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 ص :الملخ  
اللهجات التي احتج بها ابن الشجري في أبنية الأسماء والأفعال  في يرمي هذا البحث إلى دراسة      

الهدف منه الإفادة من لهجات العرب القديمة في إثراء هذا الجانب كتابه الأمالي دراسة صرفية، 
ً وتقعيداً، وقد تطرقت في مقدمة البحث إلى الأسباب التي دعتني إلى دراسة موضوع  اللغوي تمثيلا

: الاحتجاج البحث مبحثين اثنين درست في المبحث الأول حوىاللهجات  لما له أهمية كبيرة، وقد 
لأسماء، ودرست فيه مباني خمسة أسماء هي: )أف، والتي، والذي، وحيث، باللهجات في أبنية ا

ولدن(. وأفردت المبحث الثاني للاحتجاج باللهجات في أبنية الأفعال، وقد قسمته على أربعة مطالب 
 هي:
 المطلب الأول: الاحتجاج باللهجات في صيغتي فَعََل وأفْعََل.    
 في حركة أحرف المضارعة. المطلب الثاني: الاحتجاج باللهجات    
 المطلب الثالث: الاحتجاج باللهجات في القلب المكاني.    
 المطلب الرابع: الاحتجاج باللهجات في تفسير الشذوذ في بنية بعض الأفعال المضارعة.     
  .الأمالي، كتاب ابن الشجري ، اللهجات ، الاحتجاج المفتاحية : الكلمات    

Abstract: 

    The aim of this research is to study the dialects that Ibn al-Shajari invoked in the names and 

verbs in his book Al-Amali Morphological study. Of great importance, the research has two 

subjects examined in the first section: invoke dialects in the buildings of names, and studied 

the buildings of five names are: (F, which, and, and where, and would). And made the second 

section to protest the dialects in the structures of actions, and divided it into four demands: 

The first requirement: invoke dialects in the form of verb and do. 

Second requirement: Protest dialects in the movement of the characters of the speculation. 
Third requirement: Protest dialects in the spatial heart. 

Fourth requirement: invoke dialects in the interpretation of anomalies in the structure of some 

of the speculative acts. 
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 المقدمة
إن دراسة اللهجات العربية ترتبط بالدراسة الصرفية ارتباطاً وثيقاً "فكثير من الأبنية الصرفية قد ظهرت 

، لذا تمتلك اللهجات أهمية خاصة (1)في العربية بسبب من تغيرات صوتية نابعة من اختلاف اللهجات"
اللهجات ودراستها ترتبط ببنية الكلمة التي تكون أكثر عرضة للتطور من في الدراسات الصرفية ؛ لأن 

فالجانب المتعلق ببنية الكلمة قد يكون أكثر عرضة للتغيير من جانبها النحوي،  ؛(2)بقية فروع اللغة
، وقد احتج ابن (3)بسبب تأثر الأبنية الصرفية بالعوامل البيئية التي تؤثر في الجانب المنطوق للغة

الشجري في كتابه الأمالي بطائفة من لهجات العرب في كثير من المسائل الصرفية مما يدلل على تباين 
ية المختلفة، وسنعمد في هذا البحث إلى ذكر هذه  العربية ولهجاتها في هذا الجانب تبعاً لتباين البيئات اللغو

لظواهر اللهجية في النصوص التي رواها ابن الشجري اللهجات التي احتج بها بالاستقراء وتقصّي أمثلة ا
يون في مجال اللهجات في ضوء تقسيمها على المباحث  عن العرب، مع دراسة ما نقله الصرفيون واللغو

 الآتية: 
: الاحتجاج باللهجات في أبنية الأسماء، ودرست فيه مباني خمسة أسماء هي: )أف، المبحث الأول

 . والتي، والذي، وحيث، ولدن(
 المبحث الثاني الاحتجاج باللهجات في أبنية الأفعال، وقد قسمته على أربعة مطالب هي:

 المطلب الأول: الاحتجاج باللهجات في صيغتي فَعََل وأفْعََل.
 المطلب الثاني: الاحتجاج باللهجات في حركة أحرف المضارعة.

 المطلب الثالث: الاحتجاج باللهجات في القلب المكاني.
 لرابع: الاحتجاج باللهجات في تفسير الشذوذ في بنية بعض الأفعال المضارعة. المطلب ا

ول كون ابن الشجري يمتلك ثقافة علمية واسعة ومتنوعة وعقلية متفتحة، ودراية باللهجات العربية  
القديمة، مما أسهم في رفد المكتبة العربية بمصدر بحثي قادر على أن يقدم للقارئ ما يصبوا إليه، وأن 
لدراسة علم اللهجات والاحتجاج بها أهمية كبيرة ؛ لأنه يؤدي إلى فهم أوسع وأشمل لمراحل نشوء اللغة 
وتطورها وتأريخها، وقد ركزت فيه على الجهود التي بذلها ابن الشجري في الاحتجاج باللهجات في بيان 

 أبنية بعض الأسماء وكذلك في الأفعال  . 
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 المبحث الأول
 باللهجات في أبنية الأسماءالاحتجاج 

يادة التي طرأت عليها      قال أبنية الاسم في الدراسة الصرفية تركز على بناء الكلمة وأصولها والز
َّّتي كّلُّ حروفِها أصٌل على ثلاثةِ أضْرٍُب ثلاثية ورباعية وخماسيّة وليَس فِيهَا  ُ ال العكبري: "والأسماء
صوِل ثلاثةُ أحرٍف؛ لأّنَّ الحاجةَ تَْدعو ِإلَى حَْرٍف يُبدأ بِهِ  ما اجتُنَِب ذلَك لِطُوله ، وأقّلُّ الأُّ َّّ ة وإن َّّ ُسداِسي

يءِ الواحدِ وحرٍف يُوقَُف عَلَيْهِ وحرٍف يُفْ  َّّ َين كالش َلِي الابتداءَ الوقُف؛ لأّنَّ المُتَجاوِر ِ بينَهما لئلاّ ي َصُل بِه
َّّه ِضعُْف الأصِل  ً لأن داسّي أصلا ما لم يكِن الّسُّ َّّ َلذَلِك فُِصل بينَهما ، وإن ُ والوقُف مُتَضادّان ف والابتداء

ب ، مثل: َحضْرَمَوْت فَنَقَُصوه عَن  ِل فَيصير كالمرّكَّ يادةِ ِإلَى الأّوَّ ذَلِك، وَقد يَبلُغ الاسمُ الثلاثيُّّ بالز
ا قَرَْعبُلانة  ً واْحمَارّ اِْحمِيراراً، وَلم يَزْد على ذَلِك ، فأمَّّ ُ اِشْهيْبَابا َسبْعة أحرف َكقَوْلِك : اشهَاّب الشيء

َ فِي حُْكم المنْفَِصل" ْأنِيث وهُو َّّ حث إلى اللهجات التي وسنتطرق في هذا المب .(4)فالحرُف الثامُن تَاء الت
 احتج بها ابن الشجري في تحديد أبنية بعض الأسماء، وهي:

 أولاً: )أف(:
احتج ابن الشجري في أماليه بلهجات العرب الواردة في بناء )أف( في نص نقله عن ابن جني إذ     

: فيها ثماني قال: "قولهم في التضّجر: أّف، خّففها بعض العرب، وأسكنوا فاءها، قال أبو الفتح عثمان
فِّي  فِّى مُمال، مثل: ُحبْلِى، ولا يقال: أُّ ْف، خفيفة، وأُّ ، وأُّ ّفٌّ ، وأُّ ّفٍ ا، وأُّ ًّّ ف ، وأُّ ّفُّ ّفَّ وأُّ ّفِ وأُّ لغات: "أُّ

 . (6)"(5)بالياء، كما تقول العامّة"
ّف( اسم فعل مضارع، ويجوز تخفيفه والأصل فيه التشديد ، وهو بمعنى: أتضجر، والفرق بينه (7)ف  )أُّ

ّف( لا تقبل )لم( وبين . "وهو مبني لوقوعه موقَع الفعل مطلقًا، إذ الفعُل أصلُه البناء، (8)أتضجر أن )أُّ
 .(9)... وأصلُه أن يكون بناؤُه على السكون، وإنما الحركةُ فيه لالتقاء الساكنين، وهما الفاءان"

ة جائز في بعض اللغات، ورد ابن الشجري على نص ابن جني بالقول: "وأقول: إن الذي تقوله العامّ     
وذلك في لغة من يقول في الوقف: أفْعِى وأعْمِى وُحبْلِى، يقلبون الألف ياءً خالصة، فإذا وصلوا عادوا 

 .(10)إلى الألف، ومنهم من يحمل الوصل على الوقف، وهم قليل"
ّف( ل كنه اختلف معه في جو از نطق فابن الشجري موافق لابن جني في ذكر اللهجات الواردة في )أُّ

فِّى( بالياء في حالة الوقف، وقد حكى الزجّاج لهجة قلب الألف ياء في حالة الوقف،  )أُّ
ّف( في جميع لهجاتها بدلالة واحدة، وهي بمعنى التضجر(11)غير أنه منع القراءة بها   . (12)، و)أُّ
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ّفِ ، فك ّف( فقال "من قال: "أُّ سر، حرّكه وقد وجّه ابن الشجري اللهجات التي ذكرها في بناء )أُّ
، ففتح، اختار الفتحة لثقل التضعيف، كما قالوا: رّب وثمّ،  ّفَّ بأصل حركة التقاء الساكنين، ومن قال: أُّ

، أتبع الضّّم الضّّم على لغة من قال: شّد ومّد" ّفُّ . وزاد العكبري لهجة أخرى وهي (13)ومن قال: أُّ
اءِ" َّّ يقاُل : تّفُّ بِالت  .(14))تف( فقال: "و

( على ال كسر مع تنوينها يحيلها إلى أسماء الأصوات إذ قال: "وقوله :  وذهب الفراء     ّفَّ إلى أن بناء )أُّ
"} ّفٍ ((15)}فَلا تَقُْل لَهُما أُّ ّفِ ، خفًضا بغير نون، أبو (16). قرأها عَاصِم بن أبي النجود والأعمش )أُّ

) نوا ذهبوا إلى أنها (17)جعفر ونافع، وحفص عن عاصم )أّفٍ صوت لا يُعرف ، فالذين خفضوا ونوَّّ
معناهُ إلا بالنطق بِهِ فخفضوه كما ُتخفض الأصوات، من ذَلَِك قول العرب: سمعت )طاٍق طاٍق( لصوت 

يقولون: )سمعت تٍغ تٍغ( لصوت الضحك"  .(18)الضرب، و
يادة أسماء الأصوات،  يظهر أن رأي الفراء قد تبناه ال كوفيون من بعده فعندهم أن التنوين إنما هو لز و

د ناقصة عن أبنية الأسماء فزادوها بالتنوين، وعندهم أكثر ما تُكسر الأصوات بالتنوين إذا إذ إنها تر
هُمَآ   .(19)كانت على حرفين َّّ ويرى الأخفش الأوسط أن تنوين )أُّف( لهجة إذ قال:" وقال }فَلاَ تَقُل ل

} ّفٍ {(20)أُّ ّفِ ا{(21). قد قرئت }أُّ ًّّ ف {، لغة جعلوها مثل : }تَعْساً{ (22)، و}أُّ ّفَّ ، (23)وَقرأ بعضهم }أُّ
َّّه  ّفَّ لََك( على الحكاية، أي لا تَقُْل لهما هذا القول، والرفُع قبيح؛ لأن وذلك أن بعض العرب يقول: )أُّ

{ فكسروا كثيراً ، وهو أجود" ّفِ  .(24)لم يجىء بعده باللام، والذين قالوا : }أُّ
ّف( على  الضم عنده قبيح، والأجود عنده وظاهر نص الأخفش أن التنوين عنده لهجة، وأن بناء )أُّ

من لهجات العرب هو ال كسر، وأما قوله إن التنوين لهجة فمردود، لأننا نعلم أن تنوين أسماء الأفعال 
يف: التضجر، ومعنى التنكير: (25)يقصد به التنكير نَ أراد التنكير، فمعنى التعر َّّ ، قال ابن جني: "ومن نَو

رَ وإْن كَانَت نكِرةً . وقال العكبري: "وَِإذا كَ (26)تضجراً" رُ التضّجُّ انَت معرفَة لم تنوّن وكانَ التقديرُ أتضّجَّ
اءِ" َّّ يقاُل: تّفُّ بِالت فّي على الإمالة، و يُقال: أُّ ر الطبري عدم تنوين ويختا .(27)نوِّنَت على اللغاِت المذكورةِ و

َ )أُّف( بقوله: (""والذي هو أولى بالصحة عندي في قراءة ذلك، قراءة من قرأه)فلا ت ّفٍ . (28)قُْل لَهُما أُّ
تين َّّ  : بكسر الفاء بغير تنوين لعل

 : أنها أشهر اللغات فيها وأفصحها عند العرب. إحداهما 
 والثانية: أن حّظ كّل ما لم يكن له معرّب من الكلام السكون؛ فلما كان ذلك كذلك. وكانت الفاء في 

الساكنين فيه، وكان حكم الساكن إذا حُرّك أّف حظها الوقوف، ثم لم يكن إلى ذلك سبيل لاجتماع 
وحاصل ما مر أن أف  .(29)أن يحرّك إلى ال كسر حرّكت إلى ال كسر، كما قيل: مُّدِ وُشّدِ ورُدِّ الباب"
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فيه لهجات مسموعة عن العرب، ذكر ابن الشجري ثماني لهجات منها، وأوصلها غيره إلى أكثر من 
ّف( المشددة، ورد على ابن جني في منعه قلب الألف ، وأجود تلك اللهجات هي (30)أربعين لهجة )أُّ

فى(.    ياء في )أُّ
 ثانياً: )التي(:

احتج ابن الشجري في أماليه باللهجات الواردة في بناء )التي( إذ قال:" وأما الّتي ففيها أربع لغات: هذه 
 التاء، أنشد الفرّاء: أعلاها، والثانية: الِّت، بحذف الياء وإبقاء ال كسرة، والثالثة: الّْت، بإسكان

ّميم… فقل للّت تلومك إّن نفسي   (31)أراها لا تعوّذ بالت
ّميم: جمع تميمة، وهي التّعويذ، والرابعة: أّن منهم من يقيم مقام التي: ذات، كما أّن منهم من يقيم مقام  الت

خامسة، وهى التيّ، بتشديد الذي: ذو، وهى لغة َطيِّئ، وقد تقّدم ذكرها. وذكر أبو القاسم الثمانينيّ لغة 
ث العاقل وغير العاقل، وهو معرفة(32)الياء، كما قالوا في المذكّر: الذّي" َّّ ، (33). )التي( اسم موصول للمؤن

. وبعض الشعراء أدخل على (35)، ولا يتم إلا بصلةٍ (34)ولا يصح نزع الألف واللام منه للتنكير
 )التي( حرف النداء )يا(، قال الشاعر: 

َلْبِي ... وََأنِْت َبخِيلَةٌ بِالْوُدِّ عَنِّي               مِْت ق َّّ َي َّّتِي ت  (36)مِْن َأجْلِِك يَا ال
ّ ه ، ويبدو أنه (37)والقياس في حروف النداء أنها لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا: يا الل 

يين ضرورة . وعّده جماعة(38)شبهها بها من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها ، (39)من النحو
يون أن )التي( فيها لهجات مستعملة وهي خمس لهجات على نحو ما  وعلى هذا فلا شاهد فيه. وذكر اللغو

َّّذِي" غَات اْلخمس مَا لَك فِي يَاء ال ُّّ َّّتِي من الل . (40)ذكر ابن الشجري، قال ابن هشام: "وَلَك فِي يَاء ال
تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، وأما شديدة فتكون إما وهي: "الإثبات والحذف، فعلى الإثبات 

ية بوجوه الإعراب، وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسوراً؛ كما كان  مكسورة أو جار
وهذه اللهجات كلها فصيحة  .(41)قبل الحذف وإما ساكناً، فهذه الخمس لغات في )الذي( و)التي("

 لهجات على ما حكاه ابن الشجري في مقدمة هذه المسألة.وتبقى اللهجة الشائعة هي أعلى هذه ال
 ثالثاً: )الذي(:

 احتج ابن الشجري في أماليه في مسألة الاسم الموصول )الذي( بلهجات العرب الواردة فيه إذ قال:"
يّون، وأمّا اللّغات فيها، فأّولها: الّذي، وهي اللغة العليا،  إن أصل الذي والتي: لذٍ ولٍت، كما قال البصر

 والثانية: الّذِ، بحذف الياء وإبقاء ال كسرة، قال الشاعر: 
ا… والّذِ لو شاء لكانْت بَرّا                َّّ  (42)أو َجبَلاً أصَّمَّ مُْشمَِخر
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 بإسكان الذال، قال:والثالثة: الّذْ، 
ُبْيَةً فَاْصطِيدَا               َّّى ز َب َّّذْ تَز َّّذْ كِيدَا ... كال  (43)فَظَلُْت في شَرٍّ من ال

َّّذِّيِ بتشديد الياء، قال:  بية: حفيرة يستتر فيها الرجل للصيّد. والرابعة: ال ُّّ  الز
ا للّذيِّ وَلَيَْس الماُل فاعْلَمْهُ بِماٍل ... وَِإن أَ                   ْغنَاك ِإلَّّ
ِيه ولِلْقَصِيِّ                   َب َمْتَهِنْهُ ... لَأقْرِب اَقْر ِيدُ به العَلاَءَ وي  (44)يُر

والخامسة: استعمالهم )ذا( بمعنى )الذي(، وذلك إذا أوقعوه بعد )ما( الاستفهامية، كقولك: ماذا 
 .ومنه في الّشعر قول لبيد:صنعت؟ وماذا معك؟ تريد: ما الذي صنعت؟ وما الذي معك؟ ..

 (45)َألَا تَْسَألَاِن الْمَرْءَ مَاذَا ُيحَاوُِل؟ ... َأَنحٌْب فَيُْقضَى َأْم َضلَاٌل وَبَاطِلُ            
ُّّكُْم{ َب يل: }ماذا َأنْزََل ر  . قال: معناه: ما الذي أنزل ربّكم؟ (46)ومثله في التنز

والسادسة: أّن منهم من يقيم مقام الذي: ذو، ومقام التي: ذات، وهى لغة طيّىء، يقولون: زيد ذو قام، 
 وهند ذات قامت، بمعنى التي قامت، قال:

              ُ ها مُضَر َّّْت وََأْرَسْت عِّزَّ َم َن َمِيٍم ذُو سَمِعَْت بِهِ ... فِيهِ ت  (47)فَِإّنَّ بَيَْت ت
ال، في التثنية والجمع، وكذلك )ذات(، موحّدة مضمومة في كّل و)ذو( موحّدة على كّل ح

ذكر ابن الشجري في النص السابق اللهجات الواردة في الاسم الموصول )الذي( وقد  .(48)حال"
أوصلها إلى ست لهجات، وقد ذكر أن اللهجة العالية منها هي )الذي( وهي المستعملة عند أكثر العرب، 

َّّذِّي(، و)ذا(، وقد ذكر ثم أردف بذكر أربع لهجات  أخرى في )الذي( وهي )الّذِ(، و)الّذْ(، و)ال
، و"دعوى الحذف في (49)النحاة لهجة الحذف في )الّذِ(، و)الّذْ(، وعدوا الحذف فيهما للتخفيف

، وإنما قيل فيها محذوفة الياء تجوزاً، وال كسرةُ التي قبل (50)المبنيات غير مقبولة، بل هي لغات مختلفة"
المحذوفة تدّلُّ عليها، أما تعليل سكون الذال فمرده أنهم حين حذفوا الياء استعاضوا بال كسرة منها، الياء 

 . (51)ثم أسكنوا الذال للوقف، ثمّ أجروا الوصل مُجرى الوقف
أما )الذّي( مشددة فلم يشر ابن الشجري إلى حركة التشديد فيها ، وقد ذكر النحاة أنها تكون مضمومة 

 وعدوا قول الشاعر:، (52)ومكسورة
يمُ الذّيُّ ... يألُف الحِلمَ إن جفاهُ بذِّيُّ                   (53)أْغِض ما اسطعَت فال كر

 .(55). "ولا فرق بين الياء المشددة والمخففة"(54)شاهداً على سماع )الذي( مضمومة في كلام العرب
يه بقوله:أما ورود )ذا( مركبة مع )ما( الاستفهامية بمعنى )الذي( فهي لهجة مع "أما  روفة حكاها سيبو

 . (57)اذا رأيت؟ فيقول: متاعٌ حسٌن"56إجراؤهم )ذا( بمنزلة الذي فهو قولك: م
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ثم ذكر ابن الشجري اللهجة المشهورة وهي استعمال )ذو( بمعنى )الذي( عند قبيلة )َطيِّئ( مستشهداً 
على كلامه ببيت من الشعر لرجل من َطيِّئ، ويبدو أن هذه الظاهرة بلغت من الشهرة أنها لم تقتصر على 

هو لرجل من بني أسد قبيلة َطيِّئ فحسب، فالبيت الذي شاع في كتب النحو شاهداً على هذه اللهجة 
 وهو منظور بن سحيم الفقعسي الأسدي، وهو قوله:

ِيَا                   ا كِرَامٌ مُوْسِرُونَ َأتَيْتُهُْم ... فَحَْسبِيَ مِْن ذُْو عِنْدَهُْم مَا َكفَان  (58)وَِإمَّّ
أن المشهور في ، وقد حكى ابن الشجري وغيره (59)ولعل ذلك مرده إلى أن قبيلة أسد تجاور قبيلة َطيِّئ

. وقيّد بعض (61)، وروي هذا البيت بالإعراب بجر )ذو( فتكون روايته )من ذي((60))ذو( البناء
 .(62)النحاة هذا الاستعمال بالجر فقط؛ لورود السماع به فقط

 رابعاً: )حيث(:
احتج ابن الشجري بلهجات العرب في بناء )حيُث( إذ قال: "وفيها لغات، منهم من بناها على     

الفتح؛ لمكان الياء، وهو القياس، حملاً على )أين( و)كيف( و)ليت( و)كيت( و)ذيت(، ومنهم من 
يل؛ وذلك أّن إضافتها إلى الجملة لا اعتداد بها؛ لأن ح ّق الّظرف المكانيّ بناها على الضّّم، وهى لغة التنز

أن يضاف إلى المفرد، فلما عدمت الإضافة التي يستحّقها ظرف المكان، صارت إضافتها كلا إضافة، 
فأشبهت الغايات التي استحّقت البناء على الضّم، لقطعها عن الإضافة، ومن قال: )حيِث( فكسرها، 

، وقد استعملوها في الأحوال فلأّن ال كسرة أصل حركة التقاء الساكنين، ونظيرها في ذلك )جيرِ(
ف )حيث( ظرف مكان مبني، وحقه البناء على  .(63)الثلاثة بالواو، فقالوا: َحوَْث، وَحوُْث وَحوِْث"

ً من التقاء الساكنين، وهي مبنية في جميِع  السكون؛ لأنها أصل حركة البناء؛ إلا أنها تحركت تخلصا
رها طلبًا للخفة؛ ولثقل ال كسرة بعد حرف )الياء( لهجات العرب، غير أن قسماً من العرب مَن فتح آخ

، أما علّة بنائها (64)نحو: )أيَْن( و)َكيَْف(، ومنهم من شبّهها بالغايات، فَضمها ، نحو: )قَبُْل( و)بَعْدُ(
 : فترجع إلى واحد مما يأتي من الأسباب

بهامها في الأمكنة )إذ( الأول: أنها مبهمة في دلالتها بدليل أنها تقع على الجهات الست، فأشبهت بإ 
 المبهمةَ في الأزمنة وهي مبنية فبنيت لأجل هذا الشبه الواقع بينهما. 

 الثاني: أنها أشبهْت الأسماء الموصولة في افتقارِها إلى جملة تأتي بعدها تُوِضحها، فبُنيت كبناء الموصولات.
  . (65)روجها عن بابهاالثالث: أنها خالفت أخواتِها في لزوم إضافتها إلى جملة فبُنيت لخ

وقد ذكر غير واحد من القدماء اللهجات الواردة في )حيث( إذ قال الخليل: "للعرب في حيث لغتان 
واللغة العالية: َحيُْث، الثاء مضمومة وهو أداة للرّفع يرفع الاسم بعده، ولغةٌ أخرى: َحوُْث رواية عن 
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لهجتين، الأولى حيث مضمومة وذكر أن . ونص الخليل يوضح أن في )حيث( (66)العرب لبني تميم"
 هذه اللهجة هي الأفصح، والثانية )حوث( ونسبها إلى بني تميم. 

واستدرك الأخفش لهجة الفتح في )حيث( إذا قال: "وذلك أن الأسماء التي ليست بمتمكنة تحرّك 
حال،  أواخرها حركة واحدة لا تزول علتها، نحو : "َحيُْث" جعلها بعض العرب مضمومة على كل

غَة  .(67)وبعضهم يقول: "َحوُْث" و "َحيَْث" ضم وفتح" ُّّ وقال المبّرد :")َحيُْث(  فِيمَن ضم وهي الل
َمن جعل (69)"(68)الفاشية وَالْقِرَاءَة المختارة }َسنْسَتدرُجهُم من َحيُْث لَا يعلمُونَ{ . وقال أيضاً: "ف

َيْنِ  -)َحيُْث( مَْضمُومَة  َّّ  -وَهُوَ َأجود الْقَوْل مَا ألحقها بالغايات، َنحْو: من قبل، وَمن بعد، ... وَمن فتح فَِإن
َّّتِي قبل آِخره، وََأنه ظرف بِمَنْزِلَة )َأيْن( و)َكيَف("  .(70)فللياء ال

اكنين، ومنهم من      وقال الزجّاج :"مَن العَرِب من يقول: )ومن َحيَْث خَرَْجَت(، فيفتح لالتقاءِ الّسَّ
ولا تقرأ بهاتين اللغتين؛ لأنهما لم يقرأ بواحد منهما ولا هما في جودة َحيُْث يقول: )مِن حوُْث خَرجَت( 

ةِ على الضم" َّّ  .(71)المبني
. و"عند بني الحارث من أسد، (72)وقال أبو حيان: "وقد تخلف ياءها واو حوث هي لغة َطيِّئ"    

َحيِْث، وكان ذلك  وبني فقعس يخفضونها في موضع الخفض، وينصبونها في موضع النصب يقولون: مِنْ 
 .(73)حيَث التقينا"

يُقال: )َحيُْث( و)َحيَْث( معًا، وال كسائيّ حكى كسرَها، وقيل فيها: )َحوُْث(  وقال ابن الصائغ: "و
 .(74)و)حوَث( معًا؛ وأشهر لغاتها الضّّم"

م تَْشبِيهاً ب     اء فيهمَا الضَّّ َّّ الغايات، لَِأن اْلِإَضافَة ِإلَى وقال ابن هشام: "َحيُْث وَطيِّئ تَقول: حوث، وَفِي الث
ْخفِيف َّّ ُمْلَة كلا ِإَضافَة لَِأن َأثَرهَا وَهُوَ اْلجَرّ لَا يْظهر ، وَالْ كَسْر على أصل التقاء الساكنين ، وَالْفَتْح للت  اْلج

، تحتملها (76)، بِالْ كَسْرِ (75)، وَمن الْعَرَب من يعرب َحيُْث ، وَقِرَاءَة من قَرََأ: }من َحيُْث لَا يعلمُونَ{
 ومن النصوص السابقة نتوصل إلى ما يأتي: .(77)وتحتمل لُغَة الْبناء على الْ كسر وَِهي للمكان اتِّفَاقًا"

أولاً: أن أصل )حيث( البناء على السكون، ل كنها كسرت تخلصاً من التقاء الساكنين، أو تبنى على 
ً  الفتح للتخفيف، وتبنى على الضم  .  (78)وهي اللهجة الأكثر شيوعا

يين للهجة الشائعة في )حيث( فقد وصفها الخليل بالعالية، والمبرد بالفاشية  ثانياً: اختلفت أوصاف النحو
والأجود، والزجّاج بالأجود، وابن الشجري بالعالية، وهذا يدل على أن جميع اللهجات، فصيحة في 

ك هو كثرة الناطقين الاستعمال ل كنهم فضلوا )حيث( بالضم على غيرها، ولعل الذي حملهم على ذل
م (79)بهذه اللهجة قال ابن مالك: "وهو مبني على الضم في أكثر الكلام" . ولعل مرجع ذلك أن "الضَّّ



 
                                                                                 

                                                                              
 
 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

212 

هَا أقوى الحركات ، وَقيل: بنيت  هَا غَايَة فَأْعطيت غَايَة الحركات وَِهي الضمة؛ ولَِأّنَّ أولى بحركتها؛ لَِأّنَّ
م ؛ لَِأن َأْصلهَا حوث فدلت ال  .(80)ضمة على الْوَاوعلى الضَّّ

ثالثاً: أنه في لهجة َطيِّئ تحل في )حيث( الواو محل الياء ونسبها الخليل إلى بني تميم. قال عنها ابن سيدة : 
 . ولعل ذلك يقوِّي لهجة الضم في )حيث(.(81)إن حيث أصلها )حوث(

بونها وهم بنو الحارث من أسد، وبنو فقعس. ويستشهد ون بقوله تعالى: }من رابعاً: أن بعض القبائل يعر
في قراءة من قرأ )حيِث( بِالْ كَسْرِ، وتحْتَمل أنها معربة مجرورة بحرف الجر ،  (82)َحيُْث لَا يعلمُونَ{

وتحتمل أنها مبنية على الْ كسر في لهجة البناء على ال كسر، لذا لا يمكن التسليم بهذه اللهجة؛ لأنه "إذا 
. ولعل ذلك ما حمل ابن الشجري على عدم ذكر لهجة (83)دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال"

 من يعربها.

 خامساً: )لدن(
احتج ابن الشجري في أماليه باللهجات الواردة في كلمة )لدن( وذلك في المجلس الحادي والثلاثين إذ 

ُضد، قال: "لدن من الّظروف التي لم تتمّكن، لغلبة الإبهام عليها، وفيه لغات: أولها )لَدُْن( مثل : عَ 
والثانية) لَدِْن( مثل : عَْضد، والثالثة )لُدِْن( مثل: عُْضد، خّففوه تارة بإسكان أوسطه، وتارة بنقل 
الحركة إلى أوله، وحرّكوا النون لالتقاء الساكنين، وخّصوها بالحركة التي كانت للدال، والرابعة لَدُ، 

يه:   بحذف النون، كما أنشد سيبو
 (84) مِن لَدُ َشوْلًا...       
، كما (85)ووجه حذف النون فيما ذكره أنهم حذفوها لالتقاء الساكنين، في قولهم: )لد الّصلاة(    

حذفوا التنوين من الأسماء الأعلام، في نحو: زيد بن فلان، ثم أجروا النون في الحذف، ولم يلقها 
د نقل الضمة إلى اللام. ساكن، مجراها في الحذف لالتقاء الساكنين. والخامسة )لُدْ(، بحذف النون، بع

ً لضمة الدال، وإنما يحذفون النون إذا أضافوه إلى  والسادسة )لُدُ(، بحذف النون وضم اللام، إتباعا
المظهر، فإن أضافوه إلى المضمر ردوها، فقالوا: لَدُنَْك ولَدُنْه ولَدُنّا. والسابعة )لَدَْن( بفتح الدال، وأصل 

سكان الدال ثم ردّوها، ففتحوا الدال لالتقاء الساكنين، تشبيهاً للدال هذه اللغة أنهم حذفوا النون بعد إ
 . (87)، ولا يكون هذا العمل إلا مع غدوة"(86)بآخر الفعل مع النون الخفيفة، في نحو: }لَنَْسفَعاً{

 .(88)وأردف في المجلس التاسع والستين قائلاً: "ولدن  كعند في المعنى، إلاّ أّنها مبنيّة"
يه: "وأما لدن فالموضع الذي هو أول الغاية، وهو اسمٌ ، (89)ظرف بمعنى )عند(ف ) لدن( هي  قال سيبو

يكون ظرفاً. يدلك على أنه اسمٌ قولهم: من لدن، وقد يحذف بعض العرب النون حتى يصير على 
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. غير أن العرب توسعت في استعمال )عند( على غير ما هو في )لدن( فتراهم يقولون: (90)حرفين"
يد أنه )هذا  القول عندي صواب(، ولا يقال: )هذا القول لَدَنيَّّ صواب(، و)المال عندي( وأنت لا تر

 . (91)بيدك؛ وإنما تريد أن تخ بر أنه بحضرتك أو أنك قادر عليه، وهذا لا يقع في )لدن(
 والمشهور عن العرب أنها مبنية. (93)، فجاءت منصوبة(92)وتجر ما بعدها إلّا في قولهم: )لدن غدوةً(

 . (94)،وفي لهجة قبيلة )قيس( معربة
، وبالحذف (95)والأصل في هذه اللهجات أن تكون )لدن( بنون ساكنة وحذفها جائز؛ ل كنه قليل   

َلَغَْت مِْن لَدُنِي عُْذرًا{ ون الأولى (96)قرأ نافع: }قَْد ب ُّّ . و"ِإذا أَضْفتها ِإلَى نَفسك زِْدت نوناً ليَْسلَم ُسكُون الن
َّّ تُضيف ِإلَى نَفسك فَتَقول: لَدُنِّي َكمَا تَقول : عَن زيد وعَنِّي، ومَن  تَقول: مِن لدُنْ  ون ثم ُّّ زيد فتُسَّكِن الن

ون قَوْلهم: قَْدني  ُّّ لِيل على َأن اْلَأْسمَاء يجوز فِيهَا حذف الن ون فَلَأّنَّ لَدُْن اسْم غير مُتمكن، وَالدَّّ ُّّ حَذَف الن
ون لَِأن قَْد اسْم غير مُتَمَكن"فِي معنى َحْسبي، وَيجوز قَدِي ِبحَذْ  ُّّ  .(97)ف الن

ونفهم من كلام ابن الشجري أن )لدن( فيها سبع لهجات مستعملة، ثلاث منها استعملت فيها )لدن( 
من غير حذف وهي )لَدُْن، لَدِْن، لُدِْن(، وأربع حذفت منها النون وهي )لَدُ، لُدْ، لُدُ، لَدَن( والملاحظ 

توهم أن هذه النون زائدةٌ ردوا النون بعد حذفها. كأّن الناطق بهذه اللهجة "في اللهجة الأخيرة أنهم 
ولم ينسب ابن الشجري هذه اللهجات إلى القبائل  .(98)تقوم مقام التنوين فنصب كما تقول: قائمٌ غدوةً"

سيدة الناطقة بها، ولم يذكر لهجة بني قيس التي تجري لدن مجرى الأسماء المعربة، واختار النحاس وابن 
يادة )لُدُْن( ومعناها كلها واحد  . (99)أنها ثماني لهجات بز

 

 المبحث الثاني: الاحتجاج باللهجات في أبنية الأفعال
 المطلب الأول: الاحتجاج باللهجات في صيغتي )فَعََل( و)أفْعََل(:

يه: تتعاقب الصيغتان فَعََل وأفْعََل على المعنى الواحد، وكل صيغة منهما تمثل لهجة معي    نة قال سيبو
"وقد يجيء فَعَلَْت وأفْعَلَْت المعنى فيهما واحد، إلا أن اللغتين اختلفتا، زعم ذلك الخليل، فيجيء به قوم 

يلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت" . وقال ابن السرّاج: "وَحّقُّ هذهِ الألِف إذا (100)على فعلت، و
ِ َأْن يجعَل  َ فيه يادة الفاعَل مفعولًا، نحو: قَام وَأقمتُه  وقَد ذكَر هذا فيما مضى دخلْت على: فَعَِل لا ز

يكونُ في معنى "فَعََل" في لغتينِ مختلفتينِ، نحو: قِلْتُه وَأقلتُه، وَأشباهُ هذَا كثيرٌ"  .(101)و
يظهر أن علماء اللغة قد درسوا هذه الظاهرة تأسيساً على أنها ظاهرة وشيجة الصلة بقضية اختلاف      و

يه: "ولا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد، كما اللهجات،  وليس من قبيل التعدي واللزوم قال ابن درستو
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لم يكونا على بناء واحد، إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين؛ فأما من لغة واحدة، فمحال أن يختلف 
 .(102)اللفظان، والمعنى واحد"

يه أن القدماء يرون أن اللفظتين إذا كانتا في بيئتين مختلفتين فليس     يظهر من نص ابن درستو و
ً للآخر، وإنما كل واحدة منهما أصل قائم برأسه، وفي عزو هاتين الصيغتين إلى البيئة  إحداهما أصلا

ية الناطقة بهما يمكن القول: إن صيغة فعل المجردة تعود إلى قبيلة حجاز، و إن صيغة أفعل المزيدة اللغو
ُحْدَثين "أن صيغة )فعل( هي أصل لصيغة )أفعل(، سواء أتفق (103)هي لتميم . ويرى بعض الباحثين الم

يادة  معنى على فعل كالتعدية مثلاً فلا يشك أحد في أن  معناهما أم اختلف، فأما إذا كان في أفعل ز
يادة على البناء الأصلي )فعل(، وأما إذا اتفق ال ية أدت الهمزة ز معنى فلا بد من أن هناك عوامل تطور

يادة" يادة كالمعنى بغير ز . وفي بعض الأفعال استغنوا ب  )بَأفْعََل( عن (104)الى أن يصبح المعنى مع الز
يه السابق، وهي أفعال قليلة، قال  ُ مع أنّه هو الأصل، على حد قول سيبو )فَعََل(، فتَرِكوا الأخير

يه: "استُغنيَ عن َجنَنتُ   .(105)ونحوها بَأفْعَلُْت" سيبو
 أولاً: )ثوى( و)أثوى(:

احتج ابن الشجري في أماليه باللهجتين الواردتين في الفعل )ثوى( إذ قال: "وثويت في المكان وأثويت: 
 إذا أقمت فيه، لغتان فاشيتان، فمن أثويت قول الأعشى:

دَا رَ لَيْلُهُ لِيُزَوَّّ َّّ  (106)َأثْوَى وَقَص
يل ق ياً فِي َأهِْل مَْديََن{ومن ثويت في التنز يّة: اسم مكان، والثّوّي: (107)وله تعالى: }وَما ُكنَْت ثاوِ . والثّو

 .(108)الضيف، وأمّ المثوى: صاحبة المنزل"
فالفعل ثوى وأثوى يستعملان للدلالة على الإقامة بالمكان، والذي ذكره ابن الشجري يختلف عما في 
معجم العين، فليس ثويت وأثويت فيه بمعنى واحد، وإنما أثويت يدل على طول الإقامة بالمكان. قال 

يقال للغريب المقي يُقاُل للمقتول: قد ثَوَى. و م ببلدة: هو ثاويها. والمَثْوى: الخليل: " ثَوَى يَثْوِي ثواءً. و
 . (110). وحكى مثل هذا القول ابن سيدة(109)الموضع. وأثويته: حَبَْسته عندي"

وهذا خلاف لما شاع في كتب اللغة، فقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن ثويت وأثويت بمعنى 
ان: إذا نزله وأقام به، وحكى واحد، قال النحاس: "والمثوى: المنزل لا يعرف فيه الأصمعي إلا: ثوى بالمك

. وأن سبب اختلاف لفظهما مرده إلى اختلاف لهجات القبائل التي تستعمل (111)غيره: ثوى وأثوى"
هذه اللفظة فهي عند قبيلة ثويت وفي لسان قبيلة أخرى أثويت، ومن هؤلاء العلماء أبو عبيدة وابن 

 . (112)قتيبة، والجوهري، والجواليقي
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لاف نذكر أن محل الخلاف ناشئ عن اختلافهم في توجيه بيت الأعشى الذي وللوقوف على  هذا الخ
ً وبيان الهمزة  في )َأثْوَى( أنها تحتمل أن تكون  استشهدوا به والمذكور في قول ابن الشجري آنفا

 ْ يد الخ َبر. قَاَل: وَرَوَاهُ اب مَا يُر َّّ ن الَأْعرابيّ: َأثَوَى، للاستفهام، قال الأزهري: "َأثْوَى، على غير اْستِْفهَام، وَِإن
. وقال الفيومي: (113)على الِاْستِْفهَام. قلت: والرّوايتان تدُلاّن على َأن )ثوى( و)أثوى( مَعْنَاهُمَا: َأقَامَ"

َ ثَاوٍ، ِنَْفِسهِ مِْن بَاِب رَمَى يَثْوِي ثَوَاءً بِالْمَّدِ َأقَامَ فَهُو ى ب مَا تَعَّدَّ َّّ ُب يِل }وَمَا  "ثَوَى بِالْمَكَاِن وَفِيهِ وَر نْزِ َّّ وَفِي الت
يًا فِي َأهِْل مَْديََن{. وََأثْوَى بِاْلَألِِف لُغَةٌ" َيت (114)ُكنَْت ثَاوِ وَاء : الِإقامة. وَأثْو َّّ . وقال ابن منظور: "الث

َيْت"  ومن الجمع بين الأقوال يمكن التوصل إلى النتائج الآتية:  .(115)بِالْمَكَاِن: لُغَةٌ فِي ثَو
يل من استعمال لفظة )أثوى( للدلالة على طول الإقامة في المكان فصيح مستعمل عند ما ذكره الخل -1

 العرب. 
يين أن )ثوى(، و)أثوى( فعلان بمعنى واحد وأن أثوى ناتج من  -2 ما تحقق لدينا من أقوال اللغو

 استعمال لهجة من لهجات العرب الفصيحة.
 ا إلى قبيلة بعينها.عدم ترجيح ابن الشجري بين اللهجتين، ولم ينسبهم -3

 :  المطلب الثاني: الاحتجاج باللهجات في حركة أحرف المضارعة
يادتها  حروف المضارعة هي )الهمزة( و)النون( و)التاء( و)الياء( وتكون في بداية الفعل المضارع، وز

يفه: " بَع وَِهي الْفِعْل الْمَُضارع مَا كَانَ فِي َأوله  في أوله واجبة، قال ابن جني في تعر وَائِد اْلَأْر َّّ ِإحْدَى الز
ون للمتكلم ِإذا كَانَ مَعَه غَيره نَ  ُّّ اء وَالْيَاء  ، فالهمزة للمتكلم وَحده َنحْو : أقوم َأنا، وَالن َّّ ون وَالت ُّّ حْو: الْهمزَة وَالن

َاضِر َنحْو: تقوم َأنْت وللمؤنث الغائبة َنحْو : تقوم ِهيَ  اء للمذكر اْلح َّّ ، وَالْيَاء للمذكر الْغَائِب  نقوم َنحن، وَالت
َّّتِي توجب الْفِعْل غير ماٍض وَل كنه يصلح (116)َنحْو: يقوم هُوَ" بَع ال وَائِد اْلَأْر َّّ . وتسمّى كذلك ب  "الز

 .(117)لوقتين لما َأنْت فِيهِ وَلما لم يَقع، ويشترك فيه الحاضر والمستقبل"
يون علامة الفعل ولما كانت هذه الحروف صالحة للدخول على الأسماء والأ فعال الماضية جعل النحو

 :  . أما عن حركة حروف المضارعة(118)المضارع صحة دخول لم الجازمة على الفعل
ً للفاعل وكان مضارعه من )فَعَُل( فهو مفتوح حرف المضارعة بلا  -1 ً مبنيا إذا كان الفعل ثلاثيا

 خلاٍف عن العرب. 
لِه ألُف وصٍل فالعرب تختلف في حرف المضارعة منه، ففيه إذا كان الماضي على )فَعَِل( أو في أّوَّ  -2

 ثلاث لهجات:
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َ يَعلمُ( و)اْستَْخرََج يَْستخرُج(، وهذا الحكم يشمل جميع حروف المضارعة من  الأولى: الفتُح ، نحو: )عَلِم
 الهمزة والنون والتّاء والياء. 

وإن كانت ال كسرة في الياء ثقيلة فإّنهم اللهجة الثانية: ال كسر، وهو أن يكسروا جميع حروف المضارعة، 
يتحمّلونها فيقولون: )ِإعْلَمُ( ونحن )نِعْلَمُ( وأنَت )تِعْلَمُ( وهو )يِعْلَمُ( وأنا )إْستَْخرُِج( ونحن )نِْستَْخرُِج( 

 وهو )يِْستَْخرُِج(.
يفتحون الياء فيقولون: أ نا )إعْلَمُ( ونحن الثالثة: هناك من العرب من يكسر الهمزة والنون والتاء فقط و

يه في (119))نِعْلَمُ( وأنت )تِعْلَمُ( وهو )يَعْلَمُ( بفتح الياء، لأنهم يستثقلون ال كسرة في الياء . يقول سيبو
تفصيل هذه اللهجات: "هذا باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحرف 

أهل الحجاز، وذلك قولهم: أنت تِعْلم ذاك، وأنا إعلم، حين قلت: فَعِل، وذلك في لغة جميع العرب إلا 
وهي تِعْلم، ونحن نعلم ذلك، وكذلك كل شيء فيه فَعِل من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام 
أو عين، والمضاعف، وذلك قولهم: شقيت فأنت تِْشقَى، وخشيُت فأنا إخشى، وخلنا فنحن ِنخال، 

 ِ ين"وعَضْضتُّنَّ فأنتّنَّ ت  .(120)عَْضْضَن وأنت تِعَّضِ
اء،  َّّ ّصِ نتوصل إلى "أّنَّ الحروف التي تكسر من حروف المضارعة ثلاثة: الهمزة، والت َّّ ومن هذا الن
ما يكون في مضارع فَعِل مكسور  َّّ والنّون، وكسر هذه الحروف لا يكون في صيغ الأفعال كلّها، وإن

ف حين قلت: فَعِل(، والمراد بذلك ما جاء على فَعِل العين، وهذا معنى قوله: )كما َكسَرَْت ثاني الحر
، و"ما ورد من فَعِل يْفعِل بكسر العين في (121)يفعَل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع"

ا ما سمع بالوجهين فيكسر فيه  الماضي والمضارع لا يكسر منه حرف المضارعة عند أحد من العرب، وأمَّّ
 .(122)لا على لغة ال كسر" حرف المضارعة على لغة الفتح

واحتج ابن الشجري في أماليه بلهجتين مستعملتين من لهجات العرب في مسألة كسر أحرف     
المضارعة وذلك في معرض حديثه عن كلمة )إخال( إذ قال: "وأخال أنك سيّد مغيون، أخال بفتح 

جاء على مثال تفعل نحو:  أوله، وهو الأصل، وإخال بال كسر فيه لغة الذين كسروا حرف المضارعة، مما
تعجب وتعلم وتركب، لتدّل كسرته على كسرة العين من عجب وعلم وركب، ونحو ذلك، يقولون: أنا 

 .(123)أعجب وأنت تعلم ونحن نركب، واستثقلوا ال كسرة على الياء فألزموها الفتح"
وهو فعل  وقد أشار ابن الشجري في النص السابق إلى كسر حرف المضارع من الفعل )أخال(    

َّّةٍ، وقد ورد كسر حرف المضارعة منه في كلام العرب، وهو فصيح في  مثال، لأّنَّ فاءه حرف عِل
الاستعمال، ل كنه شاذ في القياس، قال أبو حيان: "فإن كان مثل )وجل( مما هو مكسور العين وفاؤه 
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يظهر أن كسر همزة )إخال( وحده أ(124)واو فمضارعه على يَفعَُل بفتِح العين" كثر استعمالاً لدى ، و
.  وهي طائيةٌ، وقد كثر استعمالها على ألسنة غيرها من قبائل (125)العرب، وهي أفصح من فتح الهمزة

، "وبهذا تكون بنو أسد قد (128)، وهي القياس(127)، ولهجة الفتح هي لهجة بني أسد(126)العرب
ة دون غيره"  .(129)خالفت المشهور عن العرب في هذا الفعل خاّصَّ

لإستراباذي: "واعلم أن جميع العرب، إلا أهل الحجاز، ُيجَوِّزُونَ كسر حرف المضارعة سوى قال الرضي ا
الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان الماضي على فِعل بكسر العين، فيقولون: أنا إعْلَم ونحن نِعْلَم وأنت 

وَِإْشقَى وَِإعَّض، وال كسرة في  تِعْلَم، وكذا في المثال والأجوف والناقص والمضاعف، نحو: إيجل وإدخال
 . (130)همزة إخال وحده أكثر وأفصح من الفتح"

ه( في قوله تعالى:  ُّّ ه السمين الحلبي قراءة )إضطر َ بَاٍغ وَلَا عَادٍ وعلى لهجة بني أسد وجَّّ َّّ غَيْر مَِن اْضطُر
 َ فَلَا ِإْثم

ه((131) ُّّ  ،(132). بقوله: "قرأ يحيى بن وثاب: )إضطر
. وسبب سلوك الناطق  (133)بكسر الهمزة، ووجهُها كسرُ حرِف المضارعةِ كقولهم في أخال: إخاُل" 

ً على كسر عين الماضي، ولم يكسر الفاء لهذا المعنى، لأن أصله في  باللغة العربية هذه اللهجة "تنبيها
يبق إلا كسر حروف المضارع السكون، ولم يكسر العين لئلا يلتبس يفعل المفتوح بيفعل المسكور، فلم 

المضارعة، ولم يكسر الياء استثقالاً، إلا إذا كان الفاء واواً، نحو: ييجل، لاستثقالهم الواو والتي بعد الياء 
ً لتخف  المفتوحة وكرهوا قلب الواو ياء من غير كسرة قبلها، فأجازوا ال كسر مع الواو في الياء أيضا

لباحثين أن "كسر أحرف المضارعة ظاهرة سامية . ويرى بعض ا  (134)الكلمة بانقلاب الواو ياء"
يانية والحبشية،...  ية والسر  قديمة، وجدت في العبر

ية"  . (135)ولا تزال هذه الظاهرة شائعة في كثير من لهجاتنا العربية المعاصرة، في النجدية، والمصر
ُحْدَثين إلى نفي نسبة هذه اللهجة إلى بني أسد؛ لأن المشهور عنهم أنهم يكسرون  وذهب أحد الباحثين الم
أحرف المضارعة، فليس من المقبول أنهم يخصون الفعل )أخال( بهذا الاستعمال، ويرى أن هناك 

 . (136)من )الأزد( خطأً من الرواة الذين نقلوا لنا هذه اللهجة، والراجح عنده أن قبيلة )أسد( مصحفة
َّّصحيف الذي ذكره هذا الباحث مستبعد؛ لأّنَّ الرّواة قالوا: بنو أسد، ولا  وكلامه فيه نظر؛ لأن الت
يمكن أن يقولون: بنو أزد، ثمّ إّنَّ الأزد لهجاتهم مختلفة بسب تعدد القبائل التي تنطوي تحتها، فبعضها لا 

 .(137)يحتج بلهجاتهم كالغساسنة وأزد شنوءة
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تقدم نتوصل إلى أن القياس في الفعل الثلاثي المكسور العين في المضارع أن يكون الفعل منه على ومما 
وزن )أفعل( بفتح الهمزة وكسرت َطيِّئ همزته على غير القياس، وهي لهجة فصيحة ذكرها ابن الشجري 

  وشاعت عند العرب ولم تستعملها بنو أسد الذين تمسكوا بالقياس في لهجتهم.

 الثالث: الاحتجاج باللهجات في القلب المكاني:المطلب 
َ بعض حروف الكلمة على بعض، وأكثرُ ما يتفق القلب في المعتل والمهموز،  القلب المكاني هو "تقديم
، وأكثر ما يكون بتقديم الآخر  َّّ وقد جاء في غيرهما قليلاً، نحو: اْمَضحَّلَّ واكْرَهَّفَّ في اْضمَحَّلَّ واْكفَهَر

 ِ َاءَ يَنَاءُ في نأى ينأى، وراء في رأى، وَلاٍع وهاٍع وََشوَاٍع في لائع وهائع" على مَتلُوِّه  . (138)كَن
واحتج ابن الشجري في أماليه بلهجات العرب في مسألة القلب المكاني الحاصلة على كلمة )راء( إذ 

يه في إثبات الياء من اسم الفاعل المصوغ من أرى يرى، إذا  نودى، قال: "ولم يخالف يونس سيبو
ّ يجتمع على الاسم حذف عينه وحذف لامه، وقد جاء في هذا  فكلاهما يقول: يا مرى، فيثبتها لئلا
التركيب لغيّة، ردّوا فيها اللام، وهى لغة التقديم فيه والتأخير، وذلك قولهم: راء، مثل: راع، أّخروا 

 : فلع، قال كثيّر عزة، أو غيره:   همزته، وقّدموا ياءه، فصارت ألفاً، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فوزنه
 (139)وكُّلُّ خليٍل رَاءَنِي فَهُوَ قَائٌِل ... من أجْلِِك هذا هامةُ اليَوِْم أْو غَد

إذا استعملوا مضارعه، ردّوا عينه، فجاءوا به على يفعل، دون يفلع، فقالوا: يرأى، مثل يرعى، وهى من 
 .(140)اللّغات القليلة الاستعمال، لقلّة مستعمليها"

القياس في الفعل )رأى( أنه على وزن )فَعََل(، فاء الفعل راء، وعينه همزة، ولامه ياء، بدلالة أن 
الفعل إذا أسند إلى المخاطب والمتكلم ظهرت الياء كما تظهر فيه )سقيت( و)رميت(، ولو كانت اللام 

تها في المصدر وهما واواً لظهرت الواو كما ظهرت في )دعوت( و)غزوت(، ويدل على أن اللام ياء ثبا
ية(، فصحة الياء في المصدر والفعل المسند إلى المتكلم والمخاطب، دليل على أن لام  أي( و)الرؤ َّّ )الر
الفعل هي ياء، وإنما انقلبت ألفاً في )رأى( لوقوعها طرفاً في موضع حركة مفتوحاً ما قبلها، ومتى كان 

اسماً كان أو فعلاً، فالأسماء نحو: )رحى( و)فتى(، والأفعال حرفا اللين الياء والواو على الصفة انقلبا ألفاً 
 .(141)نحو: )غزا( و )رمى(

. وعلى هذا يكون وزن (142)غير أن "قوماً من العرب يؤخرون الهمزة في رأي ونأى فيقولون: راء وناء"
يه هذه اللهجة ، على نحو ما ذكر ابن الشجرّي، وجعل من (143)الفعل عندهم فلع. وقد حكى سيبو

 هدها كذلك قول حسان بن ثابت:شوا
َّّْت هُذَيٌْل بِمَا َسالَْت وَلَْم تُِصبِ  هِ فَاِحشَةً ... َضل َّّ  (144)َسالَْت هُذَيٌْل رَُسوَل الل
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 وعلى هذه اللهجة وجه أبو حيان محتملاً عدم الجزم ب )لم( الفعل رأى في قول الشاعر:
ةٌ ... كََأْن لم  َّّ ِيَاوتَْضحَُك مِنِّي َشيْخَةٌ عَبْشَمِي َمان  (145)تَرَى قبلي َأِسيرًا ي

ذاكرا: "أن أصله ترأى في لغة من قال: رأى يرأى بإثبات الهمزة في المضارع، فلما دخل الجازم وهو 
 .(146)حذف الألف، ثم نقل حركة الهمزة إلى الراء، وأبدل الهمزة ألفًا"

السابق لسببين أخرين ويمكن إجازة ثبوت حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر في الشاهد 
 كذلك هما:
إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح فأثبت حرف العلّة وجزمه بحذف )الضمة( التي كان ثبوتها الأول: 

ياً على الحرف الأخير في حال الرفع وهو لهجة لبعض العرب  . (147)منو
 . (148)حذف حرف العلة للجزم ثم إشباع الحركةالثاني: 

اللهجة: "وقد حذفت الهمزة عينًا قالوا: )رأى( وزنه )فَعََل( وفيه لغتان منهم من وقال الثمانيني في هذه 
َلََع(، ...  يقول :)رأى( وهو الأكثر على وزن: "فَعََل". ومنهم من يقّدم اللاّم فيقول: )راءَ( فوزنه )ف

هذا إلاّ في ضرورة شعر فإذا صاروا إلى المستقبل قالوا: )يرى(، والأصل "يَرَْأى" إلاّ أّنهم قلمّا يستعملون 
 قال الشاعر:

هات رَّّ ُّّ  (149)أري عينيَّّ ما لم ترَْأياهُ ... كلانا عالِمٌ بالت
والمذهب الجيّد: أن ينقل حركة الهمزة إلى الرّاء فتنفتح الرّاء وتسقط الهمزة فيقولون: )يَرَى( و)نرى( 

ّ  و)ترى( وأنا "أرى" فوزن: "يَرَى": "يَعَُل" هذه اللغة الفصيحة. ما حذفوا عين الكلمة؛ لأن جعلوا وإن
 .(150)حرف المضارعة كالعوض منها"

وحاصل ما مر أنه يصح عند قوم من العرب قلب لام الكلمة مكان عينها فيكون وزن الفعل )فلع( ، 
ها مخصوصة ب )رأى( و)نأى(. يه ، والأظهر أّنَّ  وهي لهجة فصيحة حكاها ابن الشجري عن سيبو

 الاحتجاج باللهجات في تفسير الشذوذ في بنية بعض الأفعال المضارعة المطلب الرابع: 
 )تداخل اللهجات(:

يعنون به  فسّر القدماء الشذوذ في بنية بعض الأفعال المضارعة بما يسمى بتداخل اللهجات أو اللغات و
غة من "أن يتلاقى أصحاب اللغتين، فسمِِع هذا لغة هذا، وهذا لغة هذا، فأخذ كّلُّ واحدٍ منهما ل

بت هناك لغة ثالثة كأن من يقول: َسلَا أخذ مضارع من يقول َسلِي،  ه إلى لغته، فترّكَّ َّّ صاحبه ما ضم
 . (151)فصار في لغته َسلَا يَْسلَى"
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يف التداخل: "والمراد بتداخل اللغات أّنَّ قومًًـ يقولون: فَضل بالفتح      وقال ابن يعيش في تعر
َّّ كثُر ذلك حتّى اْستُعْمِل مضارع هذه  ً يقولون: فِضل بال كسر يفَضل بالفتح، ثم يفُضل بالضم، وقوما

 .(152)اللغة مع ماضي اللغة الأخرى"
يه في كتابه بعض الأمثل      ة على التداخل دون أن ينّصَّ على مصطلح التداخل إذ وقد عرض سيبو

هوه بيقرَأ، وفي يأبَى وجْهٌ آخر، أن يكون فيه مثل: َحِسَب يحِسب، فُتحا، كما  يقول: "وقالوا: أبَى يأبَى، فشبَّّ
هوا هذا بقرأ يقرَأ ونحوه، وأتبعوه الأول، كما قالوا: َلَى يَْقلَى، فشبَّّ ه  ُكسِرا. وقالوا: َجبَى يجبَى، وق وعّدُّ

 .(153)يريدون وعدته"
يه، إْذ ذكر بعض الألفاظ التي تعّدُّ من باب التداخل دون أن       وأشار إلى هذه المسألة ابن خالو

يصرح بالتداخل فيها، من ذلك قوله: "ليَس في كلام العرب فَعَل يْفعَل ممّا ليس فيه حرف الحلق عينا 
َلَى َّّ عشرة أحرف: أبَى يأبَى، وق ، وسلَى يْسلَى، جمع الماء في الحوضيَْقلَى، وَجبَى يجبَى،  ولا لاما إلا

، وقَنَط يقنَط، وغَسَى الليُل يَغْسَى، إذا سمنوخظَا يخْظَى  ، وبضْضُت تَبَّضُّ ، ذا أظلم، وعَضْضُت تَعَّضُّ
 .(154)ورَكن يَرَْكن"

يعد ابن جنِّي أول من أفرد لهذه المسألة بابًًـ في الخصائص، وعنوانه )باب تركب اللغات(، ذكر       و
ب اللغات، وعرض فيه أمثلة من التداخل في أبنية الفعل، واشتقاق بعض  فيه بعض مسائل ترّكُّ

لَى وأشباه ذلك، الصيغ، نحو فَعُل فهو فاعل، وكذلك التداخل في الفعل الثلاثي الناقص نحو َسلَى يسْ 
ب اللغات وتداخلها ه العلماء شذوذًا يمكن أن يؤول بترّكُّ َّّن كيف أّنَّ ما عّدَّ  .(155)وبي

يلتقي مصطلح التداخل مع مصطلح الاستغناء ، لأّنَّ التداخل يفضي إلى الاستغناء بصيغة عن      و
يؤدِّي إلى ترك الصيغة القياسيّة في الاستعمال والاستغناء عنها بال صيغة الناتجة منها، قال ابن أخرى، و

مالك: "وروي عن بعض العرب: كُدت تكاد، فجاء بماضيه على فعُل، وبمضارعه على يفعَل، وهي 
عندي من تداخل اللغتين، فاستغنى بمضارع أحد المثالين عن مضارع الآخر، فكان حق كُدت بالضم 

فإنه على فعِل، فاستحق أن  أن يقال في مضارعه تكُود، ل كن استغنى عنه بمضارع المكسور الكاف
يكون مضارعه على يفعَل، فأغناهم يكاد عن يكود، كما أغناهم ترك عن ماضي يذر ويدع في غير 

 .(156)ندور، مع عدم اتحاد المادة، بل إغناء يكاد عن تكود مع كون المادة واحدة أولى بالجواز"
ومثله قول ابن عقيل: "وقالوا: يفضل  فظاهر كلام ابن مالك أنه لا فرق بين التداخل والاستغناء،     

 .(157)بضم العين، والماضي مكسورها، استغناء بمضارع فعل بفتح العين عن مضارع المكسور"
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وقد احتج ابن الشجري في أماليه بلهجات العرب في مسألة مجيء مضارع بعض الأفعال على غير    
َلَى يَْقلَى، وغَسا يَغْسا ، وقَنَط يَْقنَط( واللهجات الواردة فيها وكيف تكونت القياس وهي )سلَا يَْسلَا، وَق

َلَى يَْقلَى، وغَسا الليل يَغْسا،  لة وهن سلَا يَْسلَا، وَق خر متأّوَّ لهجة أخرى إذ قال: "وقد حُكيت حروف أُّ
َ يَْسلَى، مثل رَضِي  وَجبا َيجْبا، من قولهم: جبا الخراج يجباه، ووجه تأّولها أن بعض العرب قالوا: َسلِي

 َ ً ثالثةً، وأخذوا ي رْضْى، وقال آخرون: َسلا يَْسلُو، مثل خَلَا َيخْلُو، فرّكبت طائفة ثالثة من اللغتين لغة
 .(158)الماضي من لغة من قال: َسلا، والمستقبل من لغة من قال: يَْسلَى"

َمْشِى، وق     َلَى يَْقلِى، مثل مَشَى ي ال آخرون: وزاد ابن الشجري: "وكذلك الأحرف الأخر، قال قوم: ق
َلَى يَْقلَى، وكذلك قال بعضهم على  َلِى يَْقلَى، مثل: َشقِى يَْشقَى، فرّكبت قبيلة أخرى لغة أخرى، فقالوا: ق ق
القياس: غَسَى يَغْسِي، وبعٌض غَسِى يَغْسَى، وقال قليل منهم: غَسَى يَغْسَى،  وجاء من الصحيح على 

يقة هذه الأحرف حرفان، أحدهما قولهم على القي اس: قَنََط يَْقنِط، مثل ضَرََب يَضْرِب، وقَنَِط طر
َمْنَع، فأخذوا الماضي من لغة من فتح عينه،  يَْقنَط، مثل: عَلِم يَعْلَم، وقال آخرون: قَنَط يَْقنَط، مثل: مَنََع ي

 .(159)والمستقبل من لغة من فتح عينه"
ارعها على غير قياس أبواب ونتوصل من كلام ابن الشجري إلى أن هناك مجموعة من الأفعال يأتي مض

 الفعل الثلاثي، وهي: 
سلَا القياس في مضارعه يَْسلُو، ول كنهم استعملوا فيه يَْسلَى الذي ماضيه َسلِيَ. يقال: َسلَوت عن  -1

ا ًّّ  .(160)الشيء َأْسلُو وَسلِيُت َأْسلَى ُسلِي
الذي ماضيه غَسِيَ. "وغَسَى يَغسِي،  غَسَى القياس في مضارعه يَغْسِي، ول كنهم استعملوا فيه يَغْسَى  -2

 .(161)وغَسِيَ يَغْسَى"
َلِى.  -3 َلَى القياس في مضارعه يَْقلِى، ول كنهم استعملوا فيه يَْقلَى، الذي ماضيه ق  ق
 قَنََط القياس في مضارعه يَْقنِط، ول كنهم استعملوا فيه يَْقنَط الذي ماضي قَنَِط.   -4

 .(162)ال بعضهم: )يَْقنُُط( مثل: يَْقتُل و)يقنََط( مثل: )عَلِمَ( يَعْلَمُ"قال الأخفش: "قَنََط يَْقنُِط، وق
يه في إجازة هذه الاستعمالات : "اعلموا أن كل ما كان ماضيه من الأفعال الثلاثية     قال ابن درستو

 على فَعَلت، بفتح العين، ولم يكن ثانيه ولا ثالثه من حروف اللين، ولا حروف الحلق؛ فإنه يجوز في
يفعِل بكسرها، كقولنا: ضرَب يضرِب، وشكر يشكُر، وليس أحدهما أولى  مستقبله يفعُل. بضم العين، و
به من الآخر، ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف، فمما جاء وقد استعمل فيه الوجهان 

شيء واحد؛ لأن الضمة قولهم: ينفِر وينفُر، ويشتِم ويشتُم، فهذا يدل كم على جواز الوجهين فيه، وأنهما 
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أخت ال كسرة في الثقل، كما أن الواو نظيرة الياء في الثقل والاعتلال، ثم لأن هذا الحرف لا يتغير 
لفظه ولا خطه بتغير حركته، فإن كان الثاني منه أو الثالث حرفاً من حروف الحلق؛ فإنه لا يجوز أيضاً 

وإنما يفتح مع حروف الحلق؛ لأن حروف فيه الفتح ولا يمنع من ال كسر والضم؛ لأنهما الأصل، 
الحلق مستعلية، فكره فيها من الحركات ما ليس بمستعل، استثقالاً للجمع بين الصعود والهبوط في حرف 

 .(163)واحد"
وقال الزمخشري:" للمجرد منه ثلاثة أبنية فعَل وفعِل وفعُل. فكل واحد من الأولين على وجهين:      

يفعُل، ومضارع فعِل على تفعَل متعد وغير متعد، ومضارعه ع لى بناءين: مضارع فعَل على يفعِل و
يفعِل، والثالث على وجه واحد غير متعد ومضارعه على بناء واحد وهو يفعُل"  .(164)و

 

 : الخاتمـــة
ّ ه الذي بنعمته تتم الصالحات إذ أنعم علي بإنجاز هذا البحث، وبإمكان القارئ أن يقف بنفسه  الحمد لل 

 إليه من نتائج، وما رأيت منه مهماً فأسجله على النحو الآتي: على مًـ خلصت
إّنَّ مصطلح )لهجة( بدلالته الحالية لم يكن معروفاً عند المتقدمين ، ول كن مصطلح )لغة( للدلالة  -1

 على اللهجة، كان هو المستعمل.
ه السابقون، ولا سيما ظهر في البحث أّنَّ ابن الشجري لم يخرج في توجيهه للمسائل الصرفية عمّا اختط -2

يه، إذ ردد أقواله في كثير من المواضع.  سيبو
اتخذ ابن الشجري موقف الراوي الأمين في عرض اللهجات وقد تميّز بالأمانة العلمية في رواية  -4

الاستعمال اللهجي ونسبته إن ذكرها، وكان يبين رأيه أحياناً، أو يكتفي بعرض الخلاف القائم بين 
 النحاة. 

5-  َ يق ف اَضَل ابن الشجري في مواضع كثيرة بين اللهجات التي ذكرها وكثيراً ما يكون التفاضل عن طر
 )الأفصح(،و)اللغة العليا(،و)لغة رديئة(، و)مرذولة(.:تعبيرات وردت في كتابه توحي إلى ذلك، ومنها

له: )لغة( ، إذ لم ينسب ابن الشجري بعض اللهجات إلى القبائل التي تستعملها، بل كان يكتفي بقو -6
كان يرجع البناء الصرفي إلى انّه لغة من دون عزوها إلى أهلها، ول كننّا وجدنا أن اللهجة التي لا ينسبها 
يين كذلك، ولا تزيد شيئاً على ما ذكره إلاّ في القليل النادر. يين واللغو  إلى أهلها لا تنسبها كتب النحو

 

ّ ه رب العالمين  وآخر دعوانا أِن الحمدُ لل 
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 الهوامش 
 

 .289( لهجة تميم: 1)
 .198( ينظر: علم اللغة العام، الأصوات: 2)
 .369( ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 3)
 .211 -2/210( اللباب في علل البناء والإعراب: 4)
 .3/39( الخصائص: 5)
 .2/175( أمالي ابن الشجري: 6)
 .    399( ينظر: الممتع ال كبير في التصريف:7)
 .5/498، والمقاصد الشافية: 1/295( ينظر: توضيح المقاصد: 8)
 .24/ 3( شرح المفصل: 9)
 .2/175( أمالي ابن الشجري: 10)
 .   3/234( ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 11)
 .1/186( ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 12)
 .2/175( أمالي ابن الشجري: 13)
 .   383/ 2( اللباب في علل البناء والإعراب: 14)
 (.23( سورة الإسراء من الآية )15)
 .379( ينظر: السبعة في القراءات: 16)
 .268( ينظر: المبسوط في القراءات العشر: 17)
 .122 -2/121( معاني القرآن للفراء: 18)
 .        416 – 17/415( ينظر: جامع البيان: 19)
 (.23ء: الآية )( سورة الإسرا20)
 .2/307( وهي قراءة أبي عمرو، وحمزة. ينظر: النشر في القراءات العشر: 21)
ا" لكان جائزاً، ول كن ليس في الكتاب ألف". المحتسب في تبيين 22) ًّّ ( قال ابن جني عن هذه القراءة: "ولو قرئت "َأف

 .2/18وجوه شواذ القراءات:
 .139ينظر: التيسير في القراءات السبع: ( وهي قراءة ابْن كثير وَابْن عَامر. 23)
 .    2/421( معانى القرآن للأخفش: 24)
 . 1/51، وحاشية الصبان: 2/677( ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: 25)
 .   3/40( الخصائص: 26)
 .   383/ 2( اللباب في علل البناء والإعراب: 27)
 ( سبق تخريجها28)
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 .17/417( جامع البيان: 29)
 .   39 – 1/38شرح التصريح على التوضيح: : ر( ينظ30)
، وخزانة 1/320، وهمع الهوامع: 3/24، والتذييل والتكميل: 1/190( البيت بلا نسبة في شرح التسهيل: 31)

 .6/6الأدب: 
 .3/59( أمالي ابن الشجري: 32)
 .      145/ 1( ينظر: أوضح المسالك: 33)
 .1/464ضيح المقاصد: ، وتو1/330( ينظر: شرح الكافية الشافية: 34)
 .2/128( ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: 35)
، 169ضرائر الشعر:  ، و1/342، وشرح المفصل: 4/241المقتضب:  ، و2/197( البيت بلا نسبة في الكتاب: 36)

 .2/543وتحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة: 
 .1/343( ينظر: شرح المفصل: 37)
 .3/1308وشرح الكافية الشافية:  ،2/197( ينظر: الكتاب: 38)
 .1/335، واللباب في علل البناء والإعراب: 2/114، والأصول في النحو: 4/241( ينظر: المقتضب: 39)
 .187( شرح شذور الذهب لابن هشام: 40)
 .1/150( شرح التصريح: 41)
 .1/321، وهمع الهوامع: 488( البيت بلا نسبة في توجيه اللمع: 42)
 .2/457، والمقاصد الشافية: 1/255سبة في شرح الكافية الشافية: ( البيت بلا ن43)
 .1/56،  وشرح الكافية الشافية: 2/662( البيت بلا نسبة في البديع في علم العربية: 44)
، وشرح الكافية الشافية: 2/417، وهو له في الكتاب: 131( البيت للبيد بن ربيعة يرثي النعمان، في ديوانه: 45)
 .62، وشرح ابن الناظم: 1/139سبة في معاني القرآن للفراء: ، وبلا ن1/283
 (.24( سورة النحل: من الآية )46)
، و الكامل في اللغة 265، وهو لرجل من َطيِّئ في النوادر في اللغة: 182( البيت بلا نسبة في الجمل في النحو: 47)

 .3/159والأدب: 
 .54-3/53( أمالي ابن الشجري: 48)
 .2/372فصل: ( ينظر: شرح الم49)
 .1/428( المقاصد الشافية: 50)
 .2/372( ينظر: شرح المفصل: 51)
 .1/320، وهمع الهوامع: 190-1/189( ينظر: شرح التسهيل: 52)
 .1/320، وهمع الهوامع: 3/22، والتذييل والتكميل: 1/190( البيت بلا نسبة في شرح التسهيل: 53)
 .3/22( ينظر: التذييل والتكميل: 54)
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  .2/655القواعد: ( تمهيد 55)
 
 .2/417( الكتاب: 57)
، 2/385، وشرح المفصل: 24-2/23(  البيت لمنظور بن سحيم الفقعسي الأسدي شرح ديوان الحماسة، التبريزي: 58)

 . 1/186، وشرح شذور الذهب للجوجري: 54، وتخليص الشواهد: 18وبلا نسبة في شرح ابن الناظم: 
 . 255( ينظر: بحوث ومقالات في اللغة: 59)
 .1/456، والمقاصد الشافية: 1/437، وتوضيح المقاصد: 3/51( ينظر: التذييل والتكميل: 60)
 .2/206، وتعليق الفرائد: 1/67، وأوضح المسالك: 60( ينظر: شرح ابن الناظم: 61)
 .1/60( ينظر: شرح التصريح: 62)
 .2/599( أمالي ابن الشجري: 63)
 .1/280( ينظر: الصحاح مادة )حوث(:64)
 .3/114( ينظر: شرح المفصل: 65)
 .3/285( العين مادة )حوث(: 66)
 .   1/9( معانى القرآن للأخفش: 67)
 (. 182( سورة الأعراف: الآية )68)
 .3/175( المقتضب: 69)
 .3/178( المصدر نفسه: 70)
 .2/329( معاني القرآن وإعرابه: 71)
 .8/65( التذييل والتكميل: 72)
 .3/1448( ارتشاف الضرب: 73)
 .2/903اللمحة في شرح الملحة: ( 74)
 (.182( سورة الأعراف: الآية )75)
( ولم أقف على هذه القراءة في كتب القراءات ، وقدا ذكرها ابن يعيش وأبو حيان وابن هشام والسيوطي ونصوا 76)

، 8/65، والتذييل والتكميل: 3/115على أنها قراءة بعد أن رووا هذه اللهجة عن ال كسائي. ينظر: شرح المفصل: 
 .2/209، وهمع الهوامع: 176ومغني اللبيب: 

 .176( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 77)
 .176، ومغني اللبيب: 8/65( ينظر: التذييل والتكميل: 78)
 .2/232( شرح التسهيل: 79)
 .1/287( مشكل إعراب القرآن: 80)
 .3/500( المحكم والمحيط الأعظم  مادة )حوث(: 81)
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 ( سبق تخريجها82)
 .131الاقتراح في أصول النحو:  (83)
( قطعة من الرجز المشطور وهو بتمامه: )مِن لَدُ َشوْلًا فإلَى إتْلائِها(. يجري بين العرب مجرى المثل، وهو من شواهد 84)

يه الخمسين التي لا يعرف لها قائل، الكتاب:  ، ونسبه النحاس إلى العجاج وهو ليس في ديوان العجاج، ينظر: 1/264سيبو
، وتخليص 3/128، وشرح المفصل: 2/198، ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب: 1/145إعراب القرآن للنحاس: 

ية: 260الشواهد:   .2/610،  والمقاصد النحو
 .7/104، وخزانة الأدب: 5/223، والمخصص: 2/204( الكتاب: 85)
 (.15( سورة العلق: من الآية )86)
 .340-1/339( أمالي ابن الشجري: 87)
 . 2/583( المصدر نفسه: 88)
    .3/178والأصول في النحو: ، 1/51، والمقتضب: 8/40( ينظر: العين مادة )لدن(: 89)
 .4/233( الكتاب: 90)
والحجة في القراءات السبع: ، 2/53، ومعاني القرآن وإعرابه: 4/340، والمقتضب: 3/286( ينظر: الكتاب: 91)

222  .    
 يستشهد به النحاة على نصب غدوة بعد لدن خلافاً للمشهور في استعمالها وتمامه( هذا جزء من بيت شائع 92)
 .514، وعلل النحو: 1/51( ينظر: الكتاب: 93)
 .  3/1454، وارتشاف الضرب: 3/123، وأوضح المسالك: 2/952( ينظر: شرح الكافية الشافية: 94)
 .     2/220، وهمع الهوامع: 384/ 1( ينظر: توضيح المقاصد 95)
 (.76( سورة ال كهف: من الآية )96)
 .   87/ 14( تهذيب اللغة مادة )لدن(: 97)
 .2/144( الأصول في النحو: 98)
 .  129-3/128، وشرح المفصل: 261/ 4، والمخصص: 1/145( ينظر: إعراب القرآن: 99)
 .4/61( الكتاب: 100)
 .3/117( الأصول في النحو: 101)
 .70( تصحيح الفصيح وشرحه: 102)
 .108-107دراسة في صيغتي فعل وأفعل:  ( ينظر:103)
 .77( الترادف بين صيغتي )فعل( و)أفعل( في العربية: 104)
 .4/67( الكتاب: 105)
َ مَوْعِدًا، وهو له في مجاز القرآن: 277( صدر بيت للأعشى في ديوانه:106) ، وتمامه: ... فَمَضَى وََأخْلََف مِْن قُتَيْلَة
 .2/43، والكامل في اللغة والأدب: 2/107
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 (.45( سورة القصص: الآية )107)
 .2/248( أمالي ابن الشجري: 108)
 .8/252( العين مادة )ثوي(: 109)
 .10/223( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم مادة )ثوي(: 110)
 .                  308( عمدة الكتاب: 111)
، وما جاء على 6/2296، والصحاح مادة )ثوى(: 437، وأدب الكاتب: 3/368( ينظر: غريب الحديث: 112)

 .   30فعلت وأفعلت بمعنى واحد: 
 .15/121( تهذيب اللغة مادة )ثوي(: 113)
 .1/88( المصباح المنير مادة )ثوي( 114)
 .125/ 14( لسان العرب مادة )ثوى(: 115)
 .9( اللمع في العربية: 116)
 .2/1( المقتضب: 117)
 .272( ينظر: المنصف: 118)
 .197 -195( ينظر: شرح التصريف: 119)
 .1/110( الكتاب: 120)
 .460( حركة حروف المضارعة: 121)
 .145( المغني في تصريف الأفعال: 122)
 .1/170( أمالي ابن الشجري: 123)
 .1/182( ارتشاف الضرب: 124)
 .  1/141( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين: 125)
 .181( ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي: 126)
 .   1/375التصريح على التوضيح: ، وشرح 25( ينظر: الصاحبي127)
 .    9/152( ينظر: خزانة الأدب: 128)
 .474( حركة حروف المضارعة: 129)
 .  1/141( شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين: 130)
 (.173( سورة البقرة: من الآية )131)
هُ( بِكَسْرِ الْهَْمزَةِ. 132) ُّّ َّّ ِإْضطَر اٍب: )ثُم َّّ  .1/616ينظر: البحر المحيط: ( وهي قِرَاءةُ َيحْيَى بِْن وَث
 .112/ 2( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 133)
 .1/141( شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين: 134)
 .   477 -476( الإبدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث: 135)
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 .392-1/391( ينظر: اللهجات العربية في التراث: 136)
 .474حركة حروف المضارعة: ( ينظر: 137)
 .1/21( شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين: 138)
، ومعاني القرآن 2/188، والكامل في اللغة والأدب: 3/467، والكتاب: 435( البيت كثير عزة في ديوانه: 139)

 . 1/142، وبلا نسبة في شرح التسهيل: 3/295وإعرابه: 
 .203 -2/202( أمالي ابن الشجري: 140)
 .42ر: المسائل الحلبيات: ( ينظ141)
 .224( النوادر في اللغة: 142)
 . 468-3/467( الكتاب: 143)
، والكناش في فني 1/167، والمقتضب: 3/468، والكتاب: 373( البيت لحسان بن ثابت في ملحق ديوانه: 144)

 .270، وبلا نسبة في الممتع ال كبير في التصريف: 2/174النحو والصرف: 
َارِثِيّ في تاج العروس مادة)شمس(:  ( البيت لعَبْد يَغوثَ 145) اٍص الح َّّ ، وبلا نسبة في الزاهر: 16/173بن وَق
 .2/675، وشرح شواهد المغني: 2/609، وإيضاح شواهد الإيضاح: 2/305
 .1/210( التذييل والتكميل: 146)
-2/108 ، واللباب:43، والمسائل العضديات: 3/435، والأصول: 1/161( ينظر: معاني القرآن للفراء: 147)

 .21، وشواهد التوضيح: 109
، وشرح التصريح: 1/208، والتذييل والتكميل: 5/491، وشرح المفصل: 108-107( ينظر: أسرار العربية: 148)
 .1/84، وشرح الأشموني: 1/88
، وبلا نسبة في جمهرة 2/677، وشرح شواهد المغني: 1/90( البيت لسراقة البارقي في سر صناعة الإعراب: 149)

 .1/203، والزاهر: 1/235مادة )راوي(: اللغة 
 .    401-400( شرح التصريف: 150)
 .1/377( الخصائص: 151)
 .4/430( شرح المفصل: 152)
 .4/105( الكتاب: 153)
 .29-28( ليس في كلام العرب: 154)
 .1/376( ينظر: الخصائص: 155)
 .3/437( شرح التسهيل: 156)
 .2/589( المساعد على تسهيل الفوائد: 157)
 .1/209ابن الشجري:  (  أمالي158)
 .1/210( أمالي ابن الشجري: 159)



 
                                                                                 

                                                                              
 
 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

229 

 

 .   159( ينظر: إصلاح المنطق: 160)
 .2/1072( جمهرة اللغة مادة )غسا(: 161)
 .2/413( معانى القرآن للأخفش: 162)
 .33( تصحيح الفصيح وشرحه: 163)
   .396( المفصل في صنعة الإعراب: 164)

 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن ال كريم. أولاً: ال كتب المطبوعة بعد

  الإبدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، أحمد بن سعيد قشاش، منشورات الجامعة
 م .2002 -ه  1422(، 117العدد ) -( 34الاسلامية بالمدينة المنورة، ط السنة )

 ه بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ّ محمد الدّالي، مؤسسة ه (، تحقيق: 276أدب الكاتب، أبو محمد عبد الل 
 م. 1982، بيروت، 1الرسالة، ط/

 ه (، تحقيق: د. 745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )ت
رجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، الناشر: مكتبة 

 م.1998ه    1418 ،1الخانجي، القاهرة، ط/
 تحقيق: محمد بهجة ه(577أسرار العربية، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري )ت ،

 البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، د.ت .
 ه (، شرح وتحقيق: أحمد محمد 244إصلاح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت )ت

 م.1987، 4وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط/ شاكر،
 ه (، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، 316الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السرّاج البغدادي )ت

 م.1999ه    1420، 4مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/
 7. ( تحقيق:        د.زهير 338تإعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،) ه

 م.1988ه    1409، 3غازي زاهد، عالم ال كتب، بيروت، ط/
  الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار

 م.1998ه    1418، 1ال كتب العلمية، بيروت، ط/
 9 ه علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي )ت.أمالي ابن الشجري، أبو السعادات ّ ه (، تحقيق: د. 542هبة الل 

 م.1992ه    1413، 1محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/
 10ه بن هشام الأنصاري )ت ّ ه (، 761  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد جمال الدين بن عبد الل 

، 1بيروت، ط/ -مسالك: د. بركات يوسف، دار ابن كثير، دمشق وبذيله، مصباح السالك إلى أوضح ال
 م.  2005ه    1426
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 11 ه القيسي )من علماء القرن السادس الهجري(، دراسة ّ   إيضاح شواهد الإيضاح، أبو علي الحسن بن عبد الل 
 م.1987 -ه   1408، 1لبنان، ط/ –وتحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 12/م. 1995-ه 1415، 3  بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
 13 البديع في علم العربية، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد ال كريم الشيباني  

 -لي الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ه (، تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد ع 606الجزري ابن الأثير )ت
 م. 1999 -ه  1420، 1الممل كة العربية السعودية، ط/

 14بيدي )ت َّّ ه (، تحقيق: 1205   تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الز
 مجموعة من الباحثين، مطبعة حكومة ال كويت، د.ت.

 15ه (، تحقيق 749صة، زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن الوردي )ت  تحرير الخصاصة في تيسير الخلا
ياض  ّ ه بن علي الشلال، مكتبة الرشد، الر ، 1الممل كة العربية السعودية، ط/ -ودراسة: الدكتور عبد الل 

 م.2008ه   1429
 16 ه بن هشام الأنصاري ّ ه (، 761)ت  تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، أبو محمد جمال الدين بن عبد الل 

 م.1986 -ه  1406، 1لبنان، ط/ –تحقيق وتعليق: د. عباس مصطفى الصالح، دار الكتاب العربي، بيروت 
 17 ،كميل في شرح كتاب التّسهيل، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم َّّ ذييل والت َّّ   الت

 م.2000ه    1421، 1دمشق، ط/
 18 َيْه ابن المرزبان )ت  تصحيح الفصيح وشرحه، أبُو ّ ه بن جعفر بن محمد بن دُرُْستَو ه (، 347محمد، عبد الل 

 م.1998 -ه  1419، 1تحقيق: د. محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط/
 19د. ه(، تحقيق827  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني )ت :

 م 1983 -ه   1403، 1محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، د.م، ط/
 20ه (، تحقيق: محمد علي 778  تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محمد بن يوسف بن أحمد ناظر الجيش )ت

يَن، دار السلام، القاهرة، ط/  م.2007ه    1428، 1فاخر وآخر
 21ه (، تحقيق: محمد عوض مرعب، 370هري الهروي، أبو منصور )ت  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأز

 م.2001، 1بيروت، ط/ –دار إحياء التراث العربي 
 22 توجيه اللمع، أبو العباس أحمد بن الحسين بن أبي المعالي الإربلي الموصلي المعروف بابن الخباز  

يع والترجمة، القاهرة، ، دراسة وتحقيق: د. فائز أحمد دياب، دار السلام للطباعة واه(639)ت لنشر والتوز
 م. 2002ه    1423، 1ط/

 23ه(749  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، بدر الدين الحسن بن أم قاسم المرادي )ت ،
 م.2005ه    1426، 1بيروت، ط/ -تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، صيدا 

 24تصحيح: أوتو ه(444عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني )ت   التيسير في القراءات السبع، أبو ،
 م.1984ه    1404، 2برتزل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/
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 25ير بن يزيد الطبري )ت يل القرآن، أبو جعفر محمد بن جر ه (، دار الفكر، بيروت، 310  جامع البيان في تأو
 م.1985ه    1405

 26 عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حققه وقدم له: د.علي توفيق الحمد، مؤسسة   الجمل في النحو، أبو القاسم
 م.1986    ه1407، 3الرسالة، بيروت، ط

 27رمزي منير بعلبكي ، دار 1ه (، تحقي321  جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت :
 م .1987ه ِ 1408،  1العلم للملايين ، بيروت ، ط/ 

 28ومعه شرح ه(1206الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان )ت   حاشية ،
 م.2002  ه 1423، 1ه (، تحقيق: محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، ط/855الشواهد للعيني )ت

 29يه )ت ّ ه الحسين بن أحمد بن خالو يق: د. عبد العال ه (، تحق370   الحجة في القراءات الّسبع، أبو عبد الل 
 م. 1981ه    1401، 4سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط/

 30 المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده  
، من 1ه (، تحقيق: مجموعة من الباحثين، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، د.م. ط/458)ت

 م.1977لى م إ1958
 31ه (، تحقيق وشرح: 1093  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت

 م.1997 -ه  1418، 4عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/
 32ثقافية ه (، تحقيق: محمد علي النجار، دار الشؤون ال392  الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت

 م. 1990ه    1410، 4العامة، بغداد، ط
 33تحقيق: د. ه(756  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )ت ،

 أحمد محمد الخرّاط، دار القلم، دمشق، د.ت. 
 34،م .  1990  دراسة الصوت اللغوي : د.أحمد مختار عمر ،عالم ال كتب،القاهرة 
 35  /7ديوان الأعشى ال كبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق: محمد محمد حسين، مؤّسسة الرسالة، بيروت، ط ،

 م.1983
 36 ه ( ، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ  231  ديوان الحماسة ، اختاره أبو تمام حبيب بن أوس )ت

يا )ت:   بيروت . –ه ( ، دار القلم 502التبريزي، أبو زكر
 37 م.1977-ه1397بن ثابت، تحقيق: سيد حنفي حسنين، دار المعارف، القاهرة، مصر،   ديوان حسان 
 38 م.1966 -ه  1386 -بيروت-  ديوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادر 
 39ه (، تحقيق: د. حاتم صالح 328  الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري )ت

 م. 1987ه    1407، 2افية العامة، بغداد، ط/الضامن، دار الشؤون الثق
 40بعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي البغدادي )ت ه (، تحقيق: د. شوقي 324  الّسَّ

 م. 1980ه    1400، 2ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط/
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 411، دار القلم، دمشق، ط/  سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي ،
 م. 1985ه    1405

 42ه بدر الدين محمد بن مالك )ت ّ ، تحقيق: محمد باسل العيون السود، ه(686  شرح ابن الناظم، أبو عبد الل 
 م.2000ه    1420، 1دار ال كتب العلمية، بيروت، ط/

 43 و الحسن علي بن محمد بن عيسى   شرح الأشموني على ألفية بن مالك )منهج السالك على ألفية ابن مالك(، أب
ه (، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حسن حمد، إشراف: د. إميل بديع يعقوب، دار 929الأشموني )ت

 م.1998ه    149، 1ال كتب العلمية، بيروت، ط/
 44 ه ابن مالك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا و طارق فتحي السيد، دار ال كتب ّ   شرح التسهيل، أبو عبد الل 

 م. 2001ه    1422، 1العلمية، بيروت، ط/
 45 ه الأزهري )ت ّ ، تحقيق: محمد باسل عيون ه(905  شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد بن عبد الل 

 م.2006ه    1427، 2ت   لبنان، ط/السود، دار ال كتب العلمية، بيرو
 46براهيم بن سليمان البعيمي، 442  شرح التصريف، أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني )ت ه (، تحقيق: د. إ

ياض، ط/  م.  1999-ه 1419، 1مكتبة الرشد، الر
 47ل كتب العلمية،   شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تحقيق: علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار ا

 م.  2000ه    1420، 1بيروت، ط/
 48ه (، قّدم له ووضع حواشيه 643  شرح المفصل، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي الموصلي )ت

 م.2001ه    1422،  1وفهارسه: د. إميل بديع يعقوب، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط/
 49ه (، تحقيق: خالد عبد ال كريم، المطبعة  469)ت   شرح المقدمة المحسبة، طاهر بن أحمد بن بابشاذ

 م.1977 -ه1،1397ال كويت، ط/ –العصرية 
 50يا )ت بيروت،  –ه (، دار القلم 502  شرح ديوان الحماسة، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي، أبو زكر

 د.ت.
 51،ركن الدين    شرح شافية ابن الحاجب، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الإستراباذي

 -ه 1425، 1ه (، تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط/715)ت
 م.2004

 52 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  
 م.2002ه    1423بيروت،  -الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

 53ه (، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، الجامعة 889  شرح شذور الذهب، محمد عبد المنعم الجوجري، )ت
 م.2004 -ه  1424، 1الإسلامية، المدينة المنورة، ط/

 54ه (، منشورات دار مكتبة 911  شرح شواهد المغني، أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت
 الحياة، بيروت، د.ت.
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 55التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الدين ابن مالك، تحقيق: د. طه محسن، دار    شواهد
 م.1985ه    1405آفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد، 

 56ه (، تحقيق: 395  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي )ت
 م.1977ه    1397البابي الحلبي، القاهرة،  السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى

 57ه (، تحقيق أحمد عبد الغفور 393  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت
 م.1990، 4عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط/

 58/براهيم محمد، دار الأندلس، بيروت، ط  م. 1980، 1  ضرائر الشعر، ابن عصفور، تحقيق: السيد إ
 59ه الوراق )ت ّ ، تحقيق: محمود جاسم الدرويش، منشورات ه(381  علل النحو، أبو الحسن محمد بن عبد الل 

 م.2002بيت الحكمة، بغداد، 
 60 ،م.1975  علم اللغة العام/الأصوات : د. كمال بشر، دار المعارف، مصر 
 61اس أحمد بن محمد بن إسماعي حَّّ َّّ ه (، 338ل بن يونس المرادي النحوي )ت  عمدة الكتاب، أبو جعفر الن

 -ه  1425، 1الجفان والجابي للطباعة والنشر، ط/ -تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم 
 م. 2004

 62( براهيم السامرائي، يقع في ( أجزاء 8  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إ
 م.1985ــــ  1980ثر من مطبعة في العراق وبيروت والأردن وال كويت من وقد طبعت أجزاؤه في أك

 63ه (، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، 224  غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلاّم الهروي )ت
 م.1964-ه 1384الدكن، الطبعة الأولى،  -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 64براهيم، 285لأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )ت  الكامل في اللغة وا ه (، تحقيق: محمد أبو الفضل إ
 م.1997 -ه   1417، 3القاهرة، ط/ –دار الفكر العربي 

 65يه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة ه(180  الكتاب، سيبو
 م. 1996ه    1416، 3الخانجي، القاهرة، ط/

 66 الكناش في فني النحو والصرف، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن  
ياض بن حسن الخوام،  732شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة )ت ه (، دراسة وتحقيق: دِ ر

 م .2000 -ه1421، 1لبنان، ط/ –المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 
 67ه بن الحسين العكبري،)ت ّ ه(، تحقيق: د. غازي 616  اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الل 

 م. 1995ه    1416، 1مختار طليمات، ود. عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط/
 68يقي المصري )ت ه (، دار 711  لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفر

 صادر، بيروت، د.ت.
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 69 ه، شمس الدين، المعروف ّ   اللمحة في شرح الملحة، محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الل 
براهيم بن سالم الصاعدي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة 720بابن الصائغ )ت ه (، تحقيق: إ

 م.2004ه /1424الأولى، 
 70ه1392ه( ، تحقيق: فائز فارس، دار ال كتب الثقافية، ال كويت،392ع في العربية، ابن جني، ) ت  اللم- 

1972. 
 71 ،ه1403  اللهجات العربية في التراث، أحمد علم الدين الجندي ،الدار العربية للكتاب، طرابلس الغرب- 

 م .1983
 72 ،ية للطباعة والنشر، بغداد   لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، د. غالب فاضل المطلبي، دار الحر

 م. 1978ه    1398
 73ه )ت ّ يه، أبو عبد الل  ه (، 370  ليس في كلام العرب، ليس في كلام العرب، الحسين بن أحمد بن خالو

 م1979 -ه  1399، مكة المكرمة، 2تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط/
 74 ما جاء على فعلُْت وأفعلُت بمعنى واحد، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور ابن  

 دمشق، د.ت.   –ه (، تحقيق: ماجد الذهبي، دار الفكر 540الجواليقى )ت
 75تحقيق: ُسبَيع ه (، 381  المبسوط في القراءات العشر، أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني )ت

 م.1988ه    1408، 2حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جَّدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط/
 76ه(  تحقيق: 392  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني،)ت

طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،  علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي،
 م.1994ه    1414

 77ه بن عقيل،)ت ّ ه( تحقيق: د. محمد كامل بركات، دار 769  المساعد في تسهيل الفوائد، بهاء الدين عبد الل 
 م. 1980ه    1400الفكر، دمشق، 

 78ه (، تحقيق: د. حسن 377  المسائل الحلبيات، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي )ت
 م.1987  ه 1407، 1هنداوي، دار القلم، دمشق، دار المنارة، بيروت، ط

 79،م.1986، 1تحقيق: علي جابر المنصوري، عالم ال كتب، بيروت، ط/أبو علي الفارسي،  المسائل العضديات 
 80تم صالح الضامن، مؤسسة   مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد، تحقيق: د. حا

 م.1984ه    1405، 2الرسالة، بيروت، ط/
 81ه (، المكتبة 770  المصباح المنير في غريب الشرح ال كبير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )ت

 العلمية، بيروت، د.ت. 
 82 الأوسط   معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف بالأخفش

 م.2010ه    1431، 2ه (، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/215)ت
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 83ياد الفرّاء )ت يا يحيى بن ز َين، الهيئة 207  معاني القرآن، أبو زكر ه (، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخر
 م.1980ه    1400، 2المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط/

 84براهيم بن السري بن الزجاج )ت  معاني القرآن وإ ه (، تحقيق: د. عبد الجليل 311عرابه، أبو إسحاق إ
 عبده شلبي، دار الحديث، د.ت.

 85ه( تحقيق: د. مازن 761  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين بن هشام الأنصاري،)ت
ّ ه، راجعه: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت،   م.1985، 6ط/المبارك، ومحمد علي حمد الل 
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