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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

 اختالف اللهجات على املستوي التركييب 
  "منوذجا" للمرادي" توضيح املقاصد واملسالك"كتاب 

  
 

  اململكة العربية السعودية- جامعة جازان - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم اللغة العربية 

  
Q  

للمرادي من اختالفات هلجية تتعلق باحلقل التركييب، " سالكتوضيح املقاصد وامل"هذا البحث دراسة هلجية ملا ورد يف كتاب 
ويتضمن التعريف باملرادي، وباللغة واللهجة، والعالقة بينهما، واللهجات بني اإلعراب والبناء، سواء ما تعلق باالختالف يف 

 ذلك املنهج الوصفي التحليلي، معضدا متبعا يف. واللهجات العربية يف اجلمل والتراكيب. اإلعراب، أو بالتردد بني اإلعراب والبناء
مث كانت اخلامتة، وهو حبث استنارة يف معرفة . حماولًا نسبة كل هلجة ألصحاا. ما أقول باألدلة والشواهد املختلفة شعرا ونثرا

  . اللهجات العربية على املستوى النحوي، ومن أصحاب كل نطق
  . لتركيب، املستوى، اإلعراب، البناء، الفصحى، القراءات، البدو اللغة، اللهجة، النحو، ا:الكلمات املفتاحية

  
A  

احلمد هللا رب العاملني أنزل على عبده الكتـاب،         
ال يأْتيه الباطلُ من وجعله هدى وذكرى ألويل األلباب 

    ميـدكـيمٍ حن حزيلٌ منه تلْفن خوال م يهدنِ ييب) ١(، 
من نطق بلغة الضاد سيدنا     والصالة والسالم على أفصح     

حممد خري العباد، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريـق          
  أما بعد .اهلدى والرشاد

فيعد النحو أحد مستويات البحث اللغـوي الـيت     
تتعاون فيما بينها للنظر يف اللغـة ودراسـتها، ويـأيت          
كخطوة ثالثة من خطوات التحليـل اللغـوي بعـد          

اللغـة يف ضـوء    " األصوات، والصرف، وعليه فدراسة   
املستوى النحوي دراسة يف طورها الناضج اهلادف فيـه      

قمـة  " ميثـل  ، فهوتدرك أسرار التركيب، وأبعاد املعىن   
الدراسة اللغوية، وهي جتسيد لقواعد اللغة يف عمومهـا         
من قواعد صوتية، وصرفية، وحنوية، ومعاجلة الصرف أو 

  األصوات 
أن هذه يف مثل هذه األعمال إمنا تكون على أساس         

املواضيع وسيلة ال غاية، ووسيلة خلدمة النحو ودراسـة       

                                                
  .٤٢: سورة فصلت من اآلية) ١(

  . )٢(""قضاياه
وقد الحظ علماؤنا املتقدمون أمهيـة املـستوى        

اإلعراب فرع  : "النحوي يف أداء املعىن أداء تاما، فقالوا      
املعىن، واإلعراب قدمي سامي األصل تشترك فيه اللغـة         

نه يف غريهـا    األكدية، ويف بعضه احلبشية، وجند آثارا م      
  .)٣("أيضا

وقد نالت لغات العرب عناية كبرية من قبلِ علماء      
اللغة والنحو والتصريف، فأشاروا إليها ىف بطون كتبهم        
           ا أو غري معزوة، ومن مثَّ أمجعـت ةً إىل الناطقنيوزعم

أَولَـوا  أمرى على مجعها ودراستها عند عامل جليل ممن         
، وقد  "املرادي" أال وهو اإلمام     اهتمامهم وعنايتهم  اللغة

توضـيح املقاصـد    "بدا ذلك واضحا من خالل كتابه       
الذي مجع فيه كثريا من لغات القبائل، كما        " واملسالك

ضم بني دفتيه الكثري من املسائل اليت تتعلق بلغات العرب 
يف املستوي التركييب، كما أنه ميثل مصدرا مهما مـن          

الباحثني والدارسني، هذا   مصادر لغات العرب لكثري من      
باإلضافة إىل ما يتمتع به من توثيقه اللغات مبـا ورد يف           
الترتيل وقراءاته، واحلديث النبوي الـشريف، وكـالم        

                                                
مستويات التحليل اللغوي دراسة نظرية وتطبيقية يف سورة ) ٢(

  .١٤٧: عبد املنعم عبداهللا. د. الفاحتة
  .١١٦: براجشتراسر. التطور النحوي) ٣(
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العرب الفصحاء نظما ونثرا، ومن مثَّ كثرت فيه لغـات   
،  وقد دفعين هذا إيل دراسة هـذا الكتـاب         العرب،

ـ         ستوى واستخراج ما به من نصوص هلجية تتعلق بامل
ودراستها دراسة جتمع بني ما جاء عن هذه        ، التركييب

 فكان هـذا املوضـوع      .اللهجات يف القدمي واحلديث   
كتـاب  "اختالف اللهجات على املستوي التـركييب       "

وقد تركزت ". توضيح املقاصد واملسالك للمرادي منوجا
  : أهدافه فيما يلي

  . يف هذا احلقل" املرادي" الكشف عن جهود -
  . يف احلقل اللهجي" املرادي" ما انفرد به  بيان-
 املوازنة بني ما جاء يف توضيح املقاصد وبني ما جـاء       -

  . سبقه وتأثريه فيمن حلقه يف غريه أملًا يف بيان تأثره مبن
وقد استخرجت كل ما خيص لغات القبائل الـيت         

" توضيح املقاصد واملسالك  "تتعلق باجلانب التركييب من     
استها املنهج التحليلي فذكرت يف أول كـل   متبِعا يف در  

مسألة عنوانا مناسبا هلا، مث ذكرت نص املرادي مبينـا          
مردفًا ذلك مبوقف من سبقوه ومـن       . موقفه من املسألة  

جاءوا بعده مرجحا ما أراه راجحا، ومضعفًا مـا أراه          
حماولًا نسبة كل لغة من اللغات الـيت ذكرهـا          . ضعيفًا

وقد آثرت استخدام لفظ لغـة دون       . واملرادي دون عز  
لفظ اللهجة وهذا جريا على سنن األقدمني؛ فأهل اللغة         
القدماء يطلقون لفظ لغة على ما يشمل اللغة واللهجـة     

  . واملرادي منهم
وهذا البحث تناولت فيه السمات النحوية عنـد        

توضـيح املقاصـد    " القبائل العربيـة الـيت وردت يف      
 هذا البحث مشتملًا بعد املقدمة،ومن مثَّ جاء    " واملسالك

  . والتمهيد على مبحثني، وخامتة، وفهارس موضوعات
فقد دار احلديث فيها حول أمهية املوضوع، أما املقدمة  *

  .الصعوبات ومنهج البحث، وخطته، وأهم
فخصصته للحـديث عـن املـرادي،       : وأما التمهيد * 

  .ومفهوم اللغة واللهجة، والعالقة بينهما
 اللهجات بني اإلعراب والبناء، وجاء      :ألولاملبحث ا * 

  :يف مطلبني
وأما . االختالف يف اإلعراب  : أما املطلب األول فعنوانه   

  .التردد بني اإلعراب والبناء: املطلب الثاين فعنوانه
  .اللهجات العربية يف اجلمل والتراكيب: املبحث الثاين* 
  على أهم النتائج الىت متخضت     تشتملوقد ا  -اخلامتة  * 

  . عن هذه الدراسة
  .مث فهرس املوضوعات

وقد واجهتىن بعض الصعوبات ىف سبيل إِمتام هذه        
أغفل املرادي عزو بعض اللـهجات إىل       : البحث أمهها 

أهلها، وقد عجزت عن معرفة أصحاا بعد طول حبث         
  .تعنى بذلكيف الكتب واملراجع اليت 

ومع ذلك كله فقد قمت بعون اهللا وتوفيقه بإعداد         
ا البحث، فإن وفقت فمـن اهللا وحــده، لــه           هذ
دن بعـن قبلُ ومم ـراألم)٤( ، ي إِال بِاللّهيقفوا تمو

أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع)٥(.  
          األمـى لِّ اللهم على سيدنا حممد النىبهذا، وص

لِّموعلى آله وصحبه وس.   
  متهيد

   املرادي نسبه وآثاره-١
   :سبهن

هو احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املـرادي           
   .)٦(املصري

   :لقبه
لقب املرادي ببدر الـدين، وبـشمس الـدين،          

، ومسي باملالكي نسبة إىل املذهب املالكي       )٧(وباخلوراين

                                                
  .٤: سورة الروم من اآلية) ٤(
  .٨٨: سورة هود من اآلية) ٥(
، ٣٠٩/ ١: حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة: ينظر) ٦(

، شذرات ٢٢٧/ ١: ، طبقات القراء٦: مقدمة اجلىن الداين
، ٢٢٨/ ٢: ، األعالم١/٥١٧: ، بعية الوعاة٦/١٦٠: الذهب
  .٣/٣٧١: املؤلفنيمعجم 

، ١/١٥٢: ، كشف الظنون٣٧١/ ٣: معجم املؤلفني :ينظر) ٧(
  .١/٤٩: مقدمة توضيخ املقاصد
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، ومسـي   )٨(الذي اعتنقه، وأصبح عارفاَ بفقهه وأصوله     
باملصري؛ لوالدته يف مصر، وباملغريب؛ ألصـل عائلتـه       

  . أجدادهو
   :كنيته

املعروف بابن أم   "، فهو )٩(كين املرادي بابن أم قاسم    
قاسم، وهي جدته أم أبيه جاءت من املغرب فكانـت          

، وكنـاه   )١١(، كما كين بأيب علي    )١٠("شهرته تابعة هلا  
   .)١٢(بعضهم بأيب حممد

  : مولده
 يف  - تذكر كتب التراجم اليت ترمجت للمرادي      مل

ده، وقد استنتج أحد احملدثني  شيئاَ عن مول -حد معرفتنا   
أن والدته كانت على وجه التقريب بعد سنة تـسعني          

  .)١٣(وستمائة من اهلجرة النبوية
  : شيوخه

   :تتلمذ املرادي على يد علماء أجالء منهم
أبو عبد اهللا الطنجي، وأبـو زكريـا القمـاري          

، والـشريف   )هـ٧٤٥ت(، وأبو حيان    )هـ٧٢٤ت(
حبر الدين التـستري    ، و )هـ٧٤٦ت(العقيلي املالكي   

ـ ٧٤٨ت(  ٧٤٩ت(، ومشس الدين بـن الكبـان        ) ه
  ). هـ٧٥٢ت (، والسراج الدمنهوري )هـ

  : آثاره
  : ترك املرادي كثرياَ من املؤلفات أمهها ما يلي

أرجوزة يف أصول قراءة أيب عمرو، وأرجـوزة يف         
، )١٥(، وإعـراب البـسملة    )١٤(خمارج احلروف وصفاا  

وتلخيص شرح أيب حيـان     ،  )١٦(وتفسري القرآن الكرمي  
                                                

  .١/٤٠٦: كشف الظنون: ينظر) ٨(
، ٣٧١/ ٣: ، معجم املؤلفني١/٥١٧ :بغية الوعاة: ينظر) ٩(

  .٣٤٢: املدارس النحوية
  .٣٤٢: ، املدارس النحوية١٠٦/ ٦ :شذرات الذهب) ١٠(
  .١/٤٠٦ : كشف الظنون:ينظر) ١١(
  .٢٢٧/ ١ :غاية النهاية: ينظر) ١٢(
  .٢/٢١١ :األعالم :ينظر) ١٣(
  .١/١٠٦: توضيح املقاصد :ينظر) ١٤(
   .٢٢٧: ، طبقات القراء٢/٢٢٨: األعالم: ينظر )١٥(
   .١/١٤٣: طبقات املفسرين: ينظر) ١٦(

، وتوضيح املقاصد واملسالك، ومجـل      )١٧(على التسهيل 
رسـالة يف   واإلعراب، واجلىن الداين يف حروف املعاين،       

األلف، ورسالة يف كال وبلى، ورسالة يف لو، وسـرور          
، وشرح أرجوزة يف خمارج احلروف، وشرح       )١٨(النفس

، وشرح باب وقف محزة وهشام      )١٩(االستعاذة والبسملة 
ى اهلمز من الشاطبية، وشرح التسهيل، وشرح حرز        عل

األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املثاين، وشرح        
ـ ٦٢٨ت(الفصول النحوية البن معط      ، وشـرح   )هـ

، وشرح كافية ابن    )٢٠()هـ٥٣٢ت( مفصل الزخمشري 
، وشرح الكافية الشافية البـن      )هـ٦٤١ت(احلاجب
 علـم  شرح املقصد اجلليـل يف   و ،)هـ٧٤٥ت(مالك  
، وشرح الواضحة يف جتويد الفاحتة لربهـان        )٢١(اخلليل

، واملفيد يف شرح عمـدة      )هـ٧٣٢ت( الدين اجلعربي 
، ومنظومة يف الظاء والضاد، )٢٢(ايد يف النظم والتجويد

  .ومنظومة يف معاين احلروف
  :وفاته

تويف املرادي يوم عيد الفطر لسنة تسع وأربعـني         
سنة مخـس   : فة، وقيل وسبعمائة للهجرة النبوية الشري   

  .)٢٣(ومخسني وسبعمائة للهجرة
   اللغة واللهجة العالقة بينهما-٢

تشعبت اللغة العربية منذ أقدم عصورها إىل هلجات        
كثرية خيتلف بعضها عن بعض يف املظاهر التركيبيـة،          
وأصبحت لكل قّبيلة أو جمموعة من القبائل هلجة خاصة         

ظـاهر كمـا    وقبل اخلوض يف عرض هذه امل     . تتميز ا 
موضوع " توضيح املقاصد واملسالك  "وردت يف كتاب    

الدراسة أود أن أشري إىل مفهوم اللغة واللهجة، والعالقة         
                                                

  .٢/٣١:التصريح على التوضيح :ينظر) ١٧(
   .٢/١٦: تاريخ األدب العريب: ينظر) ١٨(
  .١/٥١٧: بغية الوعاة :ينظر) ١٩(
 ١٨٠٠/ ٢، كشف الظنون ٢/١١٧: الدرر الكامنة: ينظر) ٢٠(
.  
   . جماميع٧٣خمطوط يف دار الكتب املصرية حتت رقم ) ٢١(
 قراءات ٦٣٨خمطوط يف دار الكتب املصرية حتت رقم ) ٢٢(

   .تيمور
  .١١٧/ ٢: الدرر الكامنة: ينظر) ٢٣(



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–امعة جازان جملة ج ٧٣

  
  

 

  .بينهما بإجياز
   : مفهوم اللغة-أ

ىف كالم ) ل غ و (من املعاىن الىت دارت حول مادة       
اخلطأ، والباطل، والفحش ىف القول، والنطـق،     : العرب

  والتلفظ والتكلم واللِّسا الرجلُ ىف القـول     : يقال. نلَغ
تكَلَّم باللغو،  :  ولَغا يلْغو لَغوا   - كسعى يسعى    -يلْغى  

لُغـى ولُغـات    : ، ومجعهـا  )٢٤(وهو أَخالطُ الكـالم   
  .)٢٥("ولُغون

أصوات يعبر  : وىف االصطالح حدها ابن جىن بأا     
 علمـاء  ا كُلُّ قومٍ عن أغراضهم، وتبعه ىف ذلك بعض  

  .)٢٦(العربية
، جِد مفيدة بيد أنَّ لبعض الباحثني مالحظات عليه       

فهذا التعريف يقصر اللغة على األصوات اإلنسانية املعربة  
كاألصوات اإلنسانية اليت ال   ويخرِج غريها عن أغراض؛   

 النـائم، وتخـرج أصـوات       كغطيطتعرب عن غرض،    
 كان املعبر به عـن  احليوانات املعبر ا عن أغراض، وما  

الغرض غري صوت، كالعقد والنصب، واإلشارة بالرأس، 
أو غريها من أعضاء اجلسم، واإلشارات اليت تستعملها        
السفن واإلرشادات اليت تستخدم يف اجليوش وما يتفاهم        
به الصم وبعض السكان األصليني يف أمريكا واستراليا،        

على اإلنسان وبعض العشائر يف أواسط أفريقيا وما يظهر 
من االنفعاالت النفسية اليت تظهر يف حالـت املـرض          
والغضب واحلزن، والفرح وحنـو ذلـك، وكـذلك         
األصوات الصادرة عن كل ما له صوت، أو له صـلة           
حبدوثه ولو كان مجاداً آلة أو حنوها كأصوات املـدافع          

كما يؤخذ عليه أنه جعل التعـبري       . )٢٧(وآالت احلرب 

                                                
، ١/٢٨٦: ، املصباح املنري١٥/٢٥٠: لسان العرب: ينظر) ٢٤(

   ٣٩: ، تاج العروس١٧١٥: القاموس احمليط
   ).ل غ و (٢/٨٣١: ، املعجم الوسيط٤٦٤/ 
، لسان ١/٣٦: ، املخصص٢/٤١: مجهرة اللغة: ينظر) ٢٥(

  ).ل غ و  (١٥/٢٥٠: العرب
، ٢٤٧: ، التعريفات للجرجاىن١/٣٤: اخلصـائص: ينظر) ٢٦(

  .١٤، ١٣: لعربية، معامل اللهجات ا١/٧: املزهر
  .٣٠: اللهجات والقراءات نشأة وتطوراً: ينظر) ٢٧(

و مجاعة أو أصحاب هلجة، أو      يشمل فئة أ  " كل قوم "بـ
بيئة يتفامهون فيما بينهم بدالالت خاصة م، وهذا هو         

اللهجة وينبغي أن يكون التعريف شامالً كـل          مؤدى
نظام من رمـوز    : "وعرفها بعض احملدثني بأا   . )٢٨(قوم

ملحوظة عرفية يتعاون ويتعامل ا أعـضاُء اموعـة         
  .)٢٩(االجتماعية املعينة
 مهمةٌ يف الربط بني أفـراد اتمـع،         فاللغةَ وسيلةٌ 

والتعبري عن شئوم املختلفة فكرية كانت أو غري فكرية         
   .من كل ما يهمهم يف حيام اخلاصة والعامة

  :  مفهوم اللهجة-ب
تنص املعاجم العربية على أن اللهجة هي اللسان أو         
طرفه أو جرس الكالم، أو هي اللغة اليت جبـل عليهـا       

فـالنٌ فـصيح   : ها ونشأ عليها، يقـال  اإلنسان فاعتاد 
اللَّهجة، وصادق اللَّهجة، والْولُوع بالـشىء واعتيـاده      

 أُولع به، أَو - من باب فَرِح -لَهِج بالشىء لَهجا : يقال
ولَهِج الفـصيلُ بأُمـه إذا اعتـاد        . أُغْرِى به فثابر عليه   

 ها، فهو فصيلٌ الهجاعض٣٠(ر(.  
جمموعة من الصفات اللغوية    : ح هي وىف االصطال 

 إىل بيئة خاصة ويشترك ىف هذه الصفات مجيـع          يتنتم
أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسـع          
وأمشل تضم عدة هلجات، لكل منها خصائصها، ولكنها        
تشترك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيـسر    

بعض، وفهم ما قـد     اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ب     
يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطـة          
اليت تربط بني هذه اللهجات، وتلك البيئة الشاملة الـيت   
تتألف من عدة هلجات هي اليت اصطلح على تـسميتها          

                                                
  .٣١: السابق: ينظر) ٢٨(
، معامل ٢٩: اللهجات والقراءات نشأة وتطوراً: ينظر) ٢٩(

  .١٢: اللهجات العربية
: ، تاج اللغة وصحاح العربية٦/٣٦: ذيب اللغة: ينظر) ٣٠(
  ١: ، املصباح املنري٢/٣٥٩: ، لسان العرب٣٦٢/ ٢
ل (، ٢/٨٤١: ، املعجم الوسيط٦/١٩٣: ، تاج العروس٢٨٨/ 

   ،١٦،١٧: ، ويف اللهجات العربية)هـ ج
صبحى عبد .د.اللهجات العربية ىف معاىن القرآن للفراء، أ 

  .٣١: احلمـيد
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قيود صوتية خاصة تلحظ عند أداء      : " أو هي  )٣١("باللغة
ة يف  طريقة معين : "وقيل هي . )٣٢("األلفاظ يف بيئة معينة   

االستعمال اللغوي تـوجد يف بيئة خاصة من بيئـات         
  .)٣٣("اللغة الواحدة

  : العالقة بني اللغة واللهجة -جـ
هى العالقة بني العام واخلاص، أو الفرع باألصـل         
فاللهجة جزء من اللغة الىت تضم عدة هلجات، لكل هلجة 
منها خصائصها ومميزاا، لكنها تشترك مجيعا ىف جمموعة 

اهر اللغوية الىت تيسر اتصال النـاطقني ـذه         من الظو 
اللهجات بعضهم ببعض، وفَهم ما يدور بينـهم مـن          

وبيئة اللهجة جزء من بيئـة اللغـة        . معامالت كالمية 
  . )٣٤(الواسعة الشاملة 

غري أن اللغويني العرب القدماء حني أشـاروا إىل         
 الفروق بني هلجات القبائل العربية مل يستعملوا مصطلح       

" لغة"اللهجة ذا املفهوم، إمنا كانوا يستعملون مصطلح      
: الْخبع: "، واللحن، فاألول كما يف قول اخلليل      "لُغية"أو

، وهذا  )٣٥("الْخبُء ىف لغة متيم، جيعلون بدل اهلمزة عينا       
 التعبري هو الشائع ىف كتب اللغة والتفـسري واملعـاجم،        

ح عليه اليزيـدى  والثاين كما يف قول أىب املهدى حني أَلَ 
ليس هذا لَحنِـى، وال مـن لَحـنِ         : ىف مسألة حنوية  

ولعل السبب يف ذلك أم مل يتوفروا علـى          .)٣٦(قومى
دراسة هلجة كاملة من هلجات القبائل اليت كان يتكلمها         
الناس يف حيام العادية، إمنا كانت مالحظتهم تنـصب   

لذا مل على الفروق بني اللهجات اليت دخلت الفصحى؛ و
                                                

  .١٦: ىف اللهجات العربية: ينظر) ٣١(
  .٧٥: جنا/د. اللهجات العربية: ينظر) ٣٢(
عبدالغفار / د.أ. اً. أة وتطوراللهجات والقراءات نش: ينظر) ٣٣(

إحصائية  ، دور اللهجة يف التقعيد النحوي دراسة٣٣: هالل
  .٥: عالء إمساعيل مزاوي/ د. حتليلية

  .١٦: ىف اللهجات العربية: ينظر) ٣٤(
، ١/٥٧: الكتاب: ، وينظر)خ ب ع(٣/١٢٣: العني) ٣٥(

  .١٦، ٢/١٢، ١/٣٧١: اخلصائص
: ، تاج العوس٣/٤٠: لقايلا. األمايل يف لغة العرب: ينظر) ٣٦(

، ٨٢٠: ، املعجم الوسيط٢/٢٧٨: ، املزهر)ل ح ن(٣٦/١٠١
: ، ومن لغات العرب لغة هذيل١٧، ١٦: ىف اللهجات العربية

٦، ٥.  

، يف  "اللـهجات "جند كتابا تراثيا حيمل عنوانه مصطلح     
، فقد عقد ابـن     "اللغات"حني أننا جند كثريا مصطلح      
، ومثـة   "تداخل اللغـات  "جين يف خصائصه بابا بعنوان    

للغويني مثل الفـراء وأيب    ) كتاب اللغات (كتب عنواا   
عبيدة واألصمعي، غري أن هذه الكتب مل تصل إلينـا،          

إليها يف مواضع خمتلفة من كتـب التـراث         وإمنا أشري   
  .)٣٧(اللغوي

   : وتوحدها اللهجاتأسباب نشأة -د
عندما تنتشر اللغة يف مناطق واسعة وبيئات منعزلة،        
        بِحصا مجاعات، وطوائف خمتلفة من الناس فت وتتكلم
تلك اللغةُ غري قادرة على أن حتتفظ بوحدا األوىل أمداً          

ن تتشعب إىل هلجات ختتلف فيمـا      طويالً بل ال تلبثُ أ    
كلُّ جمموعـة يف سـبيل       تسلُكُهبينها يف املنهج الذي     

تطورِها حىت يتسع الفرق بينها، وتتميز بعضها عن بعض 
 عـدد بصفات خاصة، وبذلك يتولد عن اللغة األصلية        

تظلُّ من اللهجات ختتلف يف عدد من الوجوه، ولكنها         
، ومن هنا نشأت اللـهجات      )٣٨(يف وجوه أخرى   متفقةً

  : العربية وهذا راجع إىل عاملني مها
الصراع : االنعزال بني الشعب الواحد، وثانيهما    : أوهلما

   .)٣٩(اللغوي نتيجة غزو أو هجرة
وعامل االنعزال سبب رئيس يف تشعب اللغة العربية 
إىل هلجات يف جزيرة العرب قبل اإلسالم، كمـا أنـه           

. وُء اللهجات العريبـة احلديثـة     للعامل الثاين نش   يعزى
وبسبب االحتكاك بني القبائل العربية للتجارة وتبـادل        
املنافع، وجتمعها يف األسواق، واحلروب األهلية وغريها،       
        بحدث صراع لغوي بني اللهجات العربية املتعددة كُت

  .النصر فيه للهجة قريش
  

                                                
، اللهجات العربية يف ١٦: يف اللهجات العربية: ينظر) ٣٧(

، من لغات القرآن الكرمي دراسة ٥٢: ٥١القراءات القرآنية 
  .٧ـ٦ :لغوية

   .١٧٢: وايف .د. علم اللغة: ينظر) ٣٨(
  .٢١: يف اللهجات العربية: ينظر) ٣٩(
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    وجه احلاجة إىل دراسة اللهجات-هـ
ميكـن  وة للدراسات اللهجية    تعددت أوجه احلاج  

   :حصرها يف اآليت
الوقوف على مراحل تطور العربية ومعامل كل مرحلة         -

  .يف تارخيها املديد يف أنظمتها املتنوعة
اكتشاف القوانني اليت سارت عليها العربية يف تطورها  -

وعوامل التطور، وارتباط كل ظـاهرة مبـسبباا يف         
  .املكان والزمان

 والدراسة الواعية -فتقر إىل معجم تارخيي ن العربية تأ -
الدقيقة املستوعبة للهجات قدميها وحديثها مـن أول        

  .األسس اليت يقام عليها مثل هذا املعجم
ن اللهجات وثيقة الصلة بالقراءات القرآنية ميكـن        أ -

  .اإلفادة منها يف إبعاد الذم والتجريح
  إمهال اللهجات غري الفصحى حيرمنا من نتـاج أديب         -

بالصور واألخيلة   منظومه ومنثوره عامر  وثقايف عريق   
  .وضرب من التفنن يف االستعمال اللغوي 

 احتفاظها بعناصر لغوية اندثرت من اللغة املكتوبـة         -
ورمبا أمهلها أصحاب املعاجم وومسوها مبا ينفر منها،        

إا رديئة أو منكرة يف حني هي حية متلك من        : فقالوا
ر اخللود ما مكنها من االنتصار      مقومات احلياة وعناص  

  .يف صراع البقاء
 التراث اللغوي الشعيب أدباً وغريه مكتوباً أو منطوقـاً   -

يساعدنا على دراسة العادات والتقاليد والقيم وأمناط       
 قدمياً وحديثاً   -السلوك للجماعات والشعوب العربية     

 وفهمها، والوقوف على أحواهلا املختلفة، ويوقفنا       -
الشخصية العربية، والـتحكم يف أمنـاط   على جذور   

  .السلوك، وتوجيهها التوجيه السليم
 الكشف عن الظواهر اللغوية املشتركة يف شىت أرجاء         -

الوطن العريب يقوي دعوة الوحدة ويوثق الروابط بني        
  .اجلماعات والشعوب على تباعد الديار

ن هناك فوائد عملية من دراسة اللهجات وهذا ما ال          أ -
 اال العسكري يف أعمال التجسس وبـث        ينكر يف 

الشائعات والدعايات املختلفة واحلـرب النفـسية،       
 دراسة هلجة املنطقة   همورجال الشرطة فال بد لكل من     

اليت جيمع عنها املعلومات دراسة دقيقة وإال افتـضح         
  .)٤٠(أمرة

 لن – ولو جمردة – دراسة اللهجات ضرب من املعرفة -
  .غفلهايسوغ لدارس العربية أن ي

كانت منطلقاً لرد النحاة لبعض القـراءات وادعـاء         -
  .)٤١(خمالفتها للفصاحة

الوصل بني القدمي واحلديث، ويف تطوير الفـصحى         -
  .حىت تكسب جدة ووفاء حباجات العصر

 دراسة اللهجات العربية أمر مرغوب فيه باعتبارهـا         -
خري معني للغة العربية على أن تتحرك يف ميدان فسيح    

فيه أن تضيق اهلوة اليت تفصلها عن اللهجات        تستطيع  
العربية احلديثة اليت هي اآلن لغة احلياة يف البالد العربية 
كلها وذا تستطيع الفصحى أن حتافظ على حيوتها        

   .ونشاطها
 املساعد على دراسة العربية على أصول ثابتة ويوضح         -

عالقتها بغريها من اللغات السامية األخرى فيتضح لنا        
ري من األحكام العامة اليت يطلقها قدماؤنا، وبعض        كث

  .)٤٢(اآلراء اليت تورطوا فيها
 زيادة ثروة لغتنا، ومنحها قوة نتيجة التوسع يف دراسة  -

  . اللهجات العربية
 تفسري كثري من خصائصها اليت مل تنفرد ا هلجة، بل           -

  .)٤٣(أسهمت يف تكوين هذه اللهجات قاطبة
  بني اإلعراب والبناءاللهجات : املبحث األول
   االختالف يف اإلعراب-املطلب األول 

لقد اختلفت بعض القبائل يف عالمات اإلعـراب        
فبعضها يتمسك حبركة يف الوقت الذي توجد فيه أخرى 

                                                
  .١١–٧: حممد خاطر/ د . أ. يف اللهجات العربية: ينظر) ٤٠(
   .١١٢: اللهجات العربية نشأة وتطوراً: ينظر) ٤١(
  .١٤ – ٩): لغة هذيل(من لغات العرب : ينظر) ٤٢(
اختالف ، ١٠٤: صبحي الصاحل. د. دراسات يف فقه اللغة) ٤٣(

  .١٢: اللهجات على املستويني الصريف والنحوي
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ختالفها، وأمثلة ذلك كثرية يف توضيح املقاصد منها ما         
يتعلق باألمساء، ومنها ما يتعلق باألفعال، ومنها ما يتعلق      

  : اتباألدو
  : التعدد اإلعرايب مع األمساء-أولًا 

  إعراب األمساء الستة -
أب أخ حم كذاك أي ترفع      : وقوله: "قال املرادي 

أي " وهـن : "بالواو وتنصب باأللف وجتر بالياء وقوله     
كذلك وأخره لوقوع اخلالف فيه فإن الفـراء أنكـر          
إعرابه باألحرف وهو حمجوج بنقل سيبويه وأيضا فـإن     

حرف قليل واألحسن فيه التزام النقص وهـو   إعرابه باأل 
حذف المه وجعل اإلعراب على عينه كيد، ومنه قوله         

من تعزى بِعزاِء اجلَاهلية فَأَعضوه  : "عليه الصالة والسالم  
والنقص : " وإىل هذا أشار بقوله    )٤٤("بِهنِ أبِيه والَ تكْنوا   

  ".يف هذا األخري أحسن
تالييه يندر، أي يندر التزام النقص ويف أب و: مث قال

  : أخ وحم ومنه قوله: يف أب وتالييه ومها
  )٤٥(في الْكَرى  عديبِأَبِه اقْتدى 

فالوجه الراجح يف هن هو املرجوح يف أب وتالييه،         
وأنكر بعضهم نقص حم وقد حكاه الفراء، وحكى أبو         

   :زيد نقص أخ، مث ذكر لغة ثالثة يف أب وتالييه، فقال
......................   

  وقصرها من نقصهن أشهر
يعين أن القصر يف أب وتالييه وهو التزام األلـف          
مطلقًا وجعل اإلعراب باحلركات املقـدرة يف األلـف         
أشهر من النقص فيها أما قصر احلم فكثري، ومن قـصر           

   :األب قول الراجز
  إنَّ أباها وأبا أباها

دجي الْما فلَغب اقَداهت٤٦( غَاي(  
  . )٤٧(" مكره أخاك ال بطل: "ومن قصر األخ قوهلم

                                                
   .٥/٢٧٢: سنن النسائي الكربى) ٤٤(
، ١/١٠٦: ، الدرر اللوامع١٨٢: الرجز لرؤبة يف ديوانه) ٤٥(

  .١/٦٤: ، التصريح١/١٢٩: املقاصد النحوية
: ، جمالس ثعلب١٦٨: ديوانه ملحق الرجز لرؤبة يف) ٤٦(

  ، ١/١٣٣: ، املقاصد النحوية٢٧٥

األول قد اتضح مبا ذكر يف هذه األرجوزة : تنبيهات
قسم ليس فيه إال : أن هذه األمساء الستة على ثالثة أقسام

لغة واحدة وهو اإلعراب باألحرف وذلـك ذو مبعـىن          
وقسم فيـه لغتـان الـنقص مث        . صاحب وفم بال ميم   

 باألحرف وهو هن وقسم فيه ثـالث لغـات          اإلعراب
اإلعراب باألحرف مث القصر مث النقص وهو أب، وأخ،         

الثاين زاد يف التسهيل يف أب التشديد فيكون فيه         . وحم
بإسكان اخلاء فيكون  وأَخوأربع لغات، ويف أخ التشديد 

فيه مخس لغات ويف حمٍ حموا كقرو، ومحئًا كقـرء،          
  .)٤٨("ت لغاتومحأ كخطأ فيكون فيه س

 فيـه أربـع   اًدي إىل أن أب يف هذا النص أشار املرا    
  :لغات هي

اإلعراب باحلروف فريفع بالواو وينـصب      : األوىل
باأللف وجير بالياء، وهذه هي اللغة املشهورة والكثرية،        

  .وتسمى هذه اللغة لغة اإلمتام
القصر وهي اللغة اليت تلزم األب األلـف        : الثانية

فع والنـصب واجلـر، واإلعـراب       مطلقًا، أي يف الر   
باحلركات املقدرة وأحسب أا لغة القبائل البدوية اليت        
تلزم املثىن األلف يف مجيع حاالته، وهي لغة بين احلارث          
بن كعب، وكنانة، وبين العنرب، وزبيد، وخثعم، ومهدان، 

 وهـذه اللغـة دون      )٤٩(وبطون من ربيعة، وبين اهلجيم    
من شواهدها ما روي عن السابقة وتسمى بلغة القصر، و

مـن  :  يوم بدر  -قال النيب   : أنس رضي اهللا عنه قال    
ينظر ما فعل أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قـد           
ضربه ابنا عفراء حىت برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبـا           
جهل؟ قال وهل فوق رجـل قتلـه قومـه؟ أو قـال             

  .)٥٠("قتلتموه
لياء، لغة النقص أي حذف الواو واأللف وا      : الثالثة

واإلعراب باحلركات الظاهرة، وقد أمهل املرادي ككثري       
                                                                       

: ، مجهرة األمثال٤١١٧ رقم ٣٠٨/ ٢:  جممع األمثال)٤٧(
  .٢/٣٤٧: ، املستقصى يف أمثال العرب٢/٢١٣
  .٣١٩: ٣١٥ /١: توضيح املقاصد) ٤٨(
  .٧/٤٥٥: ، خزانة األدب٥٨: ختليص الشواهد) ٤٩(
  .٣٧٤٦/ حديث رقم : صحيح البخاري) ٥٠(
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غريه عزو هذه اللغة، والغالب أا لغة لقبيلة بدوية عادا 
  .السرعة يف النطق

أي تشديد احلرف الصحيح    : لغة التشديد : الرابعة
جاء أبك، وشـاهدت    : من األب يف مجيع األحوال حنو     

   .أبك، ونظرت إىل أبك
ر املرادي فيه مخس لغات األربع السابقة أما أخ فذك

أخو بتسكني اخلاء، وميكن عزوها     : يف األب، واخلامسة  
   :لطيء وعلى هذه اللغة جاء قول شاعرهم

  مل تلْفه وزرا ما املرُء أخوك إن
  )٥١(عند الكريهة معوانا على النوب

وأنكر الفراء القصر وأثبته هشام الضرير لقوهلم يف        
 إذ أخاك مبتدأ مـؤخر      )٥٢(" بطَلٌكْره أخاك ال    م"املثل

وفاعل عند أيب احلسن واملشهور أخوك، ومثلـه قولـه          
 )٥٣(لَحم أَخيه ميتـا    يأْكُلَأَيحب أَحدكُم أَنْ    : تعاىل

   :واستدل ابن مالك بقوله
ةململ هأخاك الذي إن تدع  

  يجِبك مبا تبغى ويكفيك من يبغي
   جتْفُه يوما فليس مكافئًاوإن

  )٥٤(فَيطمع ذا التزويرِ والوشي أن يصغي
  : وهذا حمتمل املفعولية بتقدير الزم كما قال اآلخر

  أخاك أَخاك إنَّ من الَ أخا لَه
  )٥٥(كساعٍ إىل اهلَيجا بِغيرِ سالَحِ

   :فذكر املرادي فيه لغتني) هن(أما 
ركـات، وهـي   النقص وهو اإلعراب باحل  : أوهلما

                                                
: البيت من البسيط نسبه السيوطي لرجل من طيء، ينظر) ٥١(

، الدرر )أ خ ا (٣٧/٤٤: ، تاج العروس١/١٢٩: امعمهع اهلو
  .١/١٠٨: اللوامع

تاج . ١/٢٨٦: مغين اللبيب. ١/٩٩: البيان والتبيني) ٥٢(
  .١/٩:، املعجم الوسيط)أ خ و (٣٧/٤٤: العروس

  .١٢: سورة احلجرات من اآلية) ٥٣(
: لسان العرب: البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف) ٥٤(

: ، املعجم املفصل٢٨٩: ور الذهب، شرح شذ)ل م م(١١/٤٨١
٣/٤١٩.  
، والبيت من الطويل، وهو ملسكني ٦١: ختليص الشواهد) ٥٥(

  .٣/٦٣: ، خزانة األدب٢٩: الدارمي يف ديوانه

هذا هن وهذا هنـك،     : أفصح اللغات وأشهرها تقول   
وهنك، ونظرت إىل هنِ وهنِك فيكـون يف         ورأيت هنا 

اِإلفراد واإلضافة على حد سواء ولغة النقص مع كوا         
أَكْثر استعماال هي أَفْصح قياساً؛ وذلك َألن ما كـان          

إلضـافة  ناقصا يف اإلفراد فحقُّه أن يبقى على نقصه يف ا   
وذلك حنو يد أصلها يدي فحذفوا المها يف اِإلفراد وهي          

هذه يد مث ملا    : الياء وجعلوا اِإلعراب على ما قبلها فقالوا      
يـد اِهللا   : أضافوها أبقوها حمذوفة الالم قال اهللا تعاىل      

  .)٥٦("فَوق أَيديهم
اإلعراب باحلروف الواو رفعا واأللف نصبا      : ثانيها

هذا هنوك ورأيت هناك ومـررت      :  جرا، فتقول  والياء
نيك، وهي لغة قليلة، ولقلَّتها مل يطَّلع عليها الفراء فلم          

  . يعدها من األمساء الستة
القصر : وهناك لغة ثالثة مل يشر إليها املرادي وهي       

ويف : "قال ابن هشام   أي إلزام األلف يف مجيع األحوال،     
اإلمتام، :  يقصد )٥٧("لثالث لغات اهلن مضافًا لغري الياء ا    

والظاهر أن النحويني مل يقروا بغـري       . والنقص، والقصر 
يف هن النقص وهـو     : "النقص واإلمتام يقول السيوطي   

اإلعراب باحلركات، وهو فيه أشـهر مـن اإلعـراب          
النقص وهـو   : إحدامها" فهن فيها لغتان     )٥٨("باحلروف

  .)٥٩("اإلمتام وهو قليل: األشهر، والثانية
: ما يف حم فذكر املرادي فيه ست لغـات هـي          أ

اإلعراب باحلروف، والنقص، والقصر، وفـتح احلـاء        
حم، وضم احلاء وإسكان املـيم      : وإسكان امليم، فيقال  

: حمؤ، وفتح احلاء وامليم واهلمز، فيقال     : واهلمز، فيقال 
   .حمأ لكنه مل يعز إحداها لقبيلة بعينها

   إعراب الفم -
الفم من األمساء اليت تعرب باألحرف      : "قال املرادي 

                                                
، ٦١: ، ختليص الشواهد٧١، ٧٠: شرح شذور الذهب) ٥٦(

  .١٠: واآلية من سورة الفتح
  .٦١: ختليص الشواهد) ٥٧(
  .١/١٦٩: ألمشوينشرح ا ،١/١٢٩: مهع اهلوامع) ٥٨(
  .٥٨: ٥٥: ، علل التثنية١/٥٢: شرح ابن عقيل) ٥٩(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

هـذا  : إن حذفت منه امليم، أي زالت وفارقت، فتقول       
فوك ورأيت فاك ونظرت إىل فيك، وإن كان بامليم ففيه          
عشر لغات نقصه وقصره وتضعيفه كل منها مع فـتح          

إتبـاع  : الفاء أو كسرها أو ضمها فهذه تسع والعاشرة       
   .)٦٠("فائه مليمه وأفصحها فتح فائه منقوصا

أن فـو إمـا أن       املـرادي إىل   يف هذا النص أشار   
فـإن اسـتعملت     تستعمل جمردة من امليم أو مقترنة ا      

جمردة من امليم فتعرب باحلروف الواو رفعا، واأللـف         
جاء فوك وشاهدت فـاك،     : نصبا، والياء جرا، فتقول   

وسلمت على فيك، وأما إذا استعملت بامليم ففيها عشر         
  : لغات هي

قص أي حذف الواو واأللف والياء، واإلعـراب         الن -
باحلركات الظاهرة مع فتح الفاء وكسرها وضـمها،        

هذا فَمك، ورأيت فَمك، ونظرت إىل فَمك،       : فتقول
  . فهذه ثالث لغات

أي إلزامه األلف يف مجيع األحوال مع فـتح         :  القصر -
هذا فَما ورأيت فَما،    : الفاء وكسرها وضمها، فتقول   

  .ماونظرت إىل فَ
:  تضعيف امليم مع فتح الفاء وكسرها وضمها، فتقول        -

  .هذا فًم، ورأيت فَما، ونظرت إىل فمٍ
هذا :  إتباع الفاء للميم يف احلركات اإلعرابية، فتقول       -

فُم، ورأيت فَم، ونظرت إىل فمِ، وأفـصح اللغـات          
العشرة فَم بفتح الفاء والنقص، لكنه يالحظ عـدم         

لغة صحيحة؛  ينها وعلم أن التشديدنسبتها إىل قبيلة بع
 وأن للفم   -أفمام  :  فقالوا -لثبوت اجلمع على وفقها     

ف م ي، ف م و، ف م م، ف و : مــواد هــي 
وبالرغم من تلك اللغات املتعـددة الـيت        . ")٦١(هـ

وردت عن العرب يف األمساء الستة فاجلدير بنـا أن          
نقتصر على اللغة األوىل اليت هي أشهر تلك اللغـات         

حها، وأن مل ما عداها حرصا على التيـسري         وأفص
ومنعا للفوضى واالضطراب عنـد الناشـئني مـن         

                                                
  .١/٣١٥: توضيح املقاصد) ٦٠(
  .١٥: املطلع على أبواب املقنع) ٦١(

  .استخدام لغات وهلجات متعددة
  :  إعراب املثىن-

يف املثىن وما أحلق به لغة أخرى وهي       : "قال املرادي 
لزوم األلف رفعا ونصبا وجرا وهي لغة بين احلارث بن          

د وهو حمجوج بنقـل     كعب وقبائل أخر، وأنكرها املرب    
  إِنَّ هـذَان    األئمة وهو أحسن ما خرج عليه قـراءة       

رانلَساح")٦٢( .  
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن للعرب يف إعراب  

  : املثىن لغتني مها
:  أن املثىن يرفع باأللف، وينصب وجير بالياء، فيقولون      -

قام الرجالن، ورأيت الرجلني، ومررت بـالرجلني،       
  .)٦٣(املشهور يف لغة العربوهذا هو 

 إلزام املثىن األلف رفعا ونصبا وجرا، مث ذكر املرادي          -
  : رأيني يف إعراب املثىن باأللف مها

وهو رأي اجلمهور جواز التزام املثين األلف       : األول
رفعا ونصبا وجرا، وهذا ما رجحه املرادي مستدلًا عليه         

ـ        صحاء بقراءة بعضهم، وكذلك وروده عن العرب الف
  : كما يف قول بعضهم شعرا

  )٦٤(تزود منا بني أُذُناه طَعنةً
   :وقول رؤبة

 دجي الْما فلَغب اقَداهتغَاي  
فهذا مثال جميء املنصوب باأللف، وذاك مثال جميء    

رأي املربد وهو إنكار إعراب     : الثاين. )٦٥(ارور باأللف 
عزا املرادي لغـة    وقد  . املثىن باأللف يف مجيع األحوال    

إلزام املثىن األلف إىل بلحارث بن كعب، وقبائل أخرى         
  .دون حتديد

                                                
: ، وجزء اآلية من سورة طه١/٣٢٥: توضيح املقاصد) ٦٢(

٦٣.   
: ، أوضح املسالك١/٣٢٥: توضيح املقاصد: ينظر) ٦٣(
  .١/٧٩: ين، شرح األمشو١/١٣٣: ، مهع اهلوامع١/٦٧
دعته إىل هايب التراب عقيم، : صدر بيت من الطويل عجزه) ٦٤(

، )هـ ب ا (٦/٢٣٧: ذيب اللغة: وهو هلويرب احلارثي يف
  ).ع ق م(٤/٧٦: مقاييس اللغة

، ١/٤٠: ، مهع اهلوامع٨١: ٧٥: شرح شذور الذهب) ٦٥(
  .٧/٤٥٣: خزانة األدب
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وبالرجوع إىل بعض كتب اللغة وضـح لنـا أن          
   :لى ثالثة أقوالعالعلماء اختلفوا يف نسبة هذه اللغة 

قول الكسائي وهو نسبة الظاهرة لبلحارث      : األول
  . وزبيد وخثعم ومهدان

. هو نسبتها إىل كنانـة    قول أيب اخلطاب و   : الثاين
قول بعض العرب دون حتديد وهو نـسبتها إىل     : الثالث

  . )٦٦(بلعنرب وبلجهم وبطون من ربيعة
وبالنظر يف القبائل املذكورة جند أا من القبائـل         
البدوية عدا كنانة اليت تعد من القبائل احلجازية احلضرية       
وقد يكون من املنطقي أن يشترك مجع من الباديـة يف           

ة واحدة، ولكن من املستبعد اشتراك كنانة يف هذه         ظاهر
الظاهرة؛ وذلك ملخالفة عامة العرب وفـيهم القبائـل         
احلجازية ملا نسب لبين احلرث وغريهم من إلزام املـثىن          

 موقف كنانة هنا فيما     وتناقض. األلف يف مجيع حاالته   
نسب إليها مع موقفها يف امللحق باملثىن حيث اشـتهر          

عاملته معاملة املثىن يف مجيع احلـاالت       عنهم يف إعربه م   
 تناقضخمالفني بذلك ما اشتهر عن عامة العرب ويف هذا   

  . )٦٧(واضح
أخـف بنـات املـد      "وعلة إلزام املثىن األلف أا      

وقد وصف العكربي جعل املثنى باأللف يف       . )٦٨("واللني
وإلـزام املـثىن     .)٦٩(كلَّ حال بالشذوذ، وأنه لغة قليلة     

   عداورة، وتتحقق بذلك مناسـبة       األلف يمن إعراب ا
) هـذان (التراكيب، وموسيقى الكالم، فمثلًا جـاءت       

  ).لساحران(باأللف؛ لتناسب 
ختريج القراءة على : "حسانني إبراهيم. قال الدكتور

مراعاة التناسب املوسيقي يف التركيب الذي من أجلـه         
 ال  - وإن ارتكب يف مراعاة الفواصـل        -خرِق القياس   

                                                
  .١٢٠: ينظر ختليص الشواهد) ٦٦(
فية وعالقتها باللهجات العربية يف كتاب املسائل اخلال) ٦٧(

  .٨٩: عبد الفتاح أبو الفتوح. د: التسهيل البن مالك
، ٢/٧٠٤: ، سر صناعة اإلعراب١٥٧: اجلمل يف النحو) ٦٨(

: ، االرتشاف١/٣٣: ، اإلنصاف٥٧: علل التثنية البن جين
١/٢٥٧.   
  .١/١١٠: اللباب) ٦٩(

 أن يرتكب يف غريها لوجود مندوحة عنه؛ إذ قاس          جيب
العلماء الفاصلة على القافية؛ لذا جيب أن نتجنب القول         
بأن مراعاة التنغيم بني الفواصل والكلمات املتجـاورة        
كانت سببا يف ذلك، كما ذكر غري واحد من علمائنـا           

  .)٧٠(كعبد القاهر وغريه
  ): كال وكلتا(امللحق باملثىن  -

حكى الفراء يف كال وكلتا ثـالث       : "يقال املراد 
  : لغات

أن يعربا مع الظاهر إعراب املقصور، ومع       : األوىل
أن يعربا إعراب : املضمر إعراب املثىن كما تقدم، والثانية

أن : املثىن مع الظاهر واملضمر ونسبها إىل كنانة، والثالثة       
يعربا إعراب املقصور مع النوعني أيضا، وجعل من ذلك       

  . )٧٢(" باأللف)٧١("كالمها ومترا: قول بعضهم
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن للعرب يف إعراب  

   :كال وكلتا ثالث لغات هي
أن تعربا باحلروف يف حالة إضـافتهما إىل        : األوىل

جاء كالمها ورأيت كليهما، ونظرت إىل      : مضمر فيقال 
أما يف حالة عـدم     . كليهما، وهذه هي اللغة املشهورة    

 مضمر فتعرب إعراب املقصور فتلزم األلف       اإلضافة إىل 
يف األحوال كلها، وتعرب حبركات مقدرة على األلف        

جاء كال الرجلني، ونظرت إىل كال الـرجلني        : فيقال
  .ومررت بكال الرجلني

وهي اليت تعرب باأللف يف حـال الرفـع،    : الثانية
رأيـت كلـي   : والياء يف حايل اجلر والنصب، فيقـال      

خويك ومررت بكلـي أخويـك     أخويك، وجاء كال أ   
وهي لغة كنانة كما ذكر املرادي وابن مالـك وابـن           

 يف حني عزاها أبو حيان وكثري من علماء اللغة     )٧٣(هشام
                                                

واصل القرآنية، نظرة أصولية حنوية يف ماعاة الف: ينظر) ٧٠(
  .٤٥: حسانني إبراهيم حسانني. د. دراسة حتليلية

، ٣٠٩رقم : ، جممع األمثال١/٣٤٢: الكتاب: املثل يف) ٧١(
  .١/٤٠: مهع اهلوامع

  .١١٩/ ٣، ١/٣٢٦: توضيح املقاصد) ٧٢(
، اجلامع الصغري يف النحو البن ١٥٧، ١٢: ينظر التسهيل) ٧٣(

  .١٢: هشام
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وهي إلزام كـال وكلتـا      : الثالثة. )٧٤(إىل بكر بن وائل   
األلف يف مجيع األحوال سواء أضيفا أم جردا، وسـواء          

عزاهـا  أكانت اإلضافة إىل ظاهر أم إىل مضمر، وقـد          
  .)٧٥(الشيخ خالد إىل بين احلارث بن كعب

   : املثىن املسمى به-
: أما املثىن املسمى به ففيـه لغتـان       : "قال املرادي 

أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب قبلـها،          : األوىل
أن جيعل مثل عمران يف التزام األلف وإعرابـه         : والثانية

  .)٧٦("على النون إعراب ما ال ينصرف
أشار املرادي إىل أن املثىن إذا مسي به        يف هذا النص    

  : فيه لغتان
 إعرابه بعد التسمية مبا كان يعرب به قبلها       : األوىل

  .أي باأللف رفعا وبالياء نصبا وجرا 
إلزامه األلف يف مجيع احلـاالت وجعـل        : الثانية

اإلعراب على النون وإعرابه إعراب مـا ال ينـصرف          
    ا وجرا وبالفتحة نصبا، لكنه يالحظ أنه مل     بالضمة رفع

  . يعز إحدامها لقبلة بعينها
قامت : إذا مسي بكلتا من قولك    : "مث يقول املرادي  

منعت الصرف؛ ألن ألفها للتأنيث وإن      " كلتا جاريتك 
" أو كليت املرأتني  " رأيت كلتيهما : "مسيت ا من قولك   

على لغة كنانة صرفت؛ ألن ألفها إذ ذاك منقلبة وليست   
إذا رمخت حبلو على لغة االسـتقالل       : ويقول" للتأنيث

يا حبلى، مث مسيت به صرفت ملا       : عند من أجازه وقلت   
إذا مسيت بكلتا مـن    : "قال األمشوين . )٧٧("ذكر يف كلتا  

قامت كلتا جاريتك منعت الصرف؛ ألن ألفهن       : قولك
رأيت كلتيهمـا أو    : للتأنيث، وإن مسيت ا من قولك     
؛ ألن ألفهـا حينئـذ   كليت املرأتني يف لغة كنانة صرفت   

  .)٧٨("منقلبة فليست للتأنيث
                                                

، مهع ١/١٤٢: املساعد: ، وينظر١/٢٥٧: االرتشاف) ٧٤(
  .١/٦٨: ، التصريح١/١٣٦: اهلوامع

  .١/٦٨: التصريح: ينظر) ٧٥(
   .١/٣٤٠: توضيح املقاصد) ٧٦(
  .١٢١/ ٤: السابق) ٧٧(
   .٣/٢٣١: شرح األمشوين) ٧٨(

  : املسمى به  مجع املؤنث السامل-
إن ما كان جمموعا بألف وتاء مث مسي : "قال املرادي

به، فجعل امسا مفردا، فإنه يعرب بعد التسمية على اللغة     
الفصحى مبا كان يعرب به قبلـها، فيكـسر يف اجلـر       

 وهـو بالـذال     والنصب وينون، وقد مثل له بأذرعات     
رأيت أذرعات ومـررت    : املعجمة اسم موضع فتقول   

بأذرعات فيستوي جره ونصبه وحنوه عرفـات، ومـن      
العرب من مينعه التنوين وجيره وينصبه بالكسرة كمـا         
سبق، ومنهم من مينعه الصرف فيجره وينصبه بالفتحـة      

  .)٧٩("وال ينون
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن مجـع املؤنـث           

  :  إذا مسي به فيه ثالث لغات هيالسامل
أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب بـه         : األوىل

قبلها، أي بالضمة رفعا، وبالكسرة نصبا وجـرا مـع          
هـذه  : التنوين، ووصفها املرادي بالفـصحى، فيقـال    
ووقفت على عرفات ،ورأيت عرفات ،عرفات.   

رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة لكـن       : الثانية
هذه عرفـات، ورأيـت عرفـات،       : تنوين، فيقال بال  

 ووقفت على عرفات.  
إعرابه إعراب ما ال ينصرف، أي بالفتحـة       : الثالثة

هذه عرفات، ورأيـت    : نصبا وجرا وبال تنوين، فيقال    
   ووقفت على عرفات ،لكنه يالحظ أنه مل يبني     . عرفات

  . هذه اللغات اليت وردت عن العربلنا أصحاب
   السامل املسمى به مجع املذكر -

 ففيه أربعـة    هأما اموع على حد   : "قال املرادي 
   :أوجه

أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب بـه         : األول
أن جيعل كغسلني يف التزام الياء وجعـل        : قبلها، والثاين 

اإلعراب على نونه مصروفًا، ومل يذكر سيبويه غري هذين 
ام الـواو   الوجهني، والثالث أن جيعل كهارون يف التـز       

وجعل اإلعراب على النون غري مـصرووف للعلميـة         
                                                

: ٢٣٣/ ٣: الكتاب: ، وينظر١/٣٤٠: توضيح املقاصد) ٧٩(
  . ١/١٦٣: ، التبيان يف إعراب القرآن٢٣٦
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التزام الواو وفتح النون مطلقًـا      : وشبه العجمة، والرابع  
ذكره السريايف، وزعم أن ذلك صـحيح مـن لـسان           

  .)٨٠("العرب
يف هذا النص يذكر أن مجع املذكر السامل إذا مسي          

   :جه هيوبه جاز فيه أربعة أ
 يعرب به قبلها أي يرفع      إعرابه بعد التمسية مبا كان     -

بالواو وينصب وجير بالياء وهـذا أكثـر الوجـوه          
  .وأجودها

إلزامه الياء واإلعراب باحلركات على النون بالضمة        -
  . رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا

إلزامه الواو وجعل اإلعراب على النون غري مصروف         -
  .بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا

او وإلزامه مع ذلك فتح النون رفعا ونـصبا        إلزامه الو  -
وجرا، وهذه اللغة نظري اللغة اليت تلزم املثىن األلـف          

لكنـه يالحـظ أن     .وكسر النون مع األحوال كلها    
املرادي مل يصرح بكوا من اختالف اللغـات، ومل         

  .أستطع نسبة إحداها
   سنني -

إن باب سنني قد يستعمل مثل حني،      : "قال املرادي 
 إعرابه باحلركات على النون منونة وال تسقطها        فيجعل

هذه سنني وصحبته سنيناوما    : اإلضافة وتلزم الياء فتقول   
اللهم اجعلْهـا   " رأيته منذ سنني ويف احلد يث يف رواية       

فوسنِ يا كَِسنِينِينس هِملَيومنه قول الشاعر)٨١("ع  :  
هننِيفَإِنَّ س دجن نم انِىعد  

الَعدرا مننبيشا وبياشبِن ن٨٢(ب(  
                                                

: املقتضب: ، وينظر٣٤١: ١/٣٤٠ :توضيح املقاصد) ٨٠(
  .٥٩: ٥٣/ ١: ، أوضح املسالك٤/٣٧
جزء من حديث أخرجه النسائى ىف السنن الكربى ) ٨١(
: ، صحيح ابن حبان٦٦٠/ح رقم) القنوت ىف صالة الصبح(
والرواية فيها . ٥٨٧٣/، ح١٠/٢٧٥، مسند أىب يعلى ٥/٣٠١
)فوسكَِسنِى ي نِنيس هِملَيا علْهعاجو.(  
من الطويل، وهو للصمة بن عبد اهللا القشريي ىف شرح ) ٨٢(

، املقاصد ٧٠/٧١: ، ختليص الشواهد١٢، ٥/١١: املفصل
، أوضح ١٧٧: ، وبال نسبة يف جمالس ثعلب١/١٦٩: النحوية
  .٢/١٨٨: ، املعجم املفصل١/٧٥: ، التصريح١/٤١: املسالك

 :ومن أصحاب هذه اللغة من يسقط التنوين وقوله       
  وهو عند قوم مطرد

يعين أن إجراء سنني وبابه جمرى حني يطرد عنـد          
قوم من العرب، وقد يستعمله غريهم على وجه الشذوذ         
كما يف احلديث املذكور، وإعراب سنني إعراب حـني         

 النون مع اإلضافة لغة بين عـامر إذ         باحلركات والتزام 
يعربون املعتل الالم باحلركات يف النون كما يف غسلني         

وأقمـت بـسننيٍ     هذه سنني، ورأيت سنينا   : ويقولون
أما جعل إعراا على    .  السابق وعليها قول الرسول    

هذه سـنني   : النون دون تنوين فهو لغة متيم إذ يقولون       
واحترز من نون ال    "،  )٨٣("ورأيت سنني وأقمت بسننيِ   

مساكني وسنني يف لغة مـن أعربـه   : تلي اإلعراب حنو  
  .)٨٤("باحلركات، فإا ال حتذف لإلضافة

يف هذين النصني يذكر املرادي أن للعرب يف سنني         
  : منهجني هاك بياما

إحلاقها جبمع املذكر السامل أي بالواو والنون : األول
هـذه سـنون    : تقولرفعا، بالياء والنون نصبا وجرا، ف     

لكنه مل يعز هـذا     . ورأيت سنني، ومررت بسنني كثرية    
النهج إىل أناس بعينهم، يف حني نسب بعضهم هذا النهج 

 )٨٥(وهو إعراا إعراب اجلمع للحجازيني وعليا قـيس       
وهى أفصح اللغات الواردة فيه، وأجودها، وأوسـعها        

قَالَ  ":انتشارا على األلسنة العربية وعليها جاء قوله تعاىل
نِنيس ددضِ عي الْأَرف ملَبِثْت ٨٦("كَم( .  

إلزامها الياء والنـون وجعـل اإلعـراب        : الثاين
ورأيت سـنينا   هذه سنني   : باحلركات على النون تقول   

، وعزاه املرادي إىل بين عامر كما قـال         ومررت بسننيٍ 
 وقد أضاف أبو حيان إىل بين عـامر بـين           )٨٧(بعضهم

                                                
  .٣٣٦: ١/٣٣٥: توضيح املقاصد) ٨٣(
  .٢٤٠ /٢: السابق) ٨٤(
: ، ارتشاف الضرب١/٣٣٠: التذييل والتكميل: ينظر) ٨٥(
: ، خصائص هلجيت متيم وقريش١/١٧٣: ، مهع اهلوامع١/٢٦٨
/٢٦٣.  
  .١١٢: املؤمنون) ٨٦(
  .١/١٤٩: ، شفاء العليل١/٥٥: املساعد :ينظر) ٨٧(
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كما استـشهد   . )٨٩(لسيوطي بين متيم   وأضاف ا  )٨٨(أسد
املرادي عليها مبا جاء يف احلديث النبوي الـشريف ويف          

وقد وصف هذا النهج بقلـة      . أشعار العرب الفصحاء  
وهـذه  : "االستعمال إال أنه هو القياس قال ابن هشام         

اللغة قليلة االستعمال، ولكنها على مقتضي القياس؛ ألنه   
قول  -ري ما سبق     غ - ومن شواهدها    )٩٠("مجع تكسري 

   :جرير
  رأت مر السننيِ أخذنَ مين

  )٩١(كما أَخذ السرار من اهلاللِ
ىمياهلُج اننبِ بن سوقول قُطَي :  

  سنيين كلها قاسيت حوبا
  )٩٢(أُعد مع الصالَدمة الذُّكُورِ

  : وقول الطرماح
سقَبِ األعايلحانُ مواضعِ الن  

شراثُ الورِينِغتةُ الب٩٣(حِ صام(  
   :وقول آخر

  ألَم نسقِ احلَجيج سلي معدا
  )٩٤(سنِينا ما تعد لَنا حسابا

وإمنا أعربوه باحلركات الثالث على النون مع لزوم        
الياء؛ ألا أخف عليهم؛ وألن النون قامت مقام الذاهب 

 لكان  من الكلمة، ولو كان الذاهب من الكلمة موجودا       

                                                
، شفاء ١/٤٥: ، املساعد٦٤٥/ ٥: البحر احمليط: ينظر) ٨٨(

  .٥٩/ ٨: ، خزانة األدب١/١٤٩: العليل
: ، خصائص هلجيت متيم وقريش١/٤٧: مهع اهلوامع: ينظر) ٨٩(
/٢٦٣ .  
، لسان ١/١٠٨: ، ذيب اللغة٧٠/٧١: ختليص الشواهد) ٩٠(

   .١/٨٦: ، حاشية الصبان)س ن ن(٧٢/ ٨: العرب
، وبال ١/١٣٥: ، الدرر٥٤٦: البيت من الوافر ديوانه) ٩١(

، مهع ١٧/١٠٣: ، املخصص٤/٢٠٠: املقتضب: نسبة يف
  .١/٤٧: عاهلوام

: الوافر، وهو لقطيب بن سنان يف نوادر أيب زيد البيت من) ٩٢(
/ ٥: ، شرح املفصل٣٦٦: جمالس ثعلب: ، وبال نسبة يف٤٥٢
١٢.  

، ٨/٧٠: ، خزانة األدب٥٢٦: ديوانه البيت من الوافر) ٩٣(
  .٨/٢٥٧: املعجم املفصل

، ٧١: ختليص الشواهد: البيت من الوافر، وهو بال نسبة ىف) ٩٤(
  .١/١٧٤: اهلوامعمهع 

اإلعراب فيه كسائر املفردات، فكذلك يكون ما قـام         
  .)٩٥(مقامه

وما يزال يف هلجتنا العامية إىل اآلن إلزام امللحـق          
مرت السنني وهلجاتنا العاميـة     : فيقال) سنني(باجلمع  

امتداد للهجات عربية قدمية ومهما يكن من أمر فـإن          
إلعـراب  التميميني عاملوا سنني وبابه معاملة املفرد يف ا       

باحلركات على النون مع إلزامه الياء، ولعل ذلك ألا مل 
تكن مجع سالمة حقيقا فكـان هلـا حـق اإلعـراب           

 وقد تحدثَ املرادي عن هاتني اللغـتني        )٩٦(باحلركات
  .ناتدومنا إشارة إىل أما لغ

مث يذكر املرادي أن يف إجراء سنني جمـرى حـني           
  : لغتني

 حـني باحلركـات     إعراب سنني إعراب  : إحدامها
والتزام النون مع اإلضافة، وعزا ذلك إىل بـين عـامر،           

، ورأيت سنينا، وأقمت بـسننيٍ،      هذه سنني : فيقولون
  .معضدا كالمه مبا ورد يف احلديث الشريف

جعل إعراا على النون دون تنوين ونسب       : الثانية
هذه سنني ورأيـت سـنني      : متيم إذ يقولون   ذلك إىل 

إذا ألقت بنو متـيم     : " قال أبو حيان   )٩٧("وأقمت بسننيِ 
 قـد : األلف والالم من السنني مل يجروا سنني، فقالوا        

مضت له سنني كثريةٌ، وكنت عنده بضع سـنني يـا           
، وعزاها الفراء إىل أسد، ومتيم، وعامر، ذاكرا        )٩٨("هذا

  .)٩٩(أا كثرية فيهم
  : ا املرادي مهاموهناك لغتان مل يشر إليه

 العرب من يلزم سنني وبابه الواو وفتح        من: األوىل
النون ىف األحوال كلها، ويكون إعرابه حبركات مقدرة        

هذه سنونَ،  : على الواو منع من ظهورها الثقل، فيقول      
ذكرها السرياىف،  وأقمت سنونَ، وتتبعته ىف سنونَ عديدة

                                                
  .١/٧٥: التصريح: ينظر) ٩٥(
  .٢٦٦: خصائص هلجيت متيم وقريش: ينظر) ٩٦(
  .٣٣٦: ١/٣٣٥: توضيح املقاصد) ٩٧(
  .٣٣١، ١/٣٣٠: التذييل والتكميل) ٩٨(
  .٢/٩٢: معاىن القرآن) ٩٩(
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: الثانيـة . )١٠٠(وزعم أن ذلك صحيح من كالم العرب      
ه الواو، وجيعل اإلعـراب     بعض العرب يلزم سنني وباب    

هـذه سـنونٌ،    : حبركات على النون كزيتون، فتقول    
 وحكـم   )١٠١(وأقمت سنونا، وتتبعته ىف سنون كـثرية      

. )١٠٢(بعض النحويني على ذلك بالبعد من جهة القياس       
واحلق أن هذه اللغات مسموعة عن العرب، حكاهـا          
النحويون عنهم، وجادت ببعضها قرائح الشعراء ومـا        

املوضوعة جلمع املذكر السامل وما أُحلق بـه إال         القاعدة  
أَخذ بالكثرة املطلقة من الشواهد املسموعة، وطَرح للقلة 

     ةنا السماع بعد ض ومل يكن ميكن ألحد من     . الىت جاد
العلماء أن حييط علما مبا حتويه اللغة من كلمات، ومـا           

: حتتها من استعماالت، وكما قال بعض الفقهاء    ينضوي
حيط به إال نىب١٠٣(كالم العرب ال ي(.  

  : رفع أفعل التفضيل فاعلًا ظاهرا -
اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمري،      : "قال املرادي 

أنـه يرفـع    : إحدامها: وأما الظاهر ففي رفعه به لغتان     
مررت برجل أكرم منه أبوه حكاه : الظاهر مطلقًا فتقول  

ب أنـه ال    وهي لغة مجهور العر   : ، واألخرى ..سيبويه
يرفع الظاهر إال إذا ويل نفيا وكان مرفوعه مفضلًا على          

ما رأيت رجلًا أحـسن يف عينـه        : نفسه باعتبارين حنو  
الكحلُ منه يف عني زيد ففي هذه الصورة وحنوها يرفع          

وال بأس باستعماله بعد ي     ... الظاهر عند مجيع العرب   
ب ال يكن غريك أح   : أو استفهام فيه معىن النفي كقوله     

إليه اخلري منه إليك، وهل يف الناس رجل أحق به احلمدُ            
نم١٠٤("منه مبحسن وال ي(.   

يف هذا النص ذكر املـرادي أن يف عمـل أفعـل            
   :التفضيل الرفع يف االسم الظاهر لغتني دون عزو

                                                
  .١/٩٥: ، شرح األمشوىن١/٧٤: التصريح: ينظر) ١٠٠(
، حاشية ١/١٧٤: ، مهع اهلوامع١/٧٤: التصريح: ينظر) ١٠١(

  .١/٦٦: ، منحة اجلليل١/٨٦: الصبان
  .١/١٧٤: مهع اهلوامع: ينظر) ١٠٢(
، اختالف ١/٦٤: املزهر ىف علوم اللغة وأنواعها: ينظر) ١٠٣(

  .١/٥٣٢: اللهجات على املستويني الصريف والنحوي
  .٩٤٤: ٢/٩٤٣: توضيح املقاصد) ١٠٤(

أن االسم الظاهر يرفع بأفعل التفـضيل إذا        : األوىل
  .ي وهي لغة اجلمهور سبق بنفي أو

رفع أفعل التفضيل االسم الظاهر مطلقًـا،       : لثانيةا
مررت برجل أكرم منه أبوه، وهي لغة حكاهـا         : فيقال

وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع أفضل يف " سيبويه،
ذلك على أنه خرب مقدم وأبوه مبتدأ مـؤخر، وفاعـل           
أفضل ضمري مستتر عائد عليه، وال يرفع أكثرهم بأفعل         

: مثال ذلك قوهلم  .. سألة الكحل االسم الظاهر إال يف م    
ما رأيت رجلًا أحسن يف عينه الكحلُ منه يف عني زيد،           

  : وقول الشاعر
  ما رأيت امرءا أحب إليه

نانس ه إليك يا ابنن١٠٥(البذْلُ م(  
وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك هل        

 رجلًا أحسن يف عينه الكحلُ منه عني زيـد ؟ أو            رأيت
 )١٠٦("ال يكن أحد أحب إليه اخلرب منه إليـك        : ي حنو 

  . )١٠٧("لغة ضعيفة" وقرر ابن عقيل أا
   : متييز كم اخلربية-

ذكر سيبويه أن بعض العرب ينصب      : "قال املرادي 
مميز اخلربية مع االتصال؛ محلًا على االستفهامية وحكاه        
املصنف يف غري هذا الكتاب عن متيم، وجزم هنا باللغة          

  .)١٠٨("الفصحى
قَرر املرادي يف هذا النص أن نصب مميـز كـم           
اخلربية مع عدم الفصل بينهما جائز عند سيبويه؛ فقـد          

واعلم أن ناسا من    " حكاه لغة عن بعض العرب ولفظه     
العرب يعملوا فيما بعدها ىف اخلرب، كما يعملوـا ىف          

 أن  ويجوز هلا . االستفهام، فينصبون ا كأا اسم منون     
تعمل ىف هذا املوضع ىف مجيع ما عملت فيه رب إال أا            
تنصب؛ ألا منونةً، ومعناها منونةً وغري منونة سـواء؛         

                                                
  .٣/٥: مهع اهلوامع) ١٠٥(
:  املسالك، أوضح٢٨٢/٣٨٣: شرح قطر الندى) ١٠٦(
  .٤٢١: ، شرح شذور الذهب٣/٢٩٧
  .٣/٩٢: ، مهع اهلوامع٣/١٨٨: شرح ابن عقيل) ١٠٧(
  .٣/٣٤٠: توضيح املقاصد) ١٠٨(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

ثالثـةٌ   :ألنه لو جاز ىف الكالم أو اضطُّر شاعر، فقـال  
وبعــض  ... أثوابا كان معناه معىن ثالثـة أثـوابٍ         

  : العـرب ينشد قولَ الفرزدق
  ةً لَك يا جرِير وخالَةًم عمكَ

 لَىع تلَبح اَء قَدعارِيفَدش١٠٩(ع(  
 ىف  )١١٠("وهم كثري، فمنهم الفرزدق، والبيت لـه      

رواية من نصب، وقد حدد املرادي هؤالء العرب وهم         
متيم، وهذا هو الراجح؛ ألن البيت املذكور للفـرزدق،         

صرح بعض العلماء وهو متيمى، نطق بلغة قومه، وأنه قد 
 )١١٢( وقضى ابن عقيل بأا لغة قليلة     )١١١(بعزوها إىل متيم  

  . املرادي أن اجلر هو اللغة الفصحى وذكر
هلجة متيم تنصب متييز كـم      : "قال الدكتور أنيس  

اخلربية مفردا وهلجة غريهم توجب جره وجتيز إفـراده         
 وال مدافعة يف أن اللحن اخلاص يتعذر تركه         )١١٣(ومجعه
ييز كم اخلربية، فإنه منصوب وجوبا يف هلجة متيم،         يف مت 

كم حربا خضت، وكم فارسا جندلت، يف حني   : فتقول
وهذا يفسر  .. كم حربٍ وكم فارسٍ     : يقول احلجازيون 

 لنا ما دار من اجلدال النحوي العقيم حول بيت الفرزدق 
فإن من روى بالنصب الحظ _  وهو كما نعلم متيمي -

 حلن بلحن قومه، ومن رواه باجلر أراد        أن الفرزدق إمنا  
 - من أية قبيلـة كـانوا        -أن يؤكد أن مجيع الشعراء      

يلتزمون النطق بلهجة قريش إلميـام بأـا أفـصح          
ومن احملدثني من نسب أحوال     . )١١٤("اللهجات العربية 

متييز كم اخلربية إىل بيئات متنوعة ومراحل زمنية خمتلفة،    
                                                

، ٢/٧٢: ، الكتاب١/٣٦١: من الكامل، ديوانه) ١٠٩(
، املقاصد ١/٣٣١: ، سر صناعة اإلعراب٣/٥٨: املقتضب
  .٤/٤٨٩: النحوية

، ١/٣٢٤: ، التبصرة والتذكرة١٦٢، ٢/١٦١: الكتاب) ١١٠(
٣٢٥.  

: ، أوضح املسالك٤/١٣٣: شرح املفصل: ينظر) ١١١(
  .٤/٨١: ، شرح األمشوىن٢/٤٧٦: ، التصريح٤/٢٤٥
: ، ارتشاف الضرب٢/٤٢١شرح التسهيل : ينظر) ١١٢(
  .٤/٤٥: ، الدرر اللوامع٢/٣٥٤: ، مهع اهلوامع١/٣٨٠
  .٨٣: أنيس. د. يف اللهجات العربية) ١١٣(
، ٧٧: صبحي الصاحل. د. دراسات يف فقه اللغة) ١١٤(

  .٢٤١: ٢٤٠: خصائص هلجيت متيم وقريش

ـ     : "فقال ذه الـصورة علـي     وشيء طبيعي أن تظل ه
اختالفها؛ ألا متثل بيئات متنوعة، ومراحـل زمنيـة         

وهذا يعين أن التميميني تـارة ينـصبون        . )١١٥("خمتلفة
ألن "وأخرى جيرون، وهذا يتجاىف مع الواقع اللغـوي؛         

التميميني مل يكونوا يقصدون قصدا إىل النصب، وإمنـا         
هو شيء مرنت عليه ألسنتهم ودرجوا عليه يف النطـق،       

 معىن إذًا للقول بأم كانوا جييزون النصب، ولذلك         فال
فإننا نعتقد أن الفرزدق قد أنشد بيته السابق بالنصب؛         
ألنه متيمي وما روي من اجلر والرفع فيه فمن إجـازات       

  .)١١٦("النحاة وتوجيهام
فالتميميون اختذوا موقفًا واحدا مـن متييـز كـم          

رينة احلال، كما بنوعيها واعتمدوا يف التفرقة بينها على ق      
 أو على طريقة األداء كما يقول       )١١٧(يقول بعض العلماء  

إن احلكم يف هذا هو طريقـة       : "الدكتور عبد اهللا ربيع   
النطق وصورة األداء فأداء االستفهام غري أداء اإلخبار،        
فإذا انتهى نطق البيت بنغمة صاعدة مث بط فجأة كانت  

ى بنغمـة   كم استفهامية وما بعدها منصوب، وإن انته      
  .)١١٨("هابطة تدرجييا كانت خربية وما بعدها جمرور

    إضافة العشرين وأخواته إىل املفسر منكَّرا ومعرفًا-
إن متييز العشرين وبابه ال يكون إال       : "قال املرادي 

منصوبا كما مثل، وحكى الكسائي أن من العرب مـن   
ـ         ا، يضيف العشرين وأخواته إىل املفسر منكرا أو معرفً

عشرو درهم، وعشرو ثـوب، وهـذا عنـد         : فتقول
علـى مثلـه     تـبىن األكثرين من الـشاذ الـذي ال        

  .)١١٩("القواعد
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن مفَسر العشرين          

، عشرون رجلًا: وأخواته ال يكون إال مفردا منصوبا حنو      
واثنان ، أحد وعشرون : وعشرون امرأةً، فيقال للمذكر   

: الثة وعشرون غالما، ويقال للمؤنـث     وث، وعشرون
                                                

  .٥٢٩: لغة متيم) ١١٥(
  . ٢/٢٨٠: حاشية الشيخ يس علي شرح التصريح) ١١٦(
  .٢/٢٨٠: ، شرح التصريح١/١٨٥: ينظر مغىن اللبيب) ١١٧(
  .٤٥: علم الصوتيات) ١١٨(
  .٤/٣١٤: توضيح املقاصد) ١١٩(
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وثالث وعشرون  ، واثنتان وعشرون ، إحدى وعشرون 
مث نقل املرادي عن الكسائى حكايته الىت تثبت أن    . امرأةً

 من يـضيف    - دون حتديد ألناس بعينهم      -من العرب   
: العشرين وأخواته إىل املفسر منكرا ومعرفًا، فيقولـون       

إنَّ هذا  : ثوبِه، وأن األكثرين قالوا   عشرو درهمٍ، وأَربعو    
 وقـد   )١٢٠("وال تبىن عليه قاعـدة    " شاذ ال يقاس عليه،   

ورمبا جاء عشرو : "حكم الرضى على ذلك بالقلة، فقال   
  .)١٢١("وهو قليل، وأَربعو ثوبٍ، درهمٍ

   : حكاية العلم-
وهي : إحدامها: يف احلكاية مبن لغتان   : "قال املرادي 

    ا ما للمسئول عنه مـن إعـراب        الفصحى أن حيكى
ومل يذكر املصنف غريهـا،     .. وإفراد وتذكري وفروعهما  

 عنه فقط فتقول    املسئولأن حيكى ا إعراب     : واألخرى
قام رجل أو رجالن أو رجـال أو امـرأة أو           : ملن قال 

: منـا، ويف اجلـر    : امرأتان أو نساء منو، ويف النصب     
 مذكور مل إذا سئل مبن عن علم    : "وقال أيضا . )١٢٢("مين

   :يتيقن نفي االشتراك ففيه لغتان
أن حيكى فيه بعد مـن إعـراب األول،         : إحدامها

مـن  : قام زيد من زيد؟ ورأيت زيـدا      : فتقول ملن قال  
من زيد؟ وهذه لغة احلجـازيني،      : زيدا؟ ومررت بزيد  

وأما غريهم فال حيكون بل جييئون بالعلم املسئول عنـه          
ه من أو خرب مبتدؤه فإن      بعد من مرفوعا؛ ألنه مبتدأ خرب     

ومن زيد؟ تعني الرفع عنـد      : اقترنت بعاطف كقولك  
  : تنبيهات ...مجيع العرب
أجاز يونس حكاية سائر املعارف قياسا على : األول

  . العلم
ني يجزم املصنف يف التسهيل عن احلجـاز      : الثاين

باحلكاية بشرطها وحكى غريه عنهم جواز اإلعـراب         

                                                
  .٢/٧٠: ، املساعد١/٣٥٥: ارتشاف الضرب) ١٢٠(
: ، شرح التسهيل٣/٣٠٤: رح الرضى على الكافيةش) ١٢١(
   .٢/٥٦٢: ، شفاء العليل٢/٣٩٢
  .٣٤٣/ ٣: توضيح املقاصد) ١٢٢(

  .)١٢٣("أيضا
 فيما سبق أن من يحكى ا النكرة يف         ذكر املرادي 

  : حال الوقف فقط ويف احلكاية ا لغتان دونك بياما
أن تطابق احملكي يف مجيع أوجه املطابقـة،        : األوىل

فإذا كان املسئول عنه نكرة مذكورة حكـى ىف لفـظ           
)نما ثبت لتلك النكرة املسئول عنها من رفع ونصب ) م

فراد وتثنية ومجع سامل موجود   وجر، وتذكري وتأنيث، وإ   
رأيت رجلًـا،  : فيه، أو صاحل لوصفه به، فتقول ملن قال   

منـا؟ ىف   : وامرأةً، وغالمني، وجاريتني، وبنني، وبنات    
، وومننيِ؟ ىف   )امرأةً(، وومنه؟ ىف حكاية     )رجلًا(حكاية  
، ومنون، )جاريتني(، ومنتني ىف حكاية )غُالَمينِ(حكاية 

). بنات(، ومنات؟ ىف حكاية     )بنني(باجلمع ىف حكاية    
غري أنه ىف حالة اإلفراد والتذكري تشبع احلركة الىت على          

: النون، فيتولد منها حرف جمانس هلا، فتقول ملن قـال         
منا، وملـن   : رأيت رجلًا : منو، وملن قال  : جاءىن رجل 

منه : منِى، وىف حالة التأنيث يقال    : مررت برجلٍ : قال
ب التاء هاء، ومنت بـسكون النـون        بفتح النون وقل  

وسالمة التاء من القلب هاء هذا هو املـشهور، وقـد           
 .وصفه املرادي بأنه األفصح ومل يذكر املصنف غـريه        

 عنه فقط، فتقول ملن املسئولأن حيكى ا إعراب : الثانية
قام رجل أو رجالن أو رجال، أو امرأة أو امرأتان          : قال

أما  .)١٢٤("مين: ا، ويف اجلرمن: أو نساء منو، ويف النصب
يفِ الوصل فال يحكَى فيها شىء من ذلك، بل تكـون           

من يا فىت ىف األحـوال      : بلفظ واحد ىف اجلميع، فيقال    
  .كلها

مث ذكر املرادي أن للعرب ىف حكاية العلـم غـري           
  : املتيقَّن نفى االشتراك فيه لغتني هاك بياما

أن :  وهـى  ،)من(حكاية لفظ العلم بعد     : األوىل
املستفهم االسم على إعراب االسم املتقدم ذكره        يجري

: جاءىن خالد، قلت ىف جوابه مستثبتا     : فإذا قال الرجل  

                                                
  .٣٤٦: ٣٤٥/ ٣: السابق) ١٢٣(
  .٣/٣٥٠: توضيح املقاصد) ١٢٤(



  
  ٨٦   )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

؟ من خالـدا  : رأيت خالدا، قلت  : من خالد؟ وإذا قال   
من خالد؟ هـذه لغـة      : مررت خبالد، قلت  : وإذا قال 

ـ       )١٢٥(احلجازيني ة  والواضح من كالم املرادي أن حكاي
العلم عند احلجازيني واجبة، وإن بدا من كالم ابن عقيل 

فيجيز احلجازيون حكايته مع كوم     : "أا جائزة، فقال  
  . )١٢٦("جييزون رفعه بكل حال

عدم احلكاية مطلقًا، ووجوب رفع ما بعد       : الثانية
)نا، أم       )١٢٧(على كل حال  ) مسواء أكان ما قبله مرفوع 

من خالد؟ : قام خالد: ن قالمنصوبا، أم جمرورا، تقول مل
من خالد؟ ملن قـال مـررت       : رأيت خالدا : وملن قال 

؟ بالرفع ىف األحوال الثالثة هذه لغة بىن         : خبالدخالد نم
  .)١٢٨(متيم

ومن خالد؟ التقت : بعاطف، حنو) من(وإذا اقترنت 
اللغتان احلجازية والتميمية ىف نطق املستفهم على حـد         

وحكم سـيبويه   . )١٢٩(ني الرفع عندهم مجيعا   سواء، فيتع 
اعلم أن أهـل    : "على لغة التميميني بأا األقيس، فقال     

من زيـدا؟  : رأيت زيدا : احلجاز يقولون إذا قال الرجل    
هـذا  : من زيد؟ وإذا قال   : مررت بزيد قالوا  : وإذا قال 

اهللا؟، وأما بنو متيم فريفعون على       من عبد : عبد اهللا قالوا  
وذكر ابن جىن أا    . )١٣٠("كل حال، وهو أقيس القولني    

  .)١٣١(أقوى اللغتني
واحلق أن اإلعراب أقيس من احلكايـة؛ ألـا ال          
تتصور إال خبروج اخلرب عما عهِد فيه من الرفع بدليل أَن           

                                                
: ، أسرار العربية١/٤٧٥: التبصرة والتذكرة: ينظر) ١٢٥(

  . ٢/٤٨٢: ، شرح مجل الزجاجى٣٩٢
، ٣/٢٦٦: ع اهلوامعمه: ، وينظر٣/٢٦٣: املساعد) ١٢٦(

  .٢/٤٨٥: التصريح
: ، شرح املفصل للخوارزمى٢/٤١٣: الكتاب: ينظر) ١٢٧(
: ، حاشية اخلضرى٣/٧٩: ، شرح الرضى على الكافية٢/٢١٣
٢/١٤٤.  
، ٤/١٩: ، شرح املفصل٣٩١: أسرار العربية: ينظر) ١٢٨(

   .٤/٩١: ، شرح األمشوىن١/٣٢٣: ارتشاف الضرب
، اختالف اللهجات على ٣/٢٦٧: مهع اهلوامع: ينظر) ١٢٩(

  . ٥٤٢: املستويني الصريف والنحوي
  .٢/٤١٣الكتاب ) ١٣٠(
  .٢/٢١١: احملتسب: بنظر) ١٣١(

احلجازيني أنفسهم يجوزون الرفع على كـل حـال،         
يون وقد يترك احلجاز: "فيوافقون بىن متيم، قال السيوطى

حكاية العلم مع وجود شرطه، ويرفعون على كل حال،     
  .)١٣٢("كلغة غريهم، فإِن بىن متيم ال جييزون احلكاية أصلًا

   احلكاية بأي -
إذا سئل بأي حكي ا ما للمسئول       : "قال املرادي 

  : عنه بشرطني
أن : أن يكون السؤال عن مذكور، والثاين     : أحدمها
  : الشرطني لغتانويف احلكاية ا ذين . يكون نكرة
أن حيكى ا ما للمسؤل عنه من إعـراب         : األوىل

قام رجل أي   : وتذكري وإفراد وفروعهما، فتقول ملن قال     
أو رجالن أيان أو رجال أيون أو امرأة أية أو امرأتـان            
أيتان أو نساء أيات، وال حيكى ا إال مجـع تـصحيح        

: موجود يف املسئول عنه أو صاحل ألن يوصف به حنـو          
ل مسلمون، وهذه اللغة هي الفصحى وا جـزم         رجا
أن حيكى ا ما له إعراب وتذكري وتأنيث        : والثانية. هنا

أي ملن قال قام رجل     : فقط، وال يثىن وال جيمع، فتقول     
أو رجالن أو رجال، وأية ملن قال قامت امرأة أو امرأتان 

أن أيا  : يعين) يف الوقف أو حني تصل    : (أو نساء، وقوله  
  .)١٣٣("يف احلالني خبالف منحيكى ا 

حيكي ا ما    أن أيا يف هذا النص أشار املرادي إىل       
للمسئول عنه بشرطني أن يكون مذكورا ومنكرا فـإذا         

  : حتقق الشرطان جاز يف احلكاية ا لغتان مها
أن حيكى ا ما للمسؤل عنه من إعـراب         : األوىل

أي قام رجل   : وتذكري وإفراد وفروعهما، فتقول ملن قال     
أو رجالن أيان أو رجال أيون أو امرأة أية أو امرأتـان            
أيتان أو نساء أيات، وهذه اللغة هي الفصحى وا جزم          
ابن مالك فاملشهور يف أي أن تطابق االسم املذكور يف          
مجيع أوجه املطابقة إعرابا، وتذكريا، وتأنيثًا، وإفـرادا،        

                                                
  .٣/٢٦٧: مهع اهلوامع) ١٣٢(
، ٣/٢٦٧: ، مهع اهلوامع٣/١٣٥٠: توضيح املقاصد) ١٣٣(

  .٤/٩١: شرح األمشوىن
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  .وتثنيه، ومجعا
عراب وتذكري وتأنيث   أن حيكى ا ما له إ     : الثانية

أي ملن قال قام رجل أو : فقط وال يثىن وال جيمع، فتقول
رجالن أو رجال، وأية ملن قال قامت امرأة أو امرأتان أو 

مث ذكر املرادي أن احلكاية يف أي عامة يف الوقف          . نساء
  . )١٣٤(والوصل كما نص على ذلك بعض العلماء

   صرف ما ال ينصرف-
وم أن صرف ما الينـصرف      وزعم ق : "قال املرادي 

وكأن هذه لغة الشعراء؛ ألم     : مطلقًا لغة قال األخفش   
اضطروا إليه يف الشعر فجرت ألسنتهم على ذلـك يف          
الكالم، وأما منع املستحق للصرف للضرورة ففي جوازه 
خالف مذهب أكثر البصريني منعه، وأكثر الكـوفيني        
واألخفش والفارسي جوازه واختاره املـصنف وهـو        

  : حيح؛ لثبوت مساعه فمنهالص
وال حابس نصوما كانَ ح  

  )١٣٥(يفُوقان مرداس يف مجمع
وفصل بعض املتأخرين بني ما فيـه       . وأبيات أخر 

العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتني وبني ما ليس         
كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك مل يسمع إال يف العلـم           

املنـصرف  وأجاز قوم منهم أمحد بن حيىي منع صـرف    
  .)١٣٦(اختيارا

ذكر املرادي يف هذا النص أن قوما مـن العلمـاء           
زعموا أن صرف ماال ينصرف مطلقًا، أى ىف االختيار         

 )١٣٧(وغريه لغة حمكية عن بعض العرب، حكاها األخفش
لغـة  : " أـا  يوحكى الرض . دون حتديد أناس بعينهم   

الشعراء، وذلك أم كانوا يضطرون كثريا؛ إلقامة الوزن 

                                                
، شرح مجل ١٣٨/ ١: اللباب: ، وينظر٢٣٦: اللمع) ١٣٤(

    .٤/٢٨١: ملسالك، أوضح ا٣٩٢: الزجاجي
يف  البيت من املتقارب، وهو للعباس بن مرداس السلمي) ١٣٥(

، سر ١٧/٥٨: ، األغاين٢/٤٩٩: ، اإلنصاف٨٤: ديوانه
 :، خزانة األدب٤/٣٦٥: ، املقاصد النحوية١٢٤: الفصاحة

  . ٤/٤٠٥: ، املعجم املفصل٢/٤٢١
  .١٢٢/ ٣: توضيح املقاصد) ١٣٦(
  .٢/٩١٠: عليل، شفاء ال٣/٤٤: املساعد: ينظر) ١٣٧(

إىل صرف ماال ينصرف، فتمرن على ذلك ألـسنتهم،         
. )١٣٨("فصار األمر إِىل أن صرفوه ىف االختيـار أيـضا         

وصرف ماال ينصرف ىف الشعر جاء منه ماال حيـصى،          
، ومنه قول )١٣٩(كما يقول الفراء وأبو الربكات األنبارى    

   :أىب كبري اهلذىل
داقوع نهو بِه لْنمح نممو  

  )١٤٠(يابِ فَشب غَير مثَقَّلِحبك الثِّ
وأما ىف االختيارفقد جاءت به بعـض القـراءات         

إِنا أَعتدنا للْكَافرِين   : القرآنية كما يف قراءة قوله تعاىل     
: ، وقراءة قولـه   )سالَسلًا( بتنوين   )١٤١(سلَاسلَا وأَغْلَالًا 

      غلَا يا واعولَا سا ودنَّ وذَرلَا تا     ورـسنو ـوقعيوثَ و
)وثًـا          )١٤٢غامسـى صـنمني ي وقعوثَ ويغبتنوين ي 

وأكواب كانـت قـواريرا     :  وقراءة قوله  )١٤٣(ويعوقًا
 بتنوين قَوارِيرا األوىل والثانية؛ جريا على       )١٤٤(قواريرا

والقول بـأن   . األصل ىف األمساء، وحتقيق التناسب بينها     
 لبعض العرب هو الراجح صرف ماال ينصرف مطلقًا لغة

إا لغة بىن أسد؛ ألنه بلغتهم نطـق قـارئهم          : إذ قيل 
 باملواالة، وإن شذَّت قراءته فهى      )١٤٥(األعمش األسدى 

وقد نطق ا أبو كبري اهلـذىل،       . حجة ىف إثبات لغتهم   
فلعلها لغة فيهم، وال ميكننا اجلزم بنسبتها إليهم؛ لعـدم         

  . وجود دليل
بني الـصرف   ) معدي كرب ( املركب تركيب مزج     -

   وعدمه
واملراد به جعل االمسني امسا واحدا ال       : "قال املرادي 

                                                
: ، التصريح١٠٧، ١/١٠٦: شرح الرضى على الكافية) ١٣٨(
  .٣/٢٧٥: ، شرح األمشوىن١/١٣٢: ، مهع اهلوامع٢/٣٥٢
  .٢/٤٨٩: ، اإلنصاف٣/٢١٨: معاىن القرآن: ينظر) ١٣٩(
، ٢/٩٢: البيت من الكامل، وهو ىف ديوان اهلذليني) ١٤٠(

: ، اإلنصاف٢/١٠١: ، شرح السرياىف للكتاب١/١٠٩: الكتاب
٢/٤٨٩.  
  .٤: سورة اإلنسان من اآلية)١٤١(
  .٢٣: سورة نوح من اآلية) ١٤٢(
: ، إحتاف فضالء البشر١٦٢: خمتصر شواذ القرآن: ينظر) ١٤٣(
٢/٥٦٤.   
  .١٦، ١٥: سورة اإلنسان من اآلية) ١٤٤(
  .٢/٥٧٧: اإلحتاف: ينظر) ١٤٥(
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بإضافة وال بإسناد بل يرتل ثانيهما من األول مرتلة تـاء   
  : التأنيث وهو نوعان

ما ختم بويه فهو مبين على األشهر فـإن         : أحدمها
  فلم مل حيترز عنه هنا؟ : قلت

معدي : (لهأن قو : أحدها: عن ذلك أجوبة  : قلت
أشار إىل أنه مبين يف بـاب    : والثاين. يقيد إطالقه ) كريا

أن يكون أطلق ليدخل يف : والثالث. العلم فاكتفى بذلك
إطالقه ما ختم بويه على لغة من أعربه، وال يرد على لغة 

والنوع ..من بناه؛ ألن باب الصرف إمنا وضع للمعربات       
  : جهما ختم بغري ويه فهذا فيه ثالثة أو: الثاين

وهو األصح أن يعـرب إعـراب مـا ال          : أحدها
ينصرف، ويبىن صدره على الفتح حنـو بعلبـك إال أن          

أو نونـا   :  كرب فإا تسكن قيل    ييكون ياء حنو معد   
باذجنانة، وإمنا بين على الفتح؛ لترتل عجزه مرتلة تاء : حنو

التأنيث، وإمنا مل تفتح الياء وإن كانت تفتح قبل تـاء           
  . تركيب مزيد ثقل فخص مبزيد خفةالتأنيث؛ ألن ال

أن يضاف صدره إىل عجزه فيعرب      : والوجه الثاين 
  العوامل، ويعرب عجـزه بـاجلر       من صدره مبا يقتضيه  

قل فإن كان تلإلضافة وجيعل العجز على هذه اللغة كاملس
فيه مع العلمية سبب يؤثر منع الصرف كهرمز من رام           

ن حضر  هرمز؛ فإن فيه العجمة وإال صرف حنو موت م        
 كرب فمصروف يف اللغـة  يموت فأما كرب من معد    

  . املشهورة، وبعض العرب ال يصرفه جبعله مؤنثًا
  : تنبيه

إذا كان آخر الصدر ياء حنو معدي كرب وأضيف         
صدره إىل عجزه على هذه اللغة استصحب سكون يائه         

ألن من العرب مـن     : قال املصنف . يف األحوال الثالثة  
ب مع اإلفراد تشبيها بـاأللف      يسكن هذه الياء يف النص    

. فالتزم يف التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا يف اإلفراد
تفتح يف النصب وتسكن يف الرفع      : وقال بعضهم  انتهى
  . واجلر

أن يبىن صدره وعجزه على الفتح      : والوجه الثالث 
ما مل يعتل األول فيسكن تشبيها خبمسة عشر، وأنكـر          

وأما تركيـب   .. ا األثبات بعضهم هذه اللغة وقد نقله    
مخسة عشر فمتحتم البناء عن البـصريني،       : العدد حنو 

فإن مسي بـه  ..وأجاز الكوفيون إضافة صدره إىل عجزه    
   :ففيه ثالثة أوجه

أن تعربه إعراب : والثاين أن تقره على حاله: أحدها
أن يـضاف صـدره إىل      : والثالـث . ما ال ينـصرف   

  .)١٤٦("عجزه
أنه قد جاء عن العـرب  يف هذا النص ذكر املرادي    

 كرب ىف الكالم أربع لغات وإن مل        يىف استعماهلم معد  
يصرح بنسبة إحداها ألناس بعينهم كما ذكـر كـثري          

   :، هاك تفصيل القول فيها)١٤٧(العلماء
جعل معديكرب امسـا واحـدا، وجعـل        : األوىل

اإلعراب ىف آخره، ومنعه من الصرف للعلمية والتركيب   
هذا معديكرب، ورأيت : رة تقولوهذه هى اللغة املشهو  

  مبعديكرب ومررت ،إضـافة  : الثانية .)١٤٨(معديكرب
معدى إىل كرب، وإعراب صدره حبـسب العوامـل،         
ويستصحب سكون يائه، فتقـدر عليهـا حركـات         
 اإلعراب؛ ختفيفًا لثقل التركيب، ويعرب عجزه بـاجلر       

:  فتقول لإلضافة وجيعل العجز على هذه اللغة كاملسقل،      
معدى كربٍ، ورأيت معدى كـربٍ، ومـررت         هذا

بعلبـك،  :  وهذه اللغة مسموعة ىف    )١٤٩("مبعدى كربٍ 
. )١٥٠(ومعد يكرب، وحضرموت، والقياس عليها سائغ     

إضافة معدى إىل كرب، وجعل كـرب امسـا         : الثالثة
: قال سيبويه. مؤنثًا ممنوعا من الصرف؛ للعلمية والتأنيث

يف وال يصرف؛   معدى كرب فيض  : ومنهم من يقول  "
جعل معد يكرب   : الرابعة. )١٥١("يجعل كرب امسا مؤنثًا   

                                                
  .١٣٩: ١٣٧/ ٤: توضيح املقاصد) ١٤٦(
: ، املخصص٤/٣١: ، املقتضب٣/٢٩٦: الكتاب: ينظر) ١٤٧(

  .٢/٣٢٩: ، التصريح٩٨: ١٤/٩٧
  .٣/٢٩٧: الكتاب: ينظر) ١٤٨ (
  .٤٦٦: علل النحو) ١٤٩ (
  .١/٤٣٣: ارتشاف الضرب: ينظر) ١٥٠ (
  .٣/٢٩٦: الكتاب) ١٥١ (
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  . )١٥٢(مخسةَ عشر: امسا واحدا مبنيا؛ تشبيها بـ
   أَجدل وأَخيل من حيث الصرف وعدمه-

ما صفته أصلية فغلبت عليه االمسية،      : "قال املرادي 
ـ      مينع إلغاءً فهذا   د لالمسية العارضة واعتبارا لألصل، وق

   :مثل بقوله
  فاألدهم القيد لكونه وضع

  انصرافُه منِع يف األصل وصفًا
حلية فيها نقط : للحية، وأرقم: للقيد، وأسود: أدهم

، االمسيةكالرقم فهده األوصاف يف األصل غلبت عليها        
وهي غري منصرفة نظرا إىل أصلها، وذكر سيبويه أن كل   

ق وأجرع،  العرب ال تصرفها كما مل تصرف أبطح وأبر       
وأن العرب مل ختتلف يف منع هذ الستة من الصرف وإن           
استعملت استعمال األمساء، وحكى غريه أن من العرب        

... من يصرف أبطح وأبرق وأجرع مالحظة لالمسية،        
  : وذكر ابن جين أن هذه األمساء كلها قد تصرف، مث قال

  مصروفة وقد ينلن املنعا.:. وأجدل وأخيل وأفعى 
تصرف أجدلًا وهو الصقر، وأخيلًـا      أكثر العرب   

ا أمسـاء يف    ألوهو طائر عليه نقط كاخليالن، وأفعى؛       
الوضع وحلظ فيها بعض العرب الوصفية فمنعهـا مـن      
 الصرف وذلك يف أفعى أبعد منه يف أجـدل وأخيـل؛          

 وهو  - ومن اخليول    -الشدة   وهو   -ألما من اجلدل    
الشتقاق لكن  الكثري اخليالن وأما أفعى فال مادة له يف ا        
  .)١٥٣("ذكره يقارنه تصور إيذائها فأشبهت املشتق

املرادي لغتني واردتني عن العرب يف أجـدل         ذكر
  : وأخيل وأفعى مها

الصرف وعليه أكثر العرب؛ ألا أمساء ىف       : األوىل
عدم الـصرف   : الثانية. )١٥٤(األصل واحلال واالستعمال  

فقد جعلها بعض العرب كالصفات فمنعها من الصرف؛ 

                                                
: ، ارتشاف الضرب١٤/٩٧: املخصص: ينظر) ١٥٢ (
  .٢/٣٣٠: ، التصريح١/٤٣٣
  .١٢٦: ١٢٥/ ٤: توضيح املقاصد) ١٥٣(
، شرح ٢٩٨: ٢/٢٩٦: شرح ابن عقيل: ينظر) ١٥٤(

  .٢/٣٢٣: ، التصـريح٣٤٥، ٣٤٤: املكودى

أفعل : شديد، وأخيل : لتخيل الوصفية، فأجدل ىف معىن    
من اخليالن ومها كصفات خلفت موصوفاا ووليـت        

ومها متفاوتتان ىف االسـتعمال     . )١٥٥("العوامل كاألمساء 
من حيث الكثرة والقلة، وخمتلفتان ىف اإلعراب من حيث 

أكثر : "الصرف وعدمه، وقد بدا ذلك واضحا من قوله       
ا وهو الصقر، وأخيلًا وهو طـائر       العرب تصرف أجدلً  

ومن الشواهد الىت استعمل فيهـا       ".قط كاخليالن نعليه  
   :بعض العرب أجدل وأخيل غري مصروفني قول القطامى

مهيتلَق موي نييلقَيكَأَنَّ الْع  
  )١٥٦(فراخ الْقَطَا الَقَين أَجدلَ بازِيا

   :وقول حسان
  مورِ وشيمتىذَرِينِى وعلْمى بِاُأل

  )١٥٧(فَما طَائرِى يوما علَيك بِأَخيالَ
والصرف كما نطق أكثر العرب هـو األفـصح         

   .واألجود
  صرف سكران  -

ومينع صرف االسم أيـضا زائـدا       : "قال املرادي 
فعالن، ومها األلف والنون يف مثال فعالن صفة ال ختتم          

  : بتاء التأنيث وذلك يشمل نوعني
سكران وسكرى وهو   : ما مؤنثه فَعلى حنو   : اأحدمه

: ما ال مؤنث له، حنـو     : واآلخر. متفق على منع صرفه   
حليان لكبري اللحية وهذا فيه خالف والـصحيح منـع          
صرفه؛ ألنه وإن مل يكن له فعلى وجودا فلـه فعلـي            
تقديرا؛ ألنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أوىل به مـن            

من باب ندمان والتقدير فعالنة؛ ألن باب سكران أوسع     
يف حكم الوجود بدليل اإلمجاع على منع صرف أكمر         

                                                
  .٣/١٥: املساعد) ١٥٥(
، املقاصد ١٨٢: البيت من الطويل، وهو ىف ملحق ديوانه) ١٥٦(

  : ، وبال نسبة يف مجهرة اللغة٤/٣٤٦: النحوية
: ، املعجم املفصل٤/١١٠: ، أوضح املسالك)ج د ل (٢/٨٠٠ 
٨/٣٣٣.  
، أوضح ٢٧١: يوانهالبيت من الطويل، وهو يف د) ١٥٧(

: ، شرح األمشوىن٢/٣٢٥: ، التصريح٤/١١١: املسالك
٣/٢٣٧.   



  
  ٩٠   )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

لغة بـين   : الثاين..تنبيهات... وآدر مع أنه ال مؤنث له     
: أسد صرف سكران وبابه؛ ألم يقولـون يف مؤنثـه         

  .)١٥٨("سكرانة فهو عندهم كندمان
قَرر املرادي يف هذا النص أن صرف كل صفة على          

ة أسدية؛ ألم يؤنثونه بالتـاء،      سكران لغ : فعالن حنو 
وقد . سكرانة: ويستغنون فيه بفَعالنة عن فَعلى، فيقولون

حكى كثري من العلماء هذه اللغة عن بىن أسد كلـهم،           
إن باب فَعالن الذى أُنثـاه      : وقال قوم : "قال ابن سيده  

فَعلَى بنو أسد يدخلون اهلاء ىف مؤنثه وخيرجوـا مـن       
: كرانةٌ وسكرانٌ، كمـا قـالوا     س:.. املذكر، فيقولون 

. )١٥٩("خمصانٌ، وندمان : وندمانةٌ، وللمذكر . خمصانةٌ
وحكاها بعض العلماء معزوةً إىل بعض بـىن أسـد ال           

 كلـه  ي وإطالقها ىف اتمـع األسـد    )١٦٠(جمموعهم
أوىل، وقضى أبو حامت بأن هذا املذهب اللغوي ضعيف         

يحة مثَّلَت  والراجح أا لغة فص   . )١٦١(ردئ ال يؤخذ به   
  : الواقع اللغوى السائد ىف اتمع األسدى؛ ملا يلي

 أسد من القبائل العربية اخلالصة الىت       أن بين : األول
أُخذت عنـها اللغـة؛ لكوـا بعيـدة عـن التـأثر         

  .)١٦٢(باألعاجم
أن أبا حامت كان خيتار من كـالم العـرب          : الثاىن

األفصح الذى عليه اجلمهور، ويترك غـريه وإن كـان          
فحكمه املذكور ال يقدح ىف عربية      . فصيحا ال شني فيه   

هذه اللغة وفصاحتها؛ إذ هو حكم مفرد عـدمنا مـن           
جريان هذه اللغة على األصل ىف التأنيث، : الثالث. يتابعه

حلكـم عليهـا    اوهو أن يكون بالتاء، وهذا يقتـضي        
ويبدو أَنَّ هذه  .بالفصاحة؛ يئها على القياس، وقوا به

                                                
  .٤/١٢٣: توضيح املقاصد) ١٥٨(
، ٣٥٨: إصالح املنطق: ، وينظر١٤/١٤٤: املخصص) ١٥٩(

، شرح ٢/٣٢٣: ، التصريح٤٢٨/ ١: ارتشاف الضرب
  .٣/٢٣٤: األمشوىن

: ، شرح الرضى على الكافية١/٦٧: شرح املفصل: ينظر) ١٦٠(
١/١٥٩.  
  .٢/٣٢٣: التصريح: ينظر) ١٦١(
، ١١٢: االقتراح ىف علم أصول النحو للسيوطى: ينظر) ١٦٢(

١١٣.  

الصحة ملا يدور على ألـسنتنا ىف كالمنـا         غة مصدر الل
أنـا  : امرأة عطشانة، وهى تقـول    : احلاىل، فهذا يقول  

بـاب  (يقول ابن جـىن ىف آخـر        . خلإ..)١٦٣(عطشانة
وكيف تصرفت احلال   ): "اختالف اللغات وكلها حجة   

فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غـري          
  .)١٦٤("نهخمطئ، وإن كان غري ما جاء به خريا م

  مثاين  -
شذ منع صرف مثان تشبيها له جبوار       : "قال املرادي 

  : يف قوله
  )١٦٥(حيدو ثَماينَ مولعا بِلقاحها

  .)١٦٦("مها لغتان: واملعروف فيه الصرف، وقيل
يف هذا النص أشار املرادي إىل أنه قد وقع خالف          

  : لى قولنيعبني العلماء يف صرف مثان ومنعه 
 أن املعروف واملـشهور فيهـا       ذهب بعضهم إىل   -١

الصرف، وماورد من منعها من الصرف حكم عليه        
  . بالشذوذ

ذهب آخرون إىل جواز منع مثان مـن الـصرف،           -٢
وحكم عليه بأنه لغة دون التصريح بنسبة إحدامها        

  . لقبيلة بعينها
وأما ثالثة وما بعدها إخل منه مثانية       : "قال اخلضري 

 بالتـاء يف املـذكر      فإذا ركبت تكون كحاهلا قبل أي     
كثمانية عشر يوما، وحبذفها يف املؤنث كثماين عـشرة         
ليلة لكن فيها بعد احلذف حينئذ أربع لغات فتح اليـاء           
وسكوا وحذفها مع كسر النون وفتحها، وأمـا إذا مل       
تركب فإن أضيفت إىل مؤنث كانت بالياء ال غري كما          
 مر يف منع الصرف كثماين نسوة فيقدر عليهـا الـضم      

                                                
اختالف اللهجات على املستويني الصريف : ينظر) ١٦٣(

  .١/٥٤١: والنحوي
  .٢/١٤: اخلصائص) ١٦٤(
حىت مهَمن بزيغة اإلرتاجِ، : صدر بيت من الكامل عجزه) ١٦٥(

، وبال ١/١٥٧: نة األدب، خزا٩١: وهو البن ميادة يف ديوانه
، سر ٢/٩١: ، األصول يف النحو٣/٢٣١: الكتاب: نسبة يف

، املعجم ٤/٣٥٢: ، املقاصد النحوية١/١٦٤: صناعة اإلعراب
  .٢/٢٩: املفصل

   .١٣٦/ ٤: توضيح املقاصد) ١٦٦(
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والكسر، ويظهر الفتح كاملنقوص، أو إىل مذكر فبالتاء        
ال غري كثمانية رجال وكذا إن مل تـضف، واملعـدود           
مذكر فإن كان مؤنثًا فـالكثري إجراؤهـا كـاملنقوص         
كجاءين من النساء مثان ومررت بثمان، ورأيت مثانيـا         
بالتنوين ألنه مصروف كما مر ويقال رأيت مثاين بـال          

ر لفظًا ومعنى، ويقل حذف الياء مع       تنوين لشبهها جبوا  
   :إعراا على النون كقوله

  هلا ثنايا أَربع حسانُ
  )١٦٧(وأَربع فَثَغرها ثَمانُ

أما الفتح، فألن الياء    : "ويعلل الرضي ذلك فيقول   
رأيت القاضـي، وجـاء     : حتتمل الفتح خلفته، كما يف    

كنت إسكاا كثريا، لتثاقل املركب بالتركيب، كما أس      
معد يكرب وقايل قال وبادي بدا، وجوبا، وجـاز         : يف

 وبعد حذف -  أيضا–حذف الياء، مع قلته، لالستثقال 
الياء، ففتح النون أوىل من كسرها؛ ليوافق أخواته ألا         
مفتوحة األواخر مركبة مع العشرة، وجيوز كسرها لتدل     
على الياء احملذوفة، وقد حتذف الياء يف مثاين، يف غـري            

   :عراب على النون، قالكيب وجيعل اإلالتر
  هلا ثنايا أربع حسان

  وأربع فثغرها مثان
بفـتح  . )١٦٨("صلى مثان ركعـات   : "ويف احلديث 

  .)١٦٩("النون
   سراويل -

اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمي      : "قال املرادي 
جاء على وزن مفاعيل فمنع من الصرف لشبهه باجلمع         

ولسراويل ذا  ( قوله  وهلذا أشار ب  .. يف الصيغة املعتربة    

                                                
، والرجز بال نسبة يف ذيب ١/١١٠: حاشية اخلضري) ١٦٧(

، شرح ٧/٣٦٥: األدب ، خزانة)ث غ ر( ١٥/١٠٧: اللغة
: ، املعجم املفصل٣/٦٢٧: ، شرح األمشوين٢/٤٧٤: التصريح

١٢/٢٥٦.   
، مسند اإلمام أمحد ٥١٠ رقم ٢٣٥/ ٢: صحيح مسلم) ١٦٨(

  .٢٣٧٧٤: حديث رقم
، شرح مجل ٢٩٨/ ٣: شرح الرضي على الكافية) ١٦٩(

  .٢/٩٨: الزجاجي البن عصفور

إىل أنـه  ) اقتضى عموم املنع  : (، ونبه بقوله  )اجلمع شبه   
ممنوع من الصرف وجها واحدا خالفًا ملن زعم أن فيـه    

إن صـرفه مل    : وقال املصنف . املنع والصرف : وجهني
نقل األخفش أن بعض العرب     : قلت. يثبت عن العرب  

  : تتنبيها. يصرفه يف النكرة إذا جعل امسا مفردا
ذهب بعضهم إىل أن سراويل عريب، وأنـه        : األول

مجع سروالة يف التقدير مث أطلق اسم جنس على هـذه           
  : وأما قوله. اآللة املفردة، ورد بأن سروالة مل يسمع

  علَيه من اللُّؤمِ سروالةٌ
فملستعط يرق س١٧٠(فَلي(  

ذكر األخفش أنه مسـع     : قلت. فشاذ ال حجة فيه   
سروال، : من العرب من يقول   :  أبو حامت  سروالة، وقال 

أن سـروالة  : أحدمها: والذي يرد به هذا القول وجهان     
لغة يف سراويل؛ ألا مبعناه وليس مجعا هلا كما ذكر يف           

أن النقل مل يثبـت يف أمسـاء        : واآلخر. شرح الكافية 
سراويل مؤنـث   : األجناس وإمنا يثبت يف األعالم الثاين     

ه للعلمية والتأنيث وإن زالـت   فلو مسي به مث صغر صرف     
  .)١٧١("صيغة اجلمع بالتصغري

يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف سراويل لغتني          
  : مها
  . املنع من الصرف؛ لشبهه باجلمع يف الصيغة املعتربة-أ

 الصرف وهذا الوجه أنكره املصنف يف حني جعله         -ب
األخفش لغة لبعض العرب دون حتديد قبيلة بعينها        

 جواز الصرف يف النكرة إذا جعل امسا        لكنه خص 
  . )١٧٢(مفردا

  االستثناء املنقطع -
بعد ) هو املنقطع : (والراجح النصب : "قال املرادي 

نفي أو كنفي إن صح اغناؤه عن املستثىن منه فإن بـين            

                                                
، خزانة ١/٢٠٧: املقتضب: البيت من املتقارب، ينظر)١٧٠(

  .٣٣:  الشاهد رقم١/٤٤٢: دباأل
   .١٣٦: ١٣٤/ ٤: توضيح املقاصد) ١٧١(
: أوضح املسالك. ٣٤٥، ٣٢٦ / ٣: ينظر املقتضب) ١٧٢(
   .١/٩٦: ، مهع اهلوامع٤/١١٧



  
  ٩٢   )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

إال اتبـاع   متيم جييزون فيه النصب واإلتباع ويقرأون       
 وذكر بعض النحويني أن نـصبه عنـدهم         )١٧٣(الظن

رجح وأما احلجازيون فالنصب عندهم واجب فـإن مل      أ
يصح إغناؤه عن املستثىن منه تعني نصبه عند اجلميـع،          
وهو كل استثناء منقطع ال جيوز فيه تفريغ ما قبـل إال            

ما زاد إال ما نقص وما نفع إال   : لالسم الواقع بعدها حنو   
 ال عاصم الْيوم من أَمرِ اهللا إال  وجعل املصنف منه    " ضر

  .)١٧٤("من رحم
يف هذا النص أشار املرادي إىل أنه ورد عن العرب          
ىف االستثناء املنقطع إذا وقع بعد نفى أو شـبهه لغتـان    

   :مسموعتان مها
 وجوب نصب املستثىن، وهى لغة أهـل        - األوىل

ما قام القوم إال محارا، وما فيها أحد        : احلجاز، يقولون 
وقد ذكر سيبويه هذه    . هإال وتدا، وال جيوز عندهم سوا     

، وعزاها ابن عقيل إىل     )١٧٥(اللغة معزوةً إىل أهل احلجار    
وهذه لغة مجيـع    : "، وقال األمشوىن  )١٧٦(مجهور العرب 

وقد نعتها ابن هشام بأا اللغة      . )١٧٧("العرب سوى متيم  
، )١٧٩(، ووصفها السيوطى بأا اللغة الشهرية     )١٧٨(العلْيا

إال اتبـاع    وعليها جاءت قراءة القــراء العـشرة      
  . بالنصب )١٨٠(الظن

 -أحـدمها   :  من اإلعراب  ني جواز وجه  - الثانية
اإلتباع، إذا كان املستثىن متأخرا، وصح إغنـاؤه عـن          

 إذ  -  بالرفع -ما قام القوم إال محار      : املستثىن منه، حنو  
 والثاين. ما قام إال محار   : يصح أن يستغىن بالبدل، فيقال    

، وهو الراجح عندهم، حنو ما       النصب على االستثناء   -
بالنصب جريا علـى لغـة أهـل     جاءىن أحد إال محارا  

                                                
  .١٥٧: سورة النساء من اآلية) ١٧٣(
  .٤٣: ، واآلية من سورة هود٢/١٠٥: توضيح املقاصد) ١٧٤(
، ١/٢٩٠: ، األصول ىف النحو٢/٣١٩: الكتاب: ينظر) ١٧٥(

  .١/٥٤٦: ، التصريح٢/٢٢٩: أوضح املسالك
  .٥٤٦، ١/٥٤٥: شرح ابن عقيل: ينظر) ١٧٦(
  .٢/١٤٧: شرح األمشوىن) ١٧٧(
  .٢٨٦: شرح شذور الذهب: ينظر) ١٧٨(
  .٢/٢٥٥: مهع اهلوامع: ينظر) ١٧٩(
  .١٥٧: سورة النساء من اآلية) ١٨٠(

فإن مل يصح إغناؤه . وعزاها املرادي إىل بين متيم. احلجاز
ال عاصم اليوم من    : تعني النصب، كما ىف قوله تعاىل     

ىف موضع نصب، وهذه ) من( فـ أمر اهللا إال من رحم   
ـ  -وجيوز عندهم   . لغة بىن متيم    مـا أوجبـه     -ضا   أي

وإن كان األفـصح    " )١٨١(احلجازيون فيه وهو النصب   
. )١٨٢("النصب] وهو[عندهم ما أوجبه احلجازيون فيه      

: وذكر كثري من النحويني أن بىن متيم يقرءون قوله تعاىل    
  الظن اعبإال ات   وعلى لغتهم جاء    )١٨٣()اتباع( برفع ،

   :قول الراجز
ا أَنِيسبِه سلَي ةلْدبو  

  )١٨٤(الَّ الْيعافري وإِالَّ الْعيسإِ
والنصب على االستثناء عند بىن متيم أرجح وأفصح        

 ولغة احلجازيني هى األفصح؛ ألن ما ىف        )١٨٥(من البدل 
  .القرآن الكرمي من هذا الباب منصوب جريا عليها 

  التعدد اإلعرايب مع األفعال -ثانيا 
   : إجراء القول جمرى الظن-

لغة سليم إجراء القول جمرى الظن يف    ": قال املرادي 
: العمل مطلقًا، أي بال شرط حكاها سيبويه فيقولـون        

وزعم أبو  : قلت زيدا قائما، وقل ذا مشفقًا قال سيبويه       
اخلطاب أن ناسا جيعلون بـاب قلـت أمجـع مثـل            

  .)١٨٦("ظننت
يف هذا النص أشار املرادي إىل أنه قد تجرى العرب   

ى الظن مطلقًـا، فيعملونـه      القول وما تصرف منه جمر    
فإذا دخل القـول علـى    عمله، وعزا هذا إىل بين سليم     

                                                
  .١/٥٠١: ، شفاء العليل١/٥٦٢: املساعد: ينظر) ١٨١(
: ، شرح مجل الزجاجى البن عصفور١/٥٦٢: املساعد) ١٨٢(
  .١/٥٤٥: ، شرح ابن عقيل٢٧٢/ ٢
/ ٣: ، شرح التسهيل٣٩٨، ١/١٥٠: ينظر الكتاب) ١٨٣(

   .٤/١٤٧: ، الدر املصون٣٣١، ٣٣٠
: ، شرح املفصل٩٧: الرجز جلران العود يف ديوانه) ١٨٤(
: ، وبال نسبة يف الكتاب١٠/١٥: ، خزانة األدب٢/١١٧
١/٢٦٣.   
  .٢/٣٠٣تشاف الضرب ار: ينظر) ١٨٥(
 ،١/٦٣: الكتاب: ، وينظر٥٦٩/ ٢: توضيح املقاصد) ١٨٦(

  .٢/٢٠١:  للنحاسإعراب القرآن



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–امعة جازان جملة ج ٩٣

  
  

 

قلت زيدا قائمـا، وقـد      : املبتدأ واخلرب نصبهما، فيقال   
  : اختلف العرب ىف هذا اإلجراء على لغتني

لغة مجهور العرب، يوجبـون احلكايـة،      : إحدامها
بكر منطلق، وال جييزون إجراء القـول       : قلت: فيقولون

جن وأن يك : رى الظن ىف نصب املفعولني إال بشروط      م
القول فعلًا مضارعا، للحاضر مقصودا به احلال، مبدوًءا        
بتاء اخلطاب، واقعا بعد استفهام متـصلًا بالفعـل، أو          
منفصلًا عنه بشبه مجلة، أو مفعولًا، وأال يكون الفعـل          

  .)١٨٧(عدى بالالم ملعمول
ـ    : واألخرى جرى الظـن   إجراء القول وفروعه م

وفروعه ىف العمل، فينصب املبتدأ واخلرب مطلقًا، أى بال         
: شرط من الشروط املذكورة، هذه لغة سلَيم، يقولـون     

. )١٨٨(ظننت بكرا قائمـا   : قلت بكرا قائما كما يقولون    
 وسألته عنه غري مرة     -وزعم أبو اخلطاب    : "قال سيبويه 

نو سـلَيم،    أن ناسا من العرب يوثَق بعربيتهم، وهم ب        -
مثل ظننت عمأَج قُلْت ١٨٩("جيعلون باب( .  

    خال وعدا-
وأما عدا وخال فقد ثبـت بالنقـل        : "قال املرادي 

الصحيح عن العرب أما ينصبان املـستثىن وجيرانـه،         
قم القوم عدا زيدا وعدا زيد وخال عمرا وخال         : فتقول
ومـا  ما عدا زيدا    : وبعد ما انصب حنو   : وقوله.. عمروٍ

خال عمرا، وإمنا تعني النصب بعد ما؛ ألا مـصدرية          
فتعينت فعليتهما؛ ألا ال يليها حرف جر وتعني النصب      
مع ما هو مذهب اجلمهور، وحكى اجلرمي اجلر مع ما          

واجنرار : (يف الفرخ عن بعض العرب وإليه اإلشارة بقوله
وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسـي يف       ) قد يرد 

                                                
، شرح الرضى ٧/٧٩: شرح املفصل البن يعيش: ينظر) ١٨٧(

، ارتشاف ٩٥، ٢/٩٣: ، شرح التسهيل٤/١٧٨: على الكافية
: ، مهع اهلوامع٣٨٩: ، شرح شذور الذهب٣/٧٩: الضرب

  .١/٣٨٢: ، التصريح١/٥٦٨
: ، شرح التسهيل٣/٢٤٠: شرح السرياىف للكتاب: ينظر) ١٨٨(
   .٣٨٨: ، شرح شذور الذهب٢/٩٥
: ، شرح األمشوىن١/٣٨٠: ، التصريح١/١٢٤: الكتاب) ١٨٩(
٢/٣٧.  

  . )١٩٠("عر له، وعلى هذا فما زائدة ال مصدريةكتاب الش
يف هذا النص يذكر املرادي يف املستثىن خبال وعـدا        

  : وجهني
: الثـاين  .اجلر على اعتبار أما حرفا جر     : أحدمها

النصب على اعتبار أما فعالن فاعلهما ضمري مـستتر         
وهذا هو الصحيح، ورد هذا إىل اختالف اللغات، لكنه         

هـذا إذا مل تـأت      . يعزمها لقبيلة بعينها  يالحظ أنه مل    
فإن وقعا بعد ما تعني النصب؛ ألا مصدرية " ما" بعدمها

فتعينت فعليتهما؛ ألا ال يليها حرف جر وهو مذهب         
اجلمهور، مث يذكر املرادي أن اجلرمي حكى اجلر مع ما          
عن بعض العرب وتبعه يف ذلك الكـسائي والربعـي          

وقـد  . ائدة ال مـصدرية والفارسي، وعليه فتكون ما ز  
وصف ابن هشام اجلر بالقلة لدرجة أنه ذكر أن سيبويه          
مل حيفظ يف عدا إال النصب؛ ألنه يرى أا ال تكون إال            

مث أورد ابن هشام دليلًا شعريا على جر املستثىن بـ . فعلًا
  :قول الشاعر وهو) عدا(

  أحبنا حيهم قتلًا وأسرا
  .)١٩١(عدا الشمطاِء والطفلِ الصغريِ

ويترجح نسبة اجلر إىل بكر بن وائل حيـث ورد          
  : نسبة قول الشاعر

  )١٩٢(.... خال اِهللا ال أَرجو سواك وإِنما 
إىل األعشى واألعشى ينتهي نسبة إىل بكـر بـن          

وعلى هذا فيمكن القول بنسبة اجلر لبكر بن        . )١٩٣(وائل
إا ظاهرة بدوية وقد تلحق عدا : وائل أو إن شئت قلت

 يف هـذه النـسبة الحتادمهـا يف العمـل           وحاشا خبال 

                                                
  .١٢٤: ٢/١٢٢: توضيح املقاصد) ١٩٠(
: ، شرح قطر الندى٢٨٥ :٢/٢٨٨: أوضح املسالك) ١٩١(

، ٤٣٦: جلىن الداين، والبيت من الوافر، وهو بال نسبة يف ا٢٤٨
  .٢٣٩/ ١: حاشية الصبان

أعد عيايل شعبة من : صدر بيت من الطويل عجزه) ١٩٢(
وبال نسبة . ٣/٣٤١: خزانة األدب: عيالكا، وهو لألعشى يف

: ، لسان العرب٢/٢٣٥: ، ذيب اللغة٣٠٨/ ٤: العني: يف
  ). خ ل ا( ، ٢٣٧/ ١٤

  .٣/٣١٤: خزانة األدب) ١٩٣(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

  .)١٩٤(معها
  

   التعدد اإلعرايب مع األدوات-ثالثًا 
    نصب اجلزأين بإن وأخواا- ١

وهذه احلروف تنصب االسم وترفع     : "قال املرادي 
إن اخلرب باق على رفعه،     : اخلرب خالفًا للكوفيني يف قوهلم    

وبعض العرب ينصب ذه األحـرف اجلـزأين معـا،       
  .)١٩٥("قوم منهم ابن السيد أن ذلك لغةوحكى 

أشار املرادي يف هذا النص إىل أن يف إنّ وأخواـا       
  :لغتني مها) أَنْ، وكأن، ولكن، ولعل، وليت(

أا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب وهذا يف اللغة        : األوىل
أا تنصب االسـم واخلـرب معـا،        : الثانية .املشتركة
وقد حكى .. أمحد مقيما إن زيدا قائما، ولعل : فيقولون

املرادي عن ابن السيد أا لغة لبعض العرب دون حتديد          
 )١٩٦(كما قال السلسيلي   - وهم بنو متيم     -أناس بعينهم   

: يف حني حكى ابن سالم أا لغة العجاج وقومه، فقال         
ليت أباك منطلقًـا،    : مسعت أبا عون احلرمازى يقول    "

 بـالد  هن منـشأ  وليت زيدا قاعدا، وأخربين أبو يعلى أ      
والعجاج متيمي، وقال   " )١٩٨( فأخذها عنهم  )١٩٧(العجاج

وزعم أبو حنيفه الدينورى يف كتاب النبات       : "البغدادي
، ومن قبله قـال     )١٩٩("أن نصب اجلزأين بليت لغة متيم     

كذا ورد املثل نصبا،    " ليت القسي كلَّها أرجلًا   : "امليداين
يت زيدا ل: وهى لغة متيم يعملون ليت عمل ظن فيقولون

، وحكاها ابن عقيل معـزوة إىل رؤبـة       )٢٠٠(..شاخصا
، وهناك من عزا نصب اجلزأين بلعل إىل متيم         )٢٠١(وقومه

                                                
  .١/١٢٤: مغين اللبيب) ١٩٤(
  .١/٣٣٤: توضيح املقاصد) ١٩٥(
  .١/٣٥٣: شفاء العليل) ١٩٦(
  .٧٩١: طبقات فحول الشعراء) ١٩٧(
  .١/٢٣٥: خزانة األدب) ١٩٨(
، ١/٢٨٧: ، شرح املفصل للخورزمي١/٢٣٥السابق ) ١٩٩(

  .١/١٠٤: ، والبن يعيش٢٨٨
  ١/١٠٤: ، شرح املفصل٢/١٨٧: جممع األمثال) ٢٠٠(
: م اجلمحىطبقات فحول الشعراء البن سال: ينظر) ٢٠١(
  .١/٣٠٨: ، املساعد٧٩، ١/٧٨

حكى عن بعض بـىن متـيم أـم         : "قال ابن األنبارى  
وهلذه . )٢٠٢("لعل زيدا أخانا: ينصبون خرب لعل، فيقولون
إن قَعـرجهنم سـبعني" :     اللغة شواهد منها قولـه      

   : وقول الشاعر)٢٠٣("خريفًا
  إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن

  )٢٠٤(خطَاك خفافًا إن حراسنا أُسدا
   :وقول الراجز

  إِنَّ الْعجوز خبةً جروزا
  )٢٠٥(تأْكُلُ في مقْعدها قَفيزا

   :وقول العجاج
  )٢٠٦(يالَيت أَيام الصبا رواجِعا

  : وقول ابن املعتز
  فَقلْت لَها" نا سحرا طريمرت ب

طُوباك يالتيىن إياك اك٢٠٧(طُوب(  
   :وقول الشاعر

  لَيت الشباب هو الرجِيع إِلَى الْفَتى
  )٢٠٨(والشيب كَانَ هو الْبدئ اَألولُ

   :وقول النمر بن تولب
  أقَام ولَيت أَمي لَم تلدنِي

بِواد نِي حجرت٢٠٩(أَال لَي(  

                                                
، ١/٢٣: ، خزانة األدب٣٠: ملع األدلة يف أصول النحو) ٢٠٢(

  .٢٥٩: خصائص هلجيت متيم وقريش
صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة ) ٢٠٣(

 ، شرح النووى على صحيح١/١٨٦) ٣٢٩(فيها، حديث رقم 
  .٢/٧٤: مسلم

  .١/٢٤٢: خزانة األدب) ٢٠٤(
، نوادر أيب )ج ز ر(٦/٦٤: العني: الرجز بال نسبة يف) ٢٠٥(

: ، الدرر اللوامع)ج ز ر (١/٤٤١: ، مقاييس اللغة١٧٢: زيد
  .١/٤٩١: ، مهع اهلوامع٢/١٦٧
، شرح شواهد ٢/٣٠٦: الرجز للعجاج يف ملحق ديوانه) ٢٠٦(

  ).ل ي ت: (، تاج العروس٢/٦٩٠: املغين
، ١/٢٨٥:  اللبيب، مغين٢٢: البيت من البسيط ديوانه) ٢٠٧(

  .١٠/٢٣٥: خزانة األدب
: البيت من الكامل، وهو بال نسبة يف معاىن القرآن للفراء) ٢٠٨(
  .٦/٢٩١: ، املعجم املفصل٤٩٣: ، اجلىن الداين٢/٣٥٢
: ، مهع اهلوامع٤٨: البيت من الوافر وهو يف ديوانه) ٢٠٩(
  . ٢٥٨: ، ولغة متيم١/٣٣٢
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  : وقول حممد بن ذؤيب الفقيمى النعماىن

  كَأَنَّ أُذْنيه إِذَا تشوفَا
  )٢١٠(قَادمةً أَو قَلَما محرفَا

   :وقول ذي الرمة
ٌوهاتمن مهلودكأن ج  

  )٢١١(علَى أَبشارِها ذَهبا زالال
  : وقول النابغة

  كَأنَّ التاج معصوبا عليه
  )٢١٢( أبانألذواد أُِصبن بذي

ليت القـسي كلَّهـا     " ومن األمثال قول بعضهم   
وعلى الرغم من اعتراف بعض اللغـويني       . )٢١٣("أرجال

 علـى   -بأن نصب اجلزأين بعد إن وأخواا أو بعضها         
 لغة بىن متيم فهناك كثري من العلماء ينكر -خالف بينهم 

ذلك الصطدامه بقواعد اللغة النموذجيـة، وأخـذوا         
على تلك اللغة مبا يتفق مـع القواعـد         يؤولون ما ورد    

العامة، فال يعترفون بطبيعة اللغات احمللية اليت ال ختضع يف 
والظاهر .")٢١٤(كثري من األحيان لقواعد اللغة النموذجية     

، وال داعى لتكلف    )٢١٥(أن ذلك لغة، وبه صرح بعضهم     
التأويل ملا سمع جاريا على هذه اللغة، فال ريب أن ماال          

ومن . )٢١٦(أويل أوىل وأحق باالتباع مما حيتاجحيتاج إىل ت
إن إعراب ااورة وما حيقـق مـن        : املمكن أن نقول  

مناسبة صوتية على مستوى التركيب اللغوى يفسر لنـا   
لغة قوم من العرب ينصبون بإن وأخواا اجلزأين معـا          

                                                
، ٢/٤٣٣: لمربدمن الرجز املشطور، وهو يف الكامل ل) ٢١٠(

  .٢/١٦٨: ، الدرر الوامع١٠/٢٦٧: خزانة األدب
: ، ذيب اللغة١٥١: البيت من الوافر، وهو يف ديوانه) ٢١١(

  ). زل ل(١٣/١١٦
/ ١٠: ، خزانة األدب٦٨: البيت من الوافر ديوانه) ٢١٢(

  .٢٥٩: ، لغة متيم٢٣٩
  .٢/١٨٧: جممع األمثال للميداين: ينظر) ٢١٣(
، شرح مجل ٤/٣٣٥: ى الكافيةشرح الرضى عل: ينظر) ٢١٤(

   .١/٣٥: ، مغين اللبيب١/٤٣٣: الزجاجى البن عصفور
  .١/٢٦٩: حاشية الصبان) ٢١٥(
  .١/٢٥٨: املزهر: ينظر) ٢١٦(

كما فيما سبق من شعر واألوىل بـالقبول أن نـصب           
 العرب أَيدتها الشواهد    اجلزأين ذه األحرف لغة لبعض    

ونسبها بعض العلماء لبىن متيم، وهم طائفة     . )٢١٧(الكثرية
من الطوائف العربية الفصيحة الذين أُخذت عنهم اللغة        

وحكى عن متيم أم    : "وم يقتدى فيها، قال أبو حيان     
ينصبون بلعلَّ، وسمع ذلك ىف خرب إنَّ، وكَأَنَّ، ولعلَّ،          

ومل حيفظ ىف خـرب أَنَّ وال       ... يتوكثر ذلك ىف خرب ل    
 ونسبها بعضهم للعجاج وقومه، وهم      .)٢١٨("خرب لكن

        فصحاء، وأَرجازهم ىف صدارة االحتجـاج اللغـوى
والنحوى .  

النافية الداخلة على املبتدأ واخلرب بني اإلعمال       ) ما( - ٢
  واإلمهال

ما النافية حرف مهمل عند متيم وهو       : "قال املرادي 
 اختصاصه، وأحلقه أهل احلجاز بلـيس؛       القياس؛ لعدم 

ألا لنفي احلال غالبا فأعملوه عملها وبه ورد القـرآن          
مـا هـن     )٢١٩(مـا هـذا بـشرا     : قال تعـاىل  

  .)٢٢٠("أمهام
ذكر املرادي يف هذا النص أنه ورد عـن العـرب         
فـى مـا النافية الداخلـة على املبتدأ واخلرب لغتـان         

   :دونك بياما
اء ما ىف العمل مجرى ليس؛ لـشبهها        إجر: األوىل

ما : ا، فهم يرفعون ا املبتدأ وينصبون اخلرب، فيقولون       
ونص املـرادي علـى أـا لغـة        . )٢٢١(عبد اهللا راكبا  

احلجازيني، واستشهد على ذلـك مبـا ورد يف قـراءة         
 وذكر الكسائى   )٢٢٢(بعضهم، وصرح ذا العزو سيبويه    

                                                
  .١/٤٩٠: ، مهع اهلوامع١/١٠٤: شرح املفصل: ينظر) ٢١٧(
  .٢/١٣١: ارتشاف الضرب) ٢١٨(
  .٣٢: سورة يوسف من اآلية) ٢١٩(
اآلية من سورة ، وجزء ١/٥٠٦: توضيح املقاصد) ٢٢٠(

  .٢: اادلة
: ، شرح مجل الزجاجى١٢٣: اللمع البن جىن: ينظر) ٢٢١(
  .٢/١٨٣: ، شرح الرضى على الكافية١/٦٠٤
، ٩٩: شرح عيون اإلعراب البن فضال ااشعى: ينظر) ٢٢٢(

  .٣١٠: ، رصف املباىن١٤٣: أسرار العربية
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

ا ابن هشام يذكر أن      وجدن ما في )٢٢٣(أا لغة أهل امة   
. )٢٢٤("احلجازيون والتـهاميون والنجـديون    " أصحاا

ألن ... اللغة القُـدمى اجليـدة   "ووصفها الزجاج بأا    
كتاب اهللا ولغة رسول اهللا أقـوى األشـياء وأقـوى           

إمهال ما النافية فريفع بعدها املبتدأ      : الثانية. )٢٢٥("اللغات
ة بـىن متـيم،     واخلرب على األصل، وذكر املرادي أا لغ      

القيـاس؛  : "ما حممد نائم وقضى سيبويه بأنه     : فيقولون
ليس، واليكون فيها   : كـ) ما(ألنه ليس بفعل، وليس     

. )٢٢٧(يف حني عزاها الفراء إىل أهل جنـد       . )٢٢٦("إضمار
" أُمهـاتهم "، و ")٢٢٨("ما هذَا بشر  "وعلى لغتهم قرىء    

. )٢٣٠(يني وقد عزاها ابن عقيل لغري احلجـاز    )٢٢٩( بالرفع
فلغة التميميني هذه جارية على القياس، ولغة احلجازيني        

وهذا املـذهب   : "كثرية ىف االستعمال، قال ابن فَضال     
أقيس، ومذهب أهل احلجاز أكثر ىف االستعمال، وبـه         

، فهما لغتان فصيحتان، بأيتهما     )٢٣١("جاء القرآن الكرمي  
تبنطقت فقد أَص .  

   أَنْ املصدرية -٣
وال : وأما اجلازمة فقال يف التسهيل    : "يقال املراد 

جيزم ا خالفًا لبعض الكوفيني انتهى ووافقهم أبوعبيدة،       
: وحكى اللحياين أا لغة بين صباح، وقـال الرؤاسـي    

فصحاء العرب تنصب بأن وأخواا الفعل ودوم قوم        
يرفعون ا ودوم قوم جيزمون ا وقد أنشدوا علـى           

  ذلك أبياتا، 
  مهل أنْ محلًا علىوبعضهم أ

                                                
  .٢/١٠٣: ارتشاف الضرب: ينظر) ٢٢٣(
  .٢/٦: مغىن اللبيب) ٢٢٤(
  .٣/١٠٨: معاىن القرآن وإعرابه) ٢٢٥(
  . ١/٢٧٩: ، شرح ابن عقيل١/٥٧: الكتاب) ٢٢٦(
  .٣/١٣٩: معاىن القرآن: ينظر) ٢٢٧(
، شرح ١/١٠٩: ، شرح املفصل١٢٣: اللمع: ينظر) ٢٢٨(

  .١١٣، رصف املباىن ١/٣٦٩: التسهيل
، البحر ١٥٤: خمتصر شواذ القرآن البن خالويه: ينظر) ٢٢٩(

  .٢٥١/ ٧، ٤/٣٥٢: احمليط
  .١/٢٧٧: املساعد: ينظر) ٢٣٠(
، خصائص هلجيت متيم ١٠٠، ٩٩: شرح عيون اإلعراب) ٢٣١(

  .٢٢٥: ٢٢٢: وقريش

  ما أختها حيث استحقت عمال
يعين أن بعض العرب أمهـل أنْ الناصـبة حيـث          
استحقت العمل وذلك إذا مل يتقدمها علْـم أو ظـن           

  : كقوله
  أَنْ تقْرآن علَى أَسماَء ويحكُما

  )٢٣٢(منى السالَم وأَنْ الَ تشعرا أَحدا
 غري خمففـتني وقـد     فإن األوىل والثانية مصدريتان   

أعملت إحدامها وأمهلت األخرى، ومنه قراءة بعـضهم        
    َةاعضالر متأَنْ ي أَراد نمل)ووجه إمهاهلا محلها    )٢٣٣ ،

على ما أختها أعين ما املصدرية هذا مذهب البصريني،         
وأما الكوفيون فهي عندهم املخففة من الثقيلة، وقوله يف      

حملمولـة عليهـا أو علـى       كوا املخففة أو ا   : التسهيل
هل يقاس علـى    : فإن قلت . املصدرية يقتضي قولًا ثالثًا   

قال . ظاهر كالم املصنف أن إمهاهلا مقيس     : ذلك؟ قلت 
مث نبهت على أن من العرب من جييز        : يف شرح الكافية  

  .)٢٣٤("الرفع بعد أنْ الناصبة الساملة من سبق علْم أو ظن
أَنْ املصدرية فيهـا  قَرر املرادي يف النص السابق أن  
  : ثالث لغات دونك تفصيل القول فيها

نصب الفعل بعدها، وهـذه هـي اللغـة         : األوىل
إمهاهلا ورفع  : الثانية.الفصحى، ونزل ا القرآن الكرمي      
املصدرية الىت ال   ) ما(املضارع بعدها؛ محلًا على أختها      

قـراءة بعـضهم،     تعمل شيئًا، مؤيدا كالمه مبا جاء يف      
رب الفصحاء، وهى ىف الفصاحة دون ما عليه        وشعر الع 

اجلزم بأَنْ املصدرية، وقـد     : الثالثة. اجلمهور من العرب  
حكاها الكوفيون وأبو عبيدة واللحياىن، وهذه اللغة دون 
سابقتها ىف الفصاحة، وعزاها املرادي إىل بين صـباح،         

 وممـا ورد    )٢٣٥(وقد صرح ذا العزو كثري من العلماء        
   :ول امرئ القيسعلى هذه اللغة ق

                                                
: اخلصائص: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف) ٢٣٢(
  .٢٤٣: ، املنصف٢/٥٦٣: ، اإلنصاف١/٣٩١
، والقراءة يف خمتصر شواذ ٢٣٣ :سورة البقرة من اآلية) ٢٣٣(

  .٢١: القرآن
: الكتاب: ، وينظر١٨٧: ١٨٦/ ٤: توضيح املقاصد) ٢٣٤(
  .٢/١١٨: ، مغنـى اللبيب١٢٨، ٣/١٢٧
: ارتشاف الضرب: ، وينظر٣/١٢٣٧: توضيح املقاصد) ٢٣٥(
  .٢/٣٦٣: ، مهع اهلوامع٦٥/ ٣: ، املساعد٢/٣٩٠
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  إِذَا ما غَدونا قَالَ وِلْدانُ أَهلنا
  )٢٣٦(تعالَوا إِلَى أَنْ يأْتنا الصيد نحطبِ

   :وقول مجيل بثينة
  أُحاذر أَنْ تعلَم ا فَتردها

  )٢٣٧(فَتتركَها ثقَلًا علَى كَما هيا
٤- لَـن   

نفي ينصب املضارع   فأما لن فحرف    : "قال املرادي 
وحكى بعضهم أن اجلزم بلن لغـة       ..وخيلصه لالستقبال 

  .)٢٣٨("لبعض العرب
ذكر املرادي يف هذا النص أن املشهور ىف لـسان          

ـ     ، وبـذلك جـاء     )لَـن (العرب هو نصب املضارع ب
السماع الفصيح نثرا ونظما، وقد حكى اجلزم ا لغـةً          

بيها هلـا   لبعض العرب دون حتديد قبيلة بعينـها، تـش        
؛ ألا للنفى مثلها، وألن النون أخت املـيم ىف          )لَم(بـ

ونص كثري من العلمـاء     . )٢٣٩(اللغة؛ ولذلك تبدل منها   
ـ    لَن لغة حمكية عن بعض العرب، قال       : على أن اجلزم ب

وجيوز أن يكون الـسكون     : "ابن مالك عن هذه اللغة    
ـ       ، وهـى لغـة     )لَن(سكون جزم، على لغة من جيزم ب

ذكر اللحياىن  : " وقال السيوطى  )٢٤٠("ها الكسائى حكا
أن ذلك لغة لبعض العرب جيزمون بالنواصب وينصبون        

  : ، واستشهدوا هلذه اللغة بقول الشاعر)٢٤١("باجلوازم
نم كائجر نبِ اآلنَ ميِخ لَن  

لَقَهالْح ابِكب وند نم كر٢٤٢(ح(  

                                                
، ٢/٢٩٥: ، احملتسب٣٨٩: البيت من الطويل، ديوانه) ٢٣٦(

: ، شرح شواهده٢٢٧: ، اجلىن الداىن١/٢٩: مغىن اللبيب
١/٩١.  
، ١٣: ، شرح التسهيل٢٢٤: ديوانه البيت من الطويل،) ٢٣٧(

: ، مهع اهلوامع٢٢٧: ، اجلىن الداىن١/٢٩: مغىن اللبيب
٢/٣٦٣.  
  .٤/١٧٤: توضيح املقاصد) ٢٣٨(
   .٢٧٢: اجلىن الداىن: ينظر) ٢٣٩(
/ ١: ، البحر احمليط١٦٠: شواهد التوضيح والتصحيح) ٢٤٠(

  .٢/٣٦٨: ، مهع اهلوامع٢/٣: ، ارتشاف الضرب١٠٢
  .٢/٦٨٩: شرح شواهد املغىن) ٢٤١(
: البيت من املنسرح وهو ألعرايب يف الدرر اللوامع) ٢٤٢(
  .١/٢٢١: ، وبال نسبة يف مغىن اللبيب٤/٦٣

   :وبقول كثري عزة
ا عا يبى سادأَيتا كُنم ز :كُمدعب  

ظَرنم كدعنِ بينيلْعلَ لحي ٢٤٣(فَلَن(  
ويبدو من حكاية اللحياىن أن أهل هذه اللغة هـم          

، وعلى لغتهم جـاءت  )لَم(الذين ينصبون املضارع بـ   
 بالنـصب  )٢٤٤(أمل نـشرح قراءة أىب جعفر املنصور    

)٢٤٥( .  
  :  إذن-٥

إذا إذن  ..وانصب وارفعا  : "..قوله قال املرادي يف  
  من بعد عطف وقعا 

والرفع أجود الوجهني، وبـه قـرأ الـسبعة، ويف          
: .. تنبيهات.  على اإلعمال  )٢٤٦("وإذًا ال يلبثوا  " الشواذ

لغة نادرة حكاهـا     الثاين إلغاء إذن مع استيفاء الشروط     
  .)٢٤٧("عيسى وسيبويه وال قول ملن أنكرها

لعرب يهمـل  يف هذا النص ذكر املرادي أن بعض ا  
إذن مع استيفائها شروط نصب املضارع، كما ذكر أَنَّ         
عيسى بن عمر وسيبويه رويا عن بعض العرب أَنهم ال          
يعملون إذن مع استيفاء شروط النصب عند غريهـم،         

فلغتـهم إمهـال    . إِذَنْ أفعلُ كذا، ىف اجلواب    : فيقولون
مع استيفائها الشروط املقتضية للنصب ىف لغـة        ) إِذَنْ(

 مث حكم على هذه اللغة بالنـدور،        )٢٤٨(مجهور العرب 
دون أن يصرح بنسبتها إىل أناس بعينهم، وهذا ما صرح   

إىل أن حكايـة     املـالقي ، وذهب   )٢٤٩(به بعض العلماء  

                                                
، ١/٩٣: ، لسان العرب٣٢٨: البيت من الطويل، ديوانه) ٢٤٣(

: ، وبال نسبة يف رصف املباىن)س ب أ(٢٢٦/ ١: تاج العروس
٢٨٨.  

  .١: يةسورة الشرح من اآل) ٢٤٤(
، مغىن ٢٦٦: ، اجلىن الداىن٢/٣٦٦: احملتسب: ينظر) ٢٤٥(

  .٥٤٣/ ٢: ، مهع اهلوامع١/٢١٧: اللبيب
  .٧٦: سورة اإلسراء من اآلية) ٢٤٦(
  .١٩٠: ٤/١٨٩:توضيح املقاصد) ٢٤٧(
، شرح ٢/١٠: ، املقتضب٣/١٦: الكتاب: ينظر) ٢٤٨(

  .٢/٣٧٠: ، التصريح٤/٢١: التسهيل
، شرح ٢/٣٧٦: ع اهلوامع، مه٣/٧٢: املساعد: ينظر) ٢٤٩(

  .٢/٢٩١: األمشوىن
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

 وذكر ابن عصفور أن     )٢٥٠(عيسى بن عمر شاذة التعترب    
وقـد  . )٢٥١(إلغاء إِذَنْ مع استيفائها الشروط قليل جدا      

باا، فمنهم من قَبِلَها وأجازها مع      اختلف العلماء يف إث   
واحلق أا لغة مقبولة؛ ألن      .ندورها، ومنهم من أنكرها   

هو القياس، وورد عن ثقة ذلك أن عيسى        ) إِذَنْ(إمهال  
  .)٢٥٢(بن عمر ال يروى إال ما مسع

٦- لَم  
لَم قد تلغى فال جيزم ـا قـال يف          : " قال املرادي 

كافية محلًا على مـا     محلًا على ال ويف شرح ال     : التسهيل
. وهو أحسن؛ ألن ما ينفى ا املاضي كثريا خبـالف ال        

  : وأنشد األخفش على إمهاهلا
  لَوال فَوارِس من ذُهلٍ وأسرتهم

  )٢٥٣(يوم الصلَيفَاِء لَم يوفُونَ بالْجارِ
نص : فهل إمهال مل ضرورة أو لغة؟ قلت: فإن قلت

:  يف الكافيـة   بعض النحويني على أنه ضرورة، وقـال      
وشذ، ويف التسهيل وقد ال جيزم ا فلم خيصه بالضرورة          

، ...وصرح يف أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قـوم         
وحكى اللحياين عن بعض العرب أنه ينصب بلم، وقال         

زعم بعض الناس أن النصب بلم لغـة   :يف شرح الكافية 
أَلَـم نـشرح لَـك      " اغترارا بقراءة بعـض الـسلف     

ردصبفتح احلاء، وبقول الراجز)٢٥٤("ك  :  
رأَف ن املوتم ييوم ي أيف  

رقُد يوم أم رقْدلَم ي وم٢٥٥(أَي(  
وهو عند العلماء حممول على أن الفعـل مؤكـد          

                                                
  .٦٤: رصف املباىن: ينظر) ٢٥٠(
  .٢/١٧٥: شرح مجل الزجاجى: ينظر) ٢٥١(
: اختالف اللهجات على املستويني الصريف والنحوي) ٢٥٢(

٣٢١.  
: اخلصائص: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف) ٢٥٣(
، ٢/٤٢: ، احملتسب٢/٤٤٨: ، سر صناعة اإلعراب١/٣٨٨

   ).ص ل ف(٢٤/٣٥: ، تاج العروس٩/١٣٦: ربلسان الع
  .١: سورة الشرح اآلية) ٢٥٤(
: ، محاسة البحتري٧٩: الرجز لإلمام علي يف ديوانه) ٢٥٥(

   .٣/٩٤: ، اخلصائص١٣: نوادر أيب زيد: ، وبال نسبة يف٣٧

  .)٢٥٦("مث حذفت ونويت بالنون اخلفيفة ففتح هلا ما قبله
يف هذا النص ذكر املرادي أن مل حرف نفي وجزم،   

 إعماهلا ثالث لغات دون تصريح بنسبة       وأنه قد ورد يف   
   :إحداها ألناس بعينهم هي

جزم الفعل املضارع وهي اللغة األدبيـة       : إحداها
رفع الفعل املـضارع ـا،      : ثانيها .مل يضرب : فيقال
مل ينجح، وقد أورد املرادي بيتا شعريا دليلًا على         : فيقال

ـ            شعر جواز الرفع بلم وقد ذكر آراء العلماء يف هذا ال
فمنهم من قال إن الرفع ا ضرورة، ومنهم من قال إن           

 .الرفع ا لغة بعض العرب لكنه مل خيربنا عن أصـحاا  
مل يـضرب،   : نصب الفعل املضارع ا، فيقال    : ثالثها

وهذه اللغة حكاها اللحياين عن بعض العرب لكنـه مل          
يذكر لنا من نطق ا مستشهدا على كالمه مبا ورد عن           

وقد وصف املرادي   . وعن العرب الفصحاء شعرا   القراء  
إمهال مل بالضرورة، وبأنه خارج عن القياس واستعمال        
الفصحاء، خمرجا ما ورد على تلك اللغة مبا يتوافق مـع       

قـال   .)٢٥٧(اللغة النموذجية كما فعل بعـض العلمـاء   
لعله بني احلـاء    ): "نشرح(الزخمشرى معلقًا على قراءة     

، )٢٥٨("ظن السامع أنـه فتحهـا     وأشبعها يف خمرجها ف   
يقدرنْ مث حذفت نون التوكيد اخلفيفة  " نشرحن"األصل"

وبقيت الفتحة دليلًا عليها ويف هذا شذوذان توكيد النفي 
بلم، وحذف النون لغري وقف وال ساكنني، وقال أبـو          

األصل يقدر بالسكون مث ملا جتـاورت اهلمـزة     : "الفتح
ت العرب الـساكن    املفتوحة والراء الساكنة، وقد أجر    

ااور للمحرك جمرى احملرك، واحملرك جمرى الـساكن،        
، ومع ذلك مل يرشدنا     )٢٥٩("إعطاء للجار حكم جماوره   

  .اللغويون إىل أصحاا
ومن املمكن أن خيرج ما ورد من نـصب الفعـل           

                                                
  .٢٧٣/ ٣: توضيح املقاصد) ٢٥٦(
، مهع ٢٦٧: ، اجلين الداين١/٢٧٧: معىن اللبيب: ينظر) ٢٥٧(

  .٢/٦٧٤: ، شرح شواهد املغين٢/٥٦: اهلوامع
  .٢٦٦ / ٤: الكشاف) ٢٥٨(
: ، شرح عمدة احلافظ٢٧٧، ١/٩١: معىن اللبيب) ٢٥٩(

   .٥٦/ ٢: ، مهع اهلوامع٥/٦٨: ، الدرر اللوامع٣٦٧
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املضارع بلم على أنه من قبيل اإلتباع عن طريق نقـل           
مـن كلمـة    : حركة املتحرك إىل الساكن قبله مباشرة     

بفـتح  " أمل نـشرح  " أخرى فقراءة أيب جعفر املنصور    
 إتباعا لفتحة الالم بعدها ورمبا كانت أيـضا      )٢٦٠("احلاء
ففتحتها إذن فتحة إتباع وليست     .  للمفتوح قبلها  إتباعاً

  .فتحة إعراب وال بناء
   لَو-٧

وأما لو فذهب قـوم منـهم ابـن         : "قال املرادي 
شعر ورده املـصنف يف     الشجري إىل أنه جيزم ا يف ال      

: يف آخـر عوامـل اجلـزم   : وقال يف التسهيل . الكافية
واألصح امتناع محل لو على إنْ، وقال يف فصل لـو مل            

لغة فظاهره  جيزم ا إال اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على
   .)٢٦١("موافقة ابن الشجري ويتحصل فيه ثالثة مذاهب

لـو  يف هذا النص أشار املرادي إىل أن املشهور يف          
رفع الفعل املضارع بعدها، ولكن ورد عن بعض العرب         
اجلزم من غري حتديد أناس بعينهم مث ذكر أن اجلزم بلـو         
على هذه اللغة ال خيتص بالشعر، مث أبدى اعتراضا على          

" وزعم اطراد ذلك علـى لغـة   : "عبارة ابن مالك قائلًا   
لـه،  فكأنه نازع ىف اطراده ملا بىن الفعل ملا مل يسم فاع          

واألصح امتناع  : وقد تقدم له قبل هذا املكـان قولـه      
وللعلماء يف جزم لو . )٢٦٢("الشرطية) إِنْ(على ) لو(محل 

أنـه ال جيـوز     : األول :للفعل املضارع ثالثة أقوال هي    
اجلزم ا مطلقًا، وما ورد مما ظاهره اجلزم ا مـردود           

  . )٢٦٣(ومؤول
 )٢٦٤( سواه أنه جيوز اجلزم ا ىف الشعر دون       :الثاىن

   :والدليل على ذلك قول علقمة الفحل

                                                
  .٣٣٦ /٢: احملتسب) ٢٦٠(
  .٢٧٩، ٢٧٣، ٢٤٣/ ٤: توضيح املقاصد) ٢٦١(
، املقاصد ٩٦٩، ٣/٩٦٨: السابق، شفاء العليل: ينظر) ٢٦٢(
  .١/٣٣٤: ، األشباه والنظائر٢/٥٣٩: حويةالن
، مغىن اللبيب ٩٧، ٤/٨٣: شرح التسهيل: ينظر) ٢٦٣(
  .٢٨٧: ، اجلىن الداىن١/٢١٤
: ، االرتشاف٤/٤٥٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٢٦٤(
  .٤/٤٢: ، شرح األمشوىن٢/٥٦٧: ، مهع اهلوامع٢/٥٧٢

ةعيذُو م بِه أْ طَارشي لَو  
  )٢٦٥(الَحق اآلطَالِ نهد ذُو خصلْ

  : وقول لقيط بن زرارة
تعنا صم كزِنحي لَو كادفُؤ تامت  

  )٢٦٦(إِحدى نِساِء بنِى ذُهلِ بنِ شيبانا
البيت من لغته ترك مهزة فيمكن أن يكون قائل هذا     

يشا، مث أبدل األلف مهزة، كما قيل ىف عامل         :يشاء فقال 
علـى أن   " عأْمل وخأْمت، وقد خرج البيت الثاين     : وخامت

ضمة اإلعراب سكنت ختفيفًـا كقـراءة أيب عمـرو          
كمــصر ــشعركم )٢٦٧(وين ــا ي وال  )٢٦٨(وم

ذهب بعض العلماء إىل أن اجلزم : الثالث. )٢٦٩(يأمركم
         ٢٧٠(ا لغة لقوم، مطردة عندهم ىف الكـالم مطلقًـا( .

وعليها جاء البيتان السابقان، والراجح أن اجلزم ا لغة؛         
للنص على أن اجلزم بـها لغة مطردة، ووروده يف أكثر          

  : من بيت كما سبق وقول اآلخر
كُنفَلَو ي تحرا اقْتفَاَء كَمإِنَّ الْو  
بِالْم تا كُنا إِذًا ميحادد٢٧١(ز(  

وقد نص ابن هشام أَنَّ من ملَح كـالم العـرب           
) إنْ(إعطـاء   : تقَارض اللفظني ىف األحكام، ومن ذلك     

) إنْ(حكم ) لو(ىف اإلمهال، وإعطاء ) لو(الشرطية حكم 

                                                
 بين ، والمرأة من١٣٤: البيت من الرمل، وهو ىف ديوانه) ٢٦٥(

  .٢/٥٦٧: ، مهع اهلوامع١/١٨٧: األماىل الشجرية: كعب يف
، لسان ٩٨/ ٤: شرح التسهيل: البيت من البسيط، ينطر) ٢٦٦(

، وبال )ت ى م(٣١/٣٤٨: ، تاج العروس٧٥/ ١٢: العرب
ت ي  (١٤/٢٣٩: ، ذيب اللغة١/٤١١: نسبة يف مجهرة اللغة

   ).م
  .٢٠: سورة امللك من اآلية)٢٦٧(
  .١٠٩: ام من اآليةسورة األنع) ٢٦٨(
، وجزء اآلية من سورة آل ٢٧٦/ ١: مغىن اللبيب) ٢٦٩(

، إحتاف فضالء ٢٦١، ٢/٢١٣النشر : ، والقراءة يف٨٠: عمران
  . ٥٥١:البشر

: ، االرتشاف٤/٤٥٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٢٧٠(
: ، مهع اهلوامع٢٨٦: ، اجلىن الداىن١/٢١٤: ، املغىن٢/٥٧٢
٢/٥٦٨ .  
، ٥٤: الكامل، وهو للشريف الرضي ديوانهالبيت من ) ٢٧١(

  .١/١٨٦: األماىل الشجرية
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

  .)٢٧٢(ىف اجلزم
   لعل -٨

وأما لعل فتجر يف لغة عقيل ثابتـة        : "قال املرادي 
رته خالفًا ملن   األول وحمذوفته، ومفتوحة اآلخر ومكسو    

   :أنكر اجلر ا وعليها جاء قول الشاعر
........................  

  )٢٧٣( لَعلَّ أَيب املغوارِ منك قَريب
  : يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف لعل لغتني

أا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، وذلك عند       : إحدامها
 املـشهور   لعل زيدا قائم وهذا هو    : عامة العرب، فيقال  

  .فيها
جر االسم الواقع بعدها على أا حرف جر        : الثانية

ونسب ذلك إىل عقيل مؤيدا كالمه مبا جاء عن العرب          
  .)٢٧٤(وهذا ما نص عليه كثري من علماء اللغة. شعرا

   مىت -٩
وأما مىت فتجر يف لغة هذيل مبعىن من  : "قال املرادي 

  . )٢٧٥("ه، أي من كُم"أخرجها مىت كُمه "ومن كالمهم
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن الـشائع لـدى           
العرب أن مىت تستعمل اسم استفهام أو اسم شرط جازم 
فال جيوز جر ما بعدها، ولكن قد جير ما بعدها فتعمـل        
عمل من اجلارة فتكون مبعىن من االبتدائية، وذلك يف لغة 
هذيل مؤيدا كالمه مبا ورد يف كالمهم نثـرا، ومـن           

واهد الشعرية الواردة ذه اللغة، والىت جاءت فيهـا        الش
   :قول أيب ذؤيب اهلذىل) من(مبعىن ) مىت(

                                                
اختالف اللهجات : ، وينظر٢/٢٠١: مغىن اللبيب: ينظر) ٢٧٢(

  .٥٤٨: على املستويني الصريف والنحوي
، وعجز البيت من الطويل، ٢/٣٩: توضيح املقاصد) ٢٧٣(

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت داعيا، وهو لسعد : وصدره
، خزانة ٣/٢٤٧: ، املقاصد النحوية٩٦:  األصمعيات:الغنوي يف

  .١٣٦ :الالمات: ، وبال نسبة يف١٠/٤٢٦: األدب
، لسان ٣٧٥: ، رصف املباين١٤٨، ٦٦: التسهيل: ينظر) ٢٧٤(

، شرح ٨ـ ٧/ ٣: ، أوضح املسالك)ع ل ل(١١/٤٦٧: العرب
، ٤/١٧٤: ، الدرر اللوامع٢/٣٣: ، مهع اهلوامع٣/٤: ابن عقيل

  .١٩: ١٨:  العربمميزات لغات
  .٢/١٣٩: توضيح املقاصد) ٢٧٥(

تفَّعرت رِ ثُمحاِء الْببِم نرِبش  
يجئن نرٍ لَهضجٍ خى لُجت٢٧٦(م(  

   :وقول ساعدة بن جؤية
  أَخيلَ برقًا متى حابٍ لَه زجلٌ

  )٢٧٧(اضه خلَجاإذا يفَتّر من توم
   :وقول أيب املثلم اهلذيل أو صخر الغي

  متى ما تنكروها تعرِفُوها
  )٢٧٨(َعلَى أَقْطَارِها علَق نفيثُ

   :وقول اآلخر
لَه يحا قَلْبِى أُتحإِذا أَقُولُ ص  

  )٢٧٩(سكْر متى قَهوة سارت إِىل الرأْسِ
 عند كثري مـن     وقد ظهر هذا القول وذلك العزو     

علماء اللغة كاهلروى، والبطليوسى، وأىب حيان وغريهم       
   .)٢٨٠(كثري

  التردد بني اإلعراب والبناء: املطلب الثاين
الكلمات إما معربة يتوارد عليها مجيع احلركـات        
اإلعرابية، وإما مبنية تلزم حالة واحدة يف أي موقع تقع          
فيه، وهناك كلمات األصل فيها البناء ولكـن بعـض          
اللغات قد يعرا وقد تنبه املرادي هلذه الظاهرة وعرض         

 وهاك أمثلة ما    "توضيح املقصد واملسالك  " هلا يف كتابه  
                                                

، ١/٥٢البيت من الطويل، وهو ىف ديوان اهلذليني ) ٢٧٦(
، ٤/٦٧، املخصص ٢/١١٤: ، احملتسب٢/٨٧: اخلصائص

: ، اجلىن الداين٣/١٨٦: ، شرح التسهيل٩٩: جواهر األدب
، املقاصد ١٥١: ، رصف املباىن١/٣٣٤، مغين اللبيب ٥٠٥

  . ٣/٢٩٤: النحوية
، ٢/٢٠٩: ديوان اهلذليني:  البيت من البسيط، وهو يف)٢٧٧(

، شرح ٢/٢١: ، مغىن اللبيب)و م ض(٧/٢٥٢: لسان العرب
  .٧/ ٢: ، املعجم املفصل٢/٧٤٩: شواهده

: البيت من الوافر، وهو يف شرح أشعار اهلذليني) ٢٧٨(
، شرح شواهد ٢/٢١: ، مغىن اللبيب٢٨٦: /، األزهية٣/٤١٢

: ، املعجم املفصل٢/١٩٩: دب، خزانة األ٢/٧٤٩: املغىن
١/٥٦٤ .  
، )م ت ى(٢٤٦/ ١٤: البيت من البسيط، ذيب اللغة) ٢٧٩(

  .٤/٧١: ، املعجم املفصل٤/٢٨٧: األشباه والنظائر
: ، مغىن اللبيب٢٥٦: ، االقتضاب٢٠٠: األزهية) ٢٨٠(
، شرح ابن ٥٠٥: ، اجلىن الداىن٢٥٠: ، شرح قطر الندى٢/٢١

، مهع اهلوامع ٤/٤٨٠: يز، بصائر ذوى التمي٣/٦ :عقيل
  .٢/٢٠٥: ، شرح األمشوىن٢/١٩٩: ، خزانة األدب٤/٢١٠
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  :أورده يف كتابه
   فَعالِ-١

لغة احلجازيني بناء فعال علما ملؤنث      : "قال املرادي 
حذام على الكسر مطلقًا، وأما بنو متـيم ففـصل          : حنو

ضار فبنوه على الكسر، ح: أكثرهم بني ما آخره راء حنو   
وبني ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب 
النوعني إعراب ما ال ينصرف، وإمنا وافق أكثرهم فيما         
آخره راء؛ ألن مذهبهم اإلمالة فإذا كسروا توصلوا إليها      
ولو منعوه الصرف المتنعت وقد مجع األعـشى بـني          

   :اللغتني يف قوله
  ومر دهر علَى وبارِ

بارةٌ ورهلكَت ج٢٨١(فَه(  
من هذا النص وضح لنا أن وزن فعال علما ملؤنث          

  : يأيت فيه ثالث لغات هي
البناء على الكسر مطلقًا، وعزاها املـرادي       : األوىل

   :إىل احلجازيني، وعليها جاء قول الشاعر
  إذَا قَالَت حذَامِ فَصدقُوها

  )٢٨٢(فَإِنَّ الْقَولَ ما قَالَت حذَامِ
  .)٢٨٣(وهذا العزو سبق إليه كثري من علماء اللغة

اإلعراب إعراب ماال ينصرف مطلقًا، وعزاه   : الثانية
جاءت حذَام، وشاهدت حذَام،    : لبعض متيم، فيقولون  

                                                
، والبيت من خملع البسيط، ٤/١٦٠: توضيح املقاصد) ٢٨١(

: ، شرح املفصل٢/٤١: ، الكتاب٣٣١: وهو لألعشى يف ديوانه
: ، وبال نسبة يف املقتضب٤/٣٥٨: ، املقاصد النحوية٢/٦٤
  .٣/١٧٨: فصل، املعجم امل١/٢٨٢: ، املقرب٣/٥٠
العقد : البيت من الوافر، وهو للُجيم بن صعب ىف) ٢٨٢(

، وبال نسبة ىف الكامل ٢/٣٤٧، التصريح ٣/٣٦٣: الفريد
، أوضح ٤/٦٤: ، شرح املفصل٢/١٨٠: ، اخلصائص٢/٩٩

، شرح قطر ١٢٨: ، شرح شذور الذهب٤/١٢٠املسالك 
: ، املعجم املفصل٣/٢٦٨: ، شرح األمشوىن١٤: الندى

٧/٢٨٢.  
، األصول ٣/٣٧٣: ، املقتضب٣/٢٨: الكتاب: ينظر ) ٢٨٣(

، شرح ٤/٦٤: ، شرح املفصل٢٠١: ، املفصل٢/٨٩: يف النحو
: ، مهع اهلوامع١/٤٣٦: ، االرتشاف٢/٥: الكافية للرضي

  .٢/٢٢٥: ، التصريح١/٢٩

ا يف ذلك بعض علماء العربية وأعجبت حبذَام٢٨٤(متابع(.  
وهي اليت تفصل بني أن يكون خمتوما بالراء        : الثالثة

وبارِ اسـم   : فيبىن على الكسر إذا ختم بالراء مثل      أوال  
 للعلمية والعدل أو للعلمية     -لقبيلة، ومينع من الصرف     

رقـاش،  :  إذا مل خيتم بالراء مثـل      - والتأنيث املعنوي 
 وقد عزا اجلوهري    )٢٨٥(وعزاها املرادي جلمهور بين متيم    

وأهـل  : "اإلعراب يف غري ما آخره راء ألهل جند فقال        
هذه رقـاش    :يقولون..  جمرى ماالينصرف    جند جيرونه 

  . )٢٨٦("بالرفع
ووافق أكثر بىن متيم أهل احلجاز يف بناء ما آخـره         

والقياس . )٢٨٧(راء على الكسر؛ لفشو اإلمالة ىف لغتهم      
فأما ما كان آخره راء    . )٢٨٨(عند سيبويه مذهب بىن متيم    

فإن أهل احلجاز وبىن متيم متفقون فيه على كـسرها،          
ية هى اللغة األوىل القُدمى، وبنـو متـيم         واللغة احلجاز 

  .خيتاروا ىف ذلك
   حيث -٢

وحيث مثال ما بين على الضم وهو       : "قال املرادي 
ومـن حيـثُ    :اسم لدخول مـن عليـه يف حنـو        

تجرخ)وبين عند غري بين فقعس؛ الفتقاره إىل         )٢٨٩ ،
مجلة افتقارا الزما، وضم على أشهر اللغـات؛ لـشبهه     

ات ووجه الشبه أا كانت مستحقة لإلضافة إىل        بالغاي
املفرد كسائر أخواا فمنعت من ذلك كما منعت قبل         

  .)٢٩٠("وبعد اإلضافة
ذكر املرادي يف هذا النص أنه ورد عن العرب لغتان 

   :يف حيث دونك بياما
بناء حيثُ على الضم؛ تشبيها بالغايات كـ : األوىل

                                                
، شفاء ٢٠١: ، املفصل٢/٨٩: األصول يف النحو: ينظر) ٢٨٤(

  .١٢٩: ، شرح شذور الذهب٢/٩٠٧: العليل
  .١٢٩: شرح شذور الذهب: ينظر) ٢٨٥(
  ).ر ق ش (٣/١٠٠٧: الصحاح) ٢٨٦(
، اختالف اللهجات على ٤٧٤: علل النحو: ينظر) ٢٨٧(

  .٦٥٢: املستويني الصريف والنحوي
  .٣/٢٧٧: الكتاب: ينظر) ٢٨٨(
  .٦٥: سورة احلجر من اآلية) ٢٨٩(
  .٦٥/ ١: توضيح املقاصد) ٢٩٠(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

وعزاها املرادي  . اشية واألدبية قَبلُ وبعد، وهى اللغة الف    
إىل مجيع العرب غري بين فقعس، وقضى بأـا أشـهر           

 )٢٩١(اللغات يف حني عزاها بعضهم إىل قـيس وكنانـة         
على الضم روايةٌ    مبنيةٌ) حوثُ(وذكـر ابن منظور أن     

فأصلها حوثُ، فقلبت الواو    . )٢٩٢(عن العرب، لبىن متيم   
حيث، مثُ بنيت : يلياء؛ لكثرة دخول الياء على الواو، فق

على الضم؛ اللتقاء الساكنني واختري الضم؛ ليشعر ذلك        
بأن أصلها الواو؛ وذلك ألن الضمة جمانسة للواو فكأم       
أتبعوا الضم الضم، وقد خطِّىَء ذلك بأم إمنا يعقبـون          

  .)٢٩٣(ىف الكلمة ضمةً دالةً على واو ساقطة
ادي لبين فقعس،   إعراب حيثُ، وعزاها املر   : الثانية

فيخفضوا ىف موضع اخلفض، وينـصبوا ىف موضـع        
جلست حيثَ كنت، وجئت مـن      : النصب؛ فيقولون 

 )٢٩٤(حيث جئت، فيجروا مبن، وهى عندهم كعنـد       
وحكى الكسائى ذلك عن بين أسد بن احلارث بن ثعلبة          

، "من حيث الَ يعلَمـون    : "وبين فقعس كلها، فيقولون   
 وقد جاءت هذه اللغة يف      )٢٩٥( ذلك حيثَ التقينا   وكان

قراءات القرآن حيث قرأ بعـض الـسـلف قــوله         
 )٢٩٦(سنستدرِجهم من حيث ال يعلَمونَ    : تعـالـى
 وذلك إما على اإلعراب على هذه اللغة، )٢٩٧(بكسر الثاء

  .أو البناء على الكسر؛ جريا على اللغة الثانية
يف حيث مل يشر إليهن املرادي      وهناك ثالث لغات    

   :هاك بيان

                                                
اللهجات ، ١/٣١٠: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٢٩١(

  .١/٢٠: العربية يف التراث
، ٢/١٤: ، لسان العرب٥/١٣٥: ذيب اللغة: ينظر) ٢٩٢(

  ).ح ي ث(٥/٢٣٠: تاج العروس
  .السابق: ينظر) ٢٩٣(
: ، شرح ابن عقيل٢/٧٨: ، اللباب٢١١: املفصل: ينظر) ٢٩٤(
  .٢/٢٠٩:، مهع اهلوامع٥٦/ ٣
: ، البحر احمليط)ح ي ث(٢/١٤: لسان العرب) ٢٩٥(
: ، خصائص هلجيت متيم وقريش٥٠٠: ٤٩٩: متيم، لغة ١/١٥٥

١٤٢.  
  .٤٤: سورة القلم من اآلية) ٢٩٦(
: ، مغين اللبيب١٦٢: ١٦١: شرح شذور الذهب: ينظر) ٢٩٧(
١/١٢١.  

حيثَ، بالبناء على الفتح على كل حال من        : األوىل
قعدت حيثَ قعد بكر وجئت     : اخلفض والنصب، فيقال  

من حيثَ جئت؛ وذلك طلبا للخفة، لثقل الكسرة بعد         
، وهى لغة بىن يربوع     )٢٩٨(الياء كأَين وكيف أو لإلتباع    

 حكـى ذلـك عنـهم       )٢٩٩(تضم عندهم وطُهيةَ، وال   
مسعت ىف بىن متيمٍ من بىن يربوعٍ وطُهيةَ    : "الكسائى قائلًا 

من ينصب الثاء، على كل حال ىف اخلفض والنـصب          
حيثَ التقينا، ومن حيثَ الَ يعلَمـونَ،       : والرفع، فيقول 

  . )٣٠٠("وال يصيبه الرفع ىف لغتهم
سر؛ ألنه األصل ىف    حيث، بالبناء على الك   : الثانية

التخلص من التقاء الساكنني حكاها الكسائى عن بعض        
  . )٣٠١(العرب

حوثَُ، بإبدال الياء واوا، وهى لغة طَيىٍء،       : الثالثة
وعلى كل فحيث . )٣٠٢(وىف ثائها أيضا احلركات الثالث

ظرف مبين وهو يف النصب والرفع مل خيرج عن دائـرة           
قـدمي جـاء نتيجـة      البناء، ويف نصبه ورفعه إتباع ت     

االنسجام الصويت بني احلركات املتجاورة، ومجيع القبائل 
اليت نطقت باإلتباع يف تلك الكلمة بدوية إذ عرف عن          
البدو امليل إىل االنسجام واانـسة بـني األصـوات          

متيم، وطيء، وقيس، : املتجاورة وتتمثل يف القبائل التالية   
  .)٣٠٣(وبين ويربوع

   أمس -٣
نظري سحر يف امتناعه من الـصرف       ": قال املرادي 

أمس عند بين متيم فإن منهم من يعربه يف الرفـع غـري             
منصرف، ويبنيه على الكسر يف اجلر والنصب، ومنـهم   

                                                
   .٢/٣٤٢: شرح مجل الزجاجى البن عصفور: ينظر) ٢٩٨(
، ارتشاف ٤/٩١: ، شرح املفصل٣/٢٣٢: احملكم: ينظر) ٢٩٩(

  .١٤٢:  وقريش، خصائص هلجيت متيم٢/٢٦١: الضرب
  ).ح ي ث(٢/١٤: لسان العرب) ٣٠٠(
، اختالف اللهجات على ٤/٩٢: شرح املفصل: ينظر) ٣٠١(

  .٢/٦١٢: املستويني الصريف والنحوي
، شفاء ٢/١٨٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣٠٢(

  .٢/٢٠٩: ، مهع اهلوامع١/٤٨٢: العليل
، اختالف ١/٢٧٠: اللهجات العربية يف التراث: ينظر) ٣٠٣(
  .٦٢١: هجات على املستويني الصريف والنحويالل
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من يعربه إعراب ما ال ينصرف يف األحـوال الـثالث           
خالفًا ملن أنكر ذلك، وغري بين متيم يبنونه على الكسر،          

ـ        ه إعـراب مـا     وحكى ابن الربيع أن بين متيم يعربون
الينصرف إذا رفع أو جر مبذ أو منـذ فقـط، وزعـم       
الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح واستـشهد          

  : بقول الراجز
  لَقَد رأَيت عجبا مذْ أمسا

  )٣٠٤()عجائزا مثْلَ السعالى خمسا(
ومدعاه غـري صـحيح؛     : قال يف شرح التسهيل   
فع، وألن سيبويه استـشهد    المتناع الفتح يف مواضع الر    

بالرجز على أن الفتح يف أمسا فتح إعراب، وأبو القاسم          
مل يأخذ البيت من غري كتاب سيبويه فقد غلط فيمـا            

وأجـاز  . ذهب إليه واستحق أن ال يعول عليه انتـهى        
اخلليل يف لقيته أمس أن يكون التقدير باألمس فحذف         

  .)٣٠٥("الباء وأل فتكون الكسرة كسرة إعراب
ذا النص أشار املرادي إىل أن أمس فيه لغـات   يف ه 

  : هاك تفصيل القول فيها
البناء على الكسر مطلقًا سواء استعمل ظرفًا : األوىل

أو امسا غري ظرف، ىف الرفع والنصب واجلر، ونسب هذا 
النـسبة إىل   إىل غري متيم، يف حني حدد كثري من العلماء  

 مضى أمـسِ، وشـاهدت    : ، فيقولون )٣٠٦(أهل احلجاز 
أمسِ، وعجبت من أمسِ بالكسر فيهن، وعليها جـاء         

   :قول أسقف جنران
  منع البقاَء تقلب الشمسِ

  وطلوعها من حيثُ ال تمِسي
  

                                                
، ٣/٢٨٥: الكتاب: الرجز لغيالن بن حريث الربعي يف) ٣٠٤(

، األمايل ٤/١٠٦: ، شرح املفصل٥٩٨: شرح شواهد اإليضاح
، شرح شذور ٢/٤١: ، شرح مجل الزجاجى٢/٢٦٠: الشجرية
، ٣/٢٦٧: ، شرح األمشوىن٢/١٩٠: مهع اهلوامع١٣٣: الذهب

: ، املعجم املفصل)أ م س(٢/٨٤١: مهرةوبال نسبة يف اجل
١٠/٢٦١.   

  .١٦٤، ١٥٩: ١٥٧ / ٤: توضيح املقاصد) ٣٠٥(
، شفاء ٥١٩/ ١: ، املساعد٣/٢٨٣: الكتاب: ينظر) ٣٠٦(

  .٤٧٧/ ١: العليل

  اليوم أعلم ما يجِيُء به
  )٣٠٧(ومضى بِفَضلِ قَضائه أمسِ

  .)٣٠٨(فأَمسِ فاعل مضى، وهو مبىن على الكسر
الىت النصب واجلر،   بناؤه على الكسر ىف ح    : الثانية

وإعرابه إعراب ماال ينصرف حالة الرفع خاصة، وهـي         
بالرفع بال   مضى أمس :  فيقولون )٣٠٩(لغة مجهور بين متيم   

  : تنوين، وعلى لغتهم جاء قوله
يأَس ناِء إِنْ عجبِالر مصتاع  

سأَم نمضى تالَّذ اسنت٣١٠(و(  
  .)٣١١(واعتكفت أمسِ، وعجبت من أمسِ

إعراب أَمسِ إعـراب مـاال ينـصرف يف       : ثالثةال
: األحوال الثالث وهي لغة بعض بىن متـيم، فيقولـون         

ذهب أمس بالرفع بال تنوين، وشاهدت أمس، وعجبت        
 ،وعليهـا قـول الراجـز       )٣١٢(بالفتح فيهما  من أمس ،

  . السابق
إعرابه إعراب ما ال ينصرف يف حاليت الرفع : الرابعة

ط وذكر أن هذه اللغة حكاها ابن       أو اجلر مبذ أو منذ فق     
وإذا . )٣١٣(ووافقه الرضى ىف ذلـك    . الربيع عن بين متيم   

ما رأيته مذ أمس، : وقع أمسِ بعد مذ وجعلتها امسا قلت
بالرفع، وإن جعلت مذ حرفًا وافق بنو متيم أهل احلجاز          

  .)٣١٤(ما رأيته مذ أمس: ىف بنائها على الكسر، فقالوا
الفتح، ونسب هـذا إىل     بناء أمس على    : اخلامسة

الزجاج، مث ذكر نقلًا عن ابن مالك أن بناء أمس علـى       
الفتح ليس لغة خالفًا للزجاجى الذى خرج عن إمجاع         

                                                
، املقاصد ٣/٨٨: احليوان: البيت من الكامل، وهو يف) ٣٠٧(

  .٤/٣٧٢: النحوية
  .٣٤٩، ٢/٣٤٨: التصريح: ينظر) ٣٠٨(
: ، شرح املفصل٢١٦: ، املفصل٣/٢٨٣: لكتابا: ينظر) ٣٠٩(
  .٢/١٥: ، شرح الكافية للرضي٤/١٠٦
شرح التسهيل : ىف البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة) ٣١٠(
  .٤/١٢٢: ، أوضح املسالك٢/٢٢٣
  .٣/٢٦٧: حاشية الصبان: ينظر) ٣١١(
  .٢/٣٤٧: التصريح: ينظر) ٣١٢(
، شرح ٣/٢٢٩: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣١٣(

  .٣/٢٦٧: ىناألمشو
  .أ م س: لسان العرب: ينظر) ٣١٤(
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  .)٣١٥(النحاة ىف ذلك
فأمس يف حال كونه غري ظرف فيه مخس لغـات          

البناء على الكسر مطلقًا بال تنوين وبتنوين، وغري        : هي
إعرابه غري منصرف   منصرف مطلقًا، وإعرابه منصرفًا، و    
  .)٣١٦(رفعا، وبناؤه على الكسر نصبا وجرا

فإن نكِّر أَمسِ، أو لُفظَ معه بـاأللف والـالم، أو         
            ،ع تكـسري، أو ثُنِـىممع جر، أو جغأُضيف، أو ص

، ومن العرب مـن     )٣١٧(فيعرب إعراب املنصرف إمجاعا   
   :يستصحب البناء مع أل، كقول الشاعر

 قَفْتى وإِنلَهوسِ قَباَألمو موالْي  
برغت سمالش تى كَادتح ابِك٣١٨(بِب(  

السني، وهو ىف موضع نصب عطفًا علـى         فكسر
  . )٣١٩(اليوم

ولو سمى رجل بأَمسِ انصرف؛ ألن كل مفرد مبىن 
سميت به شخصا فالواجـب فيـه اإلعـراب مـع            

  . )٣٢٠(الصرف
   مع-٤

كان االصطحاب أو وقته    مع اسم مل  : "قال املرادي 
على ما يليق باملصاحب، وهو مالزم لإلضافة والظرفية        

ذهب من معه وهو معرب     : وقد جير مبن حكى سيبويه    
يف أكثر اللغات وبناؤه على السكون لغة ربيعـة، ويف          
احملكم لغة ربيعة وغنم ومل حيفظ سيبويه أنه لغة فزعم أنه 

  .)٣٢١("ضرورة 
ق أشار إىل أن الوارد عـن       فاملرادي يف نصه الساب   

                                                
  .١/٤٧٧: ، شفاء العليل١/٥٢٠: املساعد: ينظر) ٣١٥(
  .٢/١٩٠مهع اهلوامع : ينظر) ٣١٦(
، ارتشاف ٢/٤١٢: شرح مجل الزجاجى: ينظر) ٣١٧(

  .٢/٣٤٩: ، التصريح٢٥٠، ٢/٢٤٩: الضرب
، وبال ٩: البيت من الطويل، وهو لنصيب ىف ديوانه) ٣١٨(

، شرح شذور ٢/١٩٠: ، احملتسب١/٣٩٥: صاخلصائ: نسبة ىف
: ، األشباه والنظائر٣/١٠٩: ، الدرر اللوامع١٣٥: الذهب

  .١/٢٠٦: ، املعجم املفصل١/٢٠٤
  .٢/١٩١: مهع اهلوامع: ينظر) ٣١٩(
، شرح الرضى على ٢٨٤، ٣/٢٨٣: الكتاب: ينظر) ٣٢٠(

  .٣/٢٢٨: الكافية
  .٢/٨١٦: توضيح املقاصد) ٣٢١(

   :إذا وليها متحرك لغتان مها) مع(العرب ىف 
مع بفتح العني على اإلعراب، وهذه هـي        : األوىل

اللغة املشهورة؛ يئها ىف خري الكالم وأوثقـه، وهـو          
فَأُولَئك مـع   : القرآن الكرمي، من ذلك قولـه تعاىل     

    هِم ملَيع اللّه معأَن ينالَّذ نيبِيالن ن)وقوله )٣٢٢  :  إِنَّ اللَّه
فَأَرسلْ معنا بنِي إِسـرائيلَ ولَـا       : ، وقوله )٣٢٣(معنا

مهذِّبعت)٣٢٥(وهذا ما نص عليه بعض علماء اللغة. )٣٢٤( 
 يف حني نص آخـرون أـا لغـة عامـة العـرب أو        

  .)٣٢٦(مجهورهم
 يرادتسكني العني على البناء، وقد ذكر امل      : الثانية

أا لغة ربيعة وأضاف إليها غَنم نقلًا عن ابـن سـيده،    
، واقتـصر  )٣٢٧(وعزاها نفس العزو كثري من علماء اللغة     

، وعزاها الشيخ حممد حمىي الدين      )٣٢٨(بعضهم على ربيعة  
   .)٣٢٩(إىل قيس

مث ذكر املرادي أن سيبويه مل يثبت تسكني العـني          
ون وخالفه املتـأخر   )٣٣٠(بل حكم عليه بالضرورة   . لغة

محتجني بأن ذلك ورد ىف سعة الكالم ومن حفظ حجةٌ  
وحكـى  : "، قال ابـن منظـور     )٣٣١(على من مل حيفظ   

          ،ـعسكّنون العني من مم يمٍ أالكسائى عن ربيعة وغَن
فإذا جاءت األلف والالم    : معكم ومعنا، قال  : فيقولون

وألف الوصل اختلفوا فيها، فبعـضهم يفـتح العـني،          
ا، فيقولون مع القومِ، ومـع ابنـك،        وبعضهم يكِسره 

                                                
  .٦٩ :سورة النساء من اآلية)٣٢٢(
  .٤٠: سورة التوبة من اآلية)٣٢٣(
  .٤٧: سورة طه من اآلية) ٣٢٤(
  .٢/٢٦٤: شرح األشوين) ٣٢٥(
، شرح شواهد )م ع ع( ١٣/١١٤: لسان العرب: ينظر) ٣٢٦(

  .٢/٢٦٥: العيين مع حاشية الصبان على األمشوين
: ، مغىن اللبيب)م ع ع( ١٣/١١٤: لسان العرب: ينظر) ٣٢٧(
  .٢/٢٦٥: مشوىن، شرح األ١/٧١٤: ، التصريح٢/٢١
، املصباح ٣/٢٣٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣٢٨(

، مهع ٢/٢٤١: ، شرح التسهيل)م ع ع (٢/٧٩١: املنري
  .٢/٢٢٨: اهلوامع

  .٢/٦٧: منحة اجلليل امش شرح ابن عقيل: ينظر) ٣٢٩(
  .٣/٢٨٧: الكتاب: ينظر) ٣٣٠(
  .٢/٦٧: ، منحة اجلليل١/٧١٥: التصريح: ينظر) ٣٣١(
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  . )٣٣٢("معِ القوم، ومعِ ابنك: وبعضهم يقول
وهذه اللغة بالرغم من فصاحتها قليلة الـورود ىف         

  .)٣٣٣(الكالم العرىب بالنسبة لُألوىل الىت هى األفصح
  الذين  -٥

من األمساء املوصولة الذين وهي جلمع املذكر العاقل     
رف يف االفتقار فتلزم الياء     وحكمها البناء؛ لشبهها باحل   

يف مجيع األحوال تقول جاءين الذين أكرمـوا زيـدا،          
ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه هذا هو        

ال أننا رألينا من القبائل العربية مـن يعربوـا          إاألصل  
إعراب مجع املذكر السامل بالواو رفعا، وباليـاء نـصبا          

  . وجرا
الذين مطلقًا، رفعا ونـصبا     واآلخر  : "قال املرادي 

فلذلك مل جتمع العرب على     ..وجرا؛ ألنه مبين فال يتغري    
ترك إعراب الذين بل إعرابه يف لغة هـذيل مـشهور،           

نصر اللذون آمنوا على الذين كفـروا، وإىل        : فيقولون
  وبعضهم بالواو رفعا نطقا: هذه اللغة أشار بقوله

تنبيه  ": مث قال )٣٣٤("ونقلها بعضهم عن عقيل   : قلت
يف الذين أربع لغات املشهورة، ولغة هذيل، وحـذف         

  .)٣٣٥(.."واللغة الرابعة حذف األلف والالم. .. نونه
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف الذين لغـات      

  : هي
وهذه  لزوم الياء يف مجيع األحوال؛ ألنه مبين: األوىل

  .هي اللغة املشهورة، واليت ا نزل القرآن الكرمي
إعرابه بالواو رفعا، وبالياء نـصبا وجـرا،        : يةالثان

جاء اللذون، وشاهدت الذين قاموا وسـلمت       : فيقال
على الذين فازوا، وقد عزاها املرادي إىل هـذيل وبـين    
عقيل، وقد نص على هذا العزو بعض علماء اللغة كابن          

                                                
  ).م ع ع(١٣/١١٤: بلسان العر) ٣٣٢(
: اختالف اللهجات على املستويني الصريف والنحوي) ٣٣٣(

٣٥٦.  
  .١/٤٢٥: توضيح املقاصد) ٣٣٤(
  .١/٤٢٦: السابق) ٣٣٥(

 يف حـني عزاهـا      )٣٣٦(مالك وابن هشام والشيخ خالد    
هـا أبوزيـد إىل      وعزا )٣٣٧(بعضهم إىل هـذيل فقـط     

، وعزاها أبـو    )٣٣٩(، وعزاها الفراء إىل كنانة    )٣٣٨(عقيل
، وعزاها السيوطي إىل طيء وهذيل      )٣٤٠(حيان إىل طيء  

عقيل أدق وأرجح؛ ألا مـن       نسبته إىل " و )٣٤١(وعقيل
القبائل البعيدة عن البيئة احلجازية فهي أقرب إىل التأثر         

ولعل مما يؤيـد    " ،)٣٤٢("بلهجة متيم ومن على شاكلتهم    
نسبة هذه اللغة إىل عقيل أن هذا الشاهد نسبه أبو زيد           
أليب حرب بن األعلم وهو جاهلي مـن بـين عقيـل،      
ونسبه الصغاين يف العباب إىل ليلى األخيلية وهي أيضا         

 واملالحظ أن العلماء مل يأتوا إال بـشاهد       )٣٤٣(من عقيل 
   :واحد على هذه الظاهرة وهو
  الصباحانحن اللذونَ صبحوا 

  )٣٤٤(يوم النخيلِ غارةً ملْحاحا
وهو وإن اختلفت روايات عزوه إىل شاعر بعينـه         

مث يـذهب   . لكنها ال ختتلف يف كون القائل من عقيل       
: الدكتور أنيس إىل قول مناقض لقوله السابق فيقـول        

فلعل هذا البيت قد اشتمل يف أصله على اللذين وقـد           "
 اللذون قد مسعت غريه الرواة ليجعلوا منه شاهدا على أن 

إن وجود هذه   : ومن ثَم نقول  . )٣٤٥("من بعض القبائل  
الظاهرة يف هذيل أو عقيل معا أمر ال يتناىف ووجودهـا          
عند واحدة ال مينع من وجودها عند شقيقتها فالقبيلتان         

                                                
 ١٠٢: ١٠١:  شرح قطر الندى١/١٤٢: املساعد: ينظر) ٣٣٦(

  ١/١٤٩:  شرح األمشوين١/١٣٢: التصريح
، شرح الكافية ١/١٨٢: ينظر إعراب القرآن للنحاس) ٣٣٧(

  ١/١٤٤: ، شرح ابن عقيل١/٥٧: ، املقرب٢/٤٠ :للرضي
  .١/٥٢٦: ، االرتشاف٣١٧: النوادر) ٣٣٨(
  .٢/١٨٤: معاين القرآن) ٣٣٩(
  .١/٥٢٦: االرتشاف) ٣٤٠(
  .١/٨٣: مهع اهلوامع) ٣٤١(
  .٩٣: يف اللهجات العربية) ٣٤٢(
  .٩٤: يف اللهجات العربية) ٣٤٣(
، ولليلى ١٧٢: الرجز، وهو لرؤبة يف ديوانه البيت من) ٣٤٤(

: ، األزهية٤٧: النوادر: نسبة يف ، وبال٦١: خيلية يف ديواااأل
  .٩/٢٩٠: ، املعجم املفصل١/١٤٣: ، أوضح املسالك٢٩٨

  .٩٤: يف اللهجات العربية) ٣٤٥(
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متجاورتان كما أن قبيلة كنانة جماورة هلذيل فلقد كانت 
أما قبيلة طيء فهي القبيلة اليت . )٣٤٦(ديارهم جبهات مكة  

فهي اليت   اشتهر عنها إعراب الذين كما ذكر أبو حيان       
شاع عندها اللذون أولًا إذ عودتنا هذه القبيلة على محل          
ظواهر لغوية كثرية يقول صاحب لغة هذيل معلقًا على         

إذا صح هذا كان دليلًا صرحيا على      " قول الشاعر السابق  
 يف اللهجات العربية حىت يف      احتالف عالمات اإلعراب  

اللفظ وضعا واحدا يف اللغة  بعض األحوال اليت يلزم فيها 
أما بقية اللغات فقد سبق احلديث عنها يف        . )٣٤٧("األدبية

  .فصل احلذف
   :ذو الطائية -٦

  وهكذا ذو عند طئ شهر  :وقوله: "قال املرادي
اسم موصول يستعمل مبعىن     طيءعند   يعين أن ذو  

جاءين ذو فعـل وذو     :  بلفظ واحد فيقال   الذي وفروعه 
: تنبيهـان .. فعلت وذو فعال، وذو فعلـوا وذو فعلـن   

تسمى ذو هذه الطائية؛ ألـا ال يـستعملها         : أحدمها
موصولة إال طيء أو من تشبه م من املولدين كـأيب            

املشهور يف ذو الطائية أا مبنية،      : الثاين. نواس وحبيب 
 صـاحب ويـروى     وبعضهم يعرا إعراب ذو مبعـىن     

   :بالوجهني قول الشاعر
..........................  

  )٣٤٨("فَحسبِي من ذي عندهم ما كفانيا
  : يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف ذو لغتني مها

جـاءين ذو فعـل،     : لزوم البناء فيقـال   : األوىل
وشاهدت ذو جنح، وسلمت على ذو فاز، وهي اللغـة          

 حني عزا بعـضهم البنـاء        يف )٣٤٩(املشهورة عند طيء  
                                                

  .٢٩١: مجهرة أنساب العرب) ٣٤٦(
  .٣٤١: لغة هذيل) ٣٤٧(
، وعجز البيت من الطويل، ١/٤٣٦: توضيح املقاصد) ٣٤٨(

: تهم، وهو ملنظور بن سحيم يففإما كرام موسرون لقي: صدره
: ، شرح املفصل٢/٣٢١: ديوان احلماسة للمرزوقي شرح

، املقاصد ١/٥٦: ، املقرب٢/١٦٢: ، مغين اللبيب٣/١٤٨
  .١/١٢٧٨: النحوية

، شرح الكافية ١/٣٦٩: ، اللباب١٨٢: املفصل: ينظر) ٣٤٩(
   ١/١٥٣: ، أوضح املسالك١/١٤٦: ، االرتشاف٢/٤١: للرضي

ال وذو ىف السماء     : ومن كالم بعض الطائيني    )٣٥٠(ألسد
 وهذا هو الغالب عندهم، ومن ذلك قول حامت         )٣٥١(بيته

  : الطائى
  ومن حسد يجور علَى قَومى

 رِ ذُو لَمهالد أَىونِيودسح٣٥٢(؟ي(  
   :وقول سنان بن الفحل

   وجدىفَإِنَّ املَاَء ماُء أَبِى
تيذُو طَوو تفَربئْرِى ذُو ح٣٥٣(و(  

   :وقول آخر
  إِذَّا أَنت يممت الركَاب لقَصدهم

  )٣٥٤(تبينت طَعم املَاِء ذُو أَنت شارِبه
إعراا باحلروف الثالثة الواو رفعا واأللف      : الثانية

 ذا قام،   جاءين ذو قام، ورأيت   : نصبا والياء جرا، فيقال   
ومررت بذي قام، وعزاها لبعض طيء مؤيدا كالمه مبا         
ورد من شعر العرب الفصحاء، واملشهور البناء بدليل ما     

فذو موصـولة   " بيتهوذو يف السماء    " مسع من كالمهم  
مبعىن الذي وما بعدها صلة فلو كانت معربة جلرت بواو         

  . )٣٥٥("القسم
 من هذا وضح لنا أن ذو تستعمل مبعىن صـاحب         

تكون من األمساء الستة فترفع بالواو، وتنصب باأللف،        ف
تستعمل مبعىن الذي وحينئذ للعلمـاء       وأا. وجتر بالياء 
البناء مطلقًا وهو املشهور والغالب     : األول: فيها قوالن 

اإلعراب بـاحلروف   : الثاين. وبناؤها على سكون الواو   

                                                
  .٣/١٤٨: شرح املفصل) ٣٥٠(
  .٢/٣٦٠، ١٤٧، ١/٢٦: املساعد: ينظر) ٣٥١(
، شرح ٢٧٦: ديوانه: البيت من الوافر، وهو يف) ٣٥٢(

: ، املقاصد النحوية١/١٥٣: ، املساعد١/١٩٩: التسهيل
، شرح ١/١٧٥: ، وبال نسبة يف أوضح املسالك١/٤٥١

  .١/١٧٤: األمشوىن
، شرح ١/٣٨٤: اإلنصاف :البيت من الطويل، وهو يف) ٣٥٣(

، املقاصد ٢/٩٥٠: ، شرح ديوان احلماسة٣/١٤٧: صلاملف
: ، خزانة األدب١٠٢: ، شرح قطر الندى١/٤٣٦: النحوية

  .١/٥٢٣: ، املعجم املفصل٢/٤٢٧
: البيت من الطويل، وهو بال نسبة ىف شفاء العليل) ٣٥٤(
١/٢٢٧.  
  .٦٧: شرح شذور الذهب) ٣٥٥(
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لـيت  الثالثة الواو رفعا واأللف نصبا والياء جرا مثل ذو ا   
  .مبعىن صاحب وهذا يف لغة بعض طيء

   :ذات -٧
وكاليت أيضا لديهم : "قال املرادي يف قول ابن مالك

يعين أن بعض طـيء         ..ذات وموضع الالتى أتى ذوات
ذات إذا أراد معىن اليت، وذوات إذا أراد معـىن          : يقول

  .)٣٥٦("الاليت بالبناء على الضم فيهما
ن بعـض طَيـىٍء     يف هذا النص أشار املرادي إىل أ      

يستعملون ذات للمفردة، وذوات جلمعها مضمومتني،      
 الـيت (على أما موصوالن مستقالن مرادفـان لــ         

لقيته ذات يوم، وجلـس ذات      : ، فيقولون )٣٥٧()والاليت
: اليمني وذات الشمال وكذلك ذوات قال ابن مالـك        

وقد ترادف الىت والالتـى ذات وذوات مـضمومتني         "
. ىف األحوال الثالثة؛ لكوما مبنيتني    :  أى ،)٣٥٨("مطلقًا

كما روِى عن الفراء أنه سمع أعرابيا من بـىن طَيـىٍء            
بالفضل ذو فضلكم اهللا بِه والكرامة ذات : "يسأَلُ ويقول

  ها، فـبىن ذات       : أراد" أكرمكم اهللا ب الىت أكرمكم اهللا
ـ           ها، على الضم، ونقل حركة اهلاء األخرية إىل مـا قبل

وحذف األلف فسكنت اهلاء، وأنشد ىف ذوات مبعـىن         
   :الالتى قول الراجز

  جمعتها من أَنيقٍ موارِق
  )٣٥٩(ذَوات ينهضن بِغيرِ سائقِ

  .)٣٦٠(الالتى، وتاء ذات وذوات مضمومة أبدا: أراد
مث ذكر املرادي أنه حكى عن بعض طَيىٍء إعراب          

ركات إعراب ذات وذوات باحل) املوصولة(ذات وذوات 
ذواتـا ىف الرفـع     : مبعىن صاحبة وصاحبات، فيقولون   

                                                
  .١/٤٣٨: توضيح املقاصد) ٣٥٦(
  . ١/١٦١: السابق) ٣٥٧(
   .١/١٩٣: ح التسهيلشر) ٣٥٨(
: ، الدرر اللوامع١٨٠: الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه) ٣٥٩(
، ٢٩٥: ، األزهية١٥/٣٤: ذيب اللغة: ، وبال نسبة يف١/٢٦٧

، املعجم )ذ و(٤٠/٤٣٣: ، تاج العروس١٤٤: ختليص الشواهد
  .١١/٢٠٤: املفصل

: ، مهع اهلوامع١٩٦، ١/١٩٥: شرح التسهيل: ينظر) ٣٦٠(
١/٨٣.  

وذواتى ىف النصب واجلر، وهو ماحكاه أبو حيـان يف          
 )٣٦١(ذات، وحكاه أبو جعفر ابـن النحـاس يف ذوات         

 أن طيئًا ويبدو  .)٣٦٢("نقل غريب " وقضى أيو حيان بأنه   
هي القبيلة الوحيدة اليت احتفظت ذه الـصفة بـدليل          

ال ذو اسم موصول يف النصوص القدمية فقد جاء         استعم
ما نفس مر القيس بن عمـرو ملـك        " يف نقش النمارة  

ومعناه هذا قرب امرئ القيس     " العرب كله ذو أسر التاج    
، )٣٦٣(بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حـاز التـاج         

وهذه الصيغة ليست مستعارة من لغة أخرى بل هي من          
وملـا  : "حد الباحثني الكلمات املتوغلة يف القدم يقول أ     

كان من غري املمكن اعتبار هذه الكلمة مقترضة فـإن          
الصيغة يتحتم أن تكون راجعة إىل ما قبل عصر انفصال          
العربية الغربية عن اللغات األخرى ولكن هلجة طيء هي      
الوحيدة من اللهجات العربية الغربية اليت حتتفظ باسـم         

  .)٣٦٤("املوصول على هذه الصورة
   :ركب العدد امل-٨

فيه ثالثة  فإذا أضيف العدد املركب     : "قال املرادي 
   :أوجه

أن يبقى بناؤه وهو األكثر كما يبقى مـع         : األول
أن يعرب عجزه مع بقـاء  : الثاين. األلف والالم بإمجاع  

التركيب كبعلبك وحكاه سيبويه عن بعض العـرب،        
أحدعشرك مع أحدعـشر زيـد واستحـسنه        : فتقول

عصفور وزعم أنه األفصح، ووجه    األخفش واختاره ابن    
ذلك بأن اإلضافة ترد األشياء إىل أصلها من اإلعراب،         
ومنع يف التسهيل القياس عليه وقال يف الشرح ال وجـه      

كم رجل عندك   : الستحسانه؛ ألن املبين قد يضاف حنو     
وهي : قال بعضهم :  قلت )٣٦٥(من لَدن حكيمٍ خبِريٍ   و

                                                
  . ١/١٦٢: التصريح: ينظر) ٣٦١(
   .١/٥٢٨: ارتشاف الضرب) ٣٦٢(
، طبعة أوىل، ١٩٠: تاريخ اللغات السامية ألولفنسون) ٣٦٣(

  .دار العلم للماليني 
عبد الرمحن  .اللهجات العربية الغربية لرابني ترمجة د) ٣٦٤(

  .٣٥٩: أيوب
  .١: سورة هود من اآلية) ٣٦٥(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

     ا لغة مل ميتنع القيـاس      لغة ضعيفة عند سيبويه وإذا كو
أن يضاف صدره إىل : والثالث. عليها وإن كانت ضعيفة

عجزه مزالًا بناؤمها حكى الفراء أنه مسع من أيب فقعس          
مـا فعلـت مخـسة    : األسدي وأيب اهليـثم العقيلـي     

  . )٣٦٦("عشرك
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن العدد املركب إذا       

فيه ثالث فلتمييز أضيف إىل مستحق العدد مستغنى عن ا
   :لغات هاك بياا

البناء على فتح اجلزأين ويضاف جممـوع       : األوىل
حضر أحد عـشر    : العدد املركب إىل مستحقه، فتقول    

تسلمت أحد عشر رغيف، وحبثت عن      : رجلٍ، وتقول 
وقضى املرادي بأا األكثـر ىف      . )٣٦٧(أحد عشر طالبٍ  

هـى  : يل، وق )٣٦٨(كالم العرب كما قال بعض العلماء     
، )٣٧٠( األجـود ىف الكـالم     يه: ، وقيل )٣٦٩(الفصحى

   .)٣٧١(وومسها ابن عصفور بالضعف
إعرابه إعراب املركب املزجي بأن يعـرب       : الثانية

اجلزء الثاين حسب العوامل الداخلة عليه ويلزم اجلـزأ         
هذه أحد عشر بكرٍ، واشـتريت      : األول البناء، فتقول  

وقد .  عمرٍو أحد عشر كتابٍ، وسلمت على أحد عشرِ      
وصفها املرادي بأا ضعيفة، وهذا مـا نـص عليـه           

ومن : "، وحكم عليها سيبويه بالرداءة، فقال)٣٧٢(بعضهم
 )٣٧٣("مخسةَ عشرك، وهى لغة رديئة    : العرب من يقول  

واستحسنها األخفش، وأجاز   . )٣٧٤(إا لغة قليلة  : وقيل

                                                
  .٣١٦/ ٤: توضيح املقاصد) ٣٦٦(
، ٢/٣٧٨: ، شرح ابن عقيل٢/٨١: املساعد: ينظر) ٣٦٧(

  .٢/٤٦٣: ، التصريح٣٩١: شرح املكودى
: ، مهع اهلوامع١/٣٦٦ارتشاف الضرب : ينظر) ٣٦٨(
  .٤/٢٣٣: ، عدة السالك٤/٧١: ، شرح األمشوىن٣/٢٥٦
  .٣٩٢: شرح املكودى على األلفية: ينظر) ٣٦٩(
  .٢/٨١: ، املساعد٢/٤٠٢: شرح التسهيل: ينظر) ٣٧٠(
  .١/٣٠٩: املقرب: ينظر) ٣٧١(
  .٤/٧١: ، شرح األمشوىن٢/٨١: املساعد: ينظر) ٣٧٢(
، أوضح ١/٣٦٦: ، ارتشاف الضرب٣/٢٩٩: الكتاب) ٣٧٣(

   .٤/٢٣٣: املسالك
  .٣٩٢: شرح املكودى على األلفية: ينظر) ٣٧٤(

مث ذكر املرادي أن ابـن      . )٣٧٥(القياس عليها مع ضعفها   
ختار هذه اللغة، وزعم أـا الفـصحى؛ ألن         عصفور ا 

اإلضافة ترد األمساء إىل أصلها من اإلعراب، وأن ابـن          
  . )٣٧٦(مالك منع القياس عليها

إعراب اجلزأ األول حبسب العوامل الداخلة      : الثالثة
عليه فيعامل معاملة املركب اإلضايف كمـا تفعـل ىف          

مخسةَ هذه مخسةُ عشرِ بكرٍ، واشتريت      : عبداهللا، فتقول 
عشرِ سعد، وسلمت على مخسة عشرِ عمرٍو جبر عشرٍ          
ىف األحوال الثالثة وإعراب مخسة حبسب العوامل، وهذا       

 - ونسبها املـرادي     )٣٧٧(ما صرح به بعض علماء اللغة     
مسعتها : " إىل بين أسد وعقيل قال الفراء-نقلًا عن الفراء 

      وأىب اهليثم العقيلى س األسدىم: من أىب فَقْع   ا فعلـت
، وأجاز الكوفيون جميء هذه اللغة      )٣٧٨("مخسةُ عشرِك؟ 

 ووصف ابن )٣٧٩(نثرا ونظما، وحكوها عن بعض العرب
باطـل؛ ألنـه مل يـسمع مـن         " عصفور هذا بأنـه   

  . لكنه مردود مبا مسعه الفراء وحكاه)٣٨٠("كالمهم
   إعراب أي املوصولة وتثنيتها ومجعها -٩

عين أـا تـستعمل     أي كَما ي  : قوله: "قال املرادي 
موصولة مبعىن الذي واليت وفروعها خالفًا ألمحد بن حيىي       

تستعمل إال شرطًا أو استفهاما، وقـد        إا ال : يف قوله 
وإذا : تؤنث بالتاء إذا أريد ا املؤنث، وقال أبو موسى        

وحكـى ابـن   . أريد ا املؤنث أُحلقت التاء يف األشهر     
 :وقولـه . وجيمعوـا كيسان أن أهل هذه اللغة يثنوا      

يعين دون أخواا فلذلك أفردها بالذكر وقد       ) وأعربت(
تقدم سبب إعراا مع أن فيها ما يف أخواا من شـبه            

   :احلرف يف أول الكتاب، وقوله

                                                
  .٤/٧١: حاشية الصبان: ينظر) ٣٧٥(
، ١/٣٠٩: ، املقرب٢/٤٠١: شرح التسهيل: ينظر) ٣٧٦(

  .٤/٢٣٣: ، عدة السالك٢/٤٦٣: التصريح
، شرح ٣/٣٠٧: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣٧٧(

  .١/٣٦٦: ، ارتشاف الضرب٢/٤٠٢: التسهيل
  .٢/٣٤: معاىن القرآن) ٣٧٨(
  .٤/٢٣٣: أوضح املسالك: ينظر) ٣٧٩(
  .٢/٣٠: شرح مجل الزجاجى) ٣٨٠(
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  ما مل تضف وصدر وصلها ضمري احنذف
: يعين أا أعربت ما مل جيتمع فيها هذان األمـران         

أحدمها أعربـت   اإلضافة، وحذف الصدر فإن فقدا أو     
: أن ال تضاف ويثبت الصدر حنو     : األوىل. فالصور أربع 

أن ال : الثانية. جاءين أي هو فاضل فتعرب لفقد األمرين  
جاءين أي فاضل فتعـرب     : يضاف وحيذف الصدر حنو   

أن تـضاف ويثبـت   : الثالثة. لفقد األول وهو اإلضافة   
جاءين أيهم هو فاضل فتعرب أيضا لفقـد        : الصدر حنو 

أن تضاف وحيـذف    : الرابعة.  وهو حذف الصدر   الثاين
ثُم لَنرتِعن من كُلِّ شيعة أَيهـم       : الصدر كقوله تعاىل  

دأَش)فهذه تبىن الجتماع األمرين هـذا مـذهب         )٣٨١ 
سيبويه خالفًا للخليل ويونس فإما ال يريان البناء بـل          

أمـا  . هي معربة عندمها يف األحوال كلها وتأوال اآلية       
مث : خلليل فجعلها استفهامية حمكية بقول مقدر والتقدير      ا

وأمـا  . لنرتعن من كل شيعة الذي يقال فيه أيهم أشد        
يونس فجعلها استفهامية أيضا وحكم بتعليـق الفعـل         

 ليس خمتصا بأفعـال القلـوب     قبلها؛ ألن التعليق عنده     
  : واحلجة عليهما قول الشاعر

كالنِى مب يتا لَقإذَا م  
ـُلفَس أَفْض مهلَى أَيع ٣٨٢(لِّم(  

ألن حروف اجلر ال تعلق، وال يضمر قول بينـها          
وبني معموهلا وذا بطل قول من زعم أن شرط بنائهـا         
أن ال تكون جمرورة بل هي مرفوعة أو منصوبة، وذكر          
هذا الشرط ابن إباز وقال نص عليه النقيب يف األمـايل         

زائـدة وكـل    ويف اآلية أقوال أخر قال األخفش من        
وذهب الكوفيون إىل . مفعول، وأيهم أشد مجلة مستأنفة   

ه قيل  نمبا فيه من معىن أشد كأ     "شيعة  " أن أيهم علق عنه   
                                                

، والقراءة يف خمتصر شواذ ٦٩: سورة مرمي من اآلية) ٣٨١(
  .٨٩، ٨٨: القرآن

، وهو لغسان بن وعلة بن مرة بن البيت من املتقارب) ٣٨٢(
، مغين ١٤٧/ ٣: ، شرح املفصل٤٢٣/ ٢: اإلنصاف: عباد يف
: ، املقاصد النحوية١/٢٧٢: ، الدرر اللوامع١/٧٢: اللبيب

: رصف املباين ،١٥٨: ختليص الشواهد: ، وبال نسبة يف١/٤٣٦
  .٦/٢٣٦: ، املعجم املفصل١/١٦٥: ، شرح األمشوىن١٩٧

من كل مـن    : لنرتعن من كل متشيع يف أيهم أشد أي       
نظر يف أيهم، وكأم رأوا أن لنرتعن ال تعلق فعدلوا إىل           

 عـن  هذا وقال ابن الطراوة غلطوا، ومل يبني إال لقطعها     
وهم مبتدأ، وأشد خربه، وليس بشيء؛ ألا ال      . اإلضافة

تبىن إال إذا أضيفت، وألن أيا أتت يف رسم املـصحف           
وبعضهم : موصولة بالضمري ولو كان مبتدأ لفصل مث قال

وبعض العرب أعرب أيا مطلقاً يعين      : أي. أعرب مطلقًا 
بالنصب على  " أيهم أشد "يف الصور األربع وقرئ شاذًا      

وبعـضهم بعـض    : وحيتمل أن يريد بقوله   . للغةهذه ا 
النحويني فيكون إشارة إىل مذهب اخلليل ويونس ومن        

  .)٣٨٣("وافقهما
تأتى موصولة على  أن أَياأشار املرادي يف هذا النص 

مذهب اجلمهور، خالفًا لثعلب الذي زعم أا ال تكون         
إال استفهاما أو جزاء، وهو حمجـوج بثبـوت ذلك ىف      

ب بنقل الثقات كما يف القراءة السابقة وقول        لسان العر 
الشاعر السابق، فإن االستفهامية والشرطية ال يبنيان على 

مث ذكر أن ألى املوصولة     . )٣٨٤(الضم، وال يصلحان هنا   
  : أربعة أحوال
: أن تضاف ويذكر صدر صـلتها، حنـو       : أحدها

أال تضاف وال يـذكر     : والثاىن. يعجبىن أَيهم هو قائم   
أال تضاف : والثالث. يعجبىن أَى قائم :ها، حنوصدر صلت

  .يعجبىن أَى هو قائم :ويذكر صدر صلتها، حنو
وىف هذه األحوال الثالثة تكون معربة باحلركـات        

يعجبىن أَيهم هو قائم، وأَى قائم، وأَى       : الثالث، فيقال 
ئم، هو قائم، ورأيت أَيهم هو قائم، وأَيا قائم، وأَيا هو قا

هو قائم قائم، وبأى هِم هو قائم، وبأىومررت بأَي.  
 :أن تضاف وحيذف صدر الـصلة، حنـو       : والرابع

  قائم مهوهى ىف هذه احلالة مبنية علـى       . )٣٨٥(يعجبىن أَي

                                                
  .٢٤٥: ٢٤٢/ ١: توضيح املقاصد) ٣٨٣(
، ١/١٥٧: ، التصريح٣/٥٥: التذييل والتكميل: ينظر) ٣٨٤(

  .١/١٦٥: ، حاشية الصبان١/٣٣١: ، مهع اهلوامع١٥٨
، ١/٣٤٩: ، مهع اهلوامع١/١٥٣:شرح ابن عقيل: ينظر) ٣٨٥(

٣٥٠.  
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

الضم عند سيبويه واجلمهور؛ لشدة افتقارها إىل ذلـك         
وذهب الكوفيون واخلليل ويونس إىل إعراا      . احملذوف
 وما ورد مما يوهم البناء على الضم، حنو قولـه           حينئذ،

أما اخلليل فجعلها استفهامية    . أَولُوه" أيهم أشد : "تعاىل
مث لنرتعن من كل شـيعة      : حمكية بقول مقدر، والتقدير   

وأما يونس فجعلها استفهامية    . الذي يقال فيه أيهم أشد    
أيضا وحكم بتعليق الفعل قبلها؛ ألن التعليـق عنـده          

  .بأفعال القلوبخمصوص 
لـنرتعن  : إما حمذوف، والتقـدير ) نرتع(ومفعول  

أو اجلملـة، وعلِّقـت     . أَيهم أَشد؟ : الذين يقال فيهم  
) من(و) من كل شيعة(عـن العمـل فيهـا، أو) نرتع(

  .)٣٨٦(زائدة
مث يذكر أن أي املوصولة تعرب يف مجيع حاالا إال         

أن :  بشرطنييف حالة واحدة تبىن فيها على الضم، وذلك
تضاف، وأن يكون صدر صلتها ضمريا حمذوفا هذا يف          
اللغة املشهور، والىت جاء ا الذكر احلكـيم والـشعر          
العريب الفصيح الذى حكاه أبو عمرو الـشيباىن عـن          

ولكنه يذكر أنه قد ورد أن بعض العرب أعرب         . غَسان
، وهذا  كَلِّم أَيهم أفضلُ  : أَيا يف مجيع األحوال، فيقولون    

، مث عضد كالمه    )٣٨٧(ما صرح به كثري من علماء اللغة      
) نظما(مبا جاء يف قراءة بعضهم، وقول العرب الفصحاء   

لغـة  " ووصفها سيبويه بأا  . لكنه مل حيدد أناسا بعينهم    
 ، ويرى ابن مالك أن إعراا حينئذ مع قلته        )٣٨٨("جيدة

  . )٣٨٩(يقو
املشهور والراجح احلكم عليها باجلودة مع خمالفتها       

: الذى هو عليه؛ يئها على القياس بدليل قول سـيبويه   

                                                
، ٧١١، ٧١٠، ٢/٧٠٩: ، اإلنصاف٢/٣٩٩: الكتاب) ٣٨٦(

  . ٢/١١٥: ، التبيان١٨٩: املفصل
، ٣٢٣/ ٢: ، األصول يف النحو٢/٣٩٨: الكتاب: ينظر) ٣٨٧(

، اختالف اللهجات على املستويني الصريف ١/٧٢: املغىن
  .٤٢١: والنحوي

  .٢/٣٩٩: الكتاب) ٣٨٨(
  .٢/١٢٤: ، اللباب١/٢٠٨: شرح التسهيل: ينظر) ٣٨٩(

، وورود السماع ـا     )٣٩٠("وأما الذين نصبوا فقاسوه   "
كما ىف قراءة طلحة بالنصب، وبيت غسان يف روايـة          

خرجـت مـن    : اجلر، وحكاه أبو عمر اجلرمى قائلًـا      
 حىت صرت إىل مكة، فلم - يعىن خندق الكوفة -اخلندق

كلهم ينصب : اضرب أَيهم أفضلُ، أى: ولأمسع أحدا يق
مث يذكر املراد أن للعرب يف تأنيـث أي       . )٣٩١(وال يضم 

  : وتثنيتها ومجعها لغتني مها
إفراد أَى وتذكريها دائمـا، وهـذا هـو         : األوىل

  . املشهور عند مجهور العرب والنحويني
: تأنيث أَى بالتاء عند إرادة التأنيث، فيقال      : الثانية

   :ىن أَيتهن عندك، وعلى ذلك قال الشاعريعجب
  تإِذَا اشتبه الرشد فى الْحادثَا

رقًُد ا قَدهتبِأَي ض٣٩٢(فَار(  
يعجبىن أَياهمـا   : وتثنيتها عند إرادة التثنية، فيقال    

عندك، وأيتاهما عندك، ومجعها عنـد إرادة اجلمـع،         
ك، وأَياتهن عندك، وذلـك     يعجبىن أَيوهم عند  : فيقال

 دون  )٣٩٣(حكاية عن ابن كيسان أا لغة لبعض العرب       
: حتديد ألناس بعينهم، وومسها ابن عقيل بالضعف، فقال    

  .)٣٩٤(" لغة ضعيفةيوه"
اللـهجات العربيـة يف اجلمـل       : املبحث الثـاين  

  والتراكيب
  : املطابقة بني الفعل والفاعل-١

ىل فاعل ظاهر مثىن    إذا أسند الفعل إ   : "قال املرادي 
أو جمموع جرد يف اللغة املشهورة من عالمـة التثنيـة           

مث أ شار   .. فاز الشهيدان وفاز الشهداء   : واجلمع، فتقول 
   :إىل اللغة األخرى فقال

                                                
  .٢/٤٠١: الكتاب) ٣٩٠(
، شرح ١/٧٢: ، مغىن اللبيب٢/٧١٢: اإلنصاف: ينظر) ٣٩١(

  .١٤٢: شذور الذهب
سر صناعة : ن املتقارب، وهو بال نسبة ىفالبيت م) ٣٩٢(

  .١/٣٣١: ، مهع اهلوامع١/٧٥: اإلعراب
، ١/١٤٩: ، املساعد٣/٥٨: التذييل والتكميل: ينظر) ٣٩٣(

  .١/١٥٨: التصريح
  .١/١٤٩: املساعد) ٣٩٤(
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  سعدا وسعدوا: وقد يقال
  والفعل للظاهر بعد مسند

هذه اللغة ينسبها النحويون إىل أكلوين الرباغيـث        
يتعـاقَبونَ فـيكُم" :    النيب  ومحل عليها املصنف قول     

 وقد توزع يف ذلك     )٣٩٥("مالَئكَةٌ بِاللَّيلِ ومالَئكَةٌ بِالنهارِ   
قال السهيلي ألفيت يف كتب احلديث املروية الصحاح ما 
يدل على كثرة هذه اللغة وجرها وذكر آثارا منها قوله          

كَةٌ بِاللَّيـلِ   يتعاقَبونَ فيكُم مالَئ  : "عليه الصالة والسالم  
: لكين أقول يف حديث مالك    : مث قال " ومالَئكَةٌ بِالنهارِ 

إن الواو فيه عالمة إضمار؛ أنه حديث خمتصر رواه البزار 
" إن هللا مالئكة يتعاقبون فـيكم     : "مطولًا جمردا فقال فيه   

وحكى بعض النحويني أا لغة طيء، وحكى بعـضهم         
وإن : " وقال )٣٩٦("رهاأزد شنوءة، وال يقبل قول من أنك      

رفع سببيه أفرد مطلقًا كرفعه الظاهر، ووافق يف التذكري         
مررت برجلني حسنة   : والتأنيث مرفوعه ال متبوعه حنو    

جاريتهما فحكم النعت يف ذلك كحكم الفعل الواقـع         
وقـد ذكـر يف   ).. كالفعـل : (موقعه وهذا معىن قوله   

ى التسهيل أن اجلمع يف ذلك أوىل من اإلفراد، ونص عل         
. ذلك سيبويه يف بعض نسخ الكتاب وهو مذهب املربد        

اإلفراد أحسن ونسب إىل اجلمهور وفصل بعضهم : وقيل
راد أوىل إن تبع مفـردا أو  ففقال أوىل إن تبع مجعا، واإل    

  : تنبيهان .مثىن
الوصف الرافع السبيب ومجعـه       جيوز تثنية  -األول  

مـررت  : مجع املذكر السامل على لغة طـيء، فتقـول       
رجلني حسنني غالمامها، وبرجال حسنني غلمام، وقد ب

  .)٣٩٧(..."أي على اللغتني) افعل(يفهم ذلك من قوله 
ذكر املرادي فيما سبق أنه إذا أُسند الفعل إىل فاعل          

  : فيه لغتان مها ظاهر مثىن أو جمموع
                                                

باب جامع ) كتاب قصر الصالة ىف السفر(موطأ مالك ) ٣٩٥(
، صحيح مسلم ، كتاب املساجد ومواضع ٨٢الصالة رقم 

رقم ) باب فضل صالتى الصبح والعصر واحملافظة عليهما(الصالة 
  .٣/١٦: ، شرح النووى على صحيح مسلم٢١٠

   .٥٨٧: ٥٨٦/ ٢: توضيح املقاصد) ٣٩٦(
  .١٣٨: ١٣٧ /٣ :السابق) ٣٩٧(

 جتريد الفعل من عالمة التثنية أو اجلمـع؛      -األوىل  
جنـح  : العالمات، فيقـال استغناء مبا هو ىف الفاعل من   

اد، وجنح ادان، وجنح ادون، وجنحت اـدات،        
هـذا مـذهب مجهـور العـرب يف         . وتنجح ادات 

 )٤٠٠( والفصيحة )٣٩٩(، وهو اللغة املشهورة   )٣٩٨(كالمهم
، وا )٤٠١(" الفصحىيلغة التوحيد ه: "قال الشيخ خالد

ـ  : جـاء القرآن الكرمي، قال اهللا تعاىل   أَن ـبفَاذْه ت
وقَـالَ  : ، وقوله )٤٠٢(وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ    

نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيـزِ تـراوِد فَتاهـا عـن            
فِْسهن)وقوله )٤٠٣ ، :    ـونَ إِلَّـابِعتونَ إِن تمقَالَ الظَّالو

  . )٤٠٤(رجلًا مسحورا
عل املسند إىل املـثىن، واجلمـع        إحلاق الف  -الثانية  

جنحا أخـواك،   : عالمة تدل على التثنية أو اجلمع فيقال      
وينجحون ادون، وجنحـوا إخوتـك، وينجحـون        
ادون، وجنحن ادات، وينجحن ادات، وأَخواك ما       
جنحا إال مها، وإخوتك ما جنحوا إال هم، وادات مـا           

  .)٤٠٥(ض العلماءجنحن إال هن، وهذا ما صرح به بع
 الرباغيث، وهذه اللغة يعرب عنها العلماء بلغة أكلوين  

 )٤٠٦("يتعاقَبونَ فيكُم مالَئكَةٌ  "ويعرب عنها ابن مالك بلغة      
وقد حكاها البصريون عن طيئ، وحكاها بعضهم عـن     

، وزاد ابـن هشام، وابن عقيل حكايتها   )٤٠٧(أزد شنوءة 

                                                
 ١/٤١٥: ، شفاء العليل١/٤٢٥: شرح ابن عقيل: ينظر) ٣٩٨(

  .٥٤١: اختالف اللهجات على املستويني الصرف والنحوي
: ، ارتشاف الضرب٢/١١٦: شرح التسهيل: نظري) ٣٩٩(
  .٢/٤٧: ، شرح األمشوىن١/٣٩٤: ، املساعد١/٣٥٤
  .١١٩: شرح املكودى: ينظر) ٤٠٠(
  .١/٣٠٤: التصريح) ٤٠١(
  .٢٤: سورة املائدة من اآلية) ٤٠٢(
  .٣٠: سورة يوسف من اآلية) ٤٠٣(
  .٨: سورة الفرقان من اآلية )٤٠٤(
، ١/٥٧٨: وامع، مهع اهل٢/١١٦: شرح التسهيل: ينظر) ٤٠٥(

  .٢/٤٧: شرح األمشوىن
: ، ارتشاف الضرب٢/١١٦: شرح التسهيل: ينظر) ٤٠٦(
  .١/٤٢٩: ، شرح ابن عقيل١/٣٥٤
: ، أوضح املسالك١/٣٥٤: ارتشاف الضرب: ينظر) ٤٠٧(
  .٢/٤٨: ، شرح األمشوىن١/٤٠٣: ، التصريح٢/٨٨
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

 على هذه اللغة  وقد جاء . )٤٠٨(عن بىن احلارث بن كعب    
. بعض اآليات القرآنية، واألحاديث، واألشعار واألقوال     

ثُم عموا وصموا كَثري : فمن القرآن الكرمي قوله تعـاىل
وأَسـروا النجـوى الَّـذين      : ، وقولـه  )٤٠٩(منهم

: قول الـنيب    : ومن احلديث الشريف  . )٤١٠(ظَلَموا
، وقول  "ةٌ بِاللَّيلِ ومالَئكَةٌ بِالنهارِ   يتعاقَبونَ فيكُم مالَئكَ  "

ذَكَرنَ أَزواج الـنىب    : ( رضى اهللا عنها   - السيدة عائشة 
) (   ةشبضِ الْحا بِأَرهنأَيةً روقول أحـد    )٤١١()كَنِيس ،

 احمرتـا حـىت  : (- رضـوان اهللا علـيهم    -الصحابة  
اهنيتومن الشعر قول أمية بن أيب الصل. )٤١٢()ع:   

  يلُوموننِى فى اشتراِء النخيـ
  )٤١٣(ـلِ أَهلى، فَكُلُّهم يعذلُ

  : وقول حممد بن أمية
  رأَين الْغوانِى الشيب الَح بعارِضى

  )٤١٤(فَأَعرضن عنى بِالْخدود النواضرِ
   :وقول آخر

مرِهصبِن تززتى فَاعمقَو وكرصن  
  )٤١٥(و أَنهم خذَلُوك كُنت ذَليـالَولَ

  : وقول عبيد اهللا بن قيس الرقيات
  توىل قتال املارقني، بنفسه

                                                
  .١/٤٢٥: ، وشرح ابن عقيل٢/٧٣: مغىن اللبيب: ينظر) ٤٠٨(
  .٧١: دة من اآليةسورة املائ)٤٠٩(
  .٣: سورة األنبياء من اآلية) ٤١٠(
باب (أخرجه مسلم ىف كتاب املساجد ومواضع الصالة ) ٤١١(

  .١٨حديث رقم ) النهى عن بناء املسجد على القبور
باب (جزء من حديث أخرجه مسلم ىف كتاب اإلميان ) ٤١٢(

  .٦١رقم ...) بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها
، ٢/٢٨٣: ، الدرر٤٨: ديوانهالبيت من املتقارب، ) ٤١٣(

، ٢/٩٠: وأوضح املسالك: ، وبالنسبة ىف١/٤٠٤: التصريح
، املعجم ١/٥٧٨: ، مهع اهلوامع٢/٤٦٠: املقاصد النحوية

  .٧/٢٢١: املفصل
، وألىب ٣/٤٣البيت من الطويل، وهو يف العقد الفريد ) ٤١٤(

: ، ختليص الشواهد١٤/١٩١: األغاين: عبدالرمحن العتىب ىف
شرح شذور : ، وبال نسبة ىف٢/٤٧٣: قاصد النحوية، امل٤٧٤

   .٣/٥٠٠: ، املعجم املفصل٢٠٦: الذهب
: شرح التسهيل: البيت من الكامل، وهو بال نسبة ىف) ٤١٥(
  .١/١٧٠: ، شرح األمشوىن٢/١١٧

ـيممحو دعبم اهلَمأَس قَد٤١٦(و(  
. )٤١٧(التقتا حلقتا البِطَان: ومن األقوال قول بعضهم

وال يقبـل   : "وقضى املرادي جبواز هذه اللغة حيث قال      
لغـة  " ، وومسها ابن يعيش بأـا     )٤١٨("قول من أنكرها  

فاشية لـبعض العـرب كـثرية ىف كـالم العـرب            
 )٤٢٠( ومنهم من حكم عليهـا بالقلـة       )٤١٩("وأشعارهم

لغـة  "  بأـا - ومـن تبعـه      -ووصفها ابن عصفور    
   .)٤٢١("ضعيفة

وأرى أن هذه اللغة جائزة فصيحة كما قال املرادي      
 وابن يعيش؛ لنص كثري من األئمة على أَنَّ قومـا مـن           
العرب خمصوصني يلتزمون مع تأخري االسـم الظـاهر         
األلف ىف فعل االثنني، والواو ىف فعل مجـع املـذكر،           
والنون ىف فعل مجع املؤنث، على أا عالمات دالة على          

وكذلك وردت هذه اللغة ىف مجلة صاحلة . التثنية واجلمع
 –من الشواهد العديدة املتنوعة املوثوق ا نثرا ونظمـا        

وكثرة ورود ذلك يدل على أا ليـست        " – كما سبق 
ليست مهجورة ىف االستعمال، وال     " ، فهي )٤٢٢("ضعيفة

   .)٤٢٣("بعيدة عن الفصاحة
  : مث ذكر املرادي أنه يترتب على هذه اللغة أمران مها

جاء أَسلَمت،  : أنه إذا سمى ذه اللغة فقيل     : األول
ا االسم  ورأيت أَسلَمت، ومررت بأسلمت، أعربت هذ     

  ةملسإعراب ماال ينصرف؛ للعلمية والتأنيث، إحلاقًا له مب
                                                

، شرح ١٩٦: البيت من الطويل، وهو ىف ديوانه) ٤١٦(
: ، مغىن اللبيب٤٧٣ :، ختليص الشواهد٢/١١٦: التسهيل

، املقاصد ١/٤٢٦: ، شرح ابن عقيل١٧٥: ، اجلىن الداين٢/٣٨
  .١/٥٧٨: ، مهع اهلوامع٢/٤٦٠: النحوية

   .١/٣٩٣: املساعد: ينظر) ٤١٧(
  .٢/٥٨٧: توضيح املقاصد واملسالك) ٤١٨(
، ٢/١١٧: ، شرح التسهيل٣/٨٧: شرح املفصل) ٤١٩(

  .١/٣٥٤: ارتشاف الضرب
، ١/٤٢٩: ، شرح ابن عقيل٤١، ٢/٤٠الكتاب : ينظر) ٤٢٠(

  .٢/٤٢: ، شرح األمشوىن١١٩: شرح املكودى
، شرح املقدمة اجلزولية ١/١٦٨: شرح مجل الزجاجى) ٤٢١(

  .٢/٣٧: ، مغىن اللبيب٢/٥٧٦: الكبري
  .١/٣٥٤: ارتشاف الضرب) ٤٢٢(
، اختالف اللهجات على املستويني ٢/٩٤: عدة السالك) ٤٢٣(

  .٢٤١: الصريف والنحوي



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–امعة جازان جملة ج ١١٣

  
  

 

  .علما
ـ   أَسـلَما ويـسلمان، وأَسـلَموا      : وإذا سمى ب

ويسلمون، عاملت مافيه األلف معاملة املثىن، وما فيـه         
الواو معاملة مجع املذكر السامل، وتلحق النـونَ فيمـا          

    لَموا،  : ا، فتقول ليست هى فيه، وهو أَسلَمان، وأَسلَمأَس
أَسلَمون، مث جتعل األلف والواو للرفع، واليـاء        : فتقول

وإن شئت أعربته باحلركات الظـاهرة      . للجر والنصب 
  .على النون

أعربته إعـراب مـاال     ) أَسلَمن(وإذا سميت بـ    
ينصرف؛ للعلمية وشبه العجمة؛ ألن النون ال تلحـق         

هذا : ذا الوزن ىف اللغة العربية، فتقول     األمساء ىف مثل ه   
    نلَمومررت بأَس ،نلَمورأيت أَس ،نلَمى    أَسـمولو س

بشىء من ذلك على غري هذه اللغة فإنه يحكى؛ ألنـه           
مجلة سمى ـا، واأللـف والـواو والنـون حينئـذ            

  .)٤٢٤(ضمائر
أن الصفة املشبهة على هذه اللغـة تثَنـى         : الثاين

مـررت بـرجلني    :  املذكر السامل، فيقال   وتجمع مجع 
: حسنينِ غالمامها، وبرجالٍ حسنِني غلمام كما قيـل       

مررت برجلني حسنا غالمامهـا وبرجـال حـسنوا          
وىف غري هذه اللغة إذا رفعـت الـصفةُ         . )٤٢٥(غلمام

املشبهةُ ما بعدها مل تطابق ما قبلها بل تعطى حكم الفعل 
مررت بـرجلني   :  وقع موقعها، فيقال   املؤدى معناها إذا  

حسنٍ غالمامها وبرجال حسنٍ غلمام وبامرأة حـسنٍ        
غالمها، وبرجلٍ حسنة جاريته، وبنساء حسنٍ غلمانهن       

حسن غالمامها، وحسن غلمام، وحـسن      : كما يقال 
واألحسن . غالمها، وحسنت جاريته، وحسن غلمانهن    

: لها جمع أن تجمع مجع تكسري، حنو قولـك        فيما فاع 
مررت برجالٍ حسان غلمانهم، ومذهب اجلمهـور أن        

  .)٤٢٦(اإلفراد أوىل من التكسري، وهو اختيار الشلوبني
                                                

  .٢/٩١٤: لعليل، شفاء ا٥٥: ٣/٥٣: املساعد: ينظر) ٤٢٤(
: ، املساعد١٠١، ٣/١٠٠: شرح التسهيل: ينظر) ٤٢٥(
٢/٢٢٠.  
  .٢/٦٤٠: ، شفاء العليل٣/١٠٠: شرح التسهيل: ينظر) ٤٢٦(

  للفاعل ) هلم(مطابقة اسم الفعل  -٢
اختلف العرب يف هلم فهـي عنـد        : "قال املرادي 

د متيم احلجازيني اسم فعل مبعىن احضر أو أقبل، وهي عن        
فعل أمر ال يتصرف نلتزم إدغامه، وإمنا ذكر هنا باعتبار          

فقال ال : فعليتها وقد استعمل هلا مضارعا من قيل له هلم
التزموا فتح ميم هلم، وحكى اجلرمي فيه       : الثاين. أهلم

  . )٤٢٧("الفتح والكسر عند بعض بين متيم
تكون هلم عند بين متيم فعلًا اتصلت       : "وقال أيضا 

ضمائر املرفوعة البارزة، وأكدت بنون التوكيـد،       ا ال 
هلما وهلموا وهلمي بضم امليم قبل الواو وتكسر    : فيقال

قبل الياء فإذا اتصل ا نون اإلناث القيـاس هلممـن،           
وزعم الفراء أن الصواب هلمن بفتح امليم وزيادة نـون          
ساكنة بعدها وقاية لفتح امليم، مث تدغم النون الساكنة يف 

عن أيب عمرو أنه مسع من العرب        ين الضمري، وحك  نو
هلمني يا نسوة بكسر امليم مشددة وزيادة ياء سـاكنة          
بعدها قبل نون اإلناث، وحكي عن بعضهم هلمن بضم         

  : امليم وهوشاذ وعلى لغة متيم بىن أبو الطيب قوله
قاؤهاحلَبيبِ ل دقَص ا لَهندقَص  

  )٤٢٨(إلينا وقلنا للسيوف هلُمنا
  ". فأكدها بالنون الشديدة

 ذهب بعض النحويني إىل أن هلم يف لغـة    -الرابع  
متيم اسم غلب فيه جانب الفعلية واستدل بالتزامهم فتح         
ميمها واإلدغام ولو كانت فعلًا جلـرت جمـرى رد يف           
جواز الضم والكسر واإلظهار، وأجيب بأن التزام أحد        

أحد اجلائزين يف   اجلائزين ال خيرجها عن الفعلية، والتزام       
  .)٤٢٩("كالمهم كثري

أشار املرادي فيما سـبق إىل أن ىف هلُـم لغـتني            
   :واردتني عن العرب ىف فصيح الكالم، إليك بياما

لغة أهل احلجاز استعمال هلُم اسم فعـل        : األوىل
                                                

  .١٦٥٠/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٢٧(
، سر صناعة ١٢٤: ديوانه: ينظر الطويل البيت من حبر) ٤٢٨(

  .٧٢٢/ ٢: اإلعراب
  .١٦٥٣/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٢٩(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

أَحضر أو أقبل، بلفظ واحد مع املفرد واملثىن        : أمر، مبعىن 
هلُم يارجل، وهلُم   : ا، حنو واجلمع مذكرا كان أو مؤنثً    

امرأة، وهلُـم يـا      رجال، وهلُم يا   رجالن، وهلُم يا   يا
، وهو القياس، وبـه جـاء       )٤٣٠(امرأتان، وهلُم يانساء  

) لُـم (هلجة بىن متيم إجراؤها جمـرى       : الثانية. الترتيل
فيغريوا بقدر املخاطب، يثنون، وجيمـعون ويؤنثون،      

 يارجل، وهلُمـا يـارجالن، وهلُمـوا        هلُم: فيقولون
  .)٤٣١(يارجال، وهلُمى ياامرأة، وهلُما ياامرأتان

وحول هلُم ىف لغة بىن متيم أهى فعل أم اسم فعل؟           
  .)٤٣٢(دار اخلالف بني العلماء ال جمال لذكره هنا

وبلغة احلجازيني جاء القرآن الكرمي، فهـى لغـة         
أال هلُم  : أُناديهم: "وض  ىف حديث احل    الترتيل وقوله   

 لُم٤٣٤(؛ لذا هي أعلى اللغتني عند ابن جىن       )٤٣٣("أال ه( .
وقد جاء احلديث النبوى الشريف بلغة التميميني كثريا،        

:  وقوله)٤٣٥()يا عائشةُ هلُمى الْمديةَ  : (من ذلك قوله    
 ركُـوا    : " هلاا تم كى ْألرِيلُموقولـه    )٤٣٦("فَه ، 

هلُمـوا إِلَـى    : "الئكة ىف حديث الذكر   حكاية عن امل  
كُمتاج٤٣٧("ح( .  

    دخول الم املخاطب على املضارع-٣
وأما الالم فتدخل على فعل املفعول      : "قال املرادي 

ألعن حباجتك ولتعن حباجيت وليعن زيـد       : "مطلقًا حنو 
وأما مضارع املخاطب املبين للفاعل فدخوهلا      "... باألمر

. وهي لغة رديئـة   : صيغة أفعل قالوا  عليه قليل استغناء ب   

                                                
: ، املفصل١٤/٨٧: ، املخصص٣/٣٨: صاخلصائ: ينظر) ٤٣٠(

  .٤/٤٢: ، شرح املفصل١٧٣
: ، اخلصائص١/١٨٤: شرح السرياىف للكتاب: ينظر) ٤٣١(
٣/٣٨ .  
: ، اخلصائص٣/٢٠٣: ، املقتضب٣/٥٢٩: الكتاب) ٤٣٢(
  .٣/٢١١: ، ارتشاف الضرب٣/٣٨
  . ٢٥: موطأ اإلمام مالك) ٤٣٣(
  . ٣/٣٨: اخلصائص: ينظر) ٤٣٤(
: سلم ىف كتاب األضاحىجزء من حديث أخرجه م) ٤٣٥(

  . ١٩: باب استحباب الضحية وذحبها مباشرة، رقم
باب : جزء من حديث أخرجه مسلم ىف كتاب احلج) ٤٣٦(

  . ٤٠٢: نقض الكعبة وبنائها، حديث رقم
  . ٧/١٦٨: صحيح البخارى) ٤٣٧(

هي لغة جيدة ومن دخوهلا قراءة عثمان       : وقال الزجاجي 
: ، وقوله يف احلديث)٤٣٨(فَبِذلك فَلْتفَرحوا وأيب وأنس   

  .)٤٣٩("لتأخذوا مصافكم"
اللغة الفصيحة اجليدة  يف هذا النص أثبت املرادي أن

جمىء أمر الفاعل املخاطب جمردا من الالم ومن حـرف          
املضارعة جمعولًا آخره كآخر ازوم، وأن إدخـال الم         
األمر على املضارع املبدوء بتاء اخلطاب املبين للفاعل لغة    
جاءت ا الشواهد منثورة، مث شـرع يـورد أحكـام     
النحويني على هذه اللغة فذكر أا جـاءت خمتلفـة،          

، وذهب آخرون   )٤٤٠(فذهب بعضهم إىل أا رديئة قليلة     
، )٤٤١(يدة، ومحلوا عليها القراءة املذكورة    إىل أا لغة ج   

واحلكم جبودة هذه اللغة هو األوىل بالقبول؛ لورودهـا         
ىف الشواهد املختلفة منثورة ومنظومة فمن املنثورة مـا         

لتأْخذُوا : "، وحديث )٤٤٢("ولتزره بِشوكَة "جاء ىف اخلرب    
، ومن  )٤٤٤("لتأْخذُوا مناسكَكُم : "، وقوله )٤٤٣("مصافَّكُم

   :املنظومة قول الشاعر
  لتقُم أَنت يا ابن خيرِ قُريشٍ

  )٤٤٥(فَتقَضى حوائج الْمسلمينا
                                                

: احملتسب: ، والقراءة يف٥٨: سورة يونس من اآلية) ٤٣٨(
، إحتاف ٢/٦٣٥: قدير، فتح ال٩/٥٨: ، احملرر الوجيز١/٣١٣

  .٢/١١٦: فضالء البشر
، وينظر احلديث معاىن ٢٢٨: ٢٢٧/ ٤: توضيح املقاصد) ٤٣٩(

  .٥/٣٩٥: ، التبيان ىف تفسري القرآن١/٤٧٠: القرآن للفراء
، شرح املفصل ٢/٥٧٠: معاىن القرآن لألخفش: ينظر) ٤٤٠(

  .٣/١٢٤: ، املساعد٢٥٩ /٣:للخوارزمى
: ، ارتشاف الضرب٢٠٨: اجلمل ىف النحو: ينظر) ٤٤١(
/ ٢: ، التصريح٣/١٢٤: ، املساعد١١١: ، اجلىن الداىن٢/٥٤٢

   .٩/١٤: خزانة األدب ،٣٩٥
: اموع ىف شرح املهذب لإلمام النووى: ينظر) ٤٤٢(
  .٤/٨٥: ، وشرح الرضى على الكافية٣/١٧٤
، ١/١٨٦: ، مغىن اللبيب٢٢٧: رصف املباىن: ينظر) ٤٤٣(

: ، التصريح٣٢٣: ضية، الفضة امل٤/١٨٢: أوضح املسالك
  .٢/١١٩: ، حاشية اخلضرى٤/٣: ، شرح األمشوىن٢/٣٩٥
باب استحباب رمى مجرة : أخرجه مسلم ىف كتاب احلج) ٤٤٤(

  .٣١٠/العقبة راكبا حديث رقم
: اإلنصاف: البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف) ٤٤٥(
: ، التصريح٣/١٢٤: ، املساعد١٨٩ /١: ، مغىن اللبيب٢/٥٢٥
: ، املعجم املفصل٢/٦٠٢: ، شرح شواهد املغىن٢/٣٩٥، ١/٥١
٨/٩٣.  
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كما يعضده أيضا قول ابن اجلزرى عـن القـراءة          
ورويناها مسندة إىل النىب وهى لغة لـبعض        : "السابقة
  . )٤٤٦("العرب

  :  جميء فاعل نعم منكرا-٤
شتراط كون الظاهر معرفًا بـأل أو       ا: "قال املرادي 

مضافًا إىل املعرف بأل أو إىل املضاف إىل املعرف ا هو           
الغالب وأجاز بعضهم أن يكون مضافًا إىل ضمري ما فيه          

   :كقوله" ال"
  )٤٤٧(فنِعم أخو اهلَيجا ونِعم شبابها

والصحيح بأنه ال يقاس عليه لقلته، وأجاز الفراء أن 
  :  نكرة كقولهيكون مضافًا إىل

ملَه الَحمٍ ال سقَو ٤٤٨(فنعم صاحب(  
ونقل إجازته عن الكوفيني وابن السراج وخـصه        

وزعم صاحب البسيط أنه مل     . عامة النحويني بالضرورة  
يرد نكرة غري مضافة وليس كما زعم بل ورد ولكنه أقل 
من املضافة، وحكى األخفش أن ناسا يرفعـون بـنعم          

   : ومنه قولهالنكرة مفردة ومضافة
مونع ٤٤٩("نيم(  
اعلم أن ما ورد مما يوهم ظاهره أن الفاعل         : "وقال

علم أو مضاف إىل علم ميكن تأويله علـى أن الفاعـل    
ضمري مستتر حذف مفسره، والعلم أو املضاف إليه هو         
املخصوص ذكر هذا التأويل يف شرح التسهيل، وهـو         

 بيانه، مبين على جواز حذف التمييز يف حنو ذلك وسيأيت
                                                

  .٢٨٥: النشر) ٤٤٦(
  .٣/٣٩٧: خزانة األدب: البيت من الطويل ينظر) ٤٤٧(
وصاحب الركْبِ عثْمانُ : صدر بيت من البسيط، عجزه) ٤٤٨(

شرح شواهد : بن عفَّانا، وهو لكثري بن عبداهللا النهشلي يف
، ٤/١٧: املقاصد النحوية، ٥/٢١٣: ، الدرر١٠٠ :اإليضاح
: ، املعجم املفصل١١٧/ ٢: ، شرح ابن عقيل١/٦٦: املقرب

٨/٢٨ .  
، وجزء البيت من الوافر، متامه ٨١/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٤٩(

وريد للنساء، وهو لتأبط شرا يف ... نياف القرط غراء الثنايا
، شرح ابن ٢/٩٩٣: مجهرة اللغة: يف ، وبال نسبة٢٠٢: ديوانه
، ٥/٢١٤: ، الدرر٣/٣٩٧: ، خزانة األدب٢/١١٧: عقيل

، املعجم ٣/٣٧٣: ، شرح األمشوين٧٨٩: شرح عمدة احلافظ
  .٧/٢٦٢: املفصل

وميكن أن حيمل على هذا أيضا ما أوهم كون فاعلـهما     
إال أن حكاية األخفش أن ذلك لغة لقوم تـدفع           نكرة

  .)٤٥٠("الـتأويل
فيما سبق أشار املرادي إىل أن جمي فاعل نعم نكرة          
مضافة إىل مثلها عند عامة النحاة قليل وبابـه الـشعر           

عصفور والضرورة، وممن قال ذا أبوعلي الفارسي وابن  
  . )٤٥١(والسيوطي

ونقل املرادي أن الفراء أجاز ذلـك يف االختيـار          
معضدا قوله مبا ورد من الشعر وذكر أن الكوفيني وابن          
السراج تبعوا الفراء يف هذا القول كما نقل أن األخفش          
قد حكى أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة          

  .)٤٥٢(ومضافة إال أن هذه اللغة مل تنسب إىل أحد
   : تقدمي العامل على كم اخلربية-٥

أي كـم اخلربيـة     (إما يلزمـان    : "قال املرادي 
الصدر أما االستفهامية فواضـح، وأمـا       ) واالستفهامية

اخلربية فللحمل على رب فال يعمل فيهما ما قبلهما إال          
املضاف، وحرف اجلر، وحكى األخفـش أن بعـض         

:  على هـذا   العرب يقدم العامل على كم اخلربية فتقول      
هي من القلة حبيث ال يقـاس       : ملكت كم غالم فقيل   

  .)٤٥٣("عليها، والصحيح أنه جيوز القياس عليها وأا لغة
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن تقدمي العامل على 
كم اخلربية، وفقداا صدر الكالم لغة لبعض العـرب،         

فككت كم عان، وملكت كم     : حكاها األخفش، حنو  
 حكم عليها بالقلة منطلقًا من ذلك إىل ذكـر          غالمٍ، مث 

وهى : "قال ابن عقيل.اخلالف الذى دار ىف القياس عليها
: ال يقاس على ما سمع؛ للقلة، وقيل      : لغة قليلة، مث قيل   

                                                
  .٨١/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٥٠(
، شرح ١/٦٦: ، املقرب٥٨: ينظر اإليضاح العضدي) ٤٥١(

   .٣/٢٤: ، مهع اهلوامع١/٦١٣: مجل الزجاجي
، ٣/١٠: ، شرح التسهيل٤/٢٥٣: شرح الرضي: ينظر) ٤٥٢(

  .٣/٢٩: ، شرح األمشوين٩/٤١٧: ، خزانة األدب١١
   .٣/١٣٤: توضيح املقاصد) ٤٥٣(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

وعزا اخلـضرى   . )٤٥٤("يقاس، وهو الصحيح؛ ألا لغة    
لغة " ووصفها ابن عصفور بأا   . )٤٥٥(حكايتها إىل الفراء  

  :  األخفش عن بعضهم أنه يقولرديئة حكاها
كم عبيد ٤٥٦(ملكت(  

وتقدمي العامل على كم اخلربية وعمله فيهـا لغـة          
لبعض العرب ال سبيل إىل إنكارها، فهى منطوق قـوم          
فصحاء، ويدل على فصاحتها جميئها ىف خـري الكـالم          

أَولَـم  : وأطيبه، وهو الذكر احلكيم كما ىف قوله تعاىل 
، وقوله  )٤٥٧(هلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون    يهد لَهم كَم أَ   

أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أـم       : عز وجلَّ 
  . )٤٥٨(إليهم ال يرجعون

   مجع مائة إذا كانت مفَسرا -٦
إذا كان متييز الثالثة وأخواا مائة مل       : "قال املرادي 

   :جيمع إال يف شذوذ كقوله
نيٍ لئاثَالَثُ مفَى بِهو لُوك٤٥٩(لْم(  

ويظهر من كالم سيبويه جواز مجع املائـة يف         : قيل
: الكالم ومتيز باملائة ثالث وتسع وما بينهما، وال يقال        

عشر مائة استغناء باأللف ذكر ذلك يف شرح التسهيل،         
عشر مائة، وأن   : وحكى الفراء أن بعض العرب يقولون     

مئني وأربـع   ثالث  : "أهل هذه اللغة هم الذين يقولون     
ال :  ويف كتاب الصفار عـن الفـراء       .فيجمعون" مئني
: ثالث مئني، إال من ال يقول ألف، وإمنا يقـول         : تقول

  )ومائة واتأللف للفرد أضف( :وقوله. عشر مئني

                                                
، ١/٣٨١: ارتشاف الضرب:  وينظر٢/١١٤: املساعد) ٤٥٤(

  .٤/٨٣: حاشية الصبان
  .٢/١٤١: حاشية اخلضرى: ينظر) ٤٥٥(
  .٢/١٢٨: التبيان ىف إعراب القرآن: ينظر) ٤٥٦(
  .٢٦: سورة السجدة من اآلية) ٤٥٧(
: معاىن القرآن: ، وينظر٣١: ة يس من اآليةسور) ٤٥٨(
  .٢/٢٠٣: ، التبيان ىف إعراب القرآن للعكربى٢/٣٧٦
رِدائى وجلَّت عن وجوه : صدر بيت من الطويل، عجزه) ٤٥٩(

، ٢/١٦٧، املقتضب ٢/٣١٠: اَألهاتمِ، وهو للفرزدق ديوانه
، شرح ٢/٣٣: ، شرح مجل الزجاجى٦/٢١: شرح املفصل

، أوضح ٣/٣٠٢: ، شرح الرضى على الكافية٢/٣٩٤ :التسهيل
: ، شرح األمشوين٢/٤٥٤: ، التصريح٢٣٢/ ٤: املسالك

   .٧/٣١٩: ، املعجم املفصل٢/٦٢٢

يعين أن املائة واأللف يضافان إىل املعدود مفـردا         
. مائة رجل وألف رجل، وتثنيتهما ومجعهما كذلك: حنو

  ).ة باجلمع نزرا قد ردفومائ: (وقوله
ثلثمائـة  : أشار به إىل قراءة محـزة والكـسائي       

:  وأشار بقوله  - بغري تنوين على اإلضافة      - )٤٦٠(سنني
هـو  : إىل تقليله، وقال جبوازه الفراء، وقال املربد     " نزرا"

خطأ يف الكالم وإمنا جيوز يف الشعر للضرورة وكالمـه          
   .)٤٦١("مردود بالقراءة املتواترة

 النص ذكر املرادي أن العلماء اختلفـوا ىف         يف هذا 
مجع مائة إذا كانت مفَـسرا؛ فـاألكثرون خيـصونه          

، وآخرون أجازوا مجع مائـة إذا كانـت         )٤٦٢(بالشعر
مفَسرا ىف سعة الكالم؛ لكونه مقتضى القياس وهو ظاهر 

، مث ذكر أنه حكـى  )٤٦٣(كالم سيبويه جوازه ىف الكالم 
 كانت مفَسرا جائز؛ لكونـه   عن الفراء أن مجع مائة إذا     

وقد نقلها بعض العلماء قـال أبـو        . لغة لبعض العرب  
عـشر  : وحكى الفراء أن بعض العرب يقـول     : "حيان

وأهل هـذه  : قال. مائة، وجيعل العقد مـن لفظ العشر   
 مستشهدا )٤٦٤("ثالثُ مئني، وأربـع مئني: اللغة يقولون

ملذكورة وىف الشعر   هلا مبا جاء ىف قراءة محزة والكسائى ا       
   :وعليها أيضا قول عامر بن الظرب

  ثَالَثُ مئنيٍ قَد مررنَ كَوامال
  )٤٦٥(وها أَنا هذَا أَشتهِى مر أَربعِ

 دليل )٤٦٦(وجمىء ذلك ىف القراءة القرآنية ويف الشعر
على ثبوت هذه اللغة، واتساع جمال القول فيها، فمـا          

                                                
حجة : يف ، والقراءة٢٥: سورة الكهف من اآلية) ٤٦٠(

: إحتاف فضالء البشر، ٢/٣١٠: النشر ،٤١٤: القراءات
٢/٢١٢.  
  .٤/٣٠٩: توضيح املقاصد) ٤٦١(
، شرح ٦/٢٣: ، شرح املفصل٢/٧٣٢:  املقتصد:ينظر) ٤٦٢(

  .٤٦٢: شذور الذهب
، إصالح ٢/١٦٧: ، املقتضب١/٢٠٩: الكتاب: ينظر) ٤٦٣(

  .٢/٢٤: ، األماىل الشجرية٢٩٩: املنطق
  . ٢/٦٩: ، املساعد٣٧٠، ١/٣٥٧: ارتشاف الضرب) ٤٦٤(
  .١/٣٩: البيت من الطويل، يف جممع األمثال) ٤٦٥(
، إصالح ٢/٢٣٤: بن األنبارىاملذكر واملؤنث ال: ينظر) ٤٦٦(

  .٣٠٠: املنطق
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فًا ملا عليه اجلمهـور مـن       جاء عن بعض الفصحاء خمال    
 يوحكم العكـرب  . العرب ينبغى أال يرد، بل يؤخذ به      

. )٤٦٧(على هذه املسألة بأـا ضـعيفة ىف االسـتعمال         
والراجح أن مجع مميز مائة لغة لبعض العـرب، كمـا          
حكى الفراء، ومثَّلَثْ ذلك قراءة محزة والكسائى وبيت        

ضعون اجلمع الفرزدق عامر بن الظرب فمن العرب قوم ي
موضع املفرد جريا علـى األصـل وإن كـان قليـل            

  . )٤٦٨(االستعمال كما قال املرادي
   : حذف خرب ال-٧

إذا علم خرب ال كثر حذفـه عنـد         : "قال املرادي 
احلجازيني، ووجب عند التميميني الطائيني ومن حذفه       

 وإن مل يعلم وجـب      )٤٦٩(قَالُوا لَا ضير  : قوله تعاىل 
  .)٤٧٠("لعربذكره عند مجيع ا

يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف خـرب ال إذا            
   :علم لغتني مها

إذا دل عليه دليل،    " ال" وجوب حذف خرب  : األوىل
وذهب بعضهم إىل أن بىن متيم ال       . وهذا لغة متيم وطيء   
ألبتة، ويتأولون مـا ورد مـن       " ال"جييزون ظهور خرب  

  .)٤٧١(ذلك
كان ظرفا أن اخلرب ىف هذا الفصل إن "وذكر آخرون

جمرورا فالعرب كلهم ينطقون به، وإن كان ظـاهرا          أو
امسا فال ينطق به إال بنو متيم أصلًا، ويقَدرونه مرفوعـا،       

. ال بأس، وأهل احلجاز يظهرونـه مرفوعـا       : فيقولون
وذكر ابن عصفور   . )٤٧٢("ال رجلَ أفضلُ منك   : فيقولون

مـون  أم جييزون الوجهني يف اخلرب شبه مجلـة، ويلتز        
  .)٤٧٣(احلذف يف غريه

                                                
  .٢/١٠١: التبيان ىف إعراب القرآن: ينظر) ٤٦٧(
  .٤/٦٦: حاشية الصبان: ينظر) ٤٦٨(
  .٥٠: سورة الشعراء من اآلية) ٤٦٩(
   .١/٥٥٤: توضيح املقاصد) ٤٧٠(
  .١/١٠٧: شرح املفصل: ينظر) ٤٧١(
  .١/٣٥٦: ، التصريح٢٦٥: رصف املباىن) ٤٧٢(
، ارتشاف ٢/٢٧٩: زجاجىشرح مجل ال: ينظر) ٤٧٣(

  .٢/١٦٦: الضرب

كثرة حذف خرب ال إذا دل عليه دليل وهذا         : الثانية
: هل من طالب ناجح؟ فتقول    : لغة أهل احلجاز، فيقال   

طالب وحتذف اخلرب وهو ناجح وجوبا عند التميميني         ال
والطائيني، وجوازا عند احلجازيني وهذا ظاهر كـالم        

  . )٤٧٤(سيبويه
ال إلـه إال    : ال حنو وأكثر ما حيذفه احلجازيون مع إ     

 ومن حذفـه دون إال      )٤٧٥(لنا، أو ىف الوجود   : اهللا، أى 
، )٤٧٦(قالوا الضير إنا إىل ربِنا منقَلبـونَ      : قوله تعاىل 

، وقـد  )٤٧٧(ولَو ترى إذْ فَزِعوا فَال فَـوت  : وقـوله
استشهد املرادي على حذف اخلرب مبا ورد يف القـرآن          

جب ذكره عند اجلميـع     أما إذا مل يعلم في    . )٤٧٨(الكرمي
وقـول  . )٤٧٩("ال أحد أغري من اهللا    : "كما يف قوله    

  : الشاعر
  ورد جازِرهم حرفًا مصرمةً

وحبصم انالْوِلْد نم الَ كَرِمي٤٨٠(و(  
نـوع مـن    " النافية للجـنس  " ال" فحذف خرب 

 جملـي  اًاالختصار النطقي ميكن أن نطلق عليه اختصار    
لبيئة الصحراوية فاملتكلم قد تكون بينه وبني       وهو يالئم ا  

املخاطب مسافة شاسعة، فلو نطق كل أجزاء اجلملة فقد 
يسمعها املخاطب بغري وضوح، فيكتفي حينئذ جبزء من        

وهذا شبيه بلغة الربقيات يف     . اجلملة يؤدي الداللة كاملة   
أما البيئة املستقرة فيندر فيهـا وجـود       . عصرنا احلاضر 
تكلمني، وليست هناك بالتايل ضرورة إىل      احلاجز بني امل  

بتر جزء من أجزاء الكالم فشيء طبعي إذن أال يكثـر           

                                                
  .٢٧٦، ٢/٢٧٥: الكتاب: ينظر) ٤٧٤(
  .٢/١٧: حاشية الصبان: ينظر) ٤٧٥(
  .٥٠: سورة الشعراء من اآلية) ٤٧٦(
  .٥١: سورة سبأ من اآلية) ٤٧٧(
  .١/١٩٥: ، مغين اللبيب١/٣٧: البحر احمليط: ينظر) ٤٧٨(
، ٢/٧٨٤: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس يف األحكام) ٤٧٩(

   .١/٣١٣: د اإلمام أمحدوعن
: البيت من البسيط، وهو حلامت الطائي يف ملحق ديوانه) ٤٨٠(

: ، وبال نسبة يف الكتاب١٥٧٣: ، شرح أبيات سيبويه٢٩٤
: ، رصف الباين١/٣٨٥: ، األصول٤/٣٧٠: ، املقتضب٢/٢٩٩

   .٢١١٣: ، املعجم املفصل٢٦٦
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

حذف خرب ال النافية للجنس عند احلجازيني كثرته عند         
  .)٤٨١("التميميني

   إحلاق نون الوقاية السم الفعل-٨
تلزم نون الوقاية أيضا مع ياء املتكلم       : "قال املرادي 

يكين حكاه سيبويه، وحكى عل: إن نصب باسم فعل حنو    
أيضا عليكي بالياء ومسع الفراء من بعض بـين سـليم           
مكانكين يريد انتظرين يف مكانك ومل يذكر الناظم هذا         

  .)٤٨٢("يف النظم وذكره يف التسهيل
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن نون الوقاية تلحق 

مكـانكين  : اسم الفعل املسند إىل ياء املتكلم، فيقـال       
وال "، وعزا ذلك إىل بين سليم نقلًا عن الفراء،        وعليكين

فاحلـضر مـن    أرى هذه اللهجة إال بدويـة كـذلك       
احلجازيني ال مييلون إىل هذا الثقل يف كالمهم، فهـي          
هلجة بين سليم، ومن كان على شاكلتهم من املغرقني يف         

 ونص سيبويه يف نقله عـن األخفـش أن          )٤٨٣("البداوة
 .)٤٨٤(وقاية لغة دون حتديدإحلاق اسم الفعل عليك نون ال

 خامتة
احلمد هللا يف البدء واخلتام، والصالة والسالم علـى   

 عليه أفـضل الـصالة وأمتّ        خري األنام سيدنا حممد   
السالم وعلى آله وصحبه الكرام ومن سار على درـم   

  . إىل يوم الدين
  وبعد،،

        ا للجهد، وحتصيلًا للنفع أرى من الالزم عليفتتوجي
ولة مع كتاب توضيح املقاصد حول لغات       بعد هذه اجل  

القبائل رأينا املرادي كان مهه األول عرض لغات القبائل         
من خالل قضايا صوتية، وصرفية، وحنوية رأيناه متابعا        
البن مالك يف ذكر هذه اللغات يف أغلـب األحيـان،           
ورأيناه ناقدا البن مالك يف أحيان نادرة، ورأيناه وقـد          

  .ار بعض اللغات من قبيل الضرورةتبع النحاة يف اعتب
                                                

   .٥٦٨: لغة متيم) ٤٨١(
  .١٦٤/ ١: توضيح املقاصد) ٤٨٢(
د صبحي . ا. للهجات العربية يف معاين القرآن للفراءا) ٤٨٣(

  .١٩٤: ، النون وأحواهلا يف لغات العرب٣٧٦:عبد احلميد
   .٢/٣٦١: ينظر الكتاب) ٤٨٤(

   :وأهم ما توصلت إليه من نتائج أوجزها فيما يلي
من خالل كالمه عن الظواهر اللهجية يف إعراب        -

املثىن خنلص إىل أن يف إعراب املثىن ثالث هلجات متثـل           
ثالث قواعد حنوية سائدة بشكل متفاوت كثرة وقلة يف         

   :القبائل العربية، وهي
ة تعربه باحلروف، وهـي أكثرهـا       هلج: األوىل -

شهرة وانتشارا بني معظم القبائل العربية، السيما القبائل      
  .احلجازية والتميمية، وا نزل القرآن يف قراءاته املتواترة

هلجة تلزمه األلف يف مجيع األحوال رفعا       :  الثانية -
ونصبا وجرا، وهذه تتوسط الشهرة واالنتشار ما بـني         

وأن . ا قرئ القرآن يف بعض الشواذ     األوىل والثالثة، و  
العلماء اختلفوا يف نسبة إلزام املثىن األلف فمنهم مـن          
نسبها إىل بلحارث، وزبيد، وخثعم، ومهدان، ومنهم من 
نسبها إىل كنانة، ومنهم نسبها إىل بلعنرب، وبلجهـم،         

  . وبطون من ربيعة
 :هلجة تعربه باحلركات على النون، وقيل     :  الثالثة -

 مقدرة على احلرف األخري من املفرد، وهـذه         احلركات
أقلها شيوعا وشهرة، وليس هلا مثال يف القرآن الكرمي،         
لكن قد يلجأ إليها شاعر يف قصيدة ما؛ ومن مث فاحتفاظ 
املصادر القدمية مبثل هذه اللهجة ميزة وإضافة إىل جهد         

  .النحاة واللغويني
ؤية ولعل إثبات النحاة هلذه اللهجة األخرية يعضد ر     

حسن عون بأن اإلعراب باحلركات أسبق طورا مـن    /د
البسيط يـسبق   (اإلعراب باحلروف اعتمادا على نظرية      

، وعلى قول النحاة بأن اإلعراب باحلروف إمنا        )املركب
  .)٤٨٥(هو نيابة عن احلركات

ن املشهور يف أفعل التفضيل أنه يعمل الرفع يف         أ -
 ففاعـل   حممد أفضل من خالد   : الضمري املستتر، فتقول  

أفضل ضمري مستتر يعود على حممد، ولكن ورد عـن          
: العرب رفعه لالسم الظاهر، والضمري املنفصل، فيقـال     

                                                
 نقلًا ١٨٤: عبده الراجحي .د. اللهجات العربية: ينظر) ٤٨٥(

حممد . د. ، العالمة اإلعرابية٨٣اللغة والنحو : حسن عون. عن د
  .٥٤: ، دور اللهجة يف التقعيد النحوي١٥٠: محاسة عبداللطيف
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  .مررت بطالب أحسن منه أبوه أو أنت
فمنهم من  : ن مذاهب العرب يف احلكاية كثرية     أ -

خص ا األعالم كأهل احلجاز، ومنهم من أجازها يف         
 النكـرات مـع     كل املعارف، ومنهم من عمها لتشمل     

  . املعارف، ومنهم من مل حيك ا أصلًا كبين متيم
 ال حيكي مبن وأي إال األعالم بشروط احلكايـة          -

إحدى اللغتني عندهم؛ ألم ال      عند أهل احلجاز، وأا   
  ". يلتزمون احلكاية بل جيوزون احلكاية واإلعراب

 لغة متيم أسبق وأقيس يف عدم احلكاية من لغـة           -
حلكاية بدليل أن احلجازيني قـد يتركـون        احلجاز يف ا  

حكاية العلم، ويرفعون ما بعد من فتصري لغتهم ولغة متيم 
  .سواء ولذا يرجح احلجازيون اإلعراب على احلكاية 

 الغالب أن مع اسم ملكان االصطحاب أو وقتـه          -
جلس زيد مع بكر، وجاء حممد مع علي، ودليـل          : حنو

كنا معا،  : عن اإلضافة، حنو  إفرادها   عند تنوينها: امسيتها
  .)٤٨٦(ذهب من معه: ودخول من عليها، حكى سيبويه

اللغة اليت تلزمهمـا    :  يف كال وكلتا لغات منها     -
األلف يف مجيع األحوال سواء أضيفا إىل ظاهر أم مضمر          
أم جردا، وعزيت هذه اللغة لبين احلارث بن كعب، وإذا 

؛ ألن ألفهـا    مسي ا على هذه اللغة منعت من الصرف       
ومنها اللغة اليت تعرب كلتا باأللف رفعا وبالياء . للتأنيث

نصبا وجرا يف مجبع أحواهلا وهي لغة كنانة عند املرادي،   
والسيوطي، واألمشوين، ولغة إىل بكر بن وائـل عنـد          

رأيت كلتيهما، : آخرين وعليها فإذا مسيت ا من قولك     
ألن ألفها حينئذ   أو كليت املرأتني فال متنع من الصرف؛        

   .منقلبة وليست للتأنيث
املـصدرية  ) أَنْ( اللغة الفصحى وجوب إعمال      -

النصب ىف الفعل املضارع لفظا إذا مل تباشـره، نـون           
التوكيد أونون النسوة وحملًا إذا باشرته إحداهم ودوا         

                                                
، ٢٣٩، ٢/٢٣٨: ، شرح التسهيل٣/٢٨٧: الكتاب) ٤٨٦(

  .١/٥٣٥: ، املساعد٢/٢١: مغىن اللبيب
  
  

  .لغة قوم يرفعونه بعدها، وتليها لغة لقوم جيزمونه ا
كره إذا كان غري معلوم،     النافية جيب ذ  " ال" خرب -

فإن كان معلوما التزم حذفه التميميون والطائيون كما        
يقول كثري من العلماء، والتميميون والنجديون كمـا        

. يقول ابن هشام، وجيوز الوجهان عنـد احلجـازيني        
  . ويف ثناياهثوغريها من النتائج املبثوثة داخل البح

-لُمالَ اسم من أمساء األفعال، ومسماه ا:  هعوت يت
وحنومها، وهو مبىن، وأصله أن يكون ساكنا على أصل         
البناء، وإمنا حرك آخره؛ اللتقاء الساكنني، وفتح ختفيفًا؛      

هي كلمة دعوة إىل شـىء، ومجهـور    . لثقل التضعيف 
العرب يدعون ا املفرد واملثىن واجلمع، مذكرا كان أو         

د فإم حيملوـا     سع مؤنثًا على السواء، إال ىف لغة بين      
على تصريف الفعل، ومن مث يلحقون ـا الـضمائر،          

  .هلُما، وهلُموا، وحنو ذلك :فيقولون
وما توفيقي " ويف اخلتام أسأل اهللا جل وعال التوفيق،

أُنِيب إِليهو كَّلْتوت هليإِالَّ بِاِهللا ع."  
  املؤلف          

  ثبت بأهم مصادر الدراسة ومراجعها
    . الكرميالقرآن .١
إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربع عشر للبنـا         .٢

شعبان حممد إمساعيل، عـامل     .د: الدمياطى، حتقيق 
بريوت، ومكتبـة الكليـات األزهريـة،       : الكتب

   .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧القاهرة، الطبعة األوىل سنة 
حممد .أ: اإلتقان ىف علوم القرآن للسيوطى، حتقيق      .٣

طبعة املشهد احلسيىن   أبو الفضل إبراهيم، مكتبة وم    
 -هــ   ١٣٨٧بالقاهرة، الطبعـة األوىل سـنة       

   .م١٩٦٧
اختالف اللهجات العربية على املستويني النحـوي     .٤

أمحد : والصريف بني ابن عقيل والسلسيلي للباحث     
عيد عبد الفتاح، رسالة دكتوراه يف كليـة اللغـة          

   .م٢٠٠٧العربية بالقاهرة سنة 
 حيـان   ارتشاف الضرب من لسان العـرب ألىب       .٥
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

مصطفى النماس، توزيع مكتبة .د: ، حتقيقياألندلس
ـ ١٤٠٤اخلاجنى بالقاهرة، الطبعـة األوىل،       -هـ

   .م١٩٨٤
: األزهية يف علـم حـروف للـهروي، حتقيـق          .٦

عبداملعني امللوحي، مطبوعات جممع اللغة العربية      .أ
   .م١٩٨١بدمشق، الطبعة األوىل، 

 حممد  :أسرار العربية ألىب الربكات األنبارى، حتقيق      .٧
جة البيطار، مطبوعات امع العلمـى العـرىب        

   .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧بدمشق، 
أمحد شاكر،  : إصالح املنطق البن السكيت، حتقيق     .٨

وعبد السالم هارون، دار املعارف مبصر، الطبعـة        
   ).بدون تاريخ(الرابعة 

عبـد  .د: األصول ىف النحو البن السراج، حتقيـق       .٩
بريوت، الطبعـة   احلسني الفتلى، مؤسسة الرسالة،     

   .م١٩٨٨الثالثة، 
، يإعراب القراءات الشواذ ألىب البقـاء العكـرب        .١٠

حممد السيد أمحد عزو، عامل الكتب، الطبعة       : حتقيق
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، 

زهـري غـازي    .د: إعراب القرآن للنحاس، حتقيق    .١١
ـ ١٤٠٩زاهد، عامل الكتـب، بـريوت،         -هـ

   .م١٩٨٨
: سيوطى، حتقيـق  االقتراح ىف علم أصول النحو لل      .١٢

محدى عبد الفتاح مصطفى، اجلريسى للكمبيوتر      .د
   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢والطباعة، الطبعة الثالثة، 

األماىل الشجرية البن الشجرى، دار املعرفة للطباعة  .١٣
   .والنشر بريوت، لبنان

دار الكتب  . أبو علي القايل  . األمايل يف لغة العرب    .١٤
   .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨العلمية، 

ائل اخلـالف ألىب الربكـات      اإلنصاف ىف مـس    .١٥
االنتصاف من اإلنـصاف    : األنبارى، ومعه كتاب  

للشيخ حممد حمىي الدين عبـد احلميـد، املكتبـة          
 -هــ   ١٤٠٧العصرية، صيدا، بريوت، سـنة      

   .م١٩٨٧

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البـن هـشام           .١٦
: عدة السالك إىل حتقيق   : األنصارى، ومعه كتاب  
حممد حمىي الدين، املكتبة    / أوضح املسالك، للشيخ  

العصرية، صيدا، بريوت، طبعة جديـدة منقحـة،    
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

. أ: اإليضاح العضدي أليب علي الفارسي، حتقيـق       .١٧
حسن شاذيل فرهـود، الطبعـة األوىل القـاهرة،         

   . م١٩٦٩
البحر احمليط ىف التفسري ألىب حيان األندلسى، طبعة         .١٨

ر الفكر سنة   زهري جعيد، دا  / جديدة بعناية الشيخ  
   .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

البيان ىف غريب إعراب القـرآن ألىب الربكـات          .١٩
طه عبد احلميد طـه، اهليئـة       .د: األنبارى، حتقيق 

   .م٢٠٠٦املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية سنة 
تاج العروس من جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي،        .٢٠

   .جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلداية: حتقيق
أمحد : تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى، حتقيق      .٢١

عبد الغفور عطار، دار العم للماليـني، بـريوت،         
   .هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة، سنة 

فتحى أمحد  .د: التبصرة والتذكرة للصيمرى، حتقيق    .٢٢
مصطفى، جامعة أم القـرى، اململكـة العربيـة         

   .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢السعودية، الطبعة األوىل 
، يعراب القرآن ألىب البقـاء العكـرب      التبيان ىف إ   .٢٣

   ).بدون تاريخ(املكتبة التوفيقية بالقاهرة 
ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد البـن هـشام         .٢٤

عباس مصطفى الصاحلي، دار    .د: األنصاري، حتقيق 
الكتاب العريب، بريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل        

   .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
يب التذييل والتكميل يف شرح كتاب التـسهيل، أل        .٢٥

األول، والثاين، والثالث، والرابع،    : حيان، األجزاء 
حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة .د: حتقيق

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠األوىل ،
التصريح مبضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري،       .٢٦
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حممد باسل عيون السود، منشورات حممد      : حتقيق
علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان،      

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة
، القسم  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميين      .٢٧

حممد السعيد عبد اهللا أمحد، رسالة      .د: الثاىن، حتقيق 
دكتوراه ىف كلية اللغة العربيـة بالقـاهرة سـنة          

   . ١٥٦٠/١٥٦١م، حتت رقم ١٩٨٠
، تعليق الفرائد على تـسهيل الفوائـد للـدماميين       .٢٨

حممـد املفـدي    .د: اين، حتقيق األول والث : اجلزآن
ـ ١٤٠٣بساط، بريوت، الطبعـة األوىل،        -هـ

   .م١٩٨٣
تقريب النشر يف القراءات العشر، البن اجلـزري،         .٢٩

إبراهيم عطوه عوض، دار احلديث، القاهرة، / حتقيق
   .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 

حممد .د: ذيب اللغة ألىب منصور األزهرى، حتقيق      .٣٠
آخرين، الدار املصرية للتأليف    عبد املنعم خفاجى و   

   ).بدون تاريخ(والترمجة 
توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالـك         .٣١

عبد الرمحن على سليمان، دار     .د: للمرادى، حتقيق 
هـ ١٤٢٢الفكر العرىب بالقاهرة، الطبعة األوىل،      

   .م٢٠٠١ -
: اجلىن الداىن ىف حروف املعاىن للمرادى، حتقيـق        .٣٢

 وة، وحممد ندمي فاضل، منشورات    فخر الدين قبا  .د
دار اآلفاق اجلديدة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة،         

   .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
حاشية األمري على مغىن اللبيب، دار إحياء الكتب         .٣٣

   ).بدون تاريخ(العربية، فيصل عيسى الباىب احللىب 
حاشية اخلضرى على شرح ابن عقيل على األلفية،         .٣٤

احللىب  سى الباىبدار إحياء الكتب العربية، فيصل عي  
   ).بدون تاريخ(

حاشية الصبان على شرح األمشـوىن، دار الفكـر          .٣٥
   ).بدون تاريخ(للطباعة والنشر والتوزيع 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر         .٣٦

عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجنى     /البغدادى حتقيق 
   .م١٩٨٩بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

حممد على النجـار،    : قيقاخلصائص البن جىن، حت    .٣٧
اهليئة املصرية العامة للكتـاب، الطبعـة الثالثـة         

   .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
الدرر الكامنة ىف أعيان املائة الثامنة للحـافظ بـن     .٣٨

هــ،  ١٣٤٩حجر العسقالىن، الطبعة األوىل سنة    
مبطبعة جملس دائرة املعارف العثمانيـة الكائنـة ىف     

   .اهلند، ببلدة حيدرآباد الدكن
لوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع       الدرر ال  .٣٩

عبد العـال   .د: ىف العلوم العربية للشنقيطى، حتقيق    
سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة       

   .م١٩٨١األوىل 
الدر املصون ىف علوم الكتاب املكنـون للـسمني          .٤٠

أمحد حممد اخلراط، دار القلـم،      .د: احللىب، حتقيق 
   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ة دمشق، الطبعة األوىل سن

دور اللهجة يف التقعيد النحوي دراسة إحـصائية         .٤١
عـالء  .حتليلية يف ضوء مهع اهلوامع للـسيوطي د       

   .احلمزاوي إمساعيل
ديوان أىب النجم العجلى، صنعة عالء الدين أغـا،          .٤٢

   .النادى األدىب بالرياض
حممد أبـو الفـضل     : ديوان امرئ القيس، حتقيق    .٤٣

ر، الطبعـة اخلامـسة     إبراهيم، دار املعارف مبـص    
   .م١٩٥٨

بـشري ميـوت،   / ديوان أمية بن أىب الصلت، مجعه     .٤٤
   .م١٩٣٤الطبعة األوىل 

نـورى  .د: ديوان جران العود الـنمريى، حتقيـق    .٤٥
محودى القيسى، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،      

   .م١٩٨٢اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر 
دار املعارف  نعمان طه أمني،    : ديوان جرير، حتقيق   .٤٦

   ).بدون تاريخ(مبصر، الطبعة الثالثة 
إميـل يعقـوب، دار     .د: ديوان مجيل بثينة، حتقيق    .٤٧

   .م١٩٩٢الكتاب العرىب، بريوت، الطبعة األوىل 
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

منشورات دار ومكتبة اهلالل،    . ديوان حامت الطائى   .٤٨
   .م١٩٨٤الطبعة األوىل 

:  حتقيق – رضى اهللا عنه     –ديوان حسان بن ثابت      .٤٩
 حسنني، دار املعارف مبـصر سـنة        سيد حنفى .د

   .م١٩٧٣
ديوان احلطيئة، شرح أىب سـعيد الـسكرى، دار          .٥٠

   .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١صادر، بريوت، 
: ديوان ذى الرمة، رواية أىب العباس ثعلب، حتقيق        .٥١

مؤسسة اإلميان، بـريوت،    /عبد القدوس أبو صاحل   
   .م١٩٨٢الطبعة األوىل 

ورد، دار وليم بن ال: ديوان رؤبة بن العجاج، حتقيق .٥٢
   .هـ١٩٨٠اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية 

ديوان زهري بن أىب سلمى، دار صـادر للطباعـة           .٥٣
   .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤والنشر، بريوت، 

عـزة حـسن، دمـشق      : ديوان الطرماح، حتقيق   .٥٤
   .م١٩٦٨

حممد عبـد القـادر     : ديوان طفيل الغنوى، حتقيق    .٥٥
وىل، أمحد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، الطبعة األ      

   .م١٩٦٨
عبد احلفيظ السطلى، مكتبة : ديوان العجاج، حتقيق .٥٦

   ).بدون تاريخ(أطلس، دمشق 
ديوان عمر بن أىب ربيعة، شرح وتقـدمي، عبـدأ،          .٥٧

وعلى مهنأ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان،        
   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

ديوان الفرزدق، دار صادر بريوت، للطباعة والنشر       .٥٨
   ).اريخبدون ت(

حممود الربيعى، اهليئـة    .د: ديوان القطامى، حتقيق   .٥٩
   .م٢٠٠١املصرية العامة للكتاب 

إحسان عباس، دار الثقافة، : ديوان كثري عزة، حتقيق .٦٠
   .م١٩٧١بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

مالك ومتمم ابنـا نـويرة      : ديوان متمم بن نويرة    .٦١
، ابتسام الصفار، مطبعة اإلرشاد   /الريبوعى، تأليف 

   .م١٩٦٨بغداد 

حـسن كامـل    : ديوان املتلمس الضبعى، حتقيق    .٦٢
الصريىف، معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، الطبعة 

   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية 
حـسن كامـل    : ديوان املثقب العبدى، حتقيـق     .٦٣

الصريىف، معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، الطبعة 
   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية 

عبد املتعال الـصعيدى،    :  شرح ديوان جمنون ليلى،   .٦٤
   ).بدون تاريخ(مكتبة القاهرة 

حممد أبـو الفـضل     : ديوان النابغة الذبياىن، حتقيق    .٦٥
   .م١٩٧٧دار املعارف مبصر . إبراهيم

، )شعراء إسـالميون  (ديوان النمر بن تولب ضمن       .٦٦
نورى محودى القيسى، عـامل الكتـب،        : حتقيق

بعـة  بريوت، ومكتبة النهضة العربية، بغـداد، الط      
   .م١٩٨٤الثانية 

ديوان اهلذليني، مطبعة الكتب والوثـائق القوميـة         .٦٧
   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

رصف املباىن ىف شرح حروف املعـاىن للمـالقى،       .٦٨
أمحد حممد اخلراط، مطبوعات جممع اللغـة       :حتقيق

   ).بدون تاريخ(العربية بدمشق 
شـوقى  .د: السبعة ىف القراءات البن جماهد، حتقيق      .٦٩

   ).بدون تاريخ(ضيف، دار املعارف مبصر 
حـسن  .د: سر صناعة اإلعراب البن جىن، حتقيق      .٧٠

هنداوى، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الثانيـة         
   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

السنن الكربى للبيهقفى، دار الفكـر، بـريوت،         .٧١
   ).بدون تاريخ(

شرح األمشوىن على ألفية ابن مالـك، دار الفكـر     .٧٢
   . والتوزيعللطباعة، النشر

عبـد الـرمحن    : شرح ألفية ابن مالك، للـشيخ      .٧٣
 املكودى، دار املشاريع للطباعة والنشر والتوزيـع،      

   .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة األوىل، 
: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب        .٧٤

حممد /شرح ابن عقيل للشيخ   : منحة اجلليل بتحقيق  
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ت حمىي الدين، املكتبة العـصرية، صـيدا، بـريو        
   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

عبـد  .د: شرح التسهيل البن مالك وابنه، حتقيق      .٧٥
حممد بدوى املختون، دار    /الرمحن السيد، والدكتور  

هجر للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة األوىل        
   .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

إبراهيم بـن   .د: شرح التصريف للثمانيىن، حتقيق    .٧٦
سليمان العثيمني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة       

   .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ألوىل، ا
: شرح مجل الزجاجى البـن عـصفور، حتقيـق         .٧٧

صاحب أبو جناح، عامل الكتب، الطبعة األوىل،       .د
   .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

علـى  .د: شرح مجل الزجاجى البن هشام، حتقيق      .٧٨
حمسن عيسى مال اهللا، عامل الكتب، مكتبة النهضة        

   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العربية، الطبعة الثانية 
: على الكافيـة تـصحيح وتعليـق      شرح الرضى    .٧٩

يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس      .د
   .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

حممـد  /أ: شرح شافية ابن احلاجب للرضى، حتقيق      .٨٠
نور احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت،       

   .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لبنان 
شرح شذور الذهب ىف معرفة كالم العرب البـن          .٨١

شرح : رب بتحقيق منتهى األَ : هشام، ومعه كتاب  
حممد حمىي الدين، املكتبـة     : شذور الذهب، للشيخ  

هـ ١٤١٩العصرية، صيدا، بريوت، الطبعة األوىل      
   .م١٩٩٨ -

حممد نور /أ: شرح شواهد الشافية للبغدادى، حتقيق     .٨٢
احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان       

   .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢.م
طباعة والنـشر   شرح الشواهد للعيىن، دار الفكر لل      .٨٣

   .والتوزيع
شرح شواهد مغىن اللبيب للسيوطى، منشورات دار  .٨٤

  .مكتبة احلياة، بريوت، لبنان

ـ شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ البن مالـك،        .٨٥
رشيد عبدالرمحن العبيدي، نشر جلنة إحياء /ا: حتقيق

التراث يف وزارة األوقاف يف اجلمهورية العراقيـة        
   . م١٩٧٧الطبعة األوىل،

 عيون اإلعراب لعلى بن فـضال ااشـعى،    شرح .٨٦
عبد الفتاح سليم، دار املعارف مبـصر،       .د: حتقيق

   .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل 
شرح قطر الندى وبـل الـصدى البـن هـشام          .٨٧

الشيخ حممد حمىي الدين عبـد      : حتقيق. األنصارى
   .م١٩٩٢احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 

اجلـزء  : سعيد السرياىف شرح كتاب سيبويه ألىب      .٨٨
رمضان عبد التواب وآخـرين،     . د: األول حتقيق 

م، اجلزء الثاىن   ١٩٨٦املصرية العامة للكتاب     اهليئة
رمضان عبد التواب اهليئة املصرية العامة      .د: حتقيق

فهمى أبو .د: م، اجلزء الثالث حتقيق١٩٩٠للكتاب  
الفضل، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية مبصر،       

م، اجلزء الرابع ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ األوىل،  الطبعة
حممد هاشم عبد الدامي، مطبعة دار الكتب .د: حتقيق

   .م١٩٩٨املصرية،
 -عامل الكتب   : شرح املفصل البن يعيش، الناشر     .٨٩

   . القاهرة-بريوت، ومكتبة املتنىب 
: شرح املفصل املوسوم بالتخمري للخوارزمى، حتقيق .٩٠

  جامعـة أم   عبد الرمحن بن سليمان العثـيمني،     .د
   .م١٩٩٠القرى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل 

شفاء العليل ىف إيضاح التـسهيل ألىب عبـد اهللا           .٩١
الـشريف عبـد اهللا علـى       .د: السلسيلى، حتقيق 

الربكاتى املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، الطبعـة       
   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األوىل 

شواهد التوضيح والتصحيح ملـشكالت اجلـامع        .٩٢
حممد فؤاد عبد الباقى، : الك، حتقيقالصحيح البن م

   .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان
حممـود  .د: علل النحو ألىب احلسن الوراق، حتقيق      .٩٣

جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة       
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

   .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األوىل 
فتح الوصيد ىف شـرح القـصيد لعلـم الـدين            .٩٤

موالى حممـد اإلدريـسى،     .د: السخاوى، حتقيق 
 -هـ ١٤٢٣بة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل مكت

   .م٢٠٠٢
الفضة املضية ىف شرح الشذرة الذهبيـة ىف علـم           .٩٥

هـزاع سـعد    : العربية البن زيد العاتكى، حتقيق    
   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤املرشد، الطبعة األوىل، 

إبراهيم أنيس، ملتزم الطبع    .د. ىف اللهجات العربية   .٩٦
ـ      ة التاسـعة   والنشر مكتبة األجنلو املصرية، الطبع

   .م١٩٩٥
القاموس احمليط للفريوزابادى، اهليئة املصرية العامة       .٩٧

   .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧للكتاب 
عبد السالم هارون، اهليئة    : الكتاب لسيبويه، حتقيق   .٩٨

   .م١٩٧٧املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية 
الكتاب املوضح ىف وجوه القراءات وعللها البـن         .٩٩

ان الكبيسى، اجلماعة   عمر محد .د: أىب مرمي، حتقيق  
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، الطبعة األوىل       

   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
كشف الظنون عن أسامى الكتـب والفنـون         .١٠٠

حلاجى خليفة، دار إحياء التراث العرىب، بريوت،       
    لبنان

الكناش ىف النحو والتصريف ألىب الفداء امللـك         .١٠١
يسى على الكب .د: املؤيد إمساعيل بن على، حتقيق    

، م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣وآخرين، الدوحة سنة    
   .مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية جامعة قطر

عبد اهللا على   : لسان العرب البن منظور، حتقيق     .١٠٢
   .الكبري وآخرين، دار املعارف مبصر

عبـده  .د.أ. اللهجات العربيـة يف القـراءات      .١٠٣
   .دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية. الراجحي

ية ىف معـاىن القـرآن للفـراء،        اللهجات العرب  .١٠٤
صبحى عبد احلميد، دار الطباعـة احملمديـة،        .د

   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

عبـد  . الـشيخ   : جمالس ثعلب، شرح وحتقيق    .١٠٥
السالم حممد هارون، دار املعارف مبصر، الطبعة       

   .م١٩٨٧اخلامسة، 
جممع األمثال ألىب الفضل امليداىن، املطبعة البهية        .١٠٦

   .املصرية
موعة شروح الشافية مـن علمـى الـصرف       جم .١٠٧

شرح اجلاربردى، وحاشية : واخلط، وحتتوى على
ابن مجاعة على هذا الشرح، وحاشـية أخـرى         
للحسني الرومى مسماة بالدرر الكافية ىف حـل        
شرح الشافية، وشرح الشافية لـسيد عبـد اهللا         
الشهري بنقره كار، واملناهج الكافيـة ىف شـرح        

نصارى، طُبعت بـدار    الشافية للشيخ زكريا األ   
 ومكتبة املتنىب، -هـ ١٣١٠الطباعة العامرة سنة 

   .م١٩٨٨القاهرة 
احملتسب ىف تبـيني وجـوه شـواذ القـراءات           .١٠٨

على النجدى  : واإليضاح عنها البن جىن حتقيق    
وأخـرين، الـس األعلـى للـشئون         ناصف

   .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠اإلسالمية بالقاهرة 
 العزيز البن عطية، احملرر الوجيز ىف تفسري الكتاب .١٠٩

ـ ١٤١٣الس العلمى بفـاس     : حتقيق  - هـ
   .م، توزيع مكتبة ابن تيمية١٩٩٢

خمتصر ىف شواذ القرآن من كتاب البديع البـن          .١١٠
   .خالويه، مكتبة املتنىب، القاهرة

دار الكتـاب   : املخصص البن سيده، الناشـر     .١١١
   .اإلسالمى، القاهرة

: يـق املذكر واملؤنث ألىب بكر بن األنبارى، حتق       .١١٢
حممد عبد اخلالق عضيمة، الـس األعلـى        .د

 -هــ   ١٤١٩للشئون اإلسالمية بالقـاهرة،     
   .م١٩٩٨

: املزهر ىف علوم اللغة وأنواعها للسيوطى، حتقيق       .١١٣
املكتبة  حممد أمحد جاد املوىل وآخرين، منشورات 

 -هــ   ١٤١٢العصرية، صـيدا، بـريوت،      
   .م١٩٩٢
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لعكـربى،  املسائل اخلالفية ىف النحو ألىب البقاء ا       .١١٤
عبد الفتاح سليم، مكتبة األزهـر،      .د.أ: حتقيق

   .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل، 
: املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، حتقيق       .١١٥

حممد كامل بركات، جامعة أم القرى، اململكة       .د
ــة الــسعودية، الطبعــة األوىل اجلــزء : العربي

م، واجلزء الثـاىن،    ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠األول،
م، واجلزء الثالث والرابع،    ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢
   .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

مستويات التحليل اللغوي دراسة نظرية وتطبيقية       .١١٦
عبد املنعم عبداهللا، مطبعة    .د.أ. يف سورة الفاحتة  

    .م١٩٨٧ -هـ ٤٠٨السعادة، الطبعة األوىل 
محزة أمحد  : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق      .١١٧

ى بدار  الزين، دار احلديث بالقاهرة، وطبعة أخر     
 -هــ   ١٤١٦صادر، بريوت، الطبعة األوىل،     

   .م١٩٩٥
بدون (املصباح املنري للفيومى، دار الفكر، بريوت  .١١٨

   ).تاريخ
عبد األمـري   . د: معاىن القرآن لألخفش، حتقيق    .١١٩

حممد أمني الورد، عامل الكتب، الطبعـة األوىل،        
   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

أمحد يوسف جناتى   : معاىن القرآن للفراء، حتقيق    .١٢٠
   ).بدون تاريخ(آخرين، دار السرور و

داود .د. املعجم الكامل ىف هلجـات الفـصحى       .١٢١
سلوم، عامل الكتب ومكتبة النهـضة العربيـة،        

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل، 
إميـل  .د. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية      .١٢٢

لبنان، : دار الكتب العلمية، بريوت :بديع يعقوب
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة األوىل، 

املعجم الوسيط، جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة،      .١٢٣
   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة، 

مغىن اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام، دار  .١٢٤

   .إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الباىب احللىب
املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية        .١٢٥

   .للعيين، مطبوع مع خزانة األدب، دار صادر
. املقتصد ىف شرح اإليضاح لعبد القاهر اجلرجاىن       .١٢٦

كاظم حبر املرجان، منشورات وزراة الثقافـة       .د
   .م١٩٨٢واإلعالم، اجلمهورية العراقية، 

حممد عبـد اخلـالق     .د: املقتضب للمربد، حتقيق   .١٢٧
عضيمة، الس األعلـى للـشئون اإلسـالمية        

   .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بالقاهرة، 
أمحد عبد الـستار    : قحتقي. املقرب البن عصفور   .١٢٨

اجلزء : اجلوارى، عبد اهللا اجلبورى، الطبعة األوىل     
م، واجلزء الثـاىن    ١٩٧١ -هـ  ١٣٩١األول،  

   .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢سنة 
فخر .د: املمتع ىف التصريف البن عصفور، حتقيق      .١٢٩

الدين قباوة، منشورات دار اآلفـاق اجلديـدة،        
   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت، الطبعة الرابعة 

   .عبد اجلواد الطيب.العرب لغة هذيل دمن لغات  .١٣٠
حممد .د.أ. من لغات القرآن الكرمي دراسة لغوي      .١٣١

 -هـ  ١٤١٤عبد احلفيظ العريان الطبعة األوىل      
   .م١٩٩٣

النشر ىف القراءات العشر البن اجلزرى، أشرف        .١٣٢
على حممد الضباع، دار الفكر     .أ. على تصحيحه 

   .للطباعة والنشر والتوزيع
صـبحي  .د.أ: لغات العـرب  النون وأحواهلا يف     .١٣٣

عبداحلميد، مطبعة األمانة بالقـاهرة، الطبعـة       
   . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األوىل، 

النوادر ىف اللغة ألىب زيد سعيد بن أوس، طبعـة           .١٣٤
   .م١٩٦٧دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية 

. مهع اهلوامع ىف شرح مجع اجلوامع للـسيوطى        .١٣٥
يقية عبد احلميد هنداوى، املكتبة التوف    .د: حتقيق

  ).بدون تاريخ(بالقاهرة 
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Different Dialects at the Structural Level Book 
"Clarify the Purposes and Tract" 

for Moradi "Model" 
 

M. A. Mohammed 
Department of Arabic language, 

Faculty of Arts and Humanities, Jazan University 
 

Abstract 
 

This research study methodology as described in the book  "to clarify the purposes and tract" 
for Moradi differences of methodology related field compositional, and includes definition 
for Almoradi, and language and dialect, and the relationship between them, and dialects 
between express and construction, both on the difference in the expression, or frequency 
between express and construction, and Arabic dialects in sentences and compositions. 
Following the descriptive analytical method, Confirming say the evidence and the evidence 
of various poetry and prose. Trying proportion of each tone of their respective owners. Then 
came the conclusion, a research informed see dialects Arabic grammar level, and all owners 
pronunciation, level grammar, and pronunciation. 
 
Keywords: language, tone, grammar, composition, field level, expressing, construction, 

classical, abnormal, bad, readings, glossary, Bedouin, urban 
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