحريك التاء بالفتح      ، فكان البد من تحريك التاء بالفتح      Laytالمرفوض  المرفوض  

                                                  
  ..٣٠٢٣٠٢، ص، ص١٩٨٧١٩٨٧، ، ٣٢٣٢العدد العدد ، مجل ة المجمع العلمي  العراقي ، ، مجلّة المجمع العلمي العراقي، األصوات العربية واقعها ومستقبلهااألصوات العربية واقعها ومستقبلهاالنعيمي، حسام، النعيمي، حسام،   ))١((

ـ ام،     ، وحـسان، تمـام،     ٩٥٩٥، مكتبة الخانجي، القـاهرة، ص     ، مكتبة الخانجي، القـاهرة، ص     ٣٣، ط ، ط التطو ر اللغوي  التطور اللغوي عبد التواب، رمضان،    عبد التواب، رمضان،    : : حول أنواع المقاطع، انظر   حول أنواع المقاطع، انظر     ))٢(( ، وحـس ان، تم

  ..١٣٨١٣٨، ص، ص١٩٥٥١٩٥٥، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ١١مناهج البحث في اللغة، طمناهج البحث في اللغة، ط

، قـال ابـن     ، قـال ابـن     ١٢٢١٢٢، فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ص        ، فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ص        ، والشايب ، والشايب ٩٦٩٦، ص ، ص التطو ر اللغوي التطور اللغوي عبد التواب، رمضان،    عبد التواب، رمضان،      ))٣((

، ، ٣٠١٣٠١ لمناسبة األلف، ألن ها أخف ، ابن مالك، تخليص الشواهد، ص          لمناسبة األلف، ألنّها أخفّ، ابن مالك، تخليص الشواهد، ص         ،،وإن ما ح ر كت اللتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة      وإنّما حركت اللتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة      : ": "مالكمالك

  ..٤٥٣٤٥٣والمرادي، الجنى الداني، صوالمرادي، الجنى الداني، ص



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٦٥

يقف يقف ، وكان حمزة    ، وكان حمزة    ""والهواله"" ولهذا كان أبو عمرو يكره الوقوف عليها          ولهذا كان أبو عمرو يكره الوقوف عليها         ،،  Lataالساكنين، فأصبحت الت     الساكنين، فأصبحت التَ    

  ))١ ( (..بالتاءبالتاء" " والتوالت""

فقد ذكرنا آراء القدماء فيها، من قائل إن ها للتأنيث، أو          فقد ذكرنا آراء القدماء فيها، من قائل إنّها للتأنيث، أو          : : أم ا المسألة األخرى وهي حقيقة التاء     أما المسألة األخرى وهي حقيقة التاء       

بأحكام، منها أن ها محضتها الدخول على الحين، غير أن  رأي جمهـور            بأحكام، منها أنّها محضتها الدخول على الحين، غير أن رأي جمهـور            " " الال""للمبالغة، أو أن ها خ ص ت     للمبالغة، أو أنّها خَصت     

  ..، وأن ها ح ر كت تخفيفا ، وأنّها حركت تخفيفاً""ث م تثُمت""و و " " ر ب تربت""الن حاة أن ها زيدت للتأنيث، كما زيدت في النّحاة أنّها زيدت للتأنيث، كما زيدت في 

 مقارنة باآلرامي ة، أو أن ها      مقارنة باآلرامية، أو أنّها     ،،والذي بدا لنا من خالل البحث والمقارنات أن ها أصلي ة في الكلمة          والذي بدا لنا من خالل البحث والمقارنات أنّها أصلية في الكلمة            

  ::بدل  من السين حسب رأي ابن أبي الربيع، والذي يؤك د خطأ من قال إن ها للتأنيث ما يأتيبدٌل من السين حسب رأي ابن أبي الربيع، والذي يؤكِّد خطأ من قال إنّها للتأنيث ما يأتي

١١-          عرف في كالمهم      ،،""الال""عروف في كالم العرب     عروف في كالم العرب     ممالال""ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سال م من أن           ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سالّم من أنوال ي عرف في كالمهم    وال ي

كمـا  كمـا  " " الال""، فال وجود للتاء بعد  ، فال وجود للتاء بعد  ))٢(("" واألوان  واألوان ،، واآلن  واآلن ،، وزعم أن  العرب تزيد التاء مع الحين        وزعم أن العرب تزيد التاء مع الحين       ،،""التالت""

  .. وابن الط راوة وابن الطّراوة،،ذكر أبو عبيدذكر أبو عبيد

٢٢- ٣((".".التاء ال ت زاد في غير المواضع المعروفة إال  بثبتالتاء ال تُزاد في غير المواضع المعروفة إالّ بثبت""ما ذكره أبو علي الفارسي من أن  ما ذكره أبو علي الفارسي من أن((  

  ))٤ ( (..أن  غير  واحد من القر اء وقف عليها بالهاءأن غير واحد من القراء وقف عليها بالهاء-٣٣

واله، فـصارت تـاء    واله، فـصارت تـاء   : : في األصل هاء، وإن ما هيفي األصل هاء، وإنّما هي" " الت حينالت حين""ما ذكره األزهري  من أن  التاء في      ما ذكره األزهري من أن التاء في      -٤٤

  ))٥ ( (..للمرور عليها، كالت اءات المؤن ثةللمرور عليها، كالتّاءات المؤنّثة

  فتزيد فيها هاء الوقف،   فتزيد فيها هاء الوقف،   " " الهاله: ": "وبعض العرب تزيد فيها الهاء، فتقول     وبعض العرب تزيد فيها الهاء، فتقول     : ": "جاء في مجاز القرآن   جاء في مجاز القرآن     

  ))٦((".".فإذا ات صلت صارت تاءفإذا اتّصلت صارت تاء

  

  ".".والت حين مناصوالت حين مناص""فالتاء ليست بتأنيث حقيقي، ومثل ذلك التاء في هيهات، وفي فالتاء ليست بتأنيث حقيقي، ومثل ذلك التاء في هيهات، وفي   

المفترضة تاريخيـا ،   المفترضة تاريخيـاً،   " " السالس"" و    و   ،،""ليسليس""إم ا إن تكون متطو رة عن السين في        إما إن تكون متطورة عن السين في        " " التالت""فالتاء في   فالتاء في     

 المقابالت الصوتية بـين      المقابالت الصوتية بـين     وإم ا أن تكون موجودة في اآلرامية، والعبرية، كما ذكرنا آنفا ، وفق قواعد           وإما أن تكون موجودة في اآلرامية، والعبرية، كما ذكرنا آنفاً، وفق قواعد           

في اآلرامية، ورب ما كانت من المشترك الـسامي ،واهللا تعـالى          في اآلرامية، وربما كانت من المشترك الـسامي،واهللا تعـالى          " " ال أيث ال أيث "" أو    أو   ،،""ال إيت ال إيت ""السامي ات، فهي   الساميات، فهي   

  ..أعلمأعلم

                                                  
  ..٣٩٨٣٩٨، ص، ص٢٢اء، معاني القرآن، جاء، معاني القرآن، ج، والفر ، والفر١٧٠١٧٠، ص، صالمذكر والمؤنثالمذكر والمؤنثاألنباري، أبو بكر، األنباري، أبو بكر،   ))١((

، وقد ذكر األلوسـي أسـباب       ، وقد ذكر األلوسـي أسـباب       ١٤٧١٤٧، ص ، ص ١٥١٥القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج    القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج    : : ، وانظر ، وانظر ١٧١١٧١، ص ، ص المذكر والمؤنث المذكر والمؤنث األنباري،  األنباري،    ))٢((

، ، ٢٢الرضي، شرح الرضي على الكافيـة، ج الرضي، شرح الرضي على الكافيـة، ج : : ، وحول رأي أبي عبيد انظر، وحول رأي أبي عبيد انظر٢٨٦٢٨٦، ص، ص١٧١٧زيادة التاء، األلوسي، روح المعاني، ج زيادة التاء، األلوسي، روح المعاني، ج 

  ..٣٥٤٣٥٤، ص، ص١١، ج، جالمغنيالمغني  ، وابن هشام،، وابن هشام،٢٢٩٢٢٩صص

))٣((   ،صناعة اإلعراب، ج٥٨٦٥٨٦، ص، صالتكملةالتكملةأبو علي الفارسي ، أبو علي الفارسي١٤٥١٤٥، و ص، و ص٦٢٦٢، ص، ص١١، وابن جن ي، سر صناعة اإلعراب، ج، وابن جنّي، سر..  

  ..٢٨٩٢٨٩، ص، ص١١، وإيضاح الوقف واالبتداء، ج، وإيضاح الوقف واالبتداء، ج٣٩٨٣٩٨، ص، ص٢٢، ج، جمعاني القرآنمعاني القرآنالفر اء، الفراء، : : انظرانظر  ))٤((

  ..٥٣٧٥٣٧، ص، ص٥٥، ج، جتهذيب اللغةتهذيب اللغةاألزهري، األزهري،   ))٥((

  ..١٠٨١٠٨، ص، ص١١، ج، جمجاز القرآنمجاز القرآنأبو عبيدة، أبو عبيدة،   ))٦((



     منصور الكفاوين                  حقيقتها والخالف حولها بين القدماء والمحدثين: في العربية" الت"أداة النفي  "

  ""دراسة لغوية مقارنةدراسة لغوية مقارنة    

  
 

 ١٦٦

  : : ةةــــــالخاتمالخاتم

ـ ة  في العربيـة  ) ) التالت((والمحدثين حول أداة النفي     والمحدثين حول أداة النفي       ،،وبعد أن استعرضنا آراء القدماء    وبعد أن استعرضنا آراء القدماء      ورأينـا    ورأينـا   ،،في العربي

 مفادها   مفادها  ،، قد ت شفي غ ل ة الباحث     قد تُشفي غُلّة الباحث    ،،يمكننا أن نخلص إلى نتيجة    يمكننا أن نخلص إلى نتيجة     ومناهجهم في معالجتها      ومناهجهم في معالجتها     ،،اختالفاتهم حولها اختالفاتهم حولها 

  ،، أو فـي النثـر      أو فـي النثـر     ،، على الر غم من قل ة استعمالها في القرآن الكريم         على الرغم من قلّة استعمالها في القرآن الكريم        ،،أن  هذه األداة أصيلة في العربية     أن هذه األداة أصيلة في العربية     

  . . وشيوعها في لغة الشعر بصورة أكثروشيوعها في لغة الشعر بصورة أكثر

قة هذه األداة التي عد      قة هذه األداة التي عد      قد أماط الل ثام عن حقي      قد أماط اللِّثام عن حقي     ،،وشقيقاتهاوشقيقاتها،،إن  البحث المقارن بين العربي ة      إن البحث المقارن بين العربية      : : قلت قلتُ

كما بدا لنا   كما بدا لنا   - فالتاء  فيها     فالتاء فيها    ،،كثير من الس لف التاء فيها زائدة ألسباب أوردناها في موضعها من الد راسة           كثير من السلف التاء فيها زائدة ألسباب أوردناها في موضعها من الدراسة           

ـ ة كلمـة           كما يبدو لنا أن هذه الكلمة بقيـة كلمـة          ،، أداة أصيلة فيها    أداة أصيلة فيها   -من المقارنات بالل غات شقيقات العربي ة    من المقارنات باللُّغات شقيقات العربية       ،، كما يبدو لنا أن  هذه الكلمة بقي

   ضت عبر تاريخها للقصأصلها   ،،تعر ضت عبر تاريخها للقص    تعر ال أيت ال أيت  ( ( إذ إن  أصلها    إذ إن((،،       ليس أصـلها كما أن  ليس أصـلها        كما أن )) فطرحـت    فطرحـت   ،،))الأيـس الأيـس 

  .. كما يذكر المحدثون كما يذكر المحدثون،، أوضاع منها الهمز أوضاع منها الهمز،، كما قال الخليل كما قال الخليل،،الهمزةالهمزة

 وفـق تعبيـر      وفـق تعبيـر     ،، إذ التقى فيها ساكنان     إذ التقى فيها ساكنان    ،، تشك ل فيها محظور صوتي      تشكّل فيها محظور صوتي    ،،))اليتاليت((وفي هذه المرحلة  وفي هذه المرحلة  

ن تحريـك التـاء     ن تحريـك التـاء     فكان البد  م  فكان البد م  ،، وفق تعبير المحدثين    وفق تعبير المحدثين   ،، أو تشك ل فيها مقطع صوتي  مرفوض       أو تشكّل فيها مقطع صوتي مرفوض      ،،القدماءالقدماء

  .. تخل صا من هذا الوضع الصوتي  المرفوض تخلُّصا من هذا الوضع الصوتي المرفوض،،بالفتحبالفتح

ل غـات  لُّغـات  للوبدت أصالتها من استعراضها فـي ا      وبدت أصالتها من استعراضها فـي ا      ،، كما ذكر القدماء     كما ذكر القدماء   ،، الزائدة  الزائدة ،، أصلية  أصلية ،، إذن  إذن ،،فالتاءفالتاء

 وبين   وبين  ،، والثاء في السريانية    والثاء في السريانية   ،، وباقي الساميات بين التاء في العربية       وباقي الساميات بين التاء في العربية      ،،على اختالف بين العربية   على اختالف بين العربية   ،،السامي ةالسامية

ي ضاف يضاف   ،، وغير ذلك مم ا ذكرناه في موضعه من هذه الد راسة          وغير ذلك مما ذكرناه في موضعه من هذه الدراسة         ،، والشين في العبرية    والشين في العبرية   ،،السين في العربية  السين في العربية  

  . . إلى ذلك ما ذ كر أن  ق ضاعة تبدل السين تاءإلى ذلك ما ذُكر أن قُضاعة تبدل السين تاء

 نـسأل اهللا     نـسأل اهللا    ،، وبعد فهذا جهد  المقل      وبعد فهذا جهد المقلّ    ،،وهناك نتائج أخرى يجدها قارئ البحث مبثوثة في ثناياه        وهناك نتائج أخرى يجدها قارئ البحث مبثوثة في ثناياه        

  .  .  بب ونعم المجي ونعم المجي،،م المولىم المولى إن ه نع إنّه نع،،تعالى أن يوف قنا لخدمة هذه الل غة الشريفةتعالى أن يوفِّقنا لخدمة هذه اللُّغة الشريفة


