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 ملخص الدراسة:
حث إىل الوقوف على أثـر "الُلَغيـة" يف التقعيـد النحـوي والصـريف"؛ إذ جتـد       يهدف الب

اثرًيا من النحويني يحتارون وجوًها صويـة وصـرفية جتيزهـا هـحته الَلَغيهـا ، فـأرد  مجـع        
هحته املواضع، ودراستها، وبيـان سـبب وصـهها بـحتلا، وقـد تـبني مـن هـحته الدراسـة أن          

: املعرب واملب ، آواسـو   أهمهالنحو والصرف الوصف بـ "لغية" قد دخل يف أبواب من ا
االبتـــداُ، والهاعـــل، واملهعـــوال ، واالســـتثناُ، وحـــروف اجلـــر، وآعـــم وبـــئ ،        

ــدد، والتصــغري    ــا  الع ــاانني،   والنواصــب، واجلــوازم، واناي ــاُ الس ــف، والتق ، والوق
واإلدغام، وأن "اللغية" قد أطلأ عليها أوصاف أخر  مثل القياس، الـرداُة، والغلـط،   
واللحــن، والشــحتوذ، وخــالف الصــواب، وخــالف املشــهور، وخــالف الوجــ  إىل غــري   

 .، مما سيظهر ملن يالع على هحتا البحثذلا
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 املقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني.. والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد:

ــا احلمــد   ــا،ل ــ     ربن ــى ســيدآا حممــد و ل ــع  ،والصــالة والســالم عل ومجي
  .ولغة القر ن الكريم ،ومن تبعهم حمافظًا على دين اهلل ،صحب 

 ،أما بعد 
وشـرفها  ا والـ  اصـاهاه   هي شرف أمة اإلسـالم وهويتهـا،  العربية اللغة ف

القـر ن الكـريم الـحتي حتـدَه  بـ       وهـي لغـة   اهلل تعاىل على غريهـا مـن اللغـا ،    
ولـو اـان    فلن يستايعوا أن يأتوا بآيـة مثلـ ،   ،الثقلني على أن يأتوا بسورة مثل 

 ا.بعضهم لبعض ظهرًي

تعلم من العربية أن يقد أوجب على ال مسلم  ـ  تعاىل ـ  أن اهلل ومن الثابت
وبقــدر مــا يقــيم بــ  التكــبري والتســميع  ،ألهــاظ ســورة الهاحتــةبقــدر مــا يقــيم بــ  

ُووا َمـا    ﴿ :قال اهلل تعـاىل  ،ا جهل ال يسع مسلًمما و ،والسالم يف الصالة َفـاقرَر
 .(1)﴾َتَيسَهَر ِمْن و
ومعرفتهـا   إنَه آهـ  اللغـة العربيـة مـن الـدين،     رمح  اهلل: "ابن تيمية  يقول

وال يههــم إال بههــم اللغــة  فــرو؛فــ نَه فهــم الكتــاب والســنة  ؛فــرو واجــب
 .(2)" وما ال يتم الواجب إال ب  فهو واجب العربية،
أمَهـا بعـد:   " مـا: رضـي اهلل عنه  ـإىل أبي موسـى   بن اخلااب اتب عمر  وقد

 .(3)" ف آَه  عربي ،وأعِربوا القر ن وتهقَههوا يف العربية، ،فتهقَههوا يف السوهنة

                                      
 سورة املزمل. 20من اآلية:  (1)
 .469/ 1البن تيمية:اقتضاُ الصراط املستقيم ( 2)
جامع بيان العلم وفضل  ألبي عمر ، و116/ 6مصنف ابن أبي شيبة:ينظر ( 3)

  .2/1132: القرطيب
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 ،فهو دائم متجـدد  ،لن ينقاعوإن البحث يف موضوعا  النحو والصرف 
 بعض الباحثني أن األوائل ما تراوا شيئًا ملن جاُ بعدهم. يولي  اما يدع

ــد اخــو  موضــو  "  ــد النحــوي والصــريف دراســة     وق ــة يف التقعي ــر الَلَغيَّ أث
ا مـن النحـويني يـحتارون وجوًهـا صويـة وصـرفية جتيزهـا        رًياـث "؛ إذ جتد  حتليلية

رأي النحـويني  ع هـحته املواضـع، ودراسـتها، وبيـان     فأرد  مجهحته الَلَغيها ، 
 أضف إىل مـا سـبأ أآـ  ق أقـف علـى باحـثص قـد خـمله هـحتا املوضـو            فيها،

 بالدراسة والتحليل.
وقد اقتضت طبيعُة البحث أن يـأتي يف مبحـثني، تسـبقهما مقدمـة و،هيـد،      

 .  وقائمة املصادروتعقبهما خا،ة، 
 وسبب اختياره.   ،املقدمة: ذار  فيها أهمية املوضو 

 . ، واملصالحا  ذا  الصلةالتمهيد: تعريف عام بالـلغة واللغية واللهجة
 .يالنحو يف التقعيد يةاللغ أثر :املبحث األول
 .الصريف يف التقعيد يةاللغ أثر :املبحث الثاآي

 ذار  فيها أهم آتائج البحث. :اخلا،ة
 .  البحث ومراجع مصادر وفي  أهم  قائمة املصادر:

 اتبعـت فـي دراسـة هحتا البحث املنهج اآلتي:  وقد

حكـم  مـا  من باون اتب النحو واللغـة والتهسـري   مجعت ـ ما وقهت علي  ـ   
 ."، أو وصهوه بحتلاالنحويون بـ "ُلغية علي 

 مسـألة، منهـا   عشـرين وضعت عناوين ملسائل البحث، ضـمت فيمـا بينهـا    
رتيب املباحـث  ، وقد سر  يف ت(1)يف الصرف مخ و، عشرة يف النحو مخ 

 .املنهج الشائع ألآ واملسائل على ترتيب ابن مالا يف األلهية 

                                      
تني ذارهما ابن السراج وأبو حيان، وق أجد للنحويني فيهما االًما، وقهت على لغي( 1)

يف الهعل  إمالة فتحة الراُعلى الكسر، والثاآية:  َقْر قاِر، وَعْر َعاِر :األوىل: بناُ صو
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 وثقت املحتاهب واآلراُ من مصادرها املعتمدة، وعزو  ما ق يعز منها.

هــا، أوردتذاــر  يف اــثري مــن املســائل مــوقهي مــن اآلراُ واملــحتاهب الــ    
 وترجيح ما يظهر رجحاآ  ما أمكن.

ل هــحتا العمــل خالًصــا لوجهــ  تعــاىل، وأن  أن جيعــ -تعــاىل –أســأل اهلل  
 يرزقنا السداد والرشاد، إآ  مسيع عليم.  

  وصلى اهلل وسلم وبارك على معلم الناس اخلري.                
 :لتمهيدا    

 )تعريف عام باللغة واللغية واللهجة (
اللغة عنـد اللغـويني: بزآـة ُفَعـة، آقـمل منهـا حـرف، و،امهـا: ُلْغـوة بزآـة           

َأي:  ،، ِمـــن َلَغـــْو (1)الَماتوهـــا ُال هـــا واواٌ  ،وُقلـــةص وثوبـــةص ،اــــ ُاـــَرةص ،ةُفْعَلـــ
فـالَكالمو لَكْثـَرِة احلاَجـِة ِإَلْيـِ       ،الاَّـْر   من معاآيـ  َو ،وَمْصدروه: اللَّْغوو ،تكلَّْمت

 .(2)ُلَغا  ولغون وُلِغني وُلًغى :ِبِ ، َوالرجمع يوْرمى
 .(3) "بها ال قوم عن أغراضهم أصوا  يعرب"تعريف اللغة اصاالًحا: 

الرَكَلـام املصـالح َعَلْيـِ  َبـني      :َما جر  على ِلَسان اـل قـوم، َوقيـل    :َوقيل
 .(4)معرَفة َأفرَراد الرَكِلَمة وأوضاعها :َوقيل ائل،َقبالال 

                                                                                    
ارتشاف الضرب من لسان ، و133/ 2البن السراج:األصول يف النحو "رمى"، ينظر 

 .539/ 2:العرب ألبي حيان األآدلسي
 .39/462، وتاج العروس للزبيدي:401 :البار  يف اللغة ألبي علي القالي( ينظر 1)
 .250/ 15، ولسان العرب البن منظور:62/ 6احملكم واحمليط األعظم البن سيده:ظر ( ين2)
 .34/ 1اخلصائمل البن ج ( 3)
 .796لكليا  ألبي البقاُ الكهوي: اينظر ( 4)
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ومن أوضح تعريهاتهـا أآهـا "جمموعـة مـن الصـها  اللغويـة تنتمـي إىل بيئـة         
 .  (1)يع أفراد هحته البيئة" خاصة ، ويشوك يف هحته الصها  مج

فاللغة هي وعاُ الهكر مبا حوت  من ألهاظ تدل على معان يتبادهلـا النـاس،   
 فيههم ال منهم مراد اآلخر.

مـن  وعلى ذلا فهي تعد راباة أساسية يف اجملتمع، تكوهن أهم مقوماتـ ، و 
بط دوآها ال ميكن أن يكون هناك جمتمع أو مجاعة، فهي األداة الهعالة الـ  تـر  

 .(2)بني أفراد اجملتمع، وجتعل من  وحدة متماسكة
ُلَغـة ُقـَرْي ،    :ِهَي واللغا  السَّبع الرَمْشهووَرة بالهصاحة ِفي الرَعَرب العرباُ

 .(3)َوب  َتِميم ،َوَثِقيف ،وطيىُ ،واليمن ،وهوازن ،وهحتيل
ُ    َغغية: تصغري لغة، وأصـلها: لُ والَل راد ، واملـ (4)يـوة فـأدغموا الـواو يف اليـا

بها: استعمال قبيلة عربية أو أاثر لكلمة أو أاثر على طريقة خاصـة، خالهـت   
في  االستعمال األاثر شهرة عند باقي القبائـل، فهـي قريبـة مـن اللهجـة، الـ        
هــي جمموعــة مــن الصــها  اللغويــة تنتمــي إىل بيئــة خاصــة، ويشــوك يف هــحته   

يئـة أوسـع وأ ـل    الصها  مجيع أفـراد البيئـة، وبيئـة اللهجـة هـي جـزُ مـن ب       
تضم عدة هلجا ، لكل منها خصائصها، ولكنهـا تشـوك مجيًعـا يف جمموعـة     
من الظواهر اللغوية ال  تيسر اتصال أفراد هحته البيئا  بعضهم ببعض، وفهم 

                                      
 .15يف اللهجا  العربية للداتور / إبراهيم أآي  :( 1)
 .7اللهجا  العربية د: إبراهيم جنا:  ينظر (2)
 . 796، والكليا : 214/ 1 لتهاآوي:حا  الهنون والعلوم ل( ينظر اشاف اصاال3)
 .401البار  يف اللغة: ( 4)
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ما قد يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الراباة ال  تربط بني هـحته  
 .(1)اللهجا 

لنا أن آسميها لغة، يقـال: لغـة قـري ، ولغـة     وإذا ،يز  هحته اللهجة جاز 
بصلة قويـة   تُّموأهل احلجاز، ولغة ب  ،يم، ولغة أهل اليمن، مع أآها الها َت

 .(2)وهي اللغة العربية إىل اللغة األم،
ــة اــاآوا     ــدرك أن علمــاُ العربي ــاظر يف الهكــر النحــوي ي ن وراُ يســريووالن

علـم للعربيـة ذي أصـول    وضـع   :أال وهـو  ،هدف أجهدوا أآهسـهم مـن أجلـ    
وصــياغة قواعــد مســتوحاة مــن النمــاذج  ،مســتنباة مــن اســتقراُ اــالم العــرب

إن اـان  ـ و   إال أآ  من شـأن اـل تـنظري    ،هلا طابع الشمول واالآضباط ،العربية
ومن ثم اان أصلهم  ؛النظام أن يوجد في  ما خيرج عن ـ  آتيجة منهج استقرائي

ا اطرد" فلي  املقياس مـا قالتـ  العـرب أي ـ    وشا  و "القياس على ما اثر :اجلامع
بل املقياس املعيار املستخرج من تتبع اـالم العـرب باعتبـار الكـثري املاـرد       ،اان

قال ابن آوفل مسعت أبي يقول ألبي عمرو بن العالُ: أخربآـي عمـا    ،(3)غالًبا
أيدخل فيها االم العرب ال  ؟ فقـال: ال، فقلـت:    ،وضعت مما مسيت  عربية

نع فيما خالهتا في  العرب وهم حجـة ؟ قـال: أعمـل علـى األاثـر،      ايف تص
 .(4)ا " وأمسي ما خاله  لغ

                                      
حممد /، واملقتضب يف هلجا  العرب د16إبراهيم أآي :  /ينظر اللهجا  العربية د( 1)

 .55رياو اريم:
 .7إبراهيم جنا:  /اللهجا  العربية د ( ينظر2)
 .23/ 6:الهتا  حممد عبد /د يضوابط الهكر النحو( 3)
 .184/ 1، واملزهر للسيوطي:39ألبي بكر الزبيدي:  طبقا  النحويني واللغويهني( ينظر 4)
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ومبدأ التميز هـحتا بـني "مـا شـا  يف اللسـان العربـي"، و"الظـواهر الشـاذة أو         
وهو يدل على حرص النحاة على تصـوير الواقـع اللغـوي     ،اد الهردية" مهم ج

للظواهر املاردة جبعلها معيـاًرا يبنـون    مبا في  من خمتلف اجلزئيا ، مع تبجيلهم
 علي  قواعدهم، ويقيمون علي  قواآينهم.

الظـاهرة موجـودة يف مجيـع اللغـا ؛      ههحتف ن وصنيعهم هحتا لي  بدًعا، 
اما يقـول فنـدري : "علـى قـدر يزيـد       -(1)إذ حيتوي صو ال لغة من اللغا 

لصيغ القويـة  با -أيًضا  -أو ينقمل من األمساُ واألفعال الشاذة، وتسمى 
ــ         ــحتي يهرض ــيم ال ــلم للتنظ ــ  تستس ــة ال ــعيهة أو العليل ــيغ الض ــة الص يف مقابل
"القياس"، هحته الصيغ القوية تبقى خارج القاعدة، وتدين مبقاومتها إىل شـيو   

ا، وهي تهـرو  استعماهلا الحتي يبقي عليها حية يف الحتهن، وال يايأ هلا تغيرًي
آهسها يف أغلب األحيان غري جديرة آهسها خبصائصها الهردية، وإن ااآت هي 

 .  (2) وأن تتخحت أساًسا لعمل قياس" ،بأن تصري مثًلا
وينبغي على املتكلم بلغة ما أن يلزم ما اطرد وشا  على ألسـنة مجاعتهـا،   
وإال حتولت اللغة إىل آظام فردي، وفقد  طابعهـا اجلمعـي، ومـن ثـم فقـد       

ابـن السـراج بدقـة     -بـل مـن ق -قدرتها على أداُ وظيهتهـا، وهـحتا مـا قـرره     
بالغة؛ إذ يقول: "ولي  البيت الشـاذ، أو الكـالم احملهـوظ بـأدآى إسـناد حجـة       
على األصل اجملمع علي  يف االم وال صو وال فق ، وإمنا يـران إىل هـحتا ضـعهة    

 .(3)أهل النحو، ومن ال حجة مع "

                                      
 .23/ 6:يضوابط الهكر النحو( 1)
 .208اللغة لهندري : ( 2)
 .105/ 1 :( األصول يف النحو3)
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ــاب    ــحتا البـ ــاباة يف هـ ــويني الضـ ــوال  النحـ ــواتر  مقـ ــد تـ ــو  ،وقـ ــن صـ مـ
ــ وادر حتهظ عـن الع ــــــــــآ :قلاأل":قوهلم ولكـن   ،رب وال يقـاس عليهـا  ــــــــــ

، " فلـو جعلـت النـوادر والشـواذ غرضـا، واعتمـد        (1) األاثر يقـاس عليـ "  
 ، فـــ"األشياُ العارضــة ال ينكســر بهــا (2)عليهــا يف مقاييســا، اثــر  زالتــا"  

ا مـن أصـوهلم"   وهـحت  ،، فـ"األاثر عدم االلتهـا  إىل األقـل  (3)مر" املست القياس
، (5) "ال العـوارو  إمنا يعقـدوآها علـى األصـول    -أبدا  -"قواآينهم ـ ، فـ(4)

"فال تق  إال على ما فهم من العرب فيـ  االطـراد، فـالتعبري النـادر إذا وقـع يف      
ــ "       ــاس علي ــة وق يســتمر وق ياــرد ق جيــز القي ــواب العربي ــاب مــن أب ، " (6)ب

 .(7) يعوو على الكثرة بهما"وال  ،الضرورة والنادر ال حكم هلما
َوقد َتَنوعت ِعَباَرا  الرعوَلَماُ يف وصف الظاهرة النحوية ال  خرجـت عـن   

ــة  القاعــدة، "غــري ماــرد"،  :ِمنَهــا ،فعــربوا عــن ذلــا بَألرَهــاظ موَتَعــدَدة َوموَتقاِرَب
ــْي     وشــاذ ــالرَكِثري"، َو"َل ــْي  ِب ــادر"، َو"َل ــة"، َو"آ ــل"، "ولغي ــل"، َو"أق  "، َو"َقِلي

ِبالرَهِصيِح"، َو"َلْيَ  ِبالرِقَياِس"، َو"َلْيَ  ِبالرَجيـِد"، َو"َلـْيَ  ِبالرَوْجـِ "، َو"اَل َوْجـَ      
َل و"، َو"َغِريب"، َو"موْنَكر"، َو"وهـم"، َو"َغَلـط"، َو"َخَاـأ"، َو"َخَاـأ َفـاِح "،      

اهو بي الرَعَرِبيـة"، َوَأشَـ  َو"ُلَغة َضِعيَهة"، َو"ُلَغـة  َرِديَئـة "، َو"ُلَغـة َعاِميـة"، َو"َقِبـيح فِـ      
ٌْ َبـْيَن        َا ِممَّا يوِهيدو الرِقلََّة ِحَذِل ينًا، َوالضَّـْعَف ِحينـًا  َخـَر، وإن ااآـت هوَنـاَك َفـْرو

                                      
 .8/ 4سيبوي : ( اتاب1)
 .122/ 3( األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي:2)
 .418  اللمع للعكربي:املتبع يف شر( 3)
 .116ينظر التوطئة للشلوبني: (4)
 .25/ 1شر  املقدمة اجلزولية الكبري للشلوبني:  (5)
 .354/ 1التبصرة للصيمري: ( 6)
 .2/10 :اإلغهال ألبي علي الهارسي( 7)
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، وسـأاتهي بـحتار تعريهـا  أاثـر هـحته املصـالحا        َبْعِض َهحِتِه الرموْصـَالَحاِ   
 تداخًلا مع اللغية، وهي الشاذ والنادر واللغة الضعيهة.   

ابن ج  بقول : "ما فارْ علي  بقية بابـ ، واآهـرد عـن      عرف ًلا: الشاذ:أو
"هــو اخلــروج عــن  ، وعرفــ  بعــض البــاحثني احملــدثني بأآــ :(1)ذلــا إىل غــريه "

القياس، وعدم االتساْ مع املألوف من القواعد العامة، أو هو خمالهة القيـاس  
 .(2) من غري آظر إىل قلة وجوده أو اثرت "

ــا:  ادر: اخلــارج عــن النظــائر إىل قلــة يف بابــ ، أو هــو الــحتي يكــون   النــثاآًي
 .(3)وجوده قلياًل لكن يكون على القياس

يف   ال يإىل الثبو ، أو ه اق يصل حكمه هي ال  ةالضعيه ثالًثا: اللغة
 .(4)االم اثبوته

وال شا أن تعبري النحـويني عـن اللغـة الضـعيهة باخلبيثـة أو الرديئـة أو القبيحـة        
 تعبريا  متقاربة، تدور يف فلا واحد يهيد االستهجان وضرورة الوك.الها 
إذا تعارو ارتكاب شاذ ولغـة ضـعيهة؛ فارتكـاب اللغـة الضـعيهة أوىل      و  

بني أن يتكلم بلغة ضعيهة أو بكالم إذا دار املتكلم  أمر نأل ؛من ارتكاب الشاذ
 -عههاعلــى ضــ-شــاذ فــ ن الــتكلم باللغــة الضــعيهة أوىل؛ ألن هــحته اللغــة 

مروية عن العرب أو عن بعـض العـرب، واـل لغـة ،ثـل حقًلـا لغوي ـا ال يصـح         
إهداره أو احليف علي ؛ ولي  احتلا الشاذ؛ فاللغة الضعيهة إمنا قـدمت علـى   

 -لغة الضعيهة جممـع علـى أن طائهـة مـن العـرب قـد آاقـت بهـا         ال الشاذ ألن

                                      
 .97/ 1اخلصائمل:  (1)
 .113معجم املصالحا  النحوية والصرفية للداتور/حممد مسري اللبدي:  (2)
 .164: للجرجاآي ، والتعريها 73ظر رسالتان يف اللغة للرماآي: ين (3)
 .4/ 4شر  الشافية للرضي: ، و164ينظر التعريها :  (4)
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قـاس عليـ ؛ فـال    وألن األصل يف الشاذ أن يوحهظ وال ي - وإن ااآت ضعيهة
 .(1)جيوز أن تبنى علي  القواعد

 بني اللغة واللغية:
تــواتر يف اتــب تــاريو النحــو أن البصــريني قــد بنــوا قواعــدهم علــى الكــثري  
املارد ولي  علـى اللغـا  الضـعيهة، وال علـى خلـيط اللغـا ، وقـد سـبقت         

آـ   حممد بن سالم اجلمحي من إ اإلشارة إىل هحتا، ومما يؤاده ويعضده ما ذاره
قلـت َلـ و َهـل    : آعـم؟  َقاَل ؟َهل َسِمعت من اْبن َأبى ِإْسَحاْ َشْيئا :ليوآ  قال

َوَمـا   ،َعْمـرو بـن َتِمـيم َتُقوهَلـا     ،آعـم  :َقاَلـ   السويأ يْع ـ َيُقول أحد الصويأ  
 .(2)َعَلْيا ِبَباب من النَّْحو يارد وينقاس؟ توِريدو ِإَلى َهحَتا

ة الـ  ق تصـل إىل درجـة الهصـيح     ومن هنـا تبـده  تلـا اللغـا  الضـعيه     
 رفامـا عوـ  الحتي استقر  عليـ  العـرب، فابتعـد عنهـا البصـريون ورفضـوها،       

الشــاذ، بــل ال  وأبتشــددهم فــى القيــاس فــال يقيســون علــى القليــل  البصــريون
إال الشـواهد   ايقبلـو ، وق (3)يقيمون قاعـدتهم إال علـى قـدر اـبري مـن السـما       

وراآهــا علــى األلســنة، فــ ذا مــا وصــلت هــحته   املتــواترة، وتواترهــا هــو اثــرة د 
الشــواهد إىل هــحته الدرجــة مــن التــواتر صــح األخــحت بهــا، واســتنباط القواعــد    

 .(4)منها
                                      

 .323:أصول النحو ، و146للسيوطي:  ينظر االقوا  يف أصول النحو (1)
 .15/ 1: طبقا  فحول الشعراُ (2)
 النحـو  واملـوجز فـى آشـأة    ، 379 للداتور/ مهـدي املخزومـي:   ينظر مدرسة الكوفة (3)

ــاس   ، و28للــداتور/ حممــد الشــاطر:  اللغــة والنحــويني القــديم واحلــديث لبســتاذ/ عب
 .46حسن:

، واملدرسة 21 ي:بيوم يفتح ر/ا فا  اإلآصاف من مسائل اخلالف للداتومينظر  (4)
 .191/ عبد العال ساق مكرم: رللداتو مصر والشام النحوية يف
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أما الكوفيون فقد توسعوا فى السما  حتى قبلوا ال ما آقـل عـن العـرب،    
شــعر أو آــادر اــالم  واعتمــدوه ولــو آــادرًا أو قلــياًل، فهــم إذا مسعــوا لهظــًا يف 

 شـيُ فقد قيل: "إآهم لو مسعـوا بيتـًا فيـ  جـواز     ، ولو اان مثااًل واحدًا جعلوه بابًا
أخـحتوا عـن قبائـل األطـراف     ، امـا   (1)خمالف لبصول جعلوه أصاًل وبوبـوا عليـ "  

 يالبصــر (2)يوعــن األعــراب الــحتين عاشــوا قريبــًا مــن البــداوة. لــحتا يقــول الرياشــ   
لريابيـع، وهـؤالُ أخـحتوا    مهتخرًا: "صن آأخحت اللغة عـن حرشـة الضـباب، وأالـة ا    

 .(4)" (3)وأالة الشواريز  ،أصحاب الكواميو :اللغة عن أهل السواد
وعلى هحتا فعند إطالْ لهظ اللغة على استعمال صـوي أو لغـوي فـرياد بـ      
ــب أو       ــوْ مــن فصــاحتها بهــحتا اللهــظ أو الواي ــة اــثرية موث ــل عربي ــم قبائ َتَكلُه

ف مـا إذا تكلمـت بـ  طائهـة     األسلوب، وشـا  هـحتا االسـتعمال واآتشـر، خبـال     
                                      

، 1/168للسيوطي:همع اهلوامع و ،25صاف: ينظر ما فا  اإلآ (1)
 .157:االقوا و
من املوالي، لغويه راوية، ل   ،العباس بن الهرج بن علي بن عبد اهلل الرياشي هو  (2)

 رو  عن  املربد، ،ما اختلهت أمساؤه من االم العرب، واإلبل، واتاب ،اتاب اخليل
 هـ.  257تويف سنة

فيا  ، وو155ـ 152 لبآباري: بقا  األدباُآزهة األلباُ يف طتنظر ترمجت  يف 
 .27،28/ 3:األعيان

حرشة: مجع حارش وهو صائد الضب، الكواميو: مجع اامو وهو آو  من  (3)
ذآب طويل املخلال  املشهية، والريبو : حيوان صغري على هيئة اجلرذ الصغري، ول  

ز: مجع شرياز، هو قصري اليدين طويل الرجلني، والشواريينتهى خبصلة من الشعر، 
 وهو اللنب الرائب املستخرج ماؤه.

 ينظر: التهحتيب فى اللغة لبزهر : )حرش، امو، ربع، شرز(.
 .371/ 2للقهاي:  إآباه الرواة على أآباه النحاةو ،69:ينظر أخبار النحويني البصريني (4)
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قليلــة، أو ق يوكتــب لــ  الــحتيو  والشــهرة، ف آــ  يوالــأ عليــ  "لغيــة" يف األعــم    
 األغلب، وسيتضح هحتا يف الصهحا  اآلتية. 

 :حبث  اوأو امل
 يالنحوالتقعيد ة يف يهَغلُهال أثر 

 حلراة اإلعراب ـ استهالك حراة اإلتبا  1
ِللرَمالِئَكـــُة : جعهـــر يزيـــد "... ومـــن ذلـــا قـــراُة أبـــي جـــ :قـــال ابـــن 

، قال أبو الهتح: هحتا ضعيف عندآا جد ا؛ وذلا أن "املالئكـة" يف  (1)اْسجودووا
ــزة      ــمة اهلمــ ــقط ضــ ــب أن تســ ــورة، وجيــ ــاُ إذن مكســ ــر، فالتــ ــع جــ موضــ

لسقوط اهلمزة أصًلا إذا ااآت وصًلا، وهحتا إمنا جيوز وصـوه إذا   اسجدوامن
، َوَقاَلـتو اْخـروج   ، صـو قولـ :   اصـحيحً  اسـاانً  ااان ما قبل اهلمـزة حرفًـ  

وادخلو ادخلو، فضوم اللتقاُ الساانني لتخرج من ضمة إىل ضـمة، امـا انـت    
 خترج منها إليها يف قولا: اخرج.

فـال وجـ     -وال سيما حراـة إعـراب   -فأما ما قبل همزت  هحته متحرك 
ل، وال: ألن حتحتف حرات  وحيرك بالضم، أال تراك ال تقول: قل للرجلو ادخو

ُة ادخولـي؛ ألن حراـة اإلعـراب ال توسـتهلا حلراـة اإلتبـا  إال علـى        أقل للمـر 
 .(4)"  (3)بكسر الدال  (2)الرَحْمِد ِللَّ  :لغية ضعيهة، وهي قراُة بعض البادية

                                      
ظر إعراب القر ن من سورة البقرة، والقراُة للرَأْعَم  وُقَتْيَبة أيًضا، ين 34من اآلية: (1)

 .373، والكامل يف القراُا  العشر واألربعني الزائدة عليها للهحتلي: 45/ 1للنحاس:
 سورة الهاحتة. 2( من اآلية: 2)
القراُة حملمد بن السميهع، واحلسن بن أبي احلسن البصري، وأبي الشعثاُ، ( 3)

 وإبراهيم بن عبلة، وزيد بن علي، ورؤبة. 
 .37/ 1، واحملتسب البن ج : 1البن خالوي : ينظر خمتصر شواذ القر ن

 .71/ 1احملتسب:ينظر ( 4)
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 الدراسة:
 ا لضـمة اجلـيم ،  اُ إتباعًـ التضم ؛ بِللرَمالِئَكُة اْسجودوواقرئ قول  تعاىل: 

 :وذلا من وجهني، احلراة اإلعرابية حبراة اإلتبا استهالك ويف هحتا 
وضـمها تشـبيًها بضـمة     ن التـاُ، أحدهما: أن يكون قد َآَو  الوقف فسـك   

ــن اــثري،   ــراُة اْب ــاُ يف ق ــاِفع الت ــامر،  ،َوَآ ــن َع ــاِئيه َواْب ــروْج   َوالركَس ــتو اْخ َوَقاَل
 من اسر إىل ضم. لئال خيرجوا ؛ضمة الراُل اِبَضم التَّاُ إتباًع  (1)َعَلْيِهنَّ

الرَحْمـِد   قـراُة: يف الكسر اما أتبع الكسر  الضم،والثاآي: أآ  أتبع الضم 
 .(2)فكسر الدال ِللَِّ 

كسر ب الرَحْمِد ِللَِّ قراُة:  احلراة اإلعرابية حبراة اإلتبا ومن استهالك    
المـة  ف آ  قال: هـحته   الرَحْمدوقال الهراُ:" وأما من خهض الدال من ، الدال

اثر  على ألسن العرب حتى صار  ااالسم الواحد، فثقل عليهم أن جيتمع 
ــدها ضــمهة،         يف ــدها اســرة، أو اســرة بع ــم ضــمهة بع ــن االمه اســم واحــد م

ووجـدوا الكسـرتني قـد جتتمعــان يف االسـم الواحـد مثــل: ِإِبـل فكسـروا الــدال        
 .(3) ليكون على املثال من أمسائهم"

وشا  استعمال ، وهـم ملـا    ،اثر يف االمهم يقول ابن جنى:"... هحتا اللهظ
ر يف استعماهلم أشده تغيريًا،.. فلما اطـرد هـحتا وصـوه لكثـرة اسـتعمال  أتبعـوا       ثوَا

أحــد الصــوتني اآلخــر، وشــبهوهما بــاجلزُ الواحــد وإن ااآــا مجلــة مــن مبتــدأ  
 .(4) اـ ِإِبل وِإِطل" احلمِد هلل   :وخرب، فصار 

                                      

: البن جماهد السبعة يف القراُا ، تنظر القراُة يف يوسفسورة  31من اآلية:  (1)
 .122 ألبي زرعة:ة القراُا  ، وحج348

 .612/ 2لبآباري:اإلآصاف  (2)
 .3/ 1( معاآي القر ن:3)
 .37/ 1( احملتسب :4)
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 ومن  قول الشاعر:
 (1)اضرِب الساَقْينو ُأمُّا هاِبلووقال    
 بضم آون التثنية ألجل ضمِّ اهلمزة، ومثل  قول امرئ القي : 

ُِ اجَلوِّ طالبًة  (2)وال اهحتا الحتي يف األرو مالوب     َوْيِلمِّها يف هوا

واســتثقل ضــمَّ اهلمــزِة بعــد  ،َفَحــحَتَف الــالَم األوىل ،األصــل: ويــٌل أُلمهــا
ثـم َأْتبـع الـالَم     ،وَححَتَف اهلمـزةَ  ،الم بعد َسلرب حراتهاالكسرة، َفَنَقلها إىل ال

 َوْيِلمِّها. :فصار اللهظ ،امليَم
 تعقيب:

 اآلتي:  در ذار بعد دراسة اللغية جي
 حراة اإلعراب ؛ ألن املعنـى يتحـدد   ـ يوحافظ على  دائمًاـ  أن العربيأوًلا: 

، فتجده تارة ينقلـها  حتى يف حالة الوقف يهاقد بالغ يف حمافظت  عل  ، بل إآ بها
إىل احلرف الحت  قبل احلرف األخري، صو: هـحتا بُكـر، ورأيـت بَكـر، ومـرر       

، وال شا أن هحته احملافظة ال تتأتى عنـد اسـتهالك    (3)بِبكر، وأخر  باإل ام
 ."لغية" ، وهو السبب يف وصف ابن ج  هلا  بـ احلراة اإلعرابية حبراة اإلتبا 

                                      
، 146/ 4لكتاب:وال يوعرف ل  قائل وال تتمة، ينظر امن حبر الاويل، ( شار 1)

 .262/ 2، وشر  الشافية للرضي:15/ 5وشر  اتاب سيبوي  للسريايف:
 "الساَقْينو ُأمُّا" بضم آون التثنية حيث أتبع األول للثاآي للتجاآ . الشاهد:

شر   ، و294/ 2ب:، والكتا227( البيت من حبر البسيط، وهو للشاعر يف ديواآ : 2)
 .340/ 6، وبال آسبة يف احلجة للقراُ السبعة:116/ 2املهصل البن يعي :

يصف الهرس فشبه  بعقاب يف اجلو، ال  هلا ذئب، فأخحت  تاارده، وقد عظم من 
 شأن الحتئب وشأن العقاب معا، ليكون ذلا أقو  يف تشبي  الهرس بالعقاب.

 سرة امليم.الشاهد:"ويِلمِّها" بكسر الالم إتباعا لك
محدي  /، والقراُا  الشاذة دراسة صوتية وداللية د173/  4الكتاب:  ( ينظر3)

 .385، 384/ 1العدوي: 
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قـرأ  قد خاأوا قراُة أبي جعهر، قال الزجاج: " (1)أن بعض النحوينيثاآًيا: 
وأبو جعهر من ِجلَِّة أهـل  ، بالضم للمالئكُة اْسجدواوحده  أبو جعهر املدآي

َُِة إال أآ  غلـط يف هـحتا احلـرف؛ ألن    ، املدينة يف  "املالئكـة "وأهِل الثَّبِت يف الَقرا
َُ التأ    رفـع املخهـوو،  خهـض فـال جيـوز أن يو    موضع آيـث بكسـر   ولكنـ  شـبَّ  تـا

ولي  ينبغـي أن يقـرأ القـر ن    ، اْسجودوا :ألآا إذا اْبتدأَ  قلت الوصل؛ ألف
 .(2)" بتوهم غرِي الصواب

"وإذا اـان ذلـا يف لغـة     يقـول أبـو حيـان:   وقد قيض اهلل من يـرد علـيهم،   
وال  أن خياـأ القـارئ بهـا،    يقل أآهـا لغـة أزد شـنوُة، فـال ينبغـ     ضعيهة، وقد آو

أبو جعهر، أحد القراُ املشاهري الحتين أخحتوا القر ن عرضًا  ط، والقارئ بهال َغيو
عن عبد اهلل بن عباس وغـريه مـن الصـحابة، وهـو شـيو آـافع بـن أبـى آعـيم،          

 .(3)أحد القراُ السبعة" 
..؛ بعد أن وج  القراُة:" وال التها  إىل قول الزجـاج.  يويقول ابن اجلزر

وهو ق ينهرد  ه،ن عباس وغريأخحت قراُت  عن مثل اب ،ن أبا جعهر إمام ابريأل
ورويناهــا عــن قتيبــة عــن   بــل قــد قــرأ بهــا غــريه مــن الســلف،   بهــحته القــراُة؛

األعمـ ... وإذا ثبـت مثلـ  يف    ـ ا  أيضًـ  ـوقـرأ بهاـ   من طريأ أبى خالد، الكسائي
 .(4)لغة العرب فكيف ينكر؟" 

سـر  بك  (5)هللاحلمـِد   ثالًثا: أن قراُة أبي جعهـر أاثـر شـحتوًذا مـن قـراُة:     

                                      
 تهسري الكتاب العزيز يفاحملرر الوجيز ، و65/ 1للهارسي:( ينظر احلجة للقراُ السبعة 1)

 .378/ 2البن عاية: 
 .112، 111/ 1معاآي القر ن وإعراب :( 2)
 .246/ 1:يطالبحر احمل (3)
 .210/ 2:النشر يف القراُا  العشر (4)
 يف سورة الهاحتة. 2 القراُة املتواترة بالرفع. اآلية: (5)
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 .(1)؛ وإمنا ااآت أشحت لوجود الهاصل وإن اان سااًناالدال
 ـ إعراب مجع التكسري باحلروف 2

قال السمني:"... والهصيح يف "شـياطني" وباِبـ  أن يوْعـَرَب باحلراـاِ ؛ ألآـ       
َُ اجلمـِع املـحتار السـاق،            مجعو تكسـري،، وفيـ  ُلَغيَّـة  رديئـة ، وهـي إجـراؤوه إجـرا

َوَمـا َتَنزََّلـْت ِبـِ      :(2) وُقـرئ شـاذاً   ،اٌن حوَلـ  بسـاتون  سومع منهم: لهـالن، بسـت  
 . (3)الشياطون

 الدراسة:
أعرب بعض العرب مجع التكسري باحلروف، قـالوا: لهـالن، بسـتاٌن حوَلـ      
بساتون، واتب احلسني بن علي بن العباس يف اتاب ل : وهم جماآون، تـوهم  

وجهـت هـحته   وقد ، َلْت ِبِ  الشياطونَوَما َتَنزَّ، َومن  قراُة (4)أآ  مجٌع مسلٌم 
فكمـا أجـر  إعـراب هـحتا      ـ  (5)القراُة بأآ  ملا اان  خـره اـآخر يـربين وفلسـاني    

وفلســاني  فقــالوا: يــربين ويــربون، وعلــى مــا قبلــ  تــارة،  ،علــى النــون تــارة
ــاون ــرُأـ      وفلسـ ــا يف  يجـ ــياطني"ذلـ ــبيًه "الشـ ــياطني  تشـ ــالوا: الشـ ــ  فقـ ا بـ
 مؤرج السدوسي: إن اان اشتقاق  من شـاط، أي:  وقال أبو فيد، والشياطون

                                      
 .272/ 1:للسمني احلليباملصون  ينظر الدر (1)
 اُةقرسورة الشعراُ. وال 210من اآلية:  نيَوَما َتَنزََّلْت ِبِ  الشياطالقراُة املتواترة ( 2)
، وشواذ القراُا  108ابن السميهع. ينظر خمتصر شواذ القر ن: لحسن، واألعم ، ول

 .130/ 10، ورو  املعاآي لآللوسي:357للكرماآي: 
 .146/ 1الدر املصون: (3)
 .342عمدة الكتاب ألبي جعهر النحاس: ( 4)
 .املراد : ما مسي ب  مجع املحتار الساق ( 5)
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وجـ . قيـل: ووجههـا أن بنـاُ املبالغـة منـ         ةلقراُلاحوْ، يشيط شوطة، اان 
 .(1)الياُ تاط، ومجع  الشياطون، فخههشيه

غلًاـا، قـال الزجـاج:"     (2)وقد عده الهراُ والزجـاج والنحـاس وابـن جـ     
ــَد    ــط ِعْن ــَياُطوَن"، وهــو َغَل ــد القــراُ  وقــرأ احلســن "الَش ــة عن النحــويني، وخَماَلَه

للمصحف، فلي  جيوز يف قراُة وال عند النحويني، ولو اان جيوز يف النْحو، 
وقـال النحـاس:" وقـرأ     (3)ق َتجوـْز عنـدي القـراُُة بـ ".      واملصحفو علـى خالفـ  

 .(4) احلسن "الشياطون"، وهو غلط عند مجيع النحويني"
"الشَّـَياُطوَن"،   :"َوَقَرَأ الرَحَسنو ل:لغلط، حيث قاباا شبيًهوجعل  العكربي 

ُِ َجْمِع التَّْصِحيِح" ،َوهوَو َاالرَغَلِط َُ َقْبَل النُّوِن ِبَيا  .(5) َشبََّ  ِفيِ  الرَيا
ــالغلط   ــان الوصــف ب ــو حي ــرتض أب ــاَل:    ؛وق ي ــنو َأْن يوَق ــا يوْمِك ــال:" َوَل فق

 .(6) ِن ِبَمَكان،"َغِلُاوا، ِلَأآَّهوْم ِمَن الرِعلرِم َوَآقرِل الرُقْر 
، وق يصل عنـد ابـن عايـة    (8)ومكي بن أبي طالب حلًنا (7)وجعل  النحاس

هو حلـن،   :إىل درجة اللحن، قال ابن عاية: "وقال بعض الناس (9)والسمني 
                                      

والبحر  ،339/ 3لزخمشري:الكشاف لو ،509ـ  507عبث الوليد للمعري: ( ينظر 1)
 .196 /8احمليط:

 .133/ 2، واحملتسب:285/ 2:للهراُ عاآي القر ن( ينظر م2)
 .103/ 4معاآي القر ن وإعراب :( 3)
 .132/ 3إعراب القر ن:( 4)
 .99/ 1التبيان يف إعراب القر ن:( 5)
 .196/ 8البحر احمليط:( 6)
 .16/ 2إعراب القر ن:( 7)
 .2064/ 3لنهاية:اهلداية اىل بلوغ ا( 8)
 .685/ 4الدر املصون:( 9)
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ولــي  اــحتلا، بــل هــو شــاذ قبــيح، وإمنــا هــو حممــول علــى قــوهلم: ســنون     
مكســر، فهــحتا  وأرضــون، إال أن هــحته يف مجــع مســلم، و"شــياطون" يف مجــع

 .(1) موضع الشحتوذ"
 شاًذا. (2)وقد عده ابن األثري، وأبو حيان، واآللوسي

 تعقيب: 
تبني من دراسة اللغية أن إعراب مجـع التكسـري إعـراب اجلمـع السـاق قـد       
وقف من  النحويون موقف الرفض، فوصهوه بالغلط واللحن والشـحتوذ، ومـا   

تغلــيط  يســوغال هــحتا  نهذاـروه صــحيح؛ ألن مــا ورد مـن شــواهده قليــل، لكـ   
" والحتي أراه أآـ  متـى صـح رفـع هـحته القـراُة        :األلوسيالقراُة السابقة؛ قال 

ف آهم ال يقـرؤون إال عـن روايـة اغريهـم مـن       ؛إىل هؤالُ األجلة لزم توجيهها
 .(3)آ  عندآا" والقراُ يف مجيع ما يقرؤ

 على فتح اجلزأين   "بعلبا" وصوهـ بناُ  3
الرَباب الثَّاِآي: َما َلِزَم الرِبَناُ َعَلى السُُّكون َأْو َآاِئِبِ ، َوهوَو قال ابن هشام:"... 

َوَما رواِّب ِمن الرَأْعَداد َوالَظـرووف   ، ثم قال:"َوهوَو َسْبَعة ،َآْوٌ  َواِحد، َأِو الرَهْتِح
َُ، َوَبْعـض   ِتيَنا َصَبأوَآْحوو: هوَو َي َوالرَأْحَواِل َوالرَأْعاَلِم َآْحوو: َأَحَد َعَشر، اَ  َمَسـا

 و:هوَو َجـاِري َبْيـَت َبْيـت، َأْي: مواَلِصـقًا، َوَآحْـ      :و، وَآْحنَيالرَقْوِم َيْسُقُط َبْيَن َب
 .(4)َبْعَلَباَّ ِفي ُلَغيَّةص" 

                                      
 .307/ 2احملرر الوجيز:( 1)
/ 1، والبحر احمليط:309/ 1ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري: (2)

 .337/ 1، ورو  املعاآي:522
 .130/ 10رو  املعاآي:( 3)
 .5شحتور الحتهب البن هشام:( 4)
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 الدراسة:
ل ثاآيهما من األول منزلة تاُ التأآيـث،  زهاملراد بالعلم املراب: ال امسني ٌآ

إن ق يكن جـاز   على الكسر، مثل "سيبويِ " ، وف ن اان  خره المة "وي " بو 
حضَرموَ  وبعَلبَا،  هحتهتشبيًها بـ "مخسة عشر"، فتقول:  هفي  أن يوبنى جزُا

ورأيتو حضَرموَ ، ومـرر و ببعَلبـَا، فيهـتح  خـر اجلـزأين إال إذا اـان اجلـزُ        
قل اـ معديكرب، وقاليقال ف آ  جيب سكوآ  مالًقا؛ ألن ث ،األول معتًلا بالياُ

الوايب أشد من ثقل التأآيث، فناسب أن خيمل مبزيـد التخهيـف، فسـكنوا مـا     
وإن اان آظريه من املؤآث يهتح صو: رامية وغازية، وذلـا يف   ،اان من  معتًلا

 .(1)رالرفع والنصب واجل
وجيوز في  أن يوعـرب إعـراب مـا ال ينصـرف؛ لوجـود علـتني فيـ : العلميهـة         

ــولاملزجـــي والوايـــب ــاُآ :، فتقـ ــُاجـ ــَا ،ي بعلبـ ــرر   ،ورأيـــت َبعلبـ ومـ
   .(2)ِبَبعَلبَا

اما جيوز إضـافة صـدره إىل عجـزه فـيخهض علـى مـا يقتضـي  احلكـم مـن          
ــة    ــا حبســـب العوامـــل، ويعتـــرب االكلمـ صـــرفص وغـــريه، ويكـــون األول موعرًبـ

فيكــون علــى حســب  ،الواحــدة؛ فيعامــل مــن آاحيــة اإلعــراب معاملــة املهــرد 
لكنـ  يرفـع    ؛... أو غـري ذلـا  ،ا، أو مهعوًلـا اعلًـ مجلت : مبتدأ، أو خـرًبا، أو ف 

 :بالضمة من غري تنوين، وينصب وجير بالهتحة يف احلالتني من غـري تنـوين، تقـول   
رامهرموزو مجيلة ، وإن رامهورموَز مجيلة ، مسعـت براموهْرموـَز، فتـتغري حراـة احلـرف      

   ويبقى غريه على حالت  األوىل. ،األخري وحده تبًعا حلالة اإلعراب

                                      
، 50، وشر  ابن الناظم: 1455/ 3الا:( ينظر شر  الكافية الشافية البن م1)
 .2/330التصريح للشيو خالد :، و865/ 2االرتشاف:و
 .116/ 1شر  األ وآى: ( ينظر 2)
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 تعقيب: 
على فتح اجلـزأين هـو أقـل اللغـا ،      "بعلبا" وصوهذار النحويون أن بناُ 

، وقـد  (1)قال السيوطي: " َوَهحِته الَلَغـة أآكرهـا َبعضـهم، َوقـد آقلـَها الرَأْثَبـا "       
تكون هحته القلة سبب وصـف ابـن هشـام هلـا باللغيـة، امـا ذاـروا أن إعـراب         

صح اللغا  وأشهرها وأاثرهـا، وأن  االسم بتمام  إعراب ما ال ينصرف هو أف
 (2)اإلضافة أشهر من البناُ.

  آصب خرب "ما" احلجازية إذا توسط بينها وبني امسهاـ  4
ـ يعـ  "مـا" احلجازيـة ـ     "وقـد تعمـل     ـ يعـ  ابـن مالـا ـ      "وقولـ   قال أبـو حيـان:  

 :قولهحتا الحتي قال ، وأجازه هو محتهب الهراُ، أجاز الهراُ أن ت (3)متوسًاا خربها" 
 .(4)"ما مسيًئا من أعتب"  :وحكي ،وحكي اجلرمي أن ذلا لغية ،ما قائًما زيد

 الدراسة:
  ُ ــرا ــإجــواز  (5)آوســب إىل اله ــى    اعم ــا عل ــدم خربه ــة إذا تق ــا" احلجازي ل "م

 امسها، فيقال: ما منالًقا زيٌد، وآسبوا ل  استدالل  بقول الهرزدْ:
 (6)هوْم قرَرْيٌ  وإذ ما ِمثَلهوْم َبَشرو فأصْبحووا قد أعاَد اهلُل ِآْعَمَتهوْم... إذ

                                      
 .282/ 1:اهلمع( 1)
، 599/ 2، و،هيد القواعد لناظر اجلي :399/ 1توضيح املقاصد للمرادي:( ينظر 2)
8  /4050. 
 .57( التسهيل البن مالا: 3)
 .450/ 1اهلمع:، وينظر 266/ 4التحتييل:( 4)
 .450/ 1، واهلمع:1197/ 3ينظر االرتشاف: (5)
علل البناُ  ، واللباب يف167البيت من حبر البسيط، وهو للشاعر يف ديواآ :  (6)

َ وبال آسبة يف شر  782:البن هشام غ ، وامل1/176واإلعراب للعكربي: ،
 .226/ 1األ وآى:
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سب للهراُ من جواز اإلعمال مع التقـديم يناقضـ  مـا جـاُ يف معـاآي      وما آو
ــل االســم رفعــت الهعــل وامســ ،      إذ ؛القــر ن ــ ذا قــدهمت الهعــل قب ــال: " ف ق

 .(1) فقلت: ما سامٌع هحتا، وما قائٌم أخوك"
ُ    واختلـف وجعل  املرادي من اخـتالف النقـل، فقـال: "     ،النقـل عـن الهـرا

وآقل ابن عصهور عن  أآ  ال جييز  ،فنقل عن  أآ  أجاز: ما قائمًا زيد، بالنصب
 .(2) "النصب

ــراُ،    ــا إىل اله ــن عصــهور ق ينســب رأًي ــة   و واب ــا آســب إىل أهــل الكوف إمن
 .  (3)ْ مبنزلة البدلديف قول الهرز "ل"مثإعرابهم لـ 

إذا تقدهم ال جيوز آصب  صو: مـا  إىل أنه اخلرب  (4)وقد ذهب سيبوي  واجلمهور
مـا منالـأ عبـد اهلل، أو مـا مسـيُ مـن        :يقول سيبوي : " ف ذا قلـت  ،قائٌم زيٌد

امــا أآــ  ال جيــوز أْن  ،أعتــب رفعــت، وال جيــوز أْن يكــون مقــدًما مثلــ  مــؤخًرا
على حده قولا: إنه عبد اهلل أخوك؛ ألآهـا ليسـت    ،تقول: إنه أخوك عبد اهلل

ت مبنزلت ، فكما ق تتصرف "إن" االهعل احتلا ق جيـز فيهـا   بهعل، وإمنا جوِعل
 .(5) ال ما جيوز في ، وق تقَو قوت  فكحتلا "ما"

َوذهـب ِإَلـى َأآـ      َوقـد َآصـب  بعـض النَّْحـِويني،     لرفع الرَوْج ،فا قال املربد:"
 .(6)بهني" َوغلط  ،َوَهحَتا خاأ َفاح  خرب مقدم،

                                                                                    
 ."ما" عمل "لي " مع تقدم خربها على امسها شاعرال عملأُ ، حيثالشاهد: ما مثلهم بشر

 .43/ 2معاآي القر ن: (1)
 .324اجلنى:  (2)
 .593/ 1 :ملاجلشر   (3)
، 369/ 1، وشر  التسهيل البن مالا:191/ 4ينظر املقتضب للمربد: (4)

 .264/ 1والتصريح:
 .60/ 1ينظر الكتاب:  (5)
 .191/ 4املقتضب: ( 6)
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 منها:ْ، الهرزد على بيتردود اثرية وللجمهور 
آــ  أل بالنصــب فالشــاعر قــد أخاــأ يف هــحتا؛ لــو ااآــت الروايــة  األول: أن

،يمي، وأراد أن يتكلم بلغة أهل احلجاز، فلم يعرف أآهم ال يعملـون "مـا" إذا   
 ،تقدم اخلرب على االسم، ولعل  وجد خرب "لي " قد جاُ متقدًما علـى امسهـا  

، وق يلتهت إىل أن " حكمها ىتعا - " يل"لكوآها مبعنى  -فتوهم أن ما 
 .(1)صليف العمل، وأن الهر  لي  يف قوة األ "لي "ما " فر  من 

بالنصــب والشــاعر ق خياــس فــال آســلم أن لــو ااآــت الروايــة  والثــاآي: أن
مبتـدأ   "بشر"و ،على الهتح يف حمل رفع خرب مقدم ةمبني يبل ه ة،"مثل" منصوب

وجـاز ذلـا    ،مـن املضـاف إليـ    آهـا ااتسـبت البنـاُ    ألمؤخر، وإمنا بنيت "مثل" 
ِإآَّ و َلَحأٌّ ِمْثَل َمـا َأآَُّكـْم   وهلحتا شواهد اثرية منها قول  تعاىل:  ،البناُ وق جيب

مرفـو    حـأ مـع أن   حـأ ـ مثل يف هـحته اآليـة الكرميـة صـهة لـ       (2)َتْنِاُقوَن
 .(3)ا على الهتح يف حمل رفعمهتو ، فوجب أن يكون مبنًي مثلو

وإذ مـا يف الـدآيا    :يكـون تقـديره  و على احلـال،  ةمنصوبمثل" أن "الثالث: 
خـرب، فلمـا    و"يف الـدآيا"  ،ا لـ  "ومثلـهم" آعتًـ   ،بشر مثلهم فيكـون "بشـر" مبتـدأ   

 .  (4) " يف الدار قائما رجل" :قدمت "مثلهم"، آصبت على احلال اقولات
 .(5)الرابع: أآ  يوخرهج على الشحتوذ

                                      
 .1204/ 3،هيد القواعد:، و177/ 1:البناُ واإلعراباللباب يف علل ينظر  (1)
 سورة الحتاريا . 23من اآلية:  (2)
البن  ختليمل الشواهد وتلخيمل الهوائد، و146: البن اخلبازتوجي  اللمع ينظر  (3)

 .283 :هشام
 .121: لبآباري أسرار العربية، و329/ 1للسريايف: كتابالشر  ينظر  (4)
 .257/ 1:شر  األ وآى، و593/ 1 مل:اجلشر  ، و60/ 1:الكتابينظر  (5)
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اإلمجا  على باالن العمـل إذا تقـدم    (1)وقد آقل ابن الشجري وابن األثري
 اخلرب؛ ألآها عملت حبكم الشهب ، ال حبكم األصل يف العمل.

 تعقيب:
 بعد دراسة اللغية جيدر ذار اآلتي:  

أوًلا: أن إعمال "ما" احلجازية مع تقدم اخلـرب قـد وصـه  اجلرمـي بــ "لغيـة"       
؛ دليـل ذلـا أن   ، والظاهر األول(2)اما تقدم، وقد ورد عن  أآ  وصه  بـ"لغة"

، وذاــر النصــب مــع تقــدم (3) ..."وزعمــوا أن بعضــهم قــالســيبوي  قــد قــال: "
، امـا أن العكـربي   (4)"وهحتا ال يكاد يعرفاخلرب، وق حيدد القائل، ثم قال: "

 ، فتكون أقرب إىل اللغية منها إىل اللغة.(5)َضِعيَهةالُلَغة قد جعلها من قبيل ال
ز اإلعمـال مـع تقـدم اخلـرب، فقـال:      ي  جواثاآًيا: آسب ابن مالا إىل سيبو

"وقــد تعمــل متوســًاا خربوهــا، وموجبــا بـــ "إال"، وفاًقــا لســيبوي  يف األول،        
وهو خمالف لكالم سيبوي  املتقدم، قال أبو حيـان:" ثـم   ، (6) وليوآ  يف الثاآي "

 بعد ذلا: "وزعموا أن بعضهم قال، وهو الهرزدْ: يبوي قال س
  ِآْعَمَتهوْم... إذ هوْم قرَرْيٌ  وإذا ما ِمثَلهوْم َبَشروفأصْبحووا قد أعاَد اهلُل

وإمنـا قـال:    ،مـن العـرب   يبوي فهـحتا ق يسـمع  سـ    (7)وهحتا ال يكاد يعرف".
 ،"وزعمــوا أن بعضــهم قــال". ثــم قــال: "وهــحتا ال يكــاد يعــرف"، آهــي املقاربــة

                                      
 .556/ 2أمالي ابن الشجري:، و568/ 1البديع يف علم العربية البن األثري:( ينظر 1)
 .264/ 1، والتصريح:323، واجلنى الداآي للمرادي: 1198/ 3ينظر االرتشاف:  (2)
 .59/  1لكتاب: ( ا3)
 .السابأ آهس ( 4)
 .177/ 1:ُ واإلعراب( ينظر اللباب يف علل البنا5)
 .57( التسهيل: 6)
 .59/  1لكتاب: ( ا7)
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قول  هـحتا فكيـف    ف ذا اان ، (1)َلْم َيَكْد َيَراَهاواملقصود آهي العرفان اقول : 
نســب إليــ  أآــ  أجــاز آصــب اخلــرب مقــدًما؟ وقــد آــمل الــنمل الــحتي ال حيتمــل   يو

فكيـف يبنـى    ،وأن مثل "وإذ ما مثلهم بشـر" ال يكـاد يعـرف    ،التأويل أآ  يرفع 
على ما ال يكاد يعرف قاآون، فيسوغ آصب اخلرب تسـويًغا جـائًزا؟ هـحتا حتميـل     

 .(2) لكالم  ما ال حيتمل "
 .(3) "وآسبة جواز ذلا إىل سيبوي  باطلة" ن أيًضا:وقال أبو حيا

ثالًثا: أن الصحيح الحتي علي  عامة النحويني أآـ  ال جيـوز آصـب خـرب "مـا"      
ف ن ق ياابأ ما بعده اان مبتـدأ، واـان مـا بعـده      ،إذا توسط، بل جيب الرفع
وجيـوز أن يكـون    ،وإن طـابأ فيجـوز هـحتا الوجـ      ،مرفوًعا ب  أغنى عـن اخلـرب  

 .(4)مقدًماخرًبا 
  إعمال "عسى" عمل "إنَّ" وشروط ـ  5

"هحتا باب األحرف الثماآية الداخلة على املبتـدأ واخلـرب،...   : قال ابن هشام
ــابع: "عســى" يف لغيَّــة، وهــي مبعنــى "لعــل      ــرط امســ  أن يكــون    "،والس وش

 :ضمرًيا، اقول 
 (5)وعلَّها  َعَساها آار اأس، :فقلت

 وقول :ص
 (6)ي أقول هلا لعلي أو عساآ

                                      
 .سورة النور 40من اآلية: ( 1)
 .272/ 4( التحتييل ألبي حيان:2)
 .1198/ 3االرتشاف:( 3)
 .268/ 4ينظر التحتييل: (4)
 "َتَشكَّى َفآِتي َآْحَوها فَأعوودوها"  ( شار بيت من حبر الاويل، وتتمت :5)

ضري يف املقاصد النحوية يف شر  شواهد شرو  األلهية صخر بن اجلعد اخلوهو ل
 .1280/ 3، وبال آسبة يف ،هيد القواعد:297/ 1:، والتصريح720/ 2للعي :

 ضمرًيا اامسه جاُ"عسى" مبعنى "لعل" و،حيث جاُ   عساها آار اأس شاهد:ال
 .ا بها، ورفع ما بعده على اخلربيةائبة، فنصب حمًللغا
 ولي آه  تنازع  إذا ما الوافر، وتتمت :( شار بيت من حبر 6)
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خالًفـا للجمهـور    ؛(1)وآقل  عن سـيبوي   ،وهو حينئحت حرف وفاًقا للسريايف
 .(4) يف إطالْ القول حبرفيت " (3)البن السراج، و (2)يف إطالْ القول بهعليت 

 الدراسة: 
وهـي حينئـحت مبعنـى "لعـل" يف      جاُ عـن بعـض العـرب النصـب بــ "عسـى"،      

محلت "لعل" على "عسى" اما  ،الوجي واإلشهاْ، فحملت يف العمل عليها
ـــ  :يف إدخــال "أن" يف خربهــا، قــال ســيبوي :" وأمــا قــوهلم    "الكــاف"عســاك ف

  :منصوبة. قال الراجز، وهو رؤبة
 (5)يا َأَبَتا َعلََّا أو َعساَاا

                                                                                    
، 330/ 1، واملقاصد الشافية للشاطيب:375/ 2عمران بن حاان يف الكتاب:وهو ل

 .177، واملهصل للزخمشري:27وبال آسبة يف اخلصائمل:/ 
 اضمرًي اامسه جاُا مبعنى "لعل" و"عسى" حرًف تاستعمل، حيث  الشاهد: "عساآي"

 ورفع ما بعده على اخلربية.ا بها، فنصب حمًل للمتكلم ،
 .139/ 3شر  الكتاب:( ينظر 1)
 ..327/ 4، والتحتييل:46/ 1مع:، واهل201( ينظر املغ : 2)
لكن االم ابن السراج يف  إىل ابن السراج أن "عسى" حرف، النحوينيآسب اثري من ( 3)

ل ستة األشياُ ال  ترتهع بها األمساُ ارتها  الهاع فعل، يقول:"ها األصول على أآ
أشياُ: فعل متصرف, وفعل غري متصرف....، فأما األول: وهو الهعل املتصرف فنحو: 
قام وضرَب...، الثاآي: وهو الهعل الحتي هو غري متصرف صو: لي  وعسى وفعل 

، 76، 75/ 1التعجب وآعم وبئ  ال تقول من , يهعل وال فاعل ". ينظر األصول:
، وشر  ابن 28بل الصد  البن هشام: ، وشر  قار الند  و108وأسرار العربية: 

 .322/ 1عقيل على ألهية ابن مالا:
 .319، 318، 316، 313/ 1أوضح املسالا البن هشام:( ينظر 4)
، وبال 391/ 4، واحلجة للقراُ السبعة:181ملحقا  ديواآ :( الرجز للشاعر يف 5)

 .618/ 2:، واللمحة يف شر  امللحة البن الصائغ135آسبة يف الالما  للزجاجي: 
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، (1) "يوالدليل على أآها منصوبة أآا إذا عنيت آهسا ااآـت عالمتوـا آـ   
ــتكلم أ     ــب أو م ــمرًيا لغائ ــون ض ــا أن يك ــبوشــرط امسه ــر يف   و خماط ــا ذوا ام

 األبيا  السابقة. 
وهـو يف موضـع    فتبني أن الضـمري املتصـل بــ"عسى" فيمـا سـبأ هـو امسـ ،       

 وما بعده خربه، هحتا محتهب سيبوي . ،آصب
 ،ولكـن اآعكـ  اإلسـناد    ،وذهب املربد إىل أن "عسى" باقيـة علـى أصـلها   

ــ  فجعل املخرب عن  خـربًا. فاليـاُ يف موضـع آصـب خـرب       "أن"و ،م"عسـى" تقـد   ل
ِإآََّهـا تقـع يف    :والهعل يف موضع رفع اسم هلا، قال املـربد:" َفَأمـا َقـول ِسـيَبَوْي     

َفهوـَو   - يعسـاك وعسـاآ   :بعض الرَمَواِضع ِبَمْنِزَلة "َلَعلَّ" َمـَع الرموضـمر َفَتقـول   
َأمـا  غلط ِمْن و؛ ِلَأن الرَأفرَعـال َلـا تْعمـل يف الرموضـمر ِإلَّـا َاَمـا تْعمـل يف الرمظهـر، فَ        

 َقْول :
 قد َأآى إآااا... َيا أبتى علا َأو عسااا :َتقول بن 

 َوَقاَل  خر:
 ي: لعلى َأو عساآآه  َأُقول َلَها ِإذا َما... ختاله  يول

ــِديره عنــدَآا  ــاَل:   ،َأن الرَمهرعوــول مقــدم :َفَأمــا َتقر َوالرَهاِعــل موْضــمر، َاَأآَّــ و َق
ــحَتِلاَ   ــره، َوَا ــر َأو الشَّ ــِديث ي: عســاآعســاك الرَخْي ــم   ،احَل ــ  حــحتف؛ لعل َولكن
   .(2) "َعسى الغوير أبؤسا" :ا على َقْوهلمالرموَخاطب ِبِ ، َوجعل الرَخَبر اْسًم

 وروده قوهلما بأمرين:
 وهو ضرورة، أو شاذ. ،ا مهرًدا"َعسى" اْسًم أحدهما: أآ  يلرزم ِمْن و جعل خرب

                                                                                    
 اضمرًي اامسه جاُا مبعنى "لعل" و"عسى" حرًف تاستعمل، حيث  "ااالشاهد: "عسا

 ا بها، ورفع ما بعده على اخلربيةفنصب حمًل للمخاطب،
 .375، 374/ 2الكتاب:( 1)
 .72،  71/ 3املقتضب: (2)
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ومنصــوب  دون  ن مــن قــال "أو عســاها" فقــط اقتصــر علــى فعــلأوالثــاآي: 
ألآـ  يـر  أن "عسـى"     ؛وال يـرد هـحتا علـى سـيبوي      ،وال آظري لحتلا ،مرفوع 

 .(1)فهو آظري: إن ماًلا وإن ولًدا ،الحتي ينصب االسم حرف
ــ   ــا االســم    (2)وذهــب األخه ــى رفعه ــة عل وآصــبها  ،إىل أن "عســى" باقي

 ، وضع موضع املرفـو  ـالحتي هو الياُ وأخواتها   ــاخلرب، ولكن ضمري النصب 
امــا آــاب ضــمري الرفــع عــن ضــمري النصــب وضــمري اجلــر يف  ،فهــو آائــب عنــ 

والهعـل يف موضـع    "أن"و ،و"مـرر  بـا أآـت"    ،صو: "رأيتا أآت" ،التوايد
 .آصب خربًا هلا

 تعقيب:
 أمران: تبني من دراسة اللغية 

لعـرب حكاهـا النـاسو،    بعض اأن إعمال "عسى" عمل "لعل" لغة لاألول: 
: "وملـا أفـرط يف   (3)لى السما ، قال حممد بن مسـعود الغزآـي  ولي  ِبمقصوور، ع

اثرة استعمال  أخرجت  من الهعلية إىل احلرفية حتى صار مثل "لعـل" يف اقتضـاُ   
ــوهلم  ــرب اقـ ــم واخلـ ــرج : االسـ ــاه خيـ ــان  ،عسـ ــاهما خارجـ ــاهم  ،وعسـ وعسـ

واملشهور أآـ    ،(4)لعل  خيرج :أي ،وعساام ،وعسااما ،وعساك ،خارجون
ا ضمري أن يكون بصورة املرفو ، وهو الحتي آزل ب  القـر ن، قـال   إذا اتصل بـه

                                      
 .298/ 1التصريح:و، 362/ 4التحتييل:، و447/ 2( ينظر شر  الرضي على الكافية:1)
 .482/ 1، واهلمع:139/ 3شر  الكتاب للسريايف:ينظر ( 2)
( هـــو حممـــد بـــن مســـعود الغزآـــي، صـــاحب اتـــاب البـــديع، أاثـــر أبـــو حيـــان مـــن   3)

 هـ. 421النقل عن ، وذاره ابن هشام يف املغ ، تويف سنة 
 . 19/ 12لعمر رضا احالة: معجم املؤلهنيو، 1/245تنظر ترمجت  يف البغية: 

 .1234/ 3االرتشاف:( ينظر 4)
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 . (1) (2)َقاَل َهْل َعَسْيتوْم ِإْن ُاِتَب َعَلْيُكمو الرِقَتالو َألَّا توَقاِتُلواتعاىل: 
: "وأمـا الثالـث فـاجلواب    قـال  أن هـحته اللغـة قليلـة،   الشاطيب الثاآي: ذار 

وضعُهها  ،آصهوا على ضعهها ،ةأن تلا اللغة قليل :عن  من وجهني، أحدهما
ومن جهة القيـاس إلخـراج عسـى     ،ف آها ق تكثر يف الكالم ،من جهة السما 

 .(3) وهو باب "اان" إىل باب "ِإنه" ،من بابها -وهى فعل-
وير  البحث خالف ذلـا؛ فعـدم اثـرة هـحته اللغـة مـرده النظـر إىل اللغـة         

وال يعـ  ذلـا قلــة    ،األاثـر اسـتعماًلا يف "عسـى"، وهـي عملــها عمـل "اـان"      
 الشواهد على عملـها عمـل "لعـل"؛ فقـد سـبأ ذاـر شـواهد اـثرية علـى ذلـا          

  وعلى هحتا فوصهها باللغة أجدر وأليأ من وصهها باللغية.
 غري املهصول   احلقيقي ؤآثاملسند إىل امل تحتاري الهعلـ  6

حيان: "باب العالما  ال  تلحأ الهعل داللة على تأآيث املرفو   قال أبو
ب ، وعلى تثنيت  ومجع ؛ فمن ذلا التاُ الساانة تلحأ وجوًبا املاضـي املسـند   
إىل املرفو  الحتي تأآيثـ  حقيقـي إذا ق يهصـل بينهمـا، ومثنـاه ومجعـ  بـاأللف        

وقـوهلم: قـال    ،وقامـت اهلنـدا    ،والتاُ صو: قامـت هنـد، وقامـت اهلنـدان    
والرمـاآي،   ،خهـ  وأجـازه األ  ،شاذ ال يقاس عليـ   :وقيل ،فالآة قيل: لغية

 (4)ورده املربد".

                                      
 من سورة البقرة. 246( من اآلية: 1)
، واملقاصد 358/ 4، والتحتييل:1/396شر  التسهيل البن مالا:( ينظر 2)

 .298/ 2الشافية:
، واملقاصد النحوية يف شر  شواهد شرو  300/ 2املقاصد الشافية:( ينظر 3)

 .1729/ 4األلهية:
 .734/ 2االرتشاف:( 4)
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 الدراسة:
حكى سيبوي : قال فالآـة، و"فالآـة" فاعـل مؤآـث حقيقـي متصـل بالهعـل        
املحتار، قال سيبوي :" وإمنا جـاُوا بالتـاُ للتأآيـث ألآهـا ليسـت عالمـة إضـمار        
االواو واأللف، وإمنا هي اهاُ التأآيث يف طلحة، وليست باسم. وقال بعـض  

ة " والمـا طـال الكـالم فهـو أحسـن، صـو قولـا: حضـر         العرب: " قـال فالآـ  
يصـري  شـيُ  القاضي امرأة؛ ألآ  إذا طال الكـالم اـان احلـحتف أمجـل، واأآـ       

. وإمنا ححتفوا التـاُ ألآهـم صـار عنـدهم إظهـار املؤآـث يكهـيهم        ..يُبداًل من ش
عــن ذاــرهم التــاُ، امــا اهــاهم اجلميــع واالثنــان حــني أظهــروهم عــن الــواو   

 .(1)واأللف"
بأآـ  ال مـاآع    (4)، وقال ابـن ايسـان  (3)والرماآي، (2)هو ما أجازه األخه و

 سيبوي  قد حكى ذلا.  من القياس علي  ما دام
وقـام   ،وقد رد املربد ذلا فقال:" فأما ضرب جاريتا زيدًا، وجـاُ أمتـا  

هند فغـري جـائز؛ ألن تأآيـث هـحتا تأآيـث حقيقـي، ولـو اـان مـن غـري احليـوان            
و: هوِدم دارك، وعومر بلدتوا؛ ألآ  تأآيث لهظ ال حقيقـة  لصلح واان جيدًا ص

َفَمــن َجــاُهو : وقــال  (5)الصَّــْيَحُة واَوَأَخــحَت الَّــحِتيَن َظَلموــ :حتتــ ، امــا قــال
 ما:  ،أ (6)َمْوِعَظة  مِّن رَّبِّ 

                                      
 .38/ 2الكتاب:( ينظر 1)
 .196/ 6حتييل:الت( 2)
 .2/734واالرتشاف:، 1/104البديع يف علم العربية:رأي  يف ( ينظر 3)
 .333/ 3اهلمع:( ينظر 4)
 سورة هود. 67من اآلية: ( 5)
 سورة البقرة. 275من اآلية: ( 6)
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ُص  (1)لقد ولد اأُلخياَل أمُّ سو
لكـان   الكـالم  ولو اان مثلـ  يف  ،ف منا جاز للضرورة يف الشعر جوازًا حسنًا

 عند النحويني جائزًا علـى بوعـد، وجـوازه للتهرقـة بـني االسـم والهعـل بكـالم،        
 فتقديرهم أن ذلا الكالم صار عوضًا من عالمة التأآيث صو: حضـر القاضـيَ  

، والوج  مـا ذاـر  لـا، ومـن أوىل     جارية  زيدص ك وداَر، وآزل داَراليوم امرأة 
 .(2) حتف عالمة التأآيث"الهعل مؤآًثا حقيقًيا ق جيز عندي ح

 وحجة املربد أآ  قد يشوك الرجال والنساُ يف األمساُ، قال الشاعر:
ــ ِ  ــن ِقتاِلــ ــًة عــ ــًدا َرغرَبــ ــاَوْز و ِهْنــ     َتجــ

ُِ آـــاِره     (3)إىل مِلـــاص َأْعشـــو إىل َضـــْو
 

 .(4)جلو"هند" يف البيت اسم ر
 وميكن رد محتهب املربد مبا يأتي:

آـ  حكـاه عـن العـرب وهـو غـري مـتهم يف        ـ أن ما قال  سيبوي  صحيح؛ أل1
ن االختالل، وذلا أآ  حكى عـن  ثم إن االم املربد " ظاهر الهساد بيِّ ،حكايت 

وهحتا موضع  ،سيبوي  أآ  رو  عن بعض العرب: قال فالآة ثم َخاأه يف ذلا

                                      
يف  ريرصدر بيت من حبر الوافر، وتتمت : على باب استها صلب وشام، وهو جل (1)

/ 9، واخلزاآة للبغدادي:498/ 1يضا  للقيسي:، وإيضا  شواهد اإل515ديواآ :
/ 2، ومعاآي القراُا  لبزهري:308/ 2، وبال آسبة يف معاآي القر ن للهراُ:121
254. 

 .146: 144/ 2املقتضب: ينظر ( 2)
 ،287/ 1البيت من حبر الاويل، وهو بال آسبة يف شر  اجلمل البن عصهور: (3)

 .2077/ 4 شر  شواهد شرو  األلهية:، واملقاصد النحوية يف619/ 2والتصريح:
،  الشاهد: أن املربد منع أن توك عالمة التأآيث من املسند إىل املؤآث احلقيقي التأآيث

 ."هند" َعَلًما على موحتاَّر، فهو َعَلم موْشَتَرك بني الرجال والنساُ وقد جاُ 
 .359/ 3شر  املهصل البن يعي : (4)
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التكحتيب في  أشب  من التخائة؛ ألآ  لي  بقياس قاس  فريد عليـ  وخياـأ فيـ ،    
عض العرب قـال ذلـا، فـ ن ااآـت التخائـة ملـن قـال ذلـا مـن          وإمنا ذار أن ب

العرب فهحتا رجل جيعل االم  يف النحو أصاًل، واالم العرب فرعًا، فاستجاز 
 .(1) أن خيائها إذا تكلمت بهر  خيالف أصل "

 ـ أن سيبوي  قد احتج مبا ال مدفع ل ، وهو قول جرير: 2
ُص  تَها صوُلٌب وَشاموعلى باِب اس     لقد ولد اأُلخياَل أمُّ سو

فقد مثَّل ححتف التاُ من فعـل املؤآـث علـى رأ  مـن أجـاز ذلـا بأحسـن          
،ثيل، وهو للنحوي أن يهعل ، وهو أن ميثـل ملـا جـاُ عـن العـرب ويعتـل لـ ،        

 .(2)وعلي  فلي  للمربد أن يرد ذلا
 خبالِف ما ذهب إلي ، فهو تعليٌل يف موقاَبلـِة الـنمله، فأمهـا إذا    ـ أن السماَ   3

ٌُ يف      ،أو "قاِسـم،"  ،سومهي مبحتا ر، اامرأةص تسمهى بـ "َزيـدص"  ْو العالمـة سـوا لـزم إحلـا
و"أقبلـِت اليـوَم قاسـٌم". وال جيـوز      ،ذلا الهصـلو وعدموـ ، صـو: "قالـت زيـٌد"     

إذ ال  ،ححتفو التاُ من ؛ لئال  يولرِب  باملحتا ر؛ ألنه الهاعل ال داللَة في  علـى التأآيـث  
"َزيَنـَب"، و"سوـعاَد"، ولـي      :صـو  ،وال هو غالٌب يف املؤآهـث  ،عالمَة في  للتأآيث

ال لغة توجد يف اتاب اهلل، وال اـل مـا جيـوز يف اللغـة يـأتي بـ  القـر ن الكـريم أو         
الشــعر العربــي، وللمــربد مــحتاهب جيوِّزهــا ال توجــد يف القــر ن الكــريم وال غــريه، 

 .(3)ما زيد قائمًا ومن ذلا إجازت  مثل قولا: إن زيد قائمًا قياسًا على: 
، (5)ال ينقـاس  يُ، ورد(4)اذومن العلماُ من ذهـب إىل أن حـحتف التـاُ شـ    

 ، واــل هــحته األلهــاظ تــدل علــى أن تــحتاري الهعــل (6)وال جيــوز إال حيــث سوــمع
                                      

شر  الرضي على و، 124املربد البن والد: االآتصار لسيبوي  على ( ينظر 1)
 .341/ 3الكافية:

 .369/ 2، وشر  الكتاب للسريايف:124االآتصار: ( ينظر 2)
 .360/ 3، وشر  املهصل البن يعي :369/ 2ينظر شر  الكتاب للسريايف: (3)
 .571/ 2، واملقاصد الشافية:604/ 1ينظر شر  اجلمل البن عصهور:( 4)
 .97/  2لا: ( ينظر أوضح املسا5)
 .408/ 1والتصريح: ،590/ 2( ينظر توضيح املقاصد:6)
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لغيـة قمينـة بعـدم الـتكلم بهـا، حقيقـة        غـري املهصـول   احلقيقي ؤآثاملسند إىل امل
 لي  اجلمهور من وجوب التأآيث.  بالار  واالستبعاد، وأن الصحيح هو ما ع

 تعقيب: 
 غــري املهصــول احلقيقــي ؤآــثاملســند إىل امل ظهــر ممــا ســبأ أن تــحتاري الهعــل 

ــا أن    ــى ذل ــدل عل ــعيف؛ ي ــيبوي   ض ــض    س ــن بع ــاه ع ــد حك ــرب، ق وق الع
إىل فوضـى   يحيهـظ وال يقـاس عليـ ؛ حتـى ال يـؤد     اان حق  أن  يسمهم؛ لحتا

 مشهور القواعد.التعبري، واخلروج على 
 إسـناد الهعـل إلـى عالمة التثنية واجلمع مـع وجـود الهــاعل الظــاهرـ  7

يقولـون: قامـا الـرهجوالن،    : "... صال  الدين خليل بن أيبا الصهديقال 
وقاموا الرِّجالو، فيلحقوَن الِهعل عالمة التثنية واجلمع، وما سوـِمع ذلـا إال يف   

ر الرسـول صـلى اهلل عليـ  وسـلم وال     ُلَغيهة ضعيهة ق يناأ بها القر نو وال أخبا
قــال آوِقــل عــن الهصــحاُ، ووجــ  الكــالم توحيــدو الهعــل، امــا قــال تعــاىل:   

ــالِن ــاِفقون، و  (1)َرجوـ ََُك امُلنـ ــا ــاىل:    (2)إذا جـ ــ  تعـ ــا قولـ ــرهوا ، فأمـ وأَسـ
يف لهظـة أَسـرهوا،    الحتين َبَدل مـن الضـمري الـحتي   ـ ، ف  (3)النهْجو  الحتيَن َظَلموا

ثـمه َعموـوا وَصـمهوا اـثرٌي     ل موضع  آصب على الحتم، واحتلا قول : ب :وقيل
 .(5)"اثرٌي بدل من الضمريـ ، ف  (4)منهوْم

                                      

 سورة املائدة .  23( من اآلية 1)
 .  نافقونسورة امل 1( من اآلية 2)
 سورة األآبياُ .  3( من اآلية 3)
 سورة املائدة .  71( من اآلية 4)
 . 412، 411تصحيح التصحيف وحترير التحريف:  (5)
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    الدراسة :
يلحقـون الهعـل املسـند إىل ظـاهر مثنـى أو جممـو  عالمـة         (1)بعض العـرب  

ــدا ،       ــا، وذهــنب اهلن ــا أخــواك، وخرجــوا إخوت ــون: قام اضــمريه، فيقول
 يحروف ال ضمائر، فه يوه ،عالما  للتثنية واجلمع فاأللف والواو والنون

، وهـي الـ  تعـرف    مبنزلة تاُ التأآيـث يف صـو : خرجـت هنـد، وجـاُ  املـرأة      
 .بـ"لغة أالوآي الرباغيث"

علـى هـحته اللغـة بعـض      (2)واألخهـ ، وابـن جـ    ة، عبيـد  وأبـ وقد خرهج 
 َعموواوعن قول :  َلموواَوَأَسرُّوا النَّْجَو  الَّحِتيَن َظ:  يا  من القر ن الكريم

  َوَصمُّوا َاِثرٌي مِّنهوْم
 شحتوذ من وجهني :  هحته اللغة ويف

: وجود القرينة الدالة على تعدد الهاعل، وهو ضـعيف، وسـوغ    اأحدهم
 قياس  على التأآيث، حيث جاز إحلاْ العالمة الدالة على تأآيث فاعل . 

اغيـث" هـو النـون ال الـواو،     وثاآيهما: أن الضمري الالئأ بالعود علـى "الرب 
 .(3)" اان جيدًا "فلو قيل: "أالت 

ــحتين ظلمــو للغــة، منهــا:   ــالواو   اأن يكــون "ال ــ  ف ــواو، وعلي ــداًل مــن ال " ب

                                      

ــس أو أز 1) ــبت إىل طيـــــــ ــنوُة يف اال( آســـــــ ــاف:د شـــــــ ــر  و، 2/739رتشـــــــ شـــــــ
، 408/ 7، وإىل أزد شــــــنوُة فقــــــط يف البحــــــر احملــــــيط :     392/ 1:األ ــــــوآى 

، وآســـبها إىل بنـــى احلـــارع بـــن اعـــب 2/80وآســـبها ابـــن عقيـــل يف شـــر  األلهيـــة : 
 .  478غ : ابن هشام للجميع يف امل

ــر ن 2) ــاز القـــ ــر جمـــ ــر ن :  ، و2/34، 1/174:( ينظـــ ــاآى القـــ  ،1/286،447معـــ
 . 2/629سر الصناعة: و
 .  175: يجواهر األدب يف معرفة االم العرب لإلربل ( ينظر3)
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ــا    ــاهر منه ــدل الظ ــمري، وأب ــنهم    ،ض ــوا" م ــد "ظلم ــدر بع ــحتهب   (1)وتق ــو م وه
خــربًا ملبتــدأ حمــحتوف اأآــ  قــال : وأســروا النجــو . قيــل : مــن  ، أو (2)ســيبوي 
   .(3)قال: " الحتين ظلموا"هم؟ ف

والـواو األخـر  ـ واو    "، علـى البـدل ممـا يف "عمـوا     واحتلا خرجوا "اـثري" 
، وجيـوز  (4)"صموا" ـ عائدة على اثري فكأآ  قال : عمـى اـثري مـنهم وصـموا"       

أو هـم اـثري    (5)والصـم مـنهم اـثري    ي: العمـ يأ ،كون خربًا ملبتـدأ حمـحتوف  تأن 
 .(6)من أصحاب هحتين الوصهني ي:منهم ، أ

ـاهر ـاعل الظـ  بني اللغة واللغية إسـناد الهعـل إـلى عالمة التثنية واجلمع مـع وجـود الهـ
إســناد الهعــل إلــى واو اجلماعــة مــع      مليئـة بوصـف    (7)اتب النحو واللغة

 بأآ  لغة ال لغية، فهحتا ابن السراج يقول عـن الهعـل:"   وجـود الهــاعل الظــاهر
فـ ذا قلـت: الزيـدان يقومـان, فهـحته      ، مع ملا بينـت لـا  وال جيوز أن يثنى وال جي

                                      

ــر1) ــاس:   ( ينظـ ــر ن للنحـ ــراب القـ ــر ن  3/64إعـ ــراب القـ ــكل إعـ ــن   ، ومشـ ــي بـ ملكـ
 . 2/477: أبي طالب

 .  2/41( الكتاب: 2)
، ومشــــكل إعــــراب 1/245: ي( ينظــــر التعليقــــة علــــى اتــــاب ســــيبوي  للهارســــ 3)

  . 2/477القر ن: 
 .  1/202:يابن الشجر ي، وأمال2/33إعراب القر ن للنحاس: ر( ينظ4)
 . 2/33( ينظر إعراب القر ن للنحاس: 5)
 .  1/202: يابن الشجر ي( ينظر أمال6)
ــة وصــــحا  العربيــــة  ينظــــر  ( 7) ــر ن  ، و1361/ 4:تــــاج اللغــ مشــــكل إعــــراب القــ
م علـــى  شـــر  ابـــن النـــاظ   ، و116/ 2:شـــر  التســـهيل البـــن مالـــا    ، و477/ 2:

 . 149اجلنى: ، و159لهية: األ
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األلف ضمري الهاعلني والنون عالمة الرفع وإذا قلت: الزيـدون يقومـون فهـحته    
الــواو ضــمري اجلمــع والنــون عالمــة الرفــع وجيــوز: قــاموا الزيــدون ويقومــون    

 .(1)"الزيدون على لغة من قال: أالوآي الرباغيث
: "وهـى  ياملـراد  قـال ، و(2)ا لغـة حسـنة "  والصحيح أآه... " أبو حيان: قال

 .  (3)لغة ثابتة خالفًا ملن أآكرها"
ــاحثني  ــول بعــض الب ــن    ..."  (4):يق ــغ م ــا ق تبل ــة فصــيحة، ولكنه وهــى لغ

إفـراد الهعـل يف    ة الهصـحاُ مـا بلغتـ  األوىل ـ يعـ      علـى ألسـن   يالشيو  واجلـر 
 قتصار عليها". حيسن االاتهاُ بها اليوم واال حال تقدم  على الهاعل ـ ال 

احلارع بن اعب، وهـى قبائـل    وأزد شنوُة، وب  يُمنسوبة إىل طي يفه
 مشهورة بهصاحتها. عربية

 تعقيب :
ــ حكــم ابــن ــع  يأب ــةعلــى هــحته اللغــة بأآهــا  الربي ــاج إىل ، وهــحتا (5)قليل حيت

جتريد الهاعل من  إىل اللغة األخر  الشائعة ـ أع   قليلة بالنسبة يفه، توضيح
حد ذاتها، فقد جاُ  يف القر ن الكـريم   ية أو اجلمع ال أآها قليلة يفعالمة التثن

حـديث   احلديث الشريف اـثريًا امـا يف   ـ اما ارتآه بعض النحويني ـ وجاُ  يف 
، (6) "أبى هريـرة الصـحيح: " يتعـاقبون فـيكم مالئكـة بالليـل ومالئكـة بالنهـار        

                                      

 . 172/ 1:األصول (1)
 .  7/408( البحر احمليط: 2)
 .  170( اجلنى الداآى: 3)
 .   16، 15/ حسني البدر  الناد  يف اتاب  الدراسا  النحوية احلديثة: د( هو 4)
 .  1/269: ي( البسيط يف شر  مجل الزجاج5)
ــابو َميف  ي( احلــديث رواه البخــار 6) ــاَلِة     ِاَت ــِت الصَّ ــاب فضــل صــالة العصــر:   ـ َواِقي ب
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ــؤدبهن      ــا  ي ــ  ثــالع بن ــد اهلل : "مــن اــن ل ــن عب ويــرمحهن وحــديث جــابر ب
   .(1) "البتة ويكهلهن وجبت ل  اجلنة

ا، فقـد مجـع هلـا أحـد أعضـاُ جممـع       الشـعر اـثريً   وقد جاُ  هحته اللغة يف
، ويف آهايـة حبثـ  خلـمل إىل    اأاثـر مـن عشـرين شـاهدً     (2)اللغة العربية بالقـاهرة 

   .(3)االستعمال، وال بعيدة من الهصاحة" أن: "هحته اللغة ق تكن مهجورة يف
 :  شاعرهحتا املضمار قول ال هد التى حيتج بها يفومن الشوا

 يــــــــــنخواُ ال نى يف اْشـــــــــلومـــــــــوَآيو
 

 (4)هــــــــــم ألــــــــــوم ى فكل ل أهِلــــــــــ
 

 وغري ذلا اثري. 
إسـناد الهعـل إلــى عالمـة التثنيـة واجلمـع مــع      ظهر من املعاجلة السابقة أن ف

، يف موجـودة يف العربيـة   لي  لغية أبـًدا؛ بـل هـي لغـة     وجـود الهــاعل الظــاهر
عنها، ابن  ؛ لحتا دافع(5)شعرها وآثرها بل يف أفصح آمل فيها يف القر ن الكريم

فقـال: " ... وأمـا أن حيمـل     ووقف ملن ردها وضعهها، أو استبعدها وأآكرها ،
مجيع ما ورد من ذلا على التأويل فغـري صـحيح؛ ألن األئمـة املـأخوذ عـنهم      
                                                                                    

َبـــــابو َفْضـــــِل َصـــــَلاَتِي الصُّـــــْبِح    يف ســـــلم ، وم555، رقـــــم احلـــــديث :   1/115
 .439/ 1:َوالرَعْصِر، َوالرموَحاَفَظِة َعَلْيِهَما

 .14272:حتت رقم  22/150( رواه أمحد يف املسند : 1)
   اهلل. ـ رمح ( هو الشيو / حممد حميى الدين عبد احلميد2)
 .  213،  211( ينظر اتاب يف أصول اللغةـ من إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة: 3)
، وهو ألميـة بـن أبـى    71املتقارب وهو ألحيحة بن احلالج يف ديواآ : حبر البيت من  (4)

شـــر  اتـــاب وبـــال آســـبة يف  ،557/ 2:املقاصـــد الشـــافيةو ،99الصـــلت يف ديواآـــ : 
 برواية "يعحتل" يف األخريين. 296/ 2:صل البن يعي هامل شر ، و366/ 2:سيبوي 

 .   37( ينظر  راُ يف الضمري العائد ولغة أالوآى الرباغيث للداتور / خليل أمحد عمايرة : 5)
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مـن العـرب، فوجـب     هحتا الشأن متهقـون علـى أن ذلـا لغـة لقـوم خمصوصـني      
 .(1)"  …غريه  ذلا اما آصدقهم يف تصديقهم يف

سـناد الهعـل إلـى عالمة التثنية واجلمـع مــع   وعلي  ُفيوردُّ وصف الصهدي إل
 بأآ  لغية.وجـود الهــاعل الظــاهر 

 ـ آصب "در " مهعولني8
ال الرُقُلـوب "  قال ابن هشام:"... َوَثاِآيهَما موْبَتدأ َوخرب ِفي اأَلْصل، َوهوَو َأفَع

"علم" َلا ِبَمْعنـى "عـرف"، و"َرأ "، َلـا مـن "الـرَّأري"،      وظن" َلا ِبَمْعنى "اتهمَ"، 
َو"وجد" َلا ِبَمْعنـى "حـزن" َأو "حقـد"، و"حجـا" َلـا ِبَمْعنـى "قصـد"، َو"حسـب"         

 .(2)و"زعم"، و"خال" َو"جعل"، و"در  " ِفي لغية" 
 الدراسة:

 (3)  إذا اان مبعنى "علم" عند الكـوفيني ينصب الهعل "در " مهعولني بنهس 
، ولكن  قليـل صـو: دريـت َـرَة العلـِم العمـَل، وَدَريـتو زيـًدا ذا         (4)وابن مالا

 :َفْصل،، ومن  قول الشاعر
ُِ محيد     الويف الرَعْهد َيا عرو فاغتبطدوريت   (5)َفِ ن اغتباطا ِبالرَوَفا

عـول ثـان،، َفـِ ن َااَآـت     و"الـويف" مه  ،فالتاُ مهعـول أول آائـب عـن الهاعـل    

                                      

 2/583( شر  الكافية الشافية: 1)
  . 25شحتور الحتهب: ( 2)
 .2100/  4ق أجد محتهبهم فيما وقهت علي  من اتبهم، ينظر االرتشاف: ( 3)
، وشر  الكافية الشافية: 79/ 2، وشرح  البن مالا: 71( ينظر التسهيل:4)
2/545. 
/ 1، والتصريح:457/ 2الاويل، وهو بال آسبة يف املقاصد الشافية: ( البيت من حبر5)

 .541/ 1، واهلمع:359
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ـــِبَمْعنــى "ختــل " أي: خــد ، تع در  الــحتِّْئب الصَّــْيد، ِإذا  د  لَواِحــد َآْحــو:ـ
 .(1)استخهي َل 

فـ ذا دخلـت عليهـا     ،دريـت بـ    :واألاثر أن تستعمل معداة بالبـاُ اقولـا  
وإىل الثـاآي بالبـاُ، وهـحتا دليـل علـى       ،همزة النقل، تعد  إىل واحـدص بنهسـها  

ُقـْل َلـْو   د  إال لواحد بوساطة حرف اجلر، ومن ذلا قول  تعـاىل:  أآها ال تتع
َُ اللَّ و َما َتَلْوتو و َعَلْيُكْم َوَلا َأْدَراُاْم ِب  حيـان:" وق يـحتار أصـحابنا     ، قال أبـو  (2)َشا

"در " فيمـــا يتعـــد  إىل اثـــنني، ولعـــل قولـــ : "دريـــت الـــويف العهـــد" مـــن بـــاب 
وال ينبغـي أن جيعـل    ،والتضمني ال ينقاس ،ضمن ذلا معنى "علمت" ،التضمني

 .(3)وال يثبت ذلا ببيت آادر حمتمل للتضمني"  ،أصًلا حتى يكثر ذلا
 ـ خروج ذا " عن الظرفية 9

بـاملمنو  التََّصـرُّف ِفـي الرِتـَزام     ـ    َأْيًضـا ـ قـال السـيوطي:"... َوألرحـأ الرَعـَرب       
زَمـان، َآْحـو: َلقيتـ  َذا صـبا       النصب على الظَّْرِفيَّـة "َذا" و"َذا " مضـافني ِإَلـى   

 َوَذا مَساُ، َوَذا  مرهة َوَذا  َيْوم َوَذا  َلْيَلة، َقاَل:
 (4)ِإذا َشده الِعصابة َذاَ  َيْوم... 

                                      
 .426ختليمل الشواهد وتلخيمل الهوائد: ( ينظر 1)
 سورة يوآ . 16( من اآلية: 2)
 .30/ 6يل:التحتي( 3)
 ( صدر بيت من حبر الوافر، وتتمت : 4)

 وقام إىل اجملال  واخلصوم
، والدرر اللوامع 67/ 3وهو ألبي قي  بن األسلت يف البيان والتبيني للجاحظ: 

 .274/ 7، وبال آسبة يف التحتييل: 427/ 1للشنقياي: 
ع: اللغة: العصابة: ما عصب ب ، والعصابة: العمامة، ومجعها: عصائب. يراج

 اللسان )عصب(
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َفيوَقال: سري َعَلْيِ  َذا  َلْيَلـة   ِإلَّا ِفي لغية خلثعم َفِ آََّها أجاز  ِفيَها التََّصرُّف،
 :  (1)عمينيِبَرفرع "َذا " َوَقاَل بعض اخلث

 (2)عَزمتو على إقامِة ِذي َصبا ... ". 
 الدراسة:

غــري ظـرف، فيقولــون: سـر  عليهــا    (3)تسـتعمل المـة "ذا " عنــد خـثعم   
سـري   :ذا و ليلة، بالرفع، قال سيبوي : "... وذو صبا ، مبنزلة ذاَ  مرةص، تقـول 
ةص خَلـْثَعم  علي  ذا صبا ،، َأخرَبآا بحتلا يوآ و عن العرب، إال أآه  قد جـاُ يف لغـ  

مهارًقا لـ ذاِ  مرةص وذاِ  ليلـةص. وَأمهـا اجليهـدُة العربيهـة فـأن تكـون مبنزلتهـا، وقـال         
 رجل من َخثَعم:

 لشيُ مها يسوَّدو َمْن َيسوودو     عزمت على إقامة ذي صبا 
 .(4)فهو على هحته اللغة جيوز في  الرفعو"

                                                                                    
الشاهد: "ذا  يوم"، حيث جاُ  "ذا " مالزمة للنصب على الظرفية؛ وذلا ألن 

 أحلقوها باملمنو  التصرف.العرب 
( صدر بيت من حبر الوافر، وتتمت : ألْمر، ما يوَسوَّدو َمن َيسوودو، وهو ألآ  بن مدراة 1)

 ،345/ 4تضب:املق وبال آسبة يف ،124:واملهصل، 3/39يف احليوان للجاحظ:
 .34/ 3واخلصائمل:

املعنى: قرر  أن أقيم إىل وقت الصبا ؛ ألآي وجد  الرأي واحلزم قد أوجبا ذلا، 
 واحلقيقة أن املرُ ال يسوِّده قوم  إال ملا في  يف اخلصال احلميدة واجلميلة.

 باإلضافة على لغة خثعم.  رالظرفية ثم جو" عن ذي" تخرجالشاهد :"ذي صبا " حيث 
 .144، 143/ 2مع:اهل( 2)
، وشر  122، 121/ 2، وشر  الكتاب للسريايف:192/ 1األصول:( ينظر 3)

 .203/ 2التسهيل البن مالا:
 .227، 226/ 1الكتاب:( 4)
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ون مالزمـــة أنه "ذا " إذا أضـــيهت إىل وقـــت تكـــ (1)وعنـــد عامـــة العـــرب 
اقـوهلم: لقيتـ  ذا  مـرهة، وذا      ،النصب علـى الظرفيـة، وال يتصـرف فيهـا    

سـري عليـ  ذاَ  مـرةص، آصـٌب، ال جيـوز إال        :ليلة، قـال سـيبوي : "ومثـل ذلـا    
إآَّما لا  :وال تقولو ،إنَّ ذاَ  مرهةص اان موعَدهم :أاَل تر  أآَّا ال تقول ؛هحتا

 .(2)"إآَّما لا يوٌم :اما تقول ،ذا و مرهةص
أآهـــا صـــهة يف األصـــل لظـــرف  "ذا "وســـبب التـــزام العـــرب الظرفيـــة يف 

ــ  ذا    :فالتقــدير ،حمــحتوف ــوم، أو ذا  مــرة، واــحتلا لقيت ــ  قاعــة ذا  ي لقيت
صبا ، أي: وقتًا ذا صبا ، أي: صاحب هـحتا االسـم، فحـحتف املوصـوف،     

 :وق يتصرفوا يف الصهة بعد ححتف املوصوف ألمرين ،وأقيمت صهت  مقام 
 ،أن الصهة إذا ق تكن خاصة ق جيز إجراؤهـا جمـر  املوصـوف    :ماأحده

إذ قـد يوصـف    ؛مبعنى صاحبة ليست خباصة جبن  املوصوف احملحتوف "ذا "و
ــريه   ــان وغ ــا الزم ــحتلا أن جتــري جمــر  املوصــوف احملــحتوف     ،به ــم جيــز ل  ،فل

فيتصرف فيهما اما اان يتصرف في ، اما أن صهة املصدر إذا ق تكـن خاصـة   
 موصوفها ق جيز إقامتها مقام املصدر، بل تبقى منتصبة على احلال.ب  وححتف 

واآلخر: أن إضافة ذا  إىل مرة ويوم من قبيل إضافة املسمى إىل االسـم،  
فلـم يتصـرفوا فيهـا لـحتلا، ولقيتـ  صـباحًا ويومـًا        ، وهي قليلة يف االم العرب

معناه مع ما استغ  ب  عن  ملا اان يؤدي  ،ومرة يف معنى: ذا  يوم وذا  مرة
 .(3)في  من االختصار

                                      
 .274/ 7التحتييل:( 1)
 .225/ 1الكتاب:( 2)
واملساعد البن  ،276، 7/275،والتحتييل:1/636:للجرجاآي املقتصد ( ينظر3)

 .491/ 1عقيل: 
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 بدًلامن  ـ إذا تأخر وتقدم املستثنى علي  ـ ـ إعراب املستثنى  10
ابـن عصـهور: "... إمنـا يعـ  بـ  إذا محلـت الكـالم        قـال   أبـو حيـان: "   قال

يوآ  أن بعض العرب يقول: مـا جـاُآي    ىوإال فقد حك ،على الوج  املختار
غيـة ضـعيهة، ووجههـا أن يكـون االسـم العـام       إال زيٌد أحٌد؛ أال تر  أن ذاك ل

فيها قد أريد ب  اخلصـوص، فـ ذا قلـت: مـا جـاُآي إال زيـٌد أحـٌد، اـان املـراد          
 :، وقال ابن عقيل: " قال ابن عصهور في  مـرة (1)بأحد غري زيد من اآلدميني" 

وأجازه الكوفيون ـ   ،إآ  من القلة حبيث ال يقاس علي ، ومرة: إآ  لغية ضعيهة
 .(2)"غل ابن عصهورـ والبغداديون اما آقل ابن إصباما آق

 الدراسة:
منـ  ـ إذا تـأخر وتقــدم     ملســتثنى إعـراب ا  (4)والبغــداديون (3)أجـاز الكوفيـون  

بدًلا، وذلـا بـأن يشـغل العامـل باملسـتثنى وجيعـل املسـتثنى منـ          املستثنى علي  ـ  
قولـون:  بدًلا، قال سـيبوي : " وحـدثنا يـوآ  أن بعـض العـرب املوثـوْ بهـم ي       

مالي إال أبوك أحد، فيجعلون "أحدا" بدًلا، اما قالوا: ما مـرر  مبثلـ  أحـد،    
أبـوك   يفجعلوه بدًلا، وإن شئت قلت: مالي إال أبوك صديقا، اأآا قلت: ل

                                      
قد جعل إعراب  بدًلا أقف على االم ابن عصهور يف اتب ، و ، وق239/ 8تحتييل:ال (1)

وإن قدمت  على املستثنى من  ق جيز في  إال النصب على ال حال،  قليًلا يف املقرب:"
صو: ما قام إال زيًدا القوم، وقد جيعل على حسب العامل الحتي قبل ، وجيعل ما بعده 

شر  اجلمل: ".. االستثناُ املقدم ال خيلو أن يتقدم على بدًلا، وذلا قليل"، ومنع  يف 
 املستثنى من  أو على صهت ، فِ ن تقدم على املستثنى من  فال جيوز في  ِإالَّ النصب". 

 .263/ 2، وشر  اجلمل: 169ينظر املقرب:  
 .567/ 1املساعد: (2)
 .168/ 1معاآي القر ن للهراُ:( ينظر 3)
 .549/ 1، والتصريح:1516/ 3رتشاف: واال، 238/ 8التحتييل:( ينظر 4)
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صديًقا، اما قلت: مـن لـي إال أبـوك صـديًقا، حـني جعلتـ  مثـل: مـا مـرر           
 .(1)بأحد إال أبيا خرًيا من " 
لا حيث قال:" ومثل ما حكى يوآ  قول حسان بن وهو ما أجازه ابن ما

 ثابت رضي اهلل عن :  
 (3) " (2)إَذا ْق يُكن إال  النَِّبيُّوَن َشاِفعو     ألآهْم يْرجووَن ِمْن و َشَهاَعًة 

السما  الحتي حكاه سيبوي  عـن يـوآ     ىوحجتهم يف إجازتهم رفع املستثن
 . وقـد  ماالسـ  ا ورد بـ  مـ عن بعض العرب، اما حكى ذلا الهـراُ، فأجـازوا   

أورده الهراُ على أآ  لغة لبعض العرب، وأثبت أن النصب يف هـحته احلالـة هـو    
هـحتا التهسـري، قـال:     ىالوج . قال:" ومن العرب من يرفع ما تقدم يف "إال" عل

 وأآشدوآا:
َُ لي  ل    (4)إال َبِني  وإال ِعْرَس  ِشَيع        بالِثْنِي أسهَل من َجمَّا

 (5)بنوه وإال عرسو  ". وينشد: إال
                                      

 .337/ 2الكتاب:( 1)
، وهو ميد  بها النيب صل ى اهلل علي  وسل م الاويل من قصيدة حسان حبرمن  البيت (2)

شر  ابن الناظم على ألهية  ، و290/ 2:شر  التسهيل البن مالا ، و241يف ديواآ : 
 .507/ 1:شر  األ وآى، وبال آسبة يف 218ابن مالا: 

 .على رأي ابن مالا "النبيون"حيث رفع املستثنى املتقدم  ،«إذا ق يكن إال النبيون شافع»والشاهد: 
 .168/ 1( معاآي الهراُ:3)
 .704/ 2شر  الكافية الشافية:( 3)
، 111: البسيط من قصيدة ألبي زبيد الاائي يف وصف أسد يف شعرهحبر البيت من ( 4)

، والث : منعاف الوادي 98لعبد العزيز امليم :  وهي مدوآة يف الارائف األدبية
 ومنقاع ، ومجاُ: موضع.

 .168/ 1( معاآي القر ن للهراُ:5)
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إىل وجـوب آصـب املسـتثنى إذا تقـدم علـى       (1)وقد ذهب مجهور البصريني
املستثنى من ، سواُ اان موجًبا أو غـري موجـب؛ أمـا املوجـب فبآـ  اـان قبـل        
التقديم منصوًبا، وأما غري املوجـب؛ فـبن البـدل ال يتقـدم علـى املبـدل منـ ،        

 فبقي على أصل االستثناُ.  
د:" )هـحتا بـاب مـا ال جيـوز فيـ  البـدل(، وذلـا االسـتثناُ املقـدم          يقول املرب

صو: ما جاُآي إال زيدا أحٌد، وما مـرر  إال زيـدا بأحـد. وإمنـا امتنـع البـدل؛       
ألآ  لي  قبل زيد ما تبدل  من ، فصار الوج  الحتي اـان يصـلح علـى اجملـاز ال     

ٌد، وجتيـز مـا   ما جـاُآي أحـد إال زيـ    :جيوز هاهنا غريه، وذلا أآا انت تقول
جــاُآي أحــد إال زيــًدا، فلمــا قــدمت املســتثنى باــل وجــ  البــدل، فلــم يبــأ إال 

ومثال هحتا قولا: جاُآي رجل ظريـف، فتجعـل "ظريًهـا" آعًتـا      الوج  الثاآي،
آي ظريًهـا  ُفـ ذا قلـت: جـا    ،لرجل، وجيوز "جاُآي رجـل ظريًهـا" علـى احلـال    
ًتـا، فصـار الـحتي اـان هنـاك      رجل بال الوج  اجليد؛ ألن "رجًلـا " ال يكـون آع  

 (2)ا ال جيوز غريه، فمن ذلا قول : جماًز
 .(3)إال السُّيوَف وَأطرراَف الَقَنا َوَزرو."…النَّاسو َألرٌب علينا فيَا لي  لنا 
                                      

، واملقاصد 195/ 1، والكناش:468/ 1اللمحة يف شر  امللحة:( ينظر 1)
 .385/ 3الشافية:

، 336/ 2والكتاب: ،209وهو لكعب بن مالا يف ديواآ :( البيت من حبر البسيط، 2)
، و،هيد 224/ 1، وبال آسبة يف اإلآصاف لبآباري: 398/ 1كامل للمربد:وال

 2163/ 5القواعد:
 .397/ 4( املقتضب: 3)

تقدم املستثنى على املستثنى من  ، والتقدير :  " حيثإال السُّيوَف وَأطرراَف الَقَنا" :الشاهد 
فلما قدمت  ، ستثناُما لنا وزر إال السيوف . برفع السيوف على البدل أو آصبها على اال

 .على املستثنى من  ق جيز اإلبدال فوجب آصبها على االستثناُ
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 وإمنا وجب النصب وامتنعت البدلية لسببني:
األول: أن الرفع ال وج  ل  إال على البدلية، والبدل ال يتقدم علـى املبـدل   

 ، وهو هنا مقدم؛ يقول أبو علي:" ف ن قدمت املستثنى فقلت: مـا جـاُآي   من
إال زيًدا أحٌد، ق يكن يف املستثنى إال النصب؛ ألن البدل الـحتي اـان جيـوز يف    
قولا: ما جاُآي أحٌد إال زيٌد قد بال بتقدم الحتي اان يكون بدًلا على املبـدل  

 .(1)" من  فبقي النصب على أصل االستثناُ وق جيز غريه
والثاآي: أن البدل ال يكون أعم من املبدل من ، ومع الرفع يبدل العام مـن  

ستثناُ املقدم ال خيلو أن يتقدم علـى املسـتثنى   االاخلاص؛ يقول ابن عصهور:" 
 من  أو على صهت ، فِ ن تقدم على املستثنى من  فال جيوز في  ِإالَّ النصب.

ب علـى االسـتثناُ، وأن ال يكـون    وزعم بعض النحويني َأآَّ  جيوز في  النص
من  تابعًا لالسم الـحتي قبلـ  علـى     ىما بعده ِإالَّ مبنيًا على ما قبل  ويكون املستثن

الصهة َأو على البدل، وهحتا الحتي ذهب إلي  باطل؛ ألآَّـ  إذا قـال: مـا قـام ِإالَّ     
، أو جيعـل  زيدًا َأحٌد، فال خيلو أن جيعل "أحد" فاعل قام، "وِإالَّ زيدًا" بداًل من 

"ِإالَّ زيدًا" فاعاًل، و"أحد" بداًل من ، فِ ن جعل "أحد" فاعاًل بـ "قام" "وِإال زيدًا" 
فـِ ن  ، بداًل من  فباطل؛ ألنَّ البـدل تـابع، وحكـم التـابع أن يكـون بعـد املتبـو        

جعلت  فاعاًل و"أحدًا" بداًل من  فباطل؛ ألنَّ "أحد" أعـم مـن زيـد، فلـو جعلتـ       
 .(2)البدل؛ ألآَّ  لي  من َأقسام البدل بدل اله من بعض"  بداًل لكان عك 

 تعقيب:
أن املختار آصب املستثنى إذا تقدم علـى املسـتثنى منـ  إن اـان يف     مما سبأ يظهر 

 االم غري موجب؛ لقوت  يف القياس، وألآ  األاثر واألشهر يف االم العرب.
غـا  الـها حجـة،    وجيوز الرفع على القلة؛ ألآ  مسمو  آثًرا وشعًرا؛ فالل

والناطأ على قياس لغة من لغا  العرب مصيب غري خماس، وإن اان غـري مـا   

                                      
 .206( اإليضا  العضدي للهارسي: 1)
 .263/ 2شر  اجلمل:  (2)
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، وقـد وصـف   (1)جاُ ب  خرًيا من ؛ فـال سـبيل إىل إهـدار هـحتا املسـمو  خاصـة      
جـ  علـى البـدل،    سيبوي  من رو  عنهم ذلا بأآهم موثوْ يف عربيتهم، وخره

نعـت علـى املنعـو ،    وقد آظ ره بقـوهلم: مـا مـرر  مبثلـا أحـد حيـث قـدم ال       
وأعرب النعت حبسب العامل، وأعرب املنعو  بدًلا من النعت؛ ولحتا قال ابن 

 .(2)"وقد جيعل املستثنى متبوًعا واملستثنى من  تابًعا"  مالا:
 "ايـ فتح الم " 11

هـحته الـالمو توَسـمَّى الَم "اـي" مبعنـى        (3)ِليوَحـآجُّوُام قال السـمني: "قولـ    
ال مبعنى أآها َتْنِصـبو مـا بعـَدها ب ضـمار بــ       ،أنَّ" اي "احتلااما  ،أآها للتعليل

"اي "، وهي حرفو جرٍّ،... واملشـهورو يف لغـِة العـرِب َاْسـرو هـحته الـالِم؛ ألآهـا        
 .(4)وهي الهتح "  حرفو جر وفيها ُلَغيَّة  شاذَّة ،

 الدراسة:
، (5)حأ الم اجلر إذا وليها ظاهر الكسـر، ويـدخل ضـمن ذلـا الم "اـي"      

قد ورد عن بعض العرب فتح الم "اي"، قال األخهـ  "... وزعـم يـوآ  أن    و
آاًسـا مـن العــرب يهتحـون الــالم الـ  يف مكــان "َاـْي"، وأآشــدوا هـحتا البيــت،       

 فزعم أآ  مسع  مهتوًحا:  
 (6)يوؤاِمروآي َربيَعُة ُالَّ َيوم، * َلُأْهِلَك و وَأقرِتَ  الدَّجاجا

                                      
 .2/12: خلصائمل( ا1)
 .102( التسهيل: 2)
 .من سورة البقرة 76من اآلية: ( 3)
 .443/ 1الدر املصون :( 4)
، 149/ 3وشر  التسهيل البن مالا: ،434/ 2:ينظر احلجة للقراُ السبعة (5)

 .295واملغ : 
، 1/260 الزاهر يف معاآي الما  الناس:بال آسبة يف من حبر الوافر، وهو ( البيت 6)

/ 10اخلزاآة: ، ووتأمرآي، وألشربها"" :برواية185/ 11برواية "أتأمرآي"، والتحتييل:
 برواية " تواعدآي". 339
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 ، وأآ  مسع رجًلا ينشد هحتا البيـت مـنهم  وزعم خلف أآها لغة لب  العنرب 
 مهتوًحا:

 (1)َأْمَنعافُقلرتو لَكلرِبيَّْي ُقضاَعَة إآَّما * َتَخبَّرتوماآي أْهَل َفلرج، َل
وذلـا أن أصـل    ،يريد "ِمْن أهِل َفلرج،". وقـد مسعـت أآـا ذلـا مـن العـرب      

 .(2) الالم الهتح، وإمنا اسر  يف اإلضافة ليهرْ بينها وبني الم االبتداُ"
وقال الهراُ: "... وبنو سليم يهتحون الالم إذا استؤآهت، فيقولـون: لـيقم   

إذا  ي"اــ"زيــد، وجيعلــون الــالم منصــوبة يف اــل جهــة، امــا آصــبت ،ــيم الم  
   .(3)"يقالوا: جئت َلآخحت حق 

بهتح  ،ما انت آلتيا :مسع من أبي حزام العوكرلي (4)كي أن الكسائيوحو
بهـتح الـالم وسـكون     (5)"ليال يعلـم"   :  ابن جماهدالالم، وقرأ احلسن فيما رو

 ُ وُأْدغمــت  ،، وأصــل هــحته القــراُة "ألن ال"، وحوـحِتَفت اهلمــزُة اعتباطــاً (6)اليـا
    ًُ النــونو يف الــالم، فــاجتمع ثالثــة أمثــال،، فَثُقــَل الناــأو بــ ، فأبــدَل الوســَط يــا

 .ختهيهًا، فصار اللهُظ "َلْيال"

                                                                                    
 حيث فتحت الم "اي" على لغة بعض العرب . " َلُأْهِلَك و الشاهد : "

 ، برواية:59البيت من حبر الاويل لعبيد بن غاضرة العنربي يف الديباج ألبي عبيدة: ( 1)
 .فال حتمداآي بالوفاُ، ف منا        ختري،اآي أهل فلج ألمنعا

 وق أقف علي  يف مراجع أخر . 
 ة بعض العرب ." حيث فتحت الم "اي" على لغَأْمَنعاَلالشاهد : "

 .130،131/ 1معاآى القر ن: (2)
 .285/ 1معاآي القر ن: (3)
 .481/ 4، وشر  املهصل البن يعي :12/ 2ينظر سر الصناعة البن ج :  (4)
 .سورة احلديد 29من اآلية  (5)
 .466/ 1، وشواذ القراُا  للكرماآي: 153خمتصر شواذ القر ن: تنظر القراُة يف  (6)
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 تعقيب: 
؛ (1)علم أن فـتح الم اجلـر لغـة مشـهورة معروفـة      ذار غري واحد من أهل ال

أآها لغية ضعيهة يتوقـف عنـد مـا     ، والصواب(2)بو حيان لغة ال لغية لحتا جعل  أ
ال يقـاس عليهـا؛ اـي ال تتشـاب  مـع غريهـا مـن الالمـا ، قـال          و مسع منهـا، 

الزجــاج: "... وقــد حكــى بعــض البصــريني فــتح الم اجلــر، صــو قولــا: املــال   
ل: املـال َلَزيـدص، وهـحته احلكايـة يف الشـحتوذ اـاألوىل؛ ألن اإِلمجـا         ِلَزْيدص، تقو

ــا  الصــحيحة اســر الم اجلــر والم األمــر، وال يلتهــت ِإىل الشــحتوذ،     والرواي
ُو الـحتين هـم أصـل الروايـة، ومجيـع مـن           خاصة ِإذا ق يـروه النحويـون القـَدَما

ال أن الـحتي مسـع   ذارآا من الحتين رَووا هحتا الشاذ عندآا صادقون يف الرواية، ِإ
 . (3) منهم خماس"

 ـ اتصال ضمري الرفع بـ"آعم وبئ " 12
قال ابن هشام:"... من العوامل َما يْعمل ِفـي الظَّـاِهر َوِفـي الرموضـمر ِبَشـْرط      

ــئَ ،  ــَو آعــم َوب ــْيِن    اســتتاره، َوهو ــدان، َوآعــم رجَل ــاِن الزي َتقــول: آعــم الرهجَل
 .(4)لغية" الزيدان، َوَلا يوَقال: آعما ِإلَّا ِفي 

 الدراسة:
ــنيِ     ــا رجل ــدان ِآعَم ــال: الزي ــراُ أن يق ــا    ،أجــاز اله ــوا رجاًل ــدون ِآعمو والزي

باتصال ضمري الرفـع السـاان بــ "آعـم" و"بـئ "، وهـو مـا قـد حكـاه الكسـائي           
عـن بنـى أسـد، قـال الهـراُ:" وجيـوز أن َتـحْتار الـرجلني فتقـول:           (5)واألخه 

                                      
، 268/ 17، واجلامع ألحكام القر ن للقرطيب: 271/ 5الوجيز: احملررنظر ي (1)

 .259/ 10والدر املصون:
 .1661/ 4االرتشاف:  ينظر (2)
 .98/ 2معاآي القر ن وإعراب :( 3)
 .755غ : ( امل4)
 ، 4/242الكافية للرضي: ، وشر 1/180واللباب: ،1/86اإلآصاف: ينظر (5)

، 5/  3شر  التسهيل البن مالا:، و1111، 2/1102وشر  الكافية الشافية:
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واــحتلا  ،قوًمــا، وآعمــوا قوًمــابئســا رجلــني، وبــئ  رجلــني، وللقــوم: آعــم 
اجلمع من املؤآـث، وإمنـا وحهـدوا الهعـل وقـد جـاُ بعـد األمسـاُ ألن لــ "بـئ            

 ،وآعم" داللة على مد  أو ذمه ق يرد منهما محتهب الهعل، مثل: قامـا وقعـدا  
فهحتا يف "بئ  وآعم" مارهد اثري، ورمبا قيـل يف غريهمـا ممـا هـو يف معنـى "بـئ        

 .(1)وآعم"
علـى حـدِّ اتصـال  بالهعـل      الرفـع بهمـا يـدل علـى فعليتهمـا      واتصال ضـمري 

 .(2)املتصرف
عـن   َم" و"بـئ " إذا ذواـر  بعـد مـا يوغـ      عـ أنه "آ (3)ومحتهب أاثر النحويني

املخصــوص ال تتحمــل ضــمريه، بــل تــأتي جمــردة لإلســناد إىل مــا بعــدها صــو:  
ــدون آعــم الرجــال"، أو "آعــم رجــااًل"     ــرجالن"، و"الزي ــدان آعــم ال ــال "الزي . ق

سيبوي :" واعلـم أآـا ال توظهـر عالمـَة املضـمرين يف "آعـَم"، ال تقـول: ِآْعمـوا         
 .(4)رجاًلا، يكتهون بالحتي يهسره اما قالوا: مرر و بكلٍّ" 

 قال ابن مالا:
 (5)ق يأِ  إال يف شوحتوذص فاعلَما      ُقدِّما ورفعو "ِآعَم" مضمَر اسم،

 تعقيب: 
يح الحتي تبنى علي  قواعـد النحـو هـو مـا     بعد دراسة اللغية يتضح أن الصح

بعـض  علي  عامة العرب من منع اتصال ضمري الرفع بــ"آعم وبـئ "، حتـى إن    
د آقل اإلمجا  علي ، حيث قال: " أما "آعم" ف ن الضمري ال يكـون  النحويني ق

إال مهـرًدا مــحتاًرا علــى اــل حـال، صــو قولــا: آعــم رجًلـا زيــد، وآعــم امــرأة    
                                                                                    

، وشر  التسهيل للشيو خالد: 2523/  5، و،هيد القواعد: 124/ 10 والتحتييل:
 .35/ 3 ، واهلمع:2/784

 .268/ 1معاآي القر ن: (1)

 .75/ 2التصريح:، و912/ 2توضيح املقاصد:ينظر  (2)

 .1111/ 2شر  الكافية الشافية:( ينظر 3)

 .179/ 2الكتاب: (4)

 .2/1104:مع شرحها كافية الشافيةال (5)
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، واحلـأ أن اخلـالف   (1)ذلا بني البصريني والكـوفيني..."  ... ال خالف يف ،هند
 حكاه الكسائي واألخه  حيهظ، وال يقاس علي . واقع يف هحتا الضمري، وما

"ال  مـن أن يكـون    :وأما قول األخه  بعد آقل  ذلا عن بعض بـ  أسـد  
فلعـل   ،، فلي  مبسلم لـ ، والناقـل هلـحتا القـول مـن الكوفيـة      (2)فيهم التلقني" 

 .(3)، والكسائي موثوْ بنقل  وأماآت نيل  آصرت  ملحتهب البصريالدافع 
 ـ إلغاُ النصب بـ "إذن" مع استيهاُ الشروط 13

وهـي لغيـة    ،قال املرادي: "وبعض العرب يلغي "إذن" مع استيهاُ الشروط
 .(4) وسيبوي ، وال يقبل قول من أآكرها" ،حكاها عيسى ،آادرة

 الدراسة:
العرب ال يعملون "إذن" مـع اسـتيهاُ الشـروط،    حكى سيبوي  أن آاًسا من  

يف  ،ذاك إذن أفعــلو :قــال:" وزعــم عيســى بــن عمــر أن آاســًا مــن العــرب يقولــون 
ــا      اجلــواب، فــأخرب  يــوآ  بــحتلا فقــال: ال تبعــدن ذا، وق يكــن لــريوي إال م

 .(6)يا رسول اهلل"  ومن  احلديث "إذن حيلفو، (5)مسع، جعلوها مبنزلة "هل وبل" 
طاهر أن ما رواه عيسى من الرفع إمنا جاز ذلا في ؛ ألآ  فعل حال ال  وزعم ابن

 .(8)، وهو ضعيف إذ ال يلتب  مثل  على سيبوي ، ويزعم أآ  لغة(7)مستقبل
                                      

 .545/  1شر  اجلزولية لببحتي:  (1)

 .2052/ 4االرتشاف:  (2)

 .154املسائل املتهأ عليها بني النحويني للباحث: دخيل بن غنيم العواد: ( 3)

 .363اجلنى: ( 4)
 .16/ 3الكتاب:( 5)
ِإنَّ }َبابو  الُقْر ِنـ ِاَتابو َتهرِسرِي  4549ـ رقم احلديث:  34/ 6صحيح البخاري:( 6)

َْ َلهوْم  .{الَّحِتيَن َيْشَترووَن ِبَعْهِد اللَِّ  َوَأْيَماِآِهْم َثَمًنا َقِليًلا، ُأوَلِئَا اَل َخاَل
 .1651/ 4االرتشاف:( 7)
 .73/ 3املساعد: ينظر ( 8)



 

 
65 

 العربيةجملة العلوم 
 هـ1440 ربيع اآلخراخلمسون واحلادي العدد 

 

ورواية عيسـى قـد تلقاهـا البصـريون ِبـالرقبووِل، َوَواَفَقهوـْم َثْعَلـب، َوَخـالف         
بْعدَها، َقاَل َأبوو َحيَّان: "َوِرَواَية الثَِّقة  َساِئر الرُكوِفيهني، َفلم جيز أحد ِمْنهوم الرهفرع

َمقربووَلة، َومن حهظ حجَّة على من ق حيهظ، ِإلَّا َأآََّها ُلَغة آادرة جـًدا؛ َولـحَتِلا   
 .(1)أآكرها الركَسائي َوالرهراُ على اتسا  حهظهما َوَأخحتهَما بالشاذ والقليل

عملـها األاثـرون محًلـا    واإلهمال هو القياس؛ ألآهـا غـري خمتصـة، وإمنـا أ    
علــى "ظــن"؛ ألآهــا مثلــها يف جــواز تقــدميها علــى اجلملــة، وتأخريهــا عنهــا،    
وتوساها بني جزأيها، اما محلت "ما" على "لي " ألآها مثلها يف آهي احلال، 

 .(2)واملرجع يف ذلا ال  إىل السما 
 واملشهور من لسان العرب النصب يف املضار  إذا توفر  الشروط اآلتية:

"ِإذْن ُأاافَئا". فِ ن تقدم عليها مبتدأ أو شـرط أو قسـم ق    :ألول: التصدر مثلا
 تعمل، وارتهع الهعل بعدها مثل: "َأآا ِإذْن ُأاافئوا"، واهلل إذن ُأاافئوا".

قــول ملــن فــ ن اــان الهعــل حاليــًا يف املعنــى رفعتــ ، ت   ،الثــاآي: االســتقبال
 ي  غري.ا صادقًا" بالرفع لحيدثا خبرب: "ِإذن َأظنه

فــ ذا فصــل بــني "ِإذن" واملضــار  فاصــل باــل عملــها   ،االتصــال :الثالــث
"ِإذن َأآا ُأاافئوا" بالرفع فحسـب، وقـد اغتهـروا     :تقول ،وارتهع الهعل بعدها

ــة  ــم و"ال" النافيـ ــل بالَقسـ ــول ،الهصـ ــيَع  :تقـ ــا" " إذن ال َأضـ "ِإذْن واهلل ُأاافَئـ
 .(3)جهَدك"

اهلا ال غري إن دخلت يف الهعل يف ابتداُ وذهب ابن يعي  إىل أآه  جيب إعم
ذهــب إليــ  ابــن عصــهور، فقــال: "وإن وقعــت صــدرًا   - ً أيضــا -اجلــواب، و 

                                      
 .376/ 2ينظر اهلمع:  (1)
 .370/ 2، والتصريح :478ينظر شر  ابن الناظم على األلهية:  (2)
، و،هيد 1651/ 4، واالرتشاف:20/ 4ينظر شر  التسهيل البن مالا: (3)

 .4163/ 8القواعد:
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 .(1)"فاإلعمال لي  إال 
 تعقيب: 

بـ "لغيـة"،   قد وصف األول: أن إلغاُ النصب بـ "إذن" مع استيهاُ الشروط
، وشـاذ ال  (4) وقليلـة جـداً   ،(3)، وضـعيهة (2)بأآـ  لغـة آـادرة   ـ أيًضـا ـ    صـف    وو
، وال هحته األوصاف تؤاد قبحها، وقلة الناطقني بها، ومما يؤيـد هـحتا   (5)عتربيو

  .   آاس من العربأن سيبوي  ق يوحدد الناطقني ب هماهلا، ووصههم بأآهم 
 (6) ذار املرادي بعد أن أورد اللغية أآ  "ال يقبل قـول مـن أآكرهـا"   أن ما الثاآي: 

 جيب الوقوف على ما مسع، وال يقاس علي .أآ   ؛ إالصحيح؛ لرواية الثقا 
 ـ فتح الم األمر 14

 ، وعن (8)فعاًل مضارعًا (7)"ِلَتأرَلْف ُقَرْي "قال السمني: "...وقرأ عكرمُة 
 .(11)وهي ُلغَيَّة " ،(10)على األمر، والالمو مكسورة ، وعن  فَْتحوها مع األمِر (9)لِيَأرَلفْ"" 

                                      
 .172/ 2، وشر  اجلمل :226/ 4ينظر شر  املهصل: (1)
 .426/ 3، وحاشية الصبان:72/  3، واملساعد: 1240/ 3ينظر توضيح املقاصد: (2)
 .23/ 6ينظر املقاصد الشافية: (3)
 .172/ 2بن عصهور:شر  اجلمل ال (4)
 .64رصف املباآي للمالقي:  (5)
 .363اجلنى: ( 6)
 سورة قري . 1اآلية: . "ِلِ يَلاِف ُقَرْي ،( القراُة املتواترة "7)
 .473/ 15رو  املعاآي:، و619/ 24 للاربي:( ينظر جامع البيان 8)
 .202/ 20، واجلامع ألحكام القر ن:180تصر شواذ القر ن: ينظر خم( 9)
، وفتح 548/ 10البحر احمليط:. تنظر القراُة يف ِهَلاِل ْبِن ِفْتَياَنقرأ بها أيًضا ( و10)

 .609/ 5القدير للشوااآي:
 .114/ 11الدر املصون:( 11)
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 الدراسة:
وقد حكاه األخه  والكسـائي   ،م األمر على الهتحمن العرب من يب  ال

وبنـو سـليم يهتحـون الـالم إذا اسـتؤآهت      :"...، قال الهـراُ  (1)عن بعض العرب
 "واو"أآهـم ال يهتحوآهـا إال إذا ق يكـن قبلـها      :، يريـد (2)ليقم َزْيدو"  :فيقولون

، وروي عن الهراُ ـ أيًضا ـ أآهـا تهـتح لهتحـة اليـاُ بعـدها،        (3)أو "ثم"  "فاُ"أو 
فظاهر هحتا أآهـا ال تهـتح إذا اآضـم مـا بعـدها صـو: "ُليكـرم"، أو اآكسـر صـو:          

 .(5)، وقد آوسب الهتح لقبيلة عكل(4)"ِلتأذن"
، وقـد تسـكن للتخهيـف إذا اـان     (6)َلاِم الرَأْمِر هوَو َمْشهوورو ُلَغِة الرَعـَربِ  روَوَاْس

قـال ابـن جـ : "مـن ذلـا قـراُة       ، (7)زيـدٌ فلرـيقم   :و قولاــــــــــبلها شيٌُ صق
األصـل يف   ـ  لعمـري ـ ، قال أبو الهتح: "هـحتا    (8)َفِلَيَتَواَِّل الرموْؤِمنووَناحلسن: 

ــاآوا       ــا، وإذا ا ــروا إســكاآها ختهيًه ــم أق ــر أن تكــون مكســورة، إال أآه الم األم
ف سـكاآها مـع    ،وآها مـع قلـة احلـروف واحلراـا     موْره فلرَيُقْم، فيسـكن  :يقولون

، َفِلَيَتَواَِّل الرموْؤِمنوـونَ  :اثرة احلروف واحلراا  أمثل، وتلا حاهلا يف قول 

                                      
 .1/236:القر ن للنحاس إعراب ( ينظر1)
 .285/ 1معاآي القر ن:ينظر ( 2)
 .1855/ 4االرتشاف:ينظر ( 3)
 .1268/ 3وضيح املقاصد:، وت198/ 2البحر احمليط :( ينظر 4)
 .180خمتصر شواذ القر ن: ( 5)
/ 9، و،هيد القواعد:622/ 1:البن األثري، والبديع 219/ 2األصول:ينظر  (6)

4306. 
 .219/ 2األصول:( 7)
، والبحر 76/ 7سورة إبراهيم، تنظر القراُة يف الدر املصون:  11( من اآلية: 8)

 .416/ 6احمليط:
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فـ ن مصـارفة األلهـاظ بـاب معتمـد       ،فاعرف ذلا ،ال سيما وقبلها اسرة اهلاُ
 .(1) "يف االستثقال واالستخهاف

 وقد عللوا اسرها بأمور:  
 .(2)ىل اجلزم؛ ألآها حراة مقابل مقابل  وهو اجلرـ أآ  أقرب إ1

ـ أن يف ذلــا محــاًل علــى الم اجلــر؛ ألن عملــها آقــيض عملــها. ومــن      2
 اما حيمل النظري على النظري.   ،االمهم محل النقيض على النقيض

ــداُ الــ  تــدخل علــى األفعــال املضــارعة     3 ــ للهــرْ بينهــا وبــني الم االبت ـ
 ،لضـارب  :"إن زيـًدا ليضـرب"، أي   :آـا تقـول  أال تـر  أ  ؛ألمساُ الهاعلني

فيلتــب  بقولــا: "إن زيــًدا  ،فكرهــوا أن يقولــوا يف األمــر: "إن زيــًدا ليضــرب"
 .(3)لضارب

 .(4)ـ أآها إذا فتحت أشبهت الم التوايد 4
 عقيب: ت

، وتابعـــ  يف ذلـــا (5)"َوَفـــْتحو َلـــاِم الرـــَأْمِر ُلَغـــة  َمْعرووَفـــة "  قـــال الشـــوااآي:
، وق تــتكلم بــ  إال قبيلتــان عربيتــان  "معروفــة"وال أدري معنــى ، (6)القنــوجي

 بيت شعري غري معروف:إال فقط، ولي  ل  شاهد 
 (7)اراَصن يويرقد َل َلريقْد ثمه        آٌيا َدا وما فيَهاَهدَآأَل

                                      
 359/ 1احملتسب:( 1)
 .58/ 4التسهيل البن مالا: شر  (2)
 184اجلنى: ( 3)
 .98/ 2معاآي القر ن وإعراب  :( 4)
 .609/ 5فتح القدير:( 5)
 .398/ 15فتح البيان يف مقاصد القر ن: ( 6)
 .البيت من حبر الوافر، وق أقف على قائل ( 7)
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 (1)اراَصن يويرقد َل َلريقْد ثمه        آٌيا َدا وما فيَهاَهدَآأَل
ــال الزجــاج:  ــت ِإىل الشــحتوذ  ق ــون    ،"وال يلته ــروه النحوي ــة ِإذا ق ي خاص

ُو الحتين هم أصل الرو اية، ومجيع من ذارآا من الـحتين رَووا هـحتا الشـاذ    القَدَما
 .(2) ِإال أن الحتي مسع منهم خماس" ،عندآا صادقون يف الرواية

 صدر الكالم "ام" اخلربية مهارقةـ  15

قــال الســيوطي: "... َوجيــب َتقرِدميــ  ِإن تضــمن شــرًطا َأو اســتههاًما، خالًفــا 
ْيِهَمـا، َأو َآصــب  فاصــًلا َجــَواب  للكوفيـة ِفيَمــا قصــد ِبـِ  اســتثبا ، َأو أضــيف ِإلَ  

"أما"، َأو َأمر ِفيِ  الرَهاُ، َأو َااَن َمْعموول موَهسهر الرَجواب، َأو "ام" اخلربية ِإلَّا ِفي 
 .(3)لغية"

 الدراسة:
، صــو: لصــدر الكــالم "اــم" اخلربيــةمهارقــة جــواز أن  (4)حكــى األخهــ 

 :فكمـا جـاز القـول   فككت ام عان،، وملكت ام غالم؛ ألآهـا مبعنـى "اـثري"    
 ملكت اثرًيا من الغلمان، وفككت اثرًيا من العناة جاز أن ال تتصدر "ام".

َأَوَلـْم َيْهـِد َلهوـْم َاـْم     وقد سبأ الهراُ األخهـ  يف ذلـا، فقـال:" قولـ :      
أوق تهـدهم القـرون    :اأآـا قلـت   َيْهـدِ "ام" ِفي موضع رفع بــ   (5)َأْهَلكرنا

 .(6)الرَهاِلكة"
                                      

 .البيت من حبر الوافر، وق أقف على قائل ( 1)
 .98/ 2معاآي القر ن وإعراب :( 2)
 .7/ 2اهلمع:( ينظر 3)
، واملساعد: 1469/ 3، 784/ 2، واالرتشاف:35/ 10 ،7/39التحتييل:( ينظر 4)
2 /114. 
 سورة السجدة. 26( من اآلية: 5)
 .333/ 2معاآي القر ن:( 6)
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؛ ألنَّ العرب ق يسـمع منهـا إال  َأن يوجعـل صـدرًا، فـيمكن إن      وهحتا فاسد
 .(1)حلظَت يف ذلا احلمل على "روبَّ" اما قالوا؛ ألآهها تلزم الصدر ب مجا 

اما أنه املعنى الحتي تؤدي  األداة واحتلا الوظيهة خيتلف يف حال اسـتبداهلا  
مبعنى "اـثري"،  ولو جاز على قول : أن ال تتصدر "ام" ألآها  ،باسم من معناها

ولهظ "اثري" ميكن أال تتصدر جلاز ـ أيًضاـ أال تتصدر "ايف" االسـتههامية. فـ ذا     
 :قلنا: ايف حالا؟ فـ "ايف" مبعنى "أستههم" عن حالا"، إذ ميكن أْن يقـال 

فهحتا القياس ال جيوز؛ ألنه العربية لغة القصد واإلجياز يف  ،عن حالا استههم
 .(2)إيصال املعاآي إىل املتلقي
َأَلْم َيَرْوا َاـْم َأْهَلكرَنـا َقـْبَلهوم مِّـْن      :محل قول  تعاىل (3)وقد أجاز الكوفيون

 .على ذلا اما تقدم ذاره عن الهراُ  (4)الرُقرووِن َأآَّهوْم ِإَلْيِهْم اَل َيْرِجعووَن
َوَاحَتِلَا َقول اْبـن عوْصـُهور   ... :"، قال ابن هشام(5)البصريون ذلا وق جيز

، َلَها الصَّْدر "ام"َفاعل َمْردوود ِبَأن  "ام"ِإن   (6)م يهد َلهوم ام أهلكناأفلِفي 
َُ على ُلَغة َرِديَئة َحَكاَها الرَأْخَه  َعـن َبعضـهم َأآـ  َيُقـول    : َوَقول   :ِإن َذِلا َجا

ــيم     ــن الصــدرية خاــأ َعِظ ــا َع ــد فيخرجه ــام اهلل   ؛ملكــت اــم عبي ِإْذ خــرج َاَل
َوِإآََّما الرَهاِعل ضمري اْسم اهلل سوْبَحاَآ و َأو ضـمري الرعلـم    ،َلَغةسوْبَحاَآ و على َهحِته ال

علـى الَقـْول ِبـَأن الرَهاِعـل      أهلكنـا  َأو الرهد  الرَمْدُلول َعَلْيـِ  ِبالرِهْعـِل َأو مجَلـة   
َأو ِبَشْرط َاوآَها مقوآـة ِبَمـا يعلـأ َعـن الرَعَمـل َوالرِهْعـل        ،يكون مجَلة ِإمَّا موالًقا

                                      
 .50/ 2شر  اجلمل البن عصهور:( ينظر 1)
 .514( ينظر مسائل اخلالف النحوية يف ارتشاف الضرب لنزار عبد اللايف: 2)
 .69/ 4احملرر الوجيز: ( ينظر 3)
 .ي سورة  31ية: ( من اآل4)
 .5772/ 9اهلداية اىل بلوغ النهاية ملكي بن أبي طالب:، و156/ 2كتاب: ينظر ال( 5)
 .سورة ط  128( من اآلية: 6)
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ظهر لي َأَقاَم زيد َوجوز َأبوو الرَبَقاُ َاوآ  ضـمري اإلهـالك الرَمهرهوـوم     :َآْحو ،يقلِب
 .(1)"َوَلْيَ  َهحَتا من املواطن الَِّتي يعود الضَِّمري ِفيَها على الرموَتَأخر ،من الرجوْمَلة

 اختلف يف جواز القياس على هحته اللغة على قولني:قد و
 ألآها قليلة.ول: أآ  ال جيوز القياس عليها األ

: أآ  جيوز القيـاس عليهـا وإن ااآـت قليلـة؛ ألآهـا لغـة مـن لغـا          واآلخر
 .(2)العرب، واختار هحتا القول أبو حيان وابن عقيل واملرادي

 تعقيب :
 تبني مما سبأ أن مهارقة "ام" اخلربيـة للصـدارة قـد وصـه  بعـض النحـويني      

علـى اسـتقباحها،    ، ووصـه  بعضـهم بأآـ  لغيـة، وهـحتا يـدل      (3)بأآ  لغـة رديئـة  
 وضرورة البعد عنها.  

*      *      * 

                                      
، وبصائر ذوي التمييز يف لاائف الكتاب العزيز 244 ( ينظر املغ :1)

 .387، 386/ 4:للهريوز بادي
، 3/1341يح املقاصد:، وتوض35/ 10، والتحتييل:2/784االرتشاف:( ينظر 2)

 .114/  2واملساعد: 
 .4699/ 2، واهلمع:1/ 3االرتشاف: ( ينظر 3)
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 املحبث  الثاني
 صريفالالتقعيد ة يف يهَغلُهال أثر 

 ـ قلب ياُ الثالثي الثاآية واًوا عند التصغري  1
"شوـَويه" ِبـالرَواو َوَتْشـديد     :"وَلـا تقـل  :  (1)"... َقـاَل اجلـوهريُّ  :قال الزبيـدي 

ِإدريـَ  بـِن مووسـى النَّْحـِويِّ، بـل َسـاِئر الرُكـوِفيهني،         الرَياُ، َأو ُلغيَّة  حكيت َعـن 
 .(2) َقاَل  َشيخَنا" ،واستعَملها امُلولَّدوون ِفي َأشعارهم

 الدراسة:
أن تقلــب اليــاُ واوًا عنــد َتْصــِغري صــو: شــيُ، وعــني،  (3)أجــاز الكوفيــون

بن مالا وسري، فيقولون يف َتْصِغريها: شووي، وعوَوينة، وسوَوير، وقد تبعهم ا
   .(4)يف التسهيل

 وقد استدلوا على جواز قلب الياُ واًوا بثالثة أمور:
أن ما قبلها مضـموم، امـا قيـل يف ضـارب: ضـويرب، وبالقلـب        :األول

 حيصل التناسب.
 الهرار من اجتما  الياُا . :الثاآي
السما  عن العـرب؛ حيـث جـاُ  المـا  أصـلها اليـاُ، وقـد قلبـت          :الثالث

 ويف شيو: شويو، ويف بيت: بويت. ،يف بيضة: بويضة بالواوواًوا، اقوهلم 
 .(5)" وهو أضعف الوجوه" :القلب قال السريايف عن هحتا

جيب ثبو  الياُ، قال سيبوي :" هحتا باب حتقري ما ااآت  (6)وعند البصريني
                                      

 جد االم  يف تاج اللغة وصحا  العربية.ق أ( 1)
 .295/ 1تاج العروس:( 2)
 .355/ 7، واملقاصد الشافية:498/ 3، واملساعد: 359/  1( ينظر االرتشاف: 3)
 .284( ينظر: 4)
 .220/ 4 :كتابالشر   (5)
، وأمالي ابن 281ـ 279/ 2، واملقتضب: 462،481، 461/ 3:الكتاب( ينظر 6)
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األلف بداًل من عين  إن ااآت بداًل من واو ثم حقَّرت  ردد  الواو، وإن ااآت 
 ،اما أآَّا لو اسَّرت  ردد  الواو إن ااآت عين  واوًا ،ردد  الياُ بداًل من ياُ

وذلا قولا يف بابص: بويٌب، امـا تقـول: أبـواٌب،     ،والياُ إن ااآت عين  ياُ
ب وأآيـٌب، فـ ن حقَّـر  آـاب اإلبـل فكـحتلا؛       آيـا وآابص: آييـٌب امـا تقـول: أ   

 .(1) ألآَّا تقول: أآياٌب"
يينــة ييُ وعويــت وشــيو علــى: شوــَشــْيُ َوعــني وب :وعلــى ذلــا يصــغرون

ييو ِبِ ْثَبا  الرَياُ َوضم احلرف األول، وما جاُ بقلب  واًوا فهي ألهاظ  ييت وشووبو
شاذة  على غري القياس؛ ألن الثاآي يف بنية التصغري وهو الياُ جيب هلا التحـرك  

 ،والضـمة ال تقـو  علـى قلبهـا إال إذا ااآـت سـاانة اــ موـوقن وصـوه          ،بالهتح
بـل قويـت اليـاُ     ،فلم تقرَو احلراة عليها ،املتحراة؛ ف آها قوية باحلراةخالف 

ِشــَيْيو وِبَيْيــت  :فقــالوا ،لكــن علــى اجلــواز ،علــى الضــمة حتــى قلبتهــا اســرة
 .(2)وِآَيْيب

 وقد استدلوا بأمرين:
 يردان األشياُ إىل أصوهلا. فهما األول: أن التصغري ااجلمع؛

فوجب أن تـرد إليهـا    ،ُ وما أشبهها الياُالثاآي: أن األصل يف هحته األمسا
 (3)اما رد ما اان أصل  الواو إليها.

 تعقيب:
ــة للمــحتهب       ــة موافق ــى اســتعمال هــحته اللغي ــة عل ــة العربي وافــأ جممــع اللغ

"تصـغري مـا ثاآيـ      :الكويف؛ طبًقا ملا جاُ يف آمل قراره الحتي جـاُ حتـت عنـوان   

                                                                                    
 .211، 210، 209/ 1، وشر  الشافية للرضي: 193/ 2الشجري 

 .462، 461/ 3الكتاب: ( 1)
 .356/ 7املقاصد الشافية: ( ينظر2)
ة ، والقرارا  النحوية والصرفية جملمع اللغ707/ 4ينظر النحو الوايف لعباس حسن: (3)

 .581العربية بالقاهرة مجعًا ودراسة وتقوميًا خلالد بن سعود العصيمي: 
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السم الثالثي يـرد إىل أصـل    من ا ،حرف علة": "ما ثاآي  ألف، أو واو، أو ياُ
عند التصغري، وجيوز فيما أصـل ثاآيـ  اليـاُ أن يقلـب واًوا عنـد التصـغري أخـحًتا        

ولـورود السـما  بـ ، وعلـى هـحتا       ،مبحتهب الكوفيني في ، وجتويز ابن مالا ل 
، وشـويو  ،وشـيُ... أن يقـال: عوينـة    ،وليهـة  جيوز يف تصغري: عني وشـيو، 

 .(1) وشويُ" ،ولويهة
ــا      واحلــ     ــب إال الم ــن املســمو  بالقل ــب النحــويني م ــحتار يف ات ــ  ق ي أ أآ

 ،ولي  هناك لب  يوجب القلـب فـال ميكـن القـول بـ طالْ إجازتـ        ،معدودة
قال ابن هشام:" وال جيوز "شويُ" تصغري  ،(2)مع إمكان خترجي  على الشحتوذ 

 .(3)"شيُ"؛ ألآ  لي  من االم العرب"
   .(4)عوا الناأ ب لحتا ضعه  بعض النحويني جًدا، ومن

 ـ إحلاْ تاُ املؤآث ياُ 2
قال أبو حيان:"... وإن اان الضمري غري هاُ، فاإلسكان وحلاْ اهلاُ صو: 

     ُ وضـــَرْبْت  ،ويضــرْبْن ويضــرْبَن ْ   ،غالِمــْي وغالِمَيــْ ، يف لغــة مــن فـــتح اليــا
علــى اخلــالف الــحتي تقــدم، وَضــَرْبِت وضــرْبِتْ ، ويف لغيــة تســتتبع     ،وضــرْبَتْ 

 .(5) التاُ فتقول: ضرْبِتي " اسرة
 الدراسة:

حلأ بعض العرب تاُ املؤآث ياُ، فيقولون: أآـ  فعلـ  وضـرْب ، قـال     أ
ون ـــــــــربِتي  فيلحقــــــــــًا يقولــون: ضـــــــــ"وحــدث  اخلليــل أن آاس وي :ــــــسيب

                                      
 .154اتاب يف أصول اللغة من إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة:  (1)
، والقرارا  النحوية والصرفية جملمع اللغة 707/ 4ينظر النحو الوايف لعباس حسن: (2)

 .582العربية بالقاهرة: 
  .325شر  اجلمل:  (3)
، وتثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن 220/ 4ينظر شر  اتاب سيبوي  للسريايف:( 4)

 .31/ 3، ولسان العرب:167/ 2، واللباب يف علل البناُ واإلعراب:147مكي الصقلي: 
 .823، 822/ 2االرتشاف:( 5)
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، ومنـ   (3)، وعـدي بـن الربـاب   (2)، وقـد آسـبت لربيعـة   (1) الياُ، وهحته قليلـة " 
 الشاعر: قول

 ي ْمفما أخاأِ  يف الره     رميِتي  فأقصدِ  
 (4)  أعارتكيهما الظ بَي      بسهمنِي مليحني

 .(6)، ووصهها ابن األثري بأآها قليلة (5)وقد وصهها األخه  بأآها لغة رديئة 
 تعقيب:

ُ   ظهر أن  ، اللغة اجليدة ال  شاعت عند العرب االاتهاُ بالكسـرة بعـد التـا
 .ثقيل قليل االستعمال عرب تاُ املؤآث ياُبعض الوأن إحلاْ 

 املضموم الهاُاألمر املضعف ـ اسر املدغم في  قبل هاُ الغائب يف  3
قال ابن احلاجب:"... واوجوب الرَهْتح ِفي َآْحو: ردَها، َوالضَّم ِفي َآْحو: 

 .(7)رده على الرَأفرَصح، َوالرَكْسر لغية "
 الدراسة:

املضـموم  األمـر املضـعف   ل هـاُ الغائـب يف   أجاز ثعلب اسر املدغم فيـ  قبـ  
وزرِّه، مثــل: مــدُّ، ، زرر عليــا قميصــا، وزرُّه، وزرَّه االهــاُ، فقــال: " و

                                      
 .200/ 4الكتاب:( 1)
 .919، 912/ 2االرتشاف:( 2)
 .506عبث الوليد للمعري:( 3)
، وشر  الرضي 403/ 1بيتان من حبر اهلزج، وهما بال آسبة يف مشكل إعراب:( ال4)

 .269، 268/  5، واخلزاآة: 420/ 2على الكافية :
 .912/ 2( ينظر االرتشاف:5)
 .15/ 2البديع يف علم العربية:( 6)
 .4674/ 9، وينظر ،هيد القواعد:59/ 1الشافية يف علم التصريف:( 7)
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مــن آــاس مــن بــ  عقيــل، يقولــون:   (2)، ومسعــ  األخهــ  (1)ومــدَّ، ومــدِّ" 
 .(3) "وحكاه الكوفيون" قال أبو حيان: ،"مِده، وعِض "، بالكسر

ضـمري الغائـب، قـال سـيبوي : "... َفـِ َذا       والتزم مجهور العرب الضـم عنـد  
ُو َمْضمو َقاُلوا: وا: "مودُّوا، َوَعضُّوا"، ِإَذا ــــوَمًة َضمُّوا، َاَأآَّهوْم َقاُلــــــــَااَآِت الرَها

فكــأنه الـدال قــد   ،لـم يعتــده بوجودهـا  ف ؛؛ وذلــا ألنه اهلـاُ خهيهــة  (4)"موـدُّهو َوَعضُّـ و"   
فكمـا أنه األلـف ال يكـون مـا قبلـها إل ـا        ،و"رودُّوا" ،رودَّا"" :صـو  و،األلف والوا هاولي

 .(5)والواوو الساانة ال  هي مدهة  ق جيز فيما قبلها إل ا الضم ،مهتوًحا
وقــد  ،وجــوز ثعلــب الهــتح يف الهصــيح امــا تقــدم، فتقــول: "رودَّه وَعضَّــ 

غري قليل الواو الساانة بعد الهتحة  سوالقياس ال مينع ؛ ألن جم ،غلا  مجاعة
 .(6)اـ: َقْول وَطْول

 تعقيب:
وقـد   لضم عند ضمري الغائب،قد التزموا امجهور العرب ظهر مما تقدم أن 

 .والصواب ما تقدم ،(7)"وهو رأي األاثرين"  قال ابن عقيل عن الهتح:
 ـ إدغام  خر الهعل الساان املدغم في  إذا اتصل بضمري الرفع 4
ما التصال  بضمري مرفو ، أو لكـون مـا   قال ابن مالا:"... إن سكن ثاآيه 

 .(8) هما في  " أفعل " تعجًبا تعني الها، واإلدغام قبل الضمري لغية"
                                      

 .764/ 2والتصريح:، 267( ينظر الهصيح: 1)
 .1649/ 3، وتوضيح املقاصد:494املهصل: ( ينظر 2)
 .3/345، واملساعد: 725/ 2االرتشاف:( ينظر 3)
 .532/ 3الكتاب:( ينظر 4)
 .1649/ 3توضيح املقاصد:، و297/ 5: ( ينظر شر  املهصل البن يعي 5)
 .764/ 2، والتصريح:246/ 2شر  الشافية للرضي:( ينظر 6)
 .3/345: ( املساعد7)
 .321التسهيل:  (8)
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 الدراسة:
إذا سـكن ثـاآي املـدغمني التصـال  بضـمري       (1)أجاز بعض ب  بكر بن وائـل 

مرفو  إسكان األول املتحرك وحتريا الثاآي الساان واإلدغام؛ لثقـل اجتمـا    
قال سيبوي : "وزعم اخلليل أنَّ أآاسـًا مـن    ،ون: ردََّآا وَمرََّآا وَردَّ املثلني فيقول

 .(2) وَردَّ  جعلوه مبنزلة "ردَّ وَمدَّ" ،وَمدََّن ،َردََّن :بكر بن وائل يقولون
وقد َوَصَهَها السريايف بأآها لغة رديئة فاشية يف عوام أهـل بغـداد، ووصـهها    

يَلة ، ووصـهها ابـن مالـا بأآهـا رديئـة، ووصـهها املـرادي        الرَِّضيُّ ِبَأآََّها َشاذَّة  َقِل
   .(3)والشاطيب والشيو خالد بأآها ضعيهة

أآ  إذا سكن  خر الهعل املدغم في  التصال  بضمري  (4)وعند مجهور العرب
واالتصـال بالضـمري    ،الرفع وجب الها؛ ألنَّ اإلدغـام يوجـب تسـكني األول   

واـان حتريـا    ،رًا من التقـاُ السـاانني  يوجب تسكني الثاآي، فوك اإلدغام فرا
األول أوىل؛ ألنَّ حرات  تدل علـى وزآـ ، وهـي مـع التسـكني موْحَتَمـٌل َاْوآوهـا        
فتحًة أو اسرًة أو ضمًة، خبالف حراة الثاآي؛ ف آَّ  ال يوشا يف أآَّها فتحـة؛ إذ  

:" املتحرك بها  خر فعل ماو، وقد عوِلَم اوآ  مبنيًا على الهتح، قال السـريايف 
وأمجــع علــى ذلــا جــل العــرب مــن أهــل احلجــاز وبــ  ،ــيم وأاثــر العــرب، 

"ردد "، و"هـن يـرددن"، و"يضـربن"، و"يـحتهنب"، ولـزم بنـو ،ـيم         :فيقولون
                                      

، 343/ 1، واالرتشاف:419ينظر املمتع الكبري يف التصريف البن عصهور:  (1)
 .5271/ 10و،هيد القواعد:

 .3/535الكتاب: ( 2)
، وإجياز التعريف 3/245 الكافية للرضي:، وشر  268/ 4شر  الكتاب:( ينظر 3)

واملقاصد ، 1647/ 3توضيح املقاصد:و، 209يف علم التصريف البن مالا: 
 .765/ 2التصريح: ، و471/ 9الشافية:

 .307/ 2، والكناش:101/ 1احلجة للقراُ السبعة:( ينظر 4)
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وغريهم اإلظهار يف هحتا؛ ألن احلرف الثاآي لزم  سكون يؤمن من احلراـة فيـ    
القـوم"،  "اردد الرجل"، و"اضـرب   :لساان يلقاه من بعد، اما يلقاه يف قولا

 .(1)فلما اان احلرف املتصل ب  منع  ذلا ق حيراوه حبال"
 قال ابن مالا:

 رنــــــــــوفاَّ حيثو مودغمه في  َسكن... لكوآ  مبوضَمر الرهفع اقت
 (2) حللت ما حللت  ويف... جزم ص وشب  اجلزم ختيريه قهي صوو:
 تعقيب: 

ذاـره اجلمهـور مـن     ما جاُ يف القر ن الكـريم واحلـديث الشـريف يؤاـد مـا     
،  (3)ُقــْل ِإْن َضــَللرتو َفِ آََّمــا َأِضــلُّ َعَلــى َآهرِســي وجــوب الهــا، قــال تعــاىل: 

"َحتَّـى ِإَذا َرَأْيَنـا    ، ويف احلـديث:  (4)َآْحـنو َخَلقرَنـاهوْم َوَشـَدْدَآا َأْسـَرهومْ    وقال: 
، ويف حـديث  خـر: "َفَأَآـا َواللَّـِ      (5)جودوَر الرَمِديَنِة َهِشْشـَنا ِإَلْيَهـا، َفَرَفْعَنـا َمِايََّنـا"     

َُ َيْشَتِدْدَن، َقْد َبَدْ  َخاَلِخُلهونَّ َوَأْسووُقهونَّ ، ثم إن ـ هنـاك ـ ثقًلـا     (6)" َرَأْيتو النَِّسا
، إدغام  خر الهعل الساان املدغم في  إذا اتصل بضمري الرفـع من  ًاواضًحا آاجت

دغـام موقـف الـرفض وعـدم     إىل وقوف النحـويني مـن هـحته اإل    وهو الحتي أد 
القبول؛ لحتا رأينا منهم ألهاظ التقبيح واالستهجان، وقد تنوعت بـني الوصـف   

                                      
 .268/ 4شر  الكتاب:( 1)
 .80، 79ألهية ابن مالا: ( 2)
 سورة سبأ. 50( من اآلية: 3)
 سورة اإلآسان. 28( من اآلية: 4)
ـ َبابو َفِضيَلِة ِإْعَتاِقِ  َأَمَت و، ثومَّ َيَتَزوَّجوَها ـ ِاَتابو النَِّكاِ  ـ 1047/ 2صحيح مسلم:( 5)

 .1365رقم احلديث: 
 .4043ـ ِاَتابو امَلَغاِزي ـ باب غزوة أحد ـ رقم احلديث:  65/ 4صحيح البخاري: ( 6)
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، ثم وصـف  ضعيهةو َشاذَّة  َقِليَلة ،ولغة رديئة فاشية يف عوام أهل بغداد،  بأآها
   ابن مالا هلا بأآها لغية.

 وليها الم التعريف اـ اسر آون "من" اجلارة إذ 5
ُِ     (2)ِمنبكسر آون   (1)ِمِن اهللُ  ر"وُق قال السمني: على أصـِل التقـا

 .(3)وهي ُلَغيَّة " ِمِنأو على اإِلتبا  مليم  ،الساانني
 الدراسة:

وليهـا الم التعريـف، قـال ابـن      امن العرب مـن يكسـر آـون "مـن" اجلـارة إذ     
َُة  ِمـِن الل ـ    :ج : "من ذلا حكـى أبـو عمـرو أن أهـل جنـران يقولـون         َبـَرا

 جيرُّون امليم والنون.
ــو الهــتح  تكســرها اللتقــاُ  ،وهــي أول القيــاس ،حكاهــا ســيبوي  :قــال أب

ــِن اهلل،      ــون: م ــال ســيبوي :" وزعمــوا أن آاســًا مــن العــرب يقول الســاانني، ق
 .(4)فيكسروآ  وجيروآ  على القياس"

غري أآ  اثور استعمال "ِمن" مع الم املعرفـة، فهربـوا مـن تـوالي اسـرتني إىل      
"ُقَم اللَّْيَل"، "وُقَل احلأ" فهتحوا، وق تلتِأ هنـاك   :، وإذا ااآوا قد قالواالهتح

 .(5) فالهتح يف "ِمَن اللَِّ " لتوالي الكسرتني أوىل" ،اسرتان
، ملـا   (6)اق. اهلل :قال سيبوي :"...والهتح يف حرفني: أحدهما: قول  

                                      
 سورة التوبة. 1( من اآلية: 1)
 .367/ 5لبحر احمليط:، وا4/ 3احملرر الوجيز: ( القراُة ألهل جنران يف2)
 .6/ 6الدر املصون:( 3)
 .154/ 4الكتاب:( 4)
 .283/ 1احملتسب:( 5)
 .سورة  ل عمران 2، 1من اآلية: ( 6)
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، وفرقـوا بينـ  وبـني مـا     اان من االمهم أن يهتحوا اللتقاُ الساانني فتحوا هحتا
ُص، وآظري ذلـا قـوهلم: مـَن اهلل    ومـَن املـؤمنني ملـا     ،ومـَن الرسـول   ،لي  بهجا

اثر  يف االمهم وق تكن فعاًل، واان الهتح أخف عليهم فتحوا، وشـبهوها  
 .(1) بـ "أين وايف"

 :وللنحـويني فيهـا أقـوال    ،وفتح النون اللتقاُ الساانني هو اللغة الهصيحة
ارهـوا   :وقيـل  ،أصل "مـن" منـا حـحتفوا األلـف وأبقـوا الهتحـة       :قال الكسائي

 اجلمع بني اسرتني فحراوها يف أاثر املواضع بالهتح.
ــا اثــر    " :قــال أبــو جعهــر  وأحســن مــا قيــل يف هــحتا قــول ســيبوي ، قــال: مل 

استعماهلم هلا وق يكن فعًلا، واـان الهـتح أخـفه علـيهم فتحـوا وشـبهوها بــ        
 .(2) "أين وايف"
 .(3)لهتح مع الم التعريف هرًبا من توالي الكسرتنيوالوج  ا

 
*      *      * 

 

                                      
 .154، 153/ 4الكتاب: (1)
 .201/ 2إعراب القر ن للنحاس:( 2)
 .238/ 5، ورو  املعاآي:242/ 2الكشاف:( ينظر 3)
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 اخلامتة
والصالة والسالم على البشري النحتير، أسعد موجـود، وأاـرم    ،احلمد هلل  

خملوْ، الـحتي أوتـى جوامـع الكلـم، وفصـل اخلاـاب، وعلـى  لـ  وأصـحاب           
 األبرار األطهار، ومن تبعهم ب حسان إىل يوم الدين.

 دأما بع
 إىل عـدة آتـائج   الصـريف النحـوي و  يف التقعيـد  يـة اللغ اآتهت دراسـة أثـر   فقد
 أهمها:

بـ "لغية" قـد دخـل يف أبـواب مـن النحـو والصـرف هـي:         الوصفأن  أوًلا:
املعـــرب واملـــب ، آواســـو االبتـــداُ، والهاعـــل، واملهعـــوال ، واالســـتثناُ،  

ــا  ال      ــئ ، والنواصــب، واجلــوازم، واناي ــم وب ــدد، وحــروف اجلــر، وآع ع
 والتقاُ الساانني، واإلدغام ـ والتصغري، والوقف،

ثاآًيــا: أن ابــن الســراج هــو أول مــن وصــف بـــ "لغيــة" فيمــا وقهــت عليــ ،   
و خرهم السيوطي، وأاثرهم وصًها بـها هما السمني احلليب والسـيوطي، وأن  

 الوصف بـها قد وقع بكثرة عند النحويني املتأخرين.    
 أخر ، مثل:  طلقت عليها أوصافُأغية" قد اللأن "ثالًثا: 

 .(1)الشروط  لغاُ النصب بـ "إذن" مع استيهاُالقياس، اـ  1
 .(2) دغام  خر الهعل الساان املدغم في  إذا اتصل بضمري الرفعاالرداُة، ـ  2
 .(3) عراب مجع التكسري باحلروفاـ الغلط،  3
   .(4)ااستهالك حراة اإلتبا  حلراة اإلعرابـ ضعيف،  4

                                      
 .478: أللهيةشر  اينظر  (1)
 .268/ 4( شر  الكتاب:2)
 .132/ 3ب القر ن:إعرا( 3)
 .71/ 1احملتسب:ينظر ( 4)
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غـــري  احلقيقـــي ؤآـــثاملســـند إىل امل الهعـــل حـــحتف التـــاُ مـــناالشـــحتوذ، ـ      5
 .(1)املهصول

 .(2)بناُ املراب املزجي على فتح اجلزأيناـ منكر،  6
 .(3)قلب ياُ الثالثي الثاآية واًوا عند التصغرياـ خالف الصواب،  7
 .(4)هتح الم "اياـ خالف املشهور،  8
 .(5)إذ وليها الم التعريفكسر آون "من" اجلارة اـ خالف الوج ،  9

 .(6) عراب مجع التكسري باحلروفااللحن،  ـ10
منـ  ـ إذا تـأخر وتقـدم املسـتثنى عليـ  ـ         عراب املسـتثنى  اـ ـ ال يقاس عليـ ،    11

 .(7)بدًلا 
 .(8)"إذن" مع استيهاُ الشروط ا لغاُ ،رةـ الند 12

أآـ   ا: أن ابـن هشـام قـد وصـف اتصـال ضـمري الرفـع بــ"آعم وبـئ " ب         رابًع
 ، ووصه  ابن مالا بأآ  شاذ، حيث قال:(9) "لغية"

 (10)ورفع "آعم" مضمر اسم قدما... ق يأ  إال يف شحتوذ فاعلما 
                                      

 .734/ 2االرتشاف:( 1)
 .1204/ 3توضيح املقاصد:( 2)
 .147قيح اجلنان: نتثقيف اللسان وت( 3)
 .443/ 1الدر املصون:( 4)
 .242/ 2الكشاف:( 5)
 .553/ 4البحر احمليط:( 6)
 .238/ 8التحتييل:( 7)
 .1240/ 3توضيح املقاصد: (8)
 .755غ : ( امل9)
 .1104/ 2( شر  الكافية الشافية: 10)
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واــحتا :..."وحكــى الكســائي  وقــد رفــض ثعلــب وصــه  بالشــحتوذ، فقــال:
وهـحتا اـثري يف اـالم     ا،وآعمـوا قومًـ   ا،وآعـم بهـم قومًـ    ا،مرر  بقوم آعم قوًم

، (2)، ووصه  الشاطيب بأآ  قليل ال يقاس علـى ِمْثلـ   (1)ال يقال شاذ"  ،العرب
 .(3)بينما وصه  املرادي واأل وآي بأآ  آادر

ا: آسب ابن مالا إىل سيبوي  جواز إعمال "مـا" احلجازيـة مـع تقـدم     خامًس
 ، وهو خمالف لكالم سيبوي .(4)اخلرب

 .(5)ًسا: ذار بعض النحويني أن عمل "عسى" عمل "لعل" لغة قليلةساد
فعـدم اثـرة هـحته اللغـة مـرده النظـر إىل اللغـة         ؛  البحث خالف ذلـا وير

األاثـر اسـتعماًلا يف "عسـى"، وهـي عملــها عمـل "اـان"، وال يعـ  ذلـا قلــة         
 الشواهد على عملها عمل "لعل"، فقد سبأ ذار شواهد اثرية على ذلا. 

ذاــر غــري واحــد مــن أهــل العلــم أن فــتح الم اجلــر لغــة مشــهورة     :ابًعســا
أآها لغية يتوقف عند  ، والصواب(7)بو حيان لغة ال لغية؛ لحتا جعل  أ(6)معروفة

ال يقاس عليها؛ اي ال تتشاب  مع غريهـا مـن الالمـا ، قـال     و ما مسع منها ،
الزجــاج: "... وقــد حكــى بعــض البصــريني فــتح الم اجلــر، صــو قولــا: املــال   

                                      
 .273/  1:جمال  ثعلب( 1)
 .531/ 4ملقاصد الشافية:ا( 2)
 .284/ 2، وشر  األ وآى:912/ 2توضيح املقاصد:( ينظر 3)
 .57( التسهيل: 4)
، واملقاصد النحوية يف شر  شواهد شرو  300/ 2املقاصد الشافية:( ينظر 5)

 .1729/ 4األلهية:
، 268/ 17، واجلامع ألحكام القر ن للقرطيب: 271/ 5رر الوجيز:احملنظر ي (6)

 .259/ 10والدر املصون:
 .1661/ 4االرتشاف:  ينظر (7)



 

 
84 

 دراسة حتليلية -يف النحوي والصر يف التقعيدة يََّغُلال أثر
 محادة حممد حسني أمحد بوديد. 

 

ىل؛ ألن اإِلمجـا   ِلَزْيدص، تقول: املـال َلَزيـدص، وهـحته احلكايـة يف الشـحتوذ اـاألو      
ــا  الصــحيحة اســر الم اجلــر والم األمــر، وال يلتهــت ِإىل الشــحتوذ،     والرواي
ُو الـحتين هـم أصـل الروايـة، ومجيـع مـن           خاصة ِإذا ق يـروه النحويـون القـَدَما
ذارآا من الحتين رَووا هحتا الشاذ عندآا صادقون يف الرواية، ِإال أن الـحتي مسـع   

   .(1)منهم خماس "
فأجـاز   بالقـاهرة علـى إقـرار لغيـة واردة؛     مـع اللغـة العربيـة   جم جر  ا:ثامًن

ياُ الثالثي الثاآية واًوا عنـد التصـغري موافقـة للمـحتهب الكـويف، فيقـال يف        قلب
َتْصــِغري صــو: شــيُ، وعــني: شوــوي، وعوَوينــة، واحلــأ أآــ  ق يــحتار يف اتــب  

 ولـي  هنـاك لـب  يوجـب     ،النحويني من املسمو  بالقلب إال الما  معدودة
 مع إمكان خترجي  على الشحتوذ. ،القلب فال ميكن القول ب طالْ إجازت 

 أن احلمد هلل الحتي وحده عال       و خر دعواآا بتوفيأ ربنا
 

*      *      * 

 
       

 

                                      
 .98/ 2معاآي القر ن وإعراب :( 1)
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 املصادر ثحبت

حتقيـأ/ أآـ  مهـرة،     ،القراُا  األربعة عشر للبنـاُ الـدمياطي  بإحتاف فضالُ البشر 
 . م1998هـ ، 1419و ، دار الكتب العلمية، بري

رجـب عثمـان حممـد،     ارتشاف الضرب مـن لسـان العـرب ألبـى حيـان، حتقيـأ/ د:      
 م. 1998هـ ، 1418األوىل،  طاملدآي بالقاهرة،  مابعة

األصول يف النحو البن السراج، حتقيأ/ د: عبد احلسني الهتلي، مؤسسـة الرسـالة،   
 م. 1996هـ ، 1417الثالثة،  ط

 ط، حتقيأ/ د: زهري غازي زاهد، عـاق الكتـب، بـريو ،    إعراب القر ن للنحاس
 م. 1985هـ، 1405الثاآية، 

 ط ،مابعـة املـدآي بالقـاهرة    ،حتقيأ/ د: حممود حممد الانـاحي  ،أماىل ابن الشجري
 م.1992 ، هـ1413 ، األوىل

حممــد حميــى الــدين عبــد   :اإلآصــاف يف مســائل اخلــالف لبآبــاري، حتقيــأ/ الشــيو 
 التجارية الكرب  مبصر.احلميد، املكتبة 

حممـد حمـي الـدين     :حتقيـأ/ الشـيو   ،أوضح املسالا إىل ألهية ابن مالا البن هشـام 
 م. 1979اخلامسة،  طبريو ،  ،احلميد، دار اجليل عبد

حتقيأ/ د: حممد املهدي عبـد احلـي عمـار     ،إجياز التعريف بهن التصريف البن مالا
 ه.1422 ،األوىل ، طاجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ساق

ــداهلل القيســي،      ــن عب ــن ب ــا  للحس ــواهد اإليض ــا  ش ــرب اإلســالمي،   إيض دار الغ
 ه.1408بريو ، 

مكتبة النهضـة بغـداد، دار    ،حتقيأ/ هشام الاعان ،البار  يف اللغة ألبي علي القالي
 م.1975 ،األوىل ط  ،احلضارة العربية بريو 

صــدقي حممــد معــروف، دار الهكــر،  البحــر احملــيط ألبــي حيــان األآدلســي، حتقيــأ/
 م.2001 ،بريو 
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د: صـا    ،أمحـد علـى الـدين    يحتقيأ/ د: فتح ،البديع يف علم العربية البن األثري
 هـ.1420 ،مابوعا  جامعة أم القر  بالسعودية ،حسني العابد

بصــائر ذوي التمييــز يف لاــائف الكتــاب العزيــز للهريوز بــادي، حتقيــأ/ حممــد علــى   
 م.1992هـ، 1412اجملل  األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة،  بعةامالنجار، 

حتقيأ/ د: حسـني   ،تاج العروس من جواهر القاموس للسيد حممد مرتضى الزبيدي
 م.1973 ،هـ1394 ،حكومة الكويت بعةام ،آصار

مابعــة عيســى  ،حتقيــأ/ حممــد علــي البجــاوي ،التبيـان يف إعــراب القــر ن للعكــربي 
 البابي احلليب.

انـوز  دار  ،ألقران يف ما قرئ بالتثليث من حروف القر ن ألبـي جعهـر الـرعي    حتهة ا
 م. 2007هـ،  1428 ،الثاآية ط ،أشبيلية، السعودية

التحتييل والتكميل يف شر  اتاب التسهيل ألبى حيان، حتقيأ/ د: حسـن هنـداوي،   
 م. 1997 ،هـ1418األوىل، ط دار القلم دمشأ، 

ط بريو ،  ،خالد األزهري، دار الكتب العلمية التصريح مبضمون التوضيح للشيو
 م.2000هـ، 1421األوىل، 

 دار الســالم ،حتقيــأ/ د: علــي حممــد فــاخر و خــرين ،،هيــد القواعــد لنــاظر اجلــي 
 .م2007هـ،428 ،األوىل ط ،للاباعة والنشر والتوزيع والومجة

بد الـرمحن  ع د:توضيح املقاصد واملسالا بشر  ألهية ابن مالا للمرادي، حتقيأ/ 
 م.2008 ،هـ1428األوىل،  طعلى سليمان، دار الهكر العربي، 

 ،األوىل ط ،اإلمــارا  ،جامعـة الشـارقة   ،جـامع البيـان يف القـراُا  السـبع للـداآي     
 م. 2007 ،ه1428

اجلامع ألحكام القـر ن للقـرطيب، حتقيـأ/ أمحـد الربدوآـي، إبـراهيم أطهـي ، دار        
 م.1964 ،ه1384 الثاآية، ط ،الكتب املصرية
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 :اجلنى الداآي يف حروف املعاآي للمرادي، حتقيأ/ د: فخر الدين قباوة، واألستاذ 
 م. 1993، هـ1413وىل، ط األ حممد آديم فاضل، دار الكتب العلمية، بريو ،

دار  ،وبشـري جوجيـاتي   ،حتقيأ/ بـدر الـدين قهـوجي    ،احلجة للقراُ السبعة للهارسي
 م.1993 ،ـ ه1413، الثاآيةط  ،املأمون للواع

عبـد السـالم    :األسـتاذ  خزاآة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب للبغـدادي، حتقيـأ/      
 م. 1981،هـ1401 ،األوىل ط هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة،

 م. 1952حممد على النجار، القاهرة، : األستاذ اخلصائمل البن جنى، حتقيأ/

أمحــد حممــد  :قيــأ/ دالــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون للســمني احللــيب، حت 
 هـ.1406 ،دمشأ ،اخلراط، دار القلم 

ط  ،دار املعــارف مبصــر ،حتقيــأ/ حممــد أبــو الهضــل إبــراهيم  ،ديــوان امــرئ القــي 
 م. 1990 ،امسةاخل

حتقيـأ/ ولـيم بـن الــورد     ،ضـمن جمموعــة أشـعار العـرب    ،ديـوان رؤبـة بـن العجـاج    
 م. 1990،هـ 1400،الربوسي

ــن مالــا  ــوان اعــب ب ــأ/ ســ  ،دي ــة النهضــة  ،امي مكــي العــاآي حتقي  ،بغــداد ،مكتب
 م.1966 ،هـ 1386

ــاآي يف شــر  حــروف املعــاآي للمــالقي، حتقيــأ/ أمحــد حممــد اخلــراط،      رصــف املب
 مابوعا  جممع اللغة العربية بدمشأ.

رو  املعاآي يف تهسري القـر ن العظـيم والسـبع املثـاآي لآللوسـي، حتقيـأ/ علـي عبـد         
 بريو .  ،ةالباري عاية، دار الكتب العلمي

 ط، حتقيأ/ د: حسن هنداوي، دار العلـم دمشـأ،   سر صناعة اإلعراب البن ج 
 م. 1985 ،هـ 1405األوىل، 

شر  األ وآي على ألهية ابن مالا، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، الابعـة األوىل،     
 .م1998هـ، 1419
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ــل   ــن عقي ــة الب ــد،    ، شــر  األلهي ــدين عبداحلمي ــي ال ــأ/ الشــيو، حممــد حمي دار حتقي
 م.1980هـ، 1400العشرون، طالواع، القاهرة، 

ــأ/ د   ــا، حتقي ــن مال ــرمحن الســيد، د  :شــر  التســهيل الب ــد ال ــدو    :عب حممــد ب
 م.1990 ،هـ1410األوىل،  طاملختون، دار هجر للاباعة والنشر، مصر، 

صاحب أبو جنـا ، إحيـاُ الـواع     :شر  مجل الزجاجي البن عصهور، حتقيأ/ د
 ألوقاف العراقية.اإلسالمي بوزارة ا

 الشراة اللبناآية للكتاب. ،شر  ديوان جرير حملمد بن إمساعيل عبد اهلل الصاوي 

ــاريوآ ،         ــة ق ــر، جامع ــن عم ــأ/ يوســف حس ــة، حتقي ــى الكافي ــي عل شــر  الرض
 م.1978هـ ، 1398

 ،علـى سـيد علـى    ي،حتقيأ/ حممد حسـني مهـدل   ،شر  السريايف على اتاب سيبوي 
 م.2008 ،هـ1429،ألوىلاط  ،دار الكتب العلمية

شر  شافية ابن احلاجب للرضي، حتقيـأ/ حممـد آـور احلسـن و خـرين، دار الكتـب       
 م.1982 ،هـ 1402العلمية، بريو  

شر  شحتور الحتهب يف معرفة االم العرب البـن هشـام، حتقيـأ/ عبـدالغ  الـدقر،      
 م. 1984األوىل،  طدمشأ، ، الشراة املتحدة للتوزيع

حتقيأ/ الشـيو: حممـد حميـى الـدين عبـد       ،لصد  البن هشامشر  قار الند  وبل ا
 م.1992بريو  ،  ،املكتبة العصرية ،احلميد

عبد املنعم أمحد هريدي، دار املـأمون   شر  الكافية الشافية البن مالا، حتقيأ/ د:
 م. 1982 ،ه1402األوىل، ط للواع بدمشأ، 

، دار الكتب العلمية، إميل بديع يعقوب :شر  املهصل البن يعي ، حتقيأ/ داتور
 م.2001هـ،  1422األوىل، ط لبنان،  ،بريو  

شر  ابن الناظم على ألهية ابن مالا، حتقيأ/ حممد باسل عيون السود، دار الكتب 
 م.2000هـ،  1420أوىل، ط العلمية، بريو ، 
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شواذ القراُا  للكرماآي، حتقيأ/ د:  ران العجلـي، مؤسسـة الـبالغ، بـريو ،     
 و.من دون تاري

 ابعة عيسى احللبى.ملسيد أمحد صقر، حتقيأ/ ا ،الصاحيب يف فق  اللغة البن فارس

 هـ. 1422صحيح البخاري، حتقيأ/ د: مصاهي أديب البغا، طوْ النجاة، 
 حتقيأ/ آاديا علي الدولة، من دون بياآا  الاباعة. عبث الوليد للمعري،

الوهاب اجلابي، دار ابن حـزم  عمدة الكتاب ألبي جعهر النَّحَّاس، حتقيأ/ بسام عبد
 م. 2004هـ،  1425األوىل ط  للاباعة والنشر،

ــريو ،    ،فــتح القــدير للشــوااآي  ــم الايــب، دمشــأ، ب ــن اــثري، دار الكل  طدار اب
 هـ. 1414األوىل، 

الرابعـة،  ط  إبراهيم أآي ، مكتبـة األجنلـو املصـرية،     اتور:دلليف اللهجا  العربية 
 م.1973

محدي سلاان العـدوي، دار الصـحابة    :سة صوتية وداللية، دالقراُا  الشاذة درا
 م.  2006ه، 1427للواع باناا، 

خالـد بـن سـعود     :القرارا  النحوية والصرفية جملمع اللغة العربيـة بالقـاهرة للـداتور   
 م. 2009هـ ، 1430الثاآية، ط العصيمي، دار التدمرية بالرياو، 

حتقيأ/ مجال بـن السـيد بـن رفـاعي،      ليها،الكامل يف القراُا  واألربعني الزائدة ع
 م. 2007األوىل، ط مؤسسة مسا للتوزيع والنشر، 

ط عبد السالم هـارون، مكتبـة اخلـاجني بالقـاهرة،     : اتاب سيبوي ، حتقيأ/ األستاذ
 م. 1977الثاآية، 

اتاب يف أصول اللغة من إصدار جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة، اهليئـة العامـة لشـئون      
 م. 1975 ،هـ 1395األوىل،  ط األمريية،املاابع 

ــأ/ د     ــاآوي، حتقي ــوم للته ــون والعل ــاالحا  الهن ــي دحــروج، : اشــاف اص ط  عل
 م.1996 ،األوىل
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الكشاف عن حقائأ التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل للزخمشـري، حتقيـأ/    
 .1407 ،عبد الرزاْ املهدي، دار إحياُ الواع العربي، بريو 

رياو بـن حسـن اخلـوام،     د:النحو والصرف ألبي الهداُ، حتقيأ/  الكناش يف ف 
 م. 2000 ،لبنان ،بريو  ،املكتبة العصرية للاباعة والنشر

طليمــا ، عبــد اإللــ   يحتقيــأ/ غــاز اللبــاب يف علــل البنــاُ واإلعــراب للعكــرب ، 
 م. 1984،هـ1405األوىل،  طآبهان، دار الهكر املعاصر، بريو ، 

 هـ.1414الثالثة،  ، طظور، دار صادر، بريو  لسان العرب البن من

حتقيأ/ إبراهيم بن ساق الصـاعدي، اجلامعـة    اللمحة يف شر  امللحة البن الصائغ،
 م.2004،هـ1424األوىل،  طاإلسالمية باملدينة املنورة، 

 م.1976: إبراهيم جنا، مابعة السعادة، للداتوراللهجا  العربية 

حتقيأ/ سبيع محزة حاايمي،  بن مهران النيسابوري،املبسوط يف القراُا  العشر ال
 جممع اللغة العربية بدمشأ.

آاصـف   النجـدي احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القـراُا  البـن ِجنِّـي، حتقيـأ/ علـى      
 هـ.1386و خرين، اجملل  األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة، 

عبد السالم عبـد الشـايف،   احملرر الوجيز يف تهسري الكتاب العزيز البن عاية، حتقيأ/ 
 م.1993هـ 1413األوىل، ط دار الكتب العلمية، لبنان، 

احملكم واحمليط األعظم البن سيده، حتقيأ/ مصاهي السـقا، حسـني آصـار، مابعـة     
 .م1958 ،هـ 1377األوىل،  طاحلليب مبصر، 

برجشواسر، مكتبة  :خمتصر شواذ القر ن من اتاب البديع البن خالوي ، عنى بنشره
 م.1934 ،الرمحاآية مبصر

املزهر يف علوم اللغة وأآواعهـا للسـيوطي، حتقيـأ/ فـؤاد علـى منصـور، دار الكتـب        
 .م1998األوىل، ط العلمية، بريو ، 
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دخيل بن غنـيم العـواد، رسـالة داتـوراه      :املسائل املتهأ عليها بني النحويني للباحث
 هـ.1423بكلية اللغة العربية بأم القر ، 

حممد اامل براا ، مابوعا   :تسهيل الهوائد البن عقيل، حتقيأ/ داملساعد على 
 م. 2001هـ،1420جامعة أم القر  بالسعودية، 

حامت صا  الضامن،  :مشكل إعراب القر ن ملكي بن أبي طالب القيسي، حتقيأ/ د
 م.1405الثاآية، ،ط  بريو  ،مؤسسة الرسالة 

ط مكتبة اخلاجني بالقاهرة،  عة،هد  حممود قرا:معاآي القر ن لبخه ، حتقيأ/ د
 م.1990، هـ1411األوىل، 

 ، دار السرور، بريو . و خرين معاآي القر ن للهراُ، حتقيأ/ أمحد يوسف جناتي

ــأ/ د    ــاج، حتقي ــ  للزج ــر ن وإعراب ــاآي الق ــة     :مع ــده شــليب، املكتب ــل عب ــد اجللي عب
 العصرية، بريو . 

مازن املبـارك،   ي، حتقيأ/ د:مغ  اللبيب عن اتب األعاريب البن هشام األآصار
 م.1985لسادسة، ط احممد علي محد اهلل، دار الهكر، بريو ، 

ــة     املهصــل يف صــنعة اإلعــراب للزخمشــري، حتقيــأ/ د:علــي بــو ملحــم، دار ومكتب
 .م1993ألوىل، ط ابريو ،  ، اهلالل 

ــاطيب      ــر  اخلالصــة الكافيــة للش ــد الشــافية يف ش حتقيــأ/ د: عبــدالرمحن   ،املقاص
 هـ.1428مابعة جامعة أم القر ، ،  ني و خرينالعثيم

املقاصــد النحويــة يف شــر  شــواهد شــرو  األلهيــة للعــي ، حتقيــأ/ د: علــي فــاخر  
 م. 2010هـ،  1431األوىل،  طو خرين، دار السالم للاباعة، 

املقتضــب للمــربد، حتقيــأ/ الشــيو ، حممــد عبــد اخلــالأ عضــيمة، اجمللــ  األعلــى    
 م.1979هـ،1399الثاآية، ط هرة، للشئون اإلسالمية بالقا

 م.1996، 1ط  املمتع الكبري يف التصريف البن عصهور، مكتبة لبنان،

 اخلامسة عشرة. طدار املعارف،  ، النحو الوايف لعباس حسن
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، حممـود  يالنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثـري، حتقيـأ/ طـاهر أمحـد الـزاو     
 م.1979ه، 1399، املكتبة العلمية، بريو  ي،حممد الاناح

اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أبي طالب، الية الشريعة والدراسـا  اإلسـالمية ،   
 م. 2008هـ ،  1429األوىل، ط جامعة الشارقة ، 

همع اهلوامع يف شر  مجع اجلوامـع للسـيوطي، حتقيـأ/ د: عبداحلميـد هنـداوي،      
 .مصر ،املكتبة التوفيقية 

 

*      *      * 
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Abstract: 

The aim of the current research paper is to explore the impact of Al-loghaia 

(limited language) on the rule-making in grammar and morphology. The notion 

is significant because many grammarians mention grammatical and 

morphological forms accepted in Al-loghaia. Hence, I intend to collect, study 

and illustrate the reasons behind the rise of this notion. The study has shown that 

Al loghia or limited language, is tackled in a number of areas in grammar and 

morphology, the most important of which are: inflected and non-inflected words, 

Naskh of opening, the subject, consonants sequences, gemination, diminutive 

forms, exception articles, prepositions, the words ni’ma and bi’sa, accusatives, 
Jazm cases, alluding to numbers. Also one finds that Al-loghaia has been given 

other attributes such as: analogy, badness, faultiness, irregularity, exception, 

deviation, unconventionality, difference forms, and other terms recorded in the 

course of the current paper.  

Keywords: language variation, irregularity, grammar, rule making.    
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