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الملخص

ــَس مظــاهَر مــن الّتبــاُيِن الّله ــُه الفــرّاُء، وحكــاُه عــن العــرِب يف كتابــِه (معــاين القــرآِن)، وقــد هــذِه دراســٌة َقصــَد فيهــا الباحــُث تلمُّ جــيِّ فيمــا عيّـَن
انتظَمها ثالثُة املُستوياِت الّلغويِّة: الصويتِّ والّصريفِّ والنحويِّ ، املّتسقِة من قضايا يف العربّيِة خمتلفٍة ُمتباينٍة. 

مـن جهــٍة عـن اسـتثماٍر واسـٍع، وعنايـٍة ُمنكشـفٍة واضـحٍة بكـالِم العـرِب، َسـّخَرها الفــراُء وقـد بّينـِت الّدراسـُة أنَّ مـا ورَد بيانُـه مـن هلجـاٍت يُنبـئُ 
ا جيــوُز أْن ُتُ◌بــىن عليــِه للكشــِف عــن معــاين التنـــزيِل املُبــارِك، وبنــاِء أحكاِمــِه وقواعــِدِه، ويُنبــُئ مــن جهــٍة أخــرى عــن أنَّ هــذِه الّلهجــاِت مل تكــْن ُكّلهــا ممّــ

، فطاملًا أنكَر وردَّ بعَضها، ونعَت بعًضا آخَر منها باخلطِأ أو بالّلحِن.القواعُد لدى الفرّاءِ 

Features of Dialect Variation in AL-Fara`a
Ma`ani AL-Qura`n

This study was intended to look for some features of dialect variation designated by
AL-Fara`a who compiled them in his look Ma`ani AL-Qura`n. It addressed the three
linguistic levels of Arabic: the phonological, the morphological and the syntactical, related
to different issues of the Arabic language .

The study has  pointed out,in the one hand, that the stated dialects are indicative of
large investment as well as clear interest in Arabic Speech employed by AL-Fara`a in order
to discover the meanings of AL-Qura`n and construct its regulations and rules, and that all
these dialects are not suitable for building up rules, according to AL-Fara`a who denied and
rejected some of them and described others as errors or grammatically incomplete on the
other hand.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
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مدخل
، من َوفرِة البحوِث اليت ُكتبْت عن الكوفّيَني عموًما، والفرّاِء علـى وجـٍه خمصـوٍص، إالّ أنَّ أحـًدا منهـا مل يعـرْض، علـى حنـٍو ُمسـتقلٍ على الّرغمِ 

والّلغويّـِة، وإّمنـا كانـْت إشـاراُت تلُكـم ةِ لّلغاِت العربّيِة اليت وردْت يف كتاِب (معاين القرآِن) للفرّاِء، واليت أنبَـَه إليهـا فيـِه، واعتمـَدها يف بنـاِء أحكاِمـِه الّنحويّـ
هـذِه الّلغـاِت البحوِث إىل تلكم الّلغـاِت حمـدودًة مقصـورًة علـى احلاجـِة الـّيت ختـدُم مقصـَد هـذا البحـِث أو ذاَك، لـذلَك جـاَء هـذا البحـُث؛ ليكشـَف عـن 

اّليت حكاها الفرّاُء يف (املعاين)، ويقَف عليها.
أثنـــاِء عرِضـــِه الظّـــواهَر الّلغويّـــَة وُمناقشـــِتها ينـــتهُج منـــاهَج عـــّدًة؛ فـــرتاُه يكشـــُف عـــن أنَّ مـــا يعرُضـــُه هلجـــٌة، يُعـــّنيُ وقـــد وجـــد الباحـــُث الفـــرّاَء يف

هم، عــُض العــرِب، بعُضــ
راُه ينسـُب مـا يعرُضـه للعـرِب دوَن 

، ودفًعـا لتحميلِـه مـا ال حيتمـُل، فـإنَّ مـن مـ نهِج هـذا البحـِث أْن يأخـَذ بالظّـاهِر الواضـِح الكاشـِف حتديٍد أو ختصيٍص. وحرًصا على املُحافظِة على الّنصِّ
، ويدَع غريَُه إالَّ أْن تتضافَر قرائُن من كالِم الفرّاِء نفِسِه تُوجُب محَلُه  على حممِل الّتباُيِن الّلهجيِّ.عن أنَّ املسألَة من قبيِل الّتباُيِن الّلهجيِّ

دًة تشـمُل املُسـتوى الصـويتَّ والّصـريفَّ والّنحـويَّ والـّداليلَّ والبيـاينَّ، جـاءْت َمظـاهُر الّتبـاُيِن الّلهجـيِّ يف وملّا كانْت ُمستوياُت الّنظاِم الّلغويِّ ُمتعدّ 
املسـائِل، ُمسـتًوى مجلـٌة مـن

ــَب تكرَاَرهــا مــّرًة ُأخــرى. وعلــيَّ أْن ُأشــَري إىل أنَّ اإلحالــَة إىل (معــاين القــرآِن) واآليــاتِ  ــُه، أْن يتجّن القرآنيــِة الكرميــِة أودعُتهــا مــَنت حــاوَل الباحــُث مــا أمكَن
البحِث؛ جتنًُّبا أْن تتضّخَم اهلوامُش. 

مظاهُر التبايِن الّصوتيِّ 
باتُ أّوًال: الحذُف واإلث

ــَىن الّلغويّــِة، وهــوذو شــ ــُق مقصــُد هــذِه املُباحثــِة أْن تستشــرَف مظــاهَر الّتبــاُيِن اللهجــيِّ اآليت مــن احلــذِف واإلثبــاِت الواقــِع يف الِب ّقِني؛ ِشــقٌّ يتعّل
باحلركِة، وِشقٌّ ثاٍن يتعّلُق باحلرِف. 

عاين القرآِن) حركَة بعِض الِبَىن اللُّغويِّة، وكانْت هـذِه املُناقشـُة مبنيّـًة يف بعـِض األحيـاِن علـى لغـاِت العـرِب يف ناقَش الفرّاُء يف غِري موضٍع يف (م
وغــِري ذلـَك مــن مــِر، وأحـَد عشـَر، 

اهلاُء:ـ 1
لغـاٍت ]، فـذكَر أنَّ يف هـذِه اهلـاِء 76ـ 275وينظـر: .1:223يف غـِري موضـٍع يف (معـاين القـرآِن) [ضمِري الغيبِة اهلـاِء حركةَ ناقَش الفرّاُء 

َد أصحاَب هذه اللغاتِ عّدًة، ِه املُناقشِة يتمّثُل يف اآليت: ومضموُن هذ.من غِري أْن ُحيدِّ
(آ) إذا كاَن ما قبَل اهلاِء ُمتحرًّكا، ففي ذلَك لُغتاِن:

راِة،ّشـالُة إىل أزدِ غـلّ هـذِه الوقـد ُعزيـْت . وعلـيُكمْ ،كما ُيسكنوَن ميَم اجلماعِة يف أنـْـُتمْ فيقوُل: ضربُتْه ضربًا شديًدا،ها وصًال،مَن العرِب من ُيسّكنُ ـ ف1
وموقــُف الفــرّاِء مــن هــذا اإلســكاِن مضــطرٌب خالصــُتُه رأيــاِن؛ أنَّ هــذا ِاإلســكاَن خطــأٌ أو حلــٌن حممــوٌل علــى الّتــوّهِم؛ ألنَّ حــقَّ .1ِكــالٍب وُعقيــلٍ وإىل بــين

آل [﴾يُـؤدِّهْ ﴿اِهللا تبـارَك وتعـاىل:قـوَل األعمـِش وعاصـٍم ] موّجًهـا قـراءَة 223: 1هذِه اهلاِء احلركُة، والثاين أنَُّه مقبوٌل؛ فهَو لغٌة لبعِض العرِب، قاَل [
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]، 8، و 7[الزلزلـة: و ﴿]،11[األعـراف: و ﴿ أرِجْه وأخـاُه ﴾]،115[النساء: نـَُولِّْه َما تـََوىلَّ ﴾و ﴿]،75عمران:
ـا هـو فيمـا قبـَل اهلـاءِ ،َم ظنُّـوا أنَّ اجلـزَم يف اهلـاءِ أمَّـا أحـُدمها فـإنَّ القـو ؛" فيِه هلما مذهبانِ بإسكاِن اهلاِء يف اجلميِع: ًـا.وإمنَّ وأمَّـا .خطـأٌ ،فهـذا وإْن كـاَن تومهُّ

أنـتْم". وقـاَل مبنــزلِة رأيـُتهم و ،وأصُلها الرفـعُ ،أو يرتُك اهلاَء إْذ سّكنها،ضربـُْتْه ضربًا شديًدا:فيقولُ ،اآلخُر فإنَّ مَن العرِب َمن جيزُم اهلاَء إذا حتّرَك ما قبَلها
واهلـاُء يف موضـِع ،نـَُولِّْه َما تـََوىلَّ وُنْصِلْه َجَهنََّم ﴾ ظنُّوا ـ واهللاُ أعلُم ـ أنَّ اجلزَم يف اهلـاءِ ﴿:فيِه قولُهوُمهوا]:76ـ 75: 2تاٍل [يف موضٍع 

حلنُتما.:امهَ وْ وقْد أَ بقوِل األعمِش إلبراهيَم النََّخِعيِّ وطلحَة بِن ُمَصرٍِّف،كالَمُه ،وقِد اجنزَم الفعُل قبَلها بسقوِط الياِء منه"،نصبٍ 
ــا " ألنَّ اهلــاَء ال ينبِغــي أْن ُجتــزَم، وال تســُكنَ وقــد ورَد الّنحويّــوَن العــرُب علــى هــذِه الظــاهرِة بالّتأّمــِل والتفســِري، فغّلَطهــا الّزجــاُج؛ يف الوصــِل، إمنَّ

دخلِت الواُو يف التذكَري، كما دخلْت األلـُف يف التأنيـِث، حنـو: :2قاَل سيبويهِ ،،وقِف"تسُكُن يف ال
الّــذي أبــو حّيــاَن،ٌس عنهــا، مــنهم . ودافــَع نــا4َرى الوقــفِ جمــالوجــَه فيهــا إجــراُء الوصــِل ، وانتقــَدها آخــروَن ووَصــُفوها بالّضــعِف؛ ألنَّ 3ضــربتُـُهو وضــربـْتُـَها"

،هـا الكسـائيُّ والفـرّاءُ حفظَ عرَفهـا و لغـٌة تسـكَني وصـالً ووقًفـاأنَّ البـوبـأنَّ الفـرّاَء أجاَزهـا، و سبعّيٌة،بأنَّ هذه القراءَة 
لَـْه :يقولُـونَ و ،إشـباعٍ دوَن اهلـاِء، وكسـرِها تسـكِني ب]،6[العاديـات: َسـاَن ِلَربـِّْه َلَكنُـوٍد ﴾﴿ ِإنَّ اِإلنْ :عقيـلٍ ِكالٍب و الكسائيُّ عن أعراِب  حَكى فقد 
.5باإلسكاِن أو االختالسِ ،وله مالٌ ،مالٌ 

لغـٌة لـبعِض رًة أخَرى علـى أنَّ ذلـَك وترّدَد نفٌر آخُر بِني القبوِل والرفِض، فمّكيٌّ محَل إسكاَن اهلاِء تارًة على التوّهِم، وإْن مل ُيصرّْح بذلَك، وتا
وإْن كـاَن ذلـَك ،للوصـِل ُجمـَرى الوقـفِ إجـراءٌ اإلسـكاَن إّمنـا هـو الّسـمُني احللـيبُّ أنَّ . ورأى 6ضـّعَف احملمـَل األّوَل، وقـّوى الثـاَين علـى َضـعِفهِ ولكنَّه ،العربِ 

.7الكسائّي والفرّاءِ لبعِض العربِ ،عرِ شّ لعلى ضرورِة اهممقصورًا عنَد بعضِ 
ِكــالٍب وُعقيــلٍ بنــوو راِة،ّشــالأزدُ 

فَأَْلِقـْه إِلَـْيِهم ُمثَّ ﴿جـلَّ ثنـاُؤُه:هُ ﴿ نـُْؤتِـْه منهـا ﴾،وقولُـفمنها، زيادًة علـى مـا ِسـيَق آنًفـا، قولُـُه عـزَّ وجـلَّ: وإنكارِها، ِلوفَرِة الّنصوِص القرآنّيِة الواردِة عليها. 
].7: ، والزمر28النمل: و ، 145آل عمران: اآليات على ترتيبها هي [﴿ يـَْرَضْه َلُكْم ﴾تعاىل:هُ وقولُ ،تـََولَّْه ﴾

إىل هـذِه اللغـَة 8عـزا األخفـشُ و .األكثـرُ هـو الوجـَه هـذا مثَّ ذكـَر أنَّ ها بإشباِع حركِتها، فيقوُل: َضـربتُـُهو َضـربًا، وكّلمُتهـو كالًمـا، ـ ومن العرِب من ُحيرّكُ 2
.أهِل احلجازِ 

يقولُـوَن: منهـو ُيشـبُعوَن ف، ساكًناهاما قبلَ إذا كاَن و (ب) 
إىل هــذِه الّلغــِة، األخفــُش وأشــاَر .وال عنهــو؛ المتنــاِع تســكِني اهلــاِء وقبَلهــا حــرٌف ســاكٌن، فلّمــا حترّكــت اهلــاُء، وامتنــَع تســكيُنها اكتَفــوا حبركِتهــا مــن الــواوِ 

.9كتـَب الـواوُ هاوصـفَ ُمثَّ هؤالِء القـوُم، قوٍم من غِري أْن حيّدَد من هم 
مهـا إشـباُعها م لُغتِني ُأخـريِني؛ 

.10بواٍو، حنو: ( يـَُؤّدُهو)، واالختالُس، حنو: ( يـَُؤدِّه)
]388، و 5: 1[وإذا كاَن قبَل اهلاِء اليت مَعها ميُم اجلماعِة ياٌء أو كسرةٌ (ج) 

.11قريٍش وأهِل احلجازِ . وقد ُعزِيْت هذِه الّلغُة على ها ورفِعهاها رفٌع يف نصِبها وخفضِ أصلَ 1
أهِل جنٍد مـن بـين متـيٍم وقـيٍس وقد ُعزِيْت هذِه الّلغُة إىل ّمَة يف اهلاِء وقبَلها ياٌء ساكنٌة.لضّ 2

] يف ( املعـاين ) ِلضـمِّ اهلـاِء وكسـرِها يف مثـِل: َعلـْيِهم، فأجـاَز الـوجهِني، ومل حيمـْل 26: 1َض موضٍع آخـَر يف موضـٍع آخـَر [وكاَن الفرّاُء قد عر .12وأسدٍ 

ألًفـا يف الفتحـُة انفـتَح مـا قبـَل اليـاِء فصـارْت ـ واللغتاِن اآلنفتاِن جتـوزاَن، وإْن كـاَن مـا قبـَل اهلـاِء مفتوًحـا لـيَس ألًفـا3
:1[ال جيـوُز: مـوالِهم احلـقِّ فـ،]30[يـونس: تبـارَك وتعـاىل: ﴿ َوُردُّوا إَىل اِهللا َمـْوالُهُم احلـقِّ ﴾قولِـهِ كضـمُّ،إالّ الفذكَر الفرّاُء أنَُّه ال جيـوُز يف اهلـاِء اللفِظ،

5[.
:" ]111[األعــراف: معّلًقــا علــى قولِــه تعــاىل: ﴿ أَْرِجــْه َوَأَخــاُه ﴾] 1:388[قــاَل ،اِء الضــمريِ الفــرّاُء ويف موضــٍع آخــَر أحلــَق 

… بَلهـا وقد جزَم اهلاَء محزُة واألعمُش. وهَي لغٌة للعرِب: يقُفوَن على اهلاِء املكـينِّ عنهـا يف الوصـِل إذا حتـّرَك مـا ق
:  13طلَحْه قد أقبلْت، جزٌم؛ أنشَدين بعُضهم
.ماَل إىل أرطاِة ِحْقٍف فاضطجْع"ملّا رأى أْن ال َدَعْه وال ِشَبْع   

ـ ياُء املتكّلِم:2
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، ُمثَّ ذكــَر أنَّ األعمــَش ومحــزَة وحيــىي بــَن َوثّــاٍب، خرُجــوا علــى هــذا مــا قبَلهــاأو ســكَن إذا كانــْت ســاكنًة،املـُـتكلِّمِ يــاءُ أْن تُفــتَح األْصــلَ آ ـ ذكــَر الفــرّاُء أنَّ 
]، ولكـنَّ الفـرّاَء مل حيمـْل هـذِه القـراءَة علـى أيـِِّة 22[إبـراهيم: ﴾َوَمـا أنـتْم ِمبُْصـرِِخيِّ ﴿

واليـاُء ،ولعلَّـُه ظـنَّ أنَّ البـاَء يف (ِمبُْصـرِِخيِّ) خافضـٌة للحـرِف ُكلِّـهِ .فإنَُّه قلَّ َمن سِلَم منُهم مَن الـَوْهمِ ،ِمن" وْهِم القُّرّاِء طبقِة حيىيتَفى بأْن جعَلها لغٍة، واك
ـياطُوَن ﴿قـوَل اِهللا تعـاىل: قراءِة احلسنِ ]، يف إشارٍة إىل ردِّها ورفِضها، وال سّيما أنُّه 2:75[مَن املتكلِِّم خارجٌة من ذلَك" َوَمـا تـَنَـزَّلَـْت بِـِه الشَّ

].285: 2[" من غلِط الشيِخ"، إذ هَي عنَدهُ ]210[الشعراء: ﴾
عنـُه وعـن ُقطـرٍب أنَّ  14يـسوإذا كاَن الفرّاُء مل حيِك يف (معـاين القـرآِن) أنَّ كسـَر يـاِء املـتكّلِم لغـٌة، ومل حيمـِل القـراءَة عليهـا، فقـد نقـَل الشـيخُ 

.كسَر الياِء يف الوصِل لغٌة لبعِض العرِب، هم بنو يربوٍع، اّلذيَن يكسُروَن باطراٍد الياَء املُضاَف إليها مجُع املذّكِر الّساملُ 
ــِة وتــأمُِّلهم. فــاألخفُش عــدَّ ذيــاِء كســرُ وقــد كــاَن   ــا، مل َيســمْع بــهِ املـُـتكّلِم الّســاكِن مــا قبَلهــا موضــَع نقــاِش أهــِل العربّي مــن أحــٍد مــن "لــَك حلًن

، وهــو حمجــوٌج بــأنَّ ذلــَك مســموٌع مــن بــين يربــوٍع، كمــا ســبَق. وكــذا اجلــوهريُّ والزَّّجــاُج وأبــو جعفــٍر الّنّحــاُس والبغــداديُّ ُكــلُّ 15العــرِب، وال أهــِل الّنْحــِو"
؛ عنـَد الّنحــوّينيَ كســَر اليـاِء َرديٌء يف القيــاسِ أنَّ  األنبـاريُّ ذكــَر و .16تْ سـكنَ ذاإ،املـتكلِّمِ ألنَّ األْصــَل أْن تُفـتَح يــاءُ أولـِئُكْم طعنُـوا يف كســِر اليـاِء، ورّدوُه؛ 

قبَلهـاو هذِه القـراءِة،ُمثَّ دافَع عنأنَّ الكسرِة ُمسّببٌة عن الباِء،ألنّه توّهَم ﴾ِمبُْصرِِخيِّ ﴿قراءَة وأنَّ َمن عاَب ،ثقيًال على الياءِ لكونِِه 
كسـرِة مهـزِة متناِغًمـا َمـَع  نَّ َكْسَرها جاَء إليِه، ُمثَّ أضاَف أدَل من الساكنِني الكسُر، فعُ فراِر يف الاألصلَ أنَّ الياَء األوىل ساكنٌة، وياَء املُتكّلِم ساكنٌة، و بأنَّ 

أدلَّ علــى هــذا مــن أوضــَح و كــاَن كســُر اليــاِء ُمــراًدا،هــذا املعــَىن كــاَن فلّمــا  ،وَن الوقــفِ ألنَّ القــارَئ أراَد الوصــَل دوذلــَك ؛ُمباشــرةً وراَءهــا ﴾ِإينِّ كفــرُت ﴿
.17فتِحها

الّنطــَق باليـــاِء 
، ُمثِّ إنَّ املُتأّمَل يعثُر على نصوصٍ مكسورًة ليَس فيِه  موثوقـٍة جنحـِت العـرُب ثقٌل كما يقوُل الّنحاُة، ذلَك أنَُّه ُمياِثُل كسَر الياِء يف حنو قولَك: مررُت ِبَظْيبٍ

:18فيها إىل إسكاِن ياِء املُتكّلِم الساكِن ما قبَلها، ويف ذلَك تقويٌة وتعزيٌز ملْن كسَر الياَء، قاَل الّشاعرُ 
املََرِضيِّ َت بِ نْ ا أَ ُه مَ َلْت لَ قاَ ا ِيفِّ ا تَ يَ كِ ْل لَ ا هَ اَل هلََ قَ 

:19قاَل اآلخرُ و 
بِ اِت َعَقارِ ذَ َسْت بِ يْ اِلِدِه لَ ِلوَ عَليِّ لَِعْمرٍو نِعمٌة بعَد نِعمٍة 

)20خبْفِض الياِء من (ِيفِّ) .  21، و (عَليِّ
نسـَب الفـرّاُء إىل بعـِض قـيٍس إقـراَر األلـِف وفـتَح اليـاِء، وإىل ُهـذيٍل قـَْلـَب األلـِف يـاًء، وإدغاَمهـا يف يـاِء املـتكّلِم، يف إضافِة املقصوِر إىل ياِء املـتكّلِم ب ـ و 

يـاِء، ويـا ُبشـراَي ﴾ بنصـِب ال﴿]19[يوسـف: :" وقولُُه: ﴿ يا ُبْشَرى هذا ُغالٌم ﴾]39: 2[وظاهُر كالِمِه أنَّ هذه اللغَة أيًضا لبعِض بين ُسليٍم، قاَل 
:  22: يا ُبشريَّ. كلُّ ألٍف أضاَفها املُتكّلُم إىل نفِسه جعَلتها ياًء ُمشّددًة. أنشدين القاسُم بُن معنٍ وهي لغٌة يف بعِض قيٍس. وُهذيلٌ 

َترُكوا َهَويَّ َوَأعنَـُقوا ِهلََواُهُم    
فإنّه أرَوى مّين".وقاَل يل بعُض بين ُسليم: آتيَك مبوِيلَّ 

. وأّمـا 23د حكى هـذه اللغـَة"وأّكَد الّزّجاُج أنَّ قلَب األلِف ياًء وإدغاَمها يف ياِء املتكّلِم لغٌة ِهلُذيٍل، وذكَر أنّه" ليَس أحٌد من النحوّيَني إالّ وق
، حكاهــا عيســى بــُن ُعمــَر عــن هــا يف يــاِء املــتكّلِم لغــٌة مل يُعّينهــا ســيبويهِ أبــو حّيــاَن فــذكَر أنَّ إقــراَر األلــِف لغــُة أكثــِر العــرِب، وأنَّ قلــَب األلــِف يــاًء وإدغامَ 

. وقــوُل أيب 24ليــِه أكثــُر العــرِب"قــريٍش، وأنَّ ابــَن مالــٍك وابــَن بطّــاٍل عّيناهــا ِهلـُـذيٍل، مثَّ قــاَل:" وال حنــتُم ذلــَك عنــَدهم بــل ُجييــُزوَن القلــَب واإلقــراَر الــذي ع
اِء:" وُهذيٌل: يا ُبشريَّ. كلُّ ألٍف أضاَفها املُتكّلُم إىل نفِسه جعَلتها ياًء ُمشّددًة".حّياَن هذا حمجوٌج بقوِل الفرّ 

ـ ُهَو وِهَي: 3
ِم ، مـن غــِري أْن يعـزَو هـذا التســكَني إىل أحـٍد، قـاَل:" وكــلُّ الأو الفـاِء أو ُمثَّ َض الفـرّاُء لتســكِني اهلـاِء ِمـن (ُهــَو) و (ِهـَي) إذا ُسـبَقا بــالواوِ رَ وَعـ

سـُر َمـَع الـواِو علـى األصـِل. وإّمنـا أمٍر إذا اسُتؤنَِفْت ومل يكْن قبَلها واٌو وال فـاٌء وال ُمثَّ ُكِسـرْت. فـإذا كـاَن َمَعهـا شـيٌء ِمـن هـذه احلـروِف ُسـّكَنْت. وقـد ُتك
.]1:285[ختفيُفها كتخفيِفهم (َوْهَو) قاَل ذاَك، (َوْهَي) قالْت ذاَك"

مـن العـرِب اكثـريً وقد وقـَف سـيبويِه عنـَد هـذ
اِء مـن غـِري أْن ُيشـَري وذكـَر الّرضـيُّ أنَّ تسـكَني هـاِء (ُهـَو) و (ِهـَي) جـائٌز بعـَد الـواِو والفـاِء والِم االبتـد.25اهلـاَء يف هـذه احلـروِف علـى حاِهلـاهذِه َيَدُعوَن 

.27إىل جندٍ هاعزا ، إالَّ أنَّ أبا حياَن 26إىل أصحاِب هذِه اللغةَ 
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ا ُجعـَل كالكلمـِة وإسكاِن هاِء (ُهَو) و (ِهَي) َمَع هذِه األحرِف حدٌث صويتٌّ مردُُّه ختفيُف ثقِل النطقِّ الناتِج عـن كثـرِة احلركـاِت وتواليهـا فيمـ
، بإســكاِن اهلــاِء؛ ألنَّ الفــاَء َمــَع ِهــَي قــد ﴾فـَْهــَي َكاِحلَجــاَرِة ﴿]: 74[البقــرة: ﴾َفِهــَي َكاِحلَجــاَرِة ﴿وجيــوُز يف قولِــِه تعــاىل: ":28الواحــدِة، يقــوُل الّزّجــاجُ 

يف اللهجــاِت العربّيــِة، كمــا يف . وظــاهرُة إســكاِن املُتحــّرِك فيمــا كــاَن كلمــًة واحــدًة ظــاهرُة فاشــيةٌ "َجَعَلــِت الكلمــَة مبنـــزلِة َفْخــٍذ، فُتحــذُف الكســرُة اســتثقاالً 
َجيَْمُعُكـْم )، لكثـرِة (، بسـكوِن العـِني مـن ]9[التغـابن: كقراءِة: ﴿ يوَم َجيَْمُعُكْم لِيَـوِم اَجلْمـِع ﴾

َــا ُنْطِعُمُكــْم ِلَوْجــِه اهللاِ  حنــو: َعْلــَم، وقــْد … قــاَل األخفــُش: " و، 29، بســكوِن املــيِم مــن (ُنْطِعُمُكــْم )]9[اإلنســان: ﴾تــوايل احلركــاِت، وكقــراءِة: ﴿ ِإمنَّ
.30ُضْرَب، وحنو ذلَك. مسعُت من العرِب من يقوُل: َجاءْت ُرُسْلنا، جزَم؛ وذلَك لكثرِة احلركِة"

، حنــو: َحْســَن، واألصــُل: َحُســَن، فُأســكنِت الســُني علــى ، وقــد يكــوُن يف غريِهــا]47: 2[وهــذا النــوع مــن التخفيــِف يكثــُر يف حــروِف احللــقِ 
ـــا مـــا عينُـــُه مفتوَحـــٌة ، َكَجَمـــٍل، فهـــَو أخـــفُّ علـــيهم مـــن امل31التخفيـــفِ  ضـــموِم أو ، كمـــا أنَّـــُه ُمقيـــدٌة عنـــَدهم فيمـــا كانـــْت عينُـــُه مضـــمومًة أو مكســـورًة، أمَّ
.34هو شاذٌّ، ال يُقاُس عليهِ ، وما جاَء منُه ف33، فال ُخيّفُف؛ لكثرتِِه يف كالِمهم32الكسورِ 

ـ الُم األمِر:4
وُتســّكُن إذا كــاَن مَعهــا شــيٌء مــن كقولِــَك: لِــتَـُقْم، ُتكســُر إذا كانــْت مســأنفًة غــَري مســبوقِة بــواٍو وال فــاٍء وال ُمثَّ،  الفــرّاُء أنَّ الَم األمــِر ذكــَر أنّ 

ــتَـقُ هــذه احلــروِف،   ــتَـُقْم أو ُمثَّ ْل ــتَـُقْم أو فـَْل ــَك: َولِــتَـُقْم، وأضــاَف خاّصــًة علــى األصــِل،ْم، ُمثَّ ذكــَر كقولِــَك: َوْل أنَّ بــين ُســليٍم كقوِل
ٌء :" وكـلُّ الِم أمـٍر إذا اسـُتؤنِفْت، ومل يكـْن قبَلهـا واٌو وال فـا]102[النسـاء: فـَْلـتَـُقْم ﴾يف قولِه تعاىل: ﴿]285: 1[

وبنــو ُســَليٍم يفتُحــوَن الــالَم إذا اســُتؤنِفْت، … وال ُمثَّ ُكِســرْت. فــإذا كــاَن مَعهــا شــيٌء مــن هــذه احلــروِف ُســّكنْت. وقــد ُتكســُر مــَع الــواِو علــى األصــِل 
ونقـَل أبـو حيّـاَن عـن الفـرّاِء مـا قالَـه يف لغــفيقولُـوَن: لَـيَـُقْم زيـٌد، وجيعلُـوَن الـالَم منصـوبًة يف كـلِّ جهــٍة".

ــيَـُقْم، اليــاِء بعــَدها"، أي تُفــتُح إْن فُــتَح تاليهــا،  قبــَل الكســِر فــال تُفــتُح، بــل ُتكســرُ 35خبــالِف مــا إذا انكســَر حنــو: لِِتئــذْن، أو انَضــمَّ حنــو: لُِتكــرْم"حنــو: َل
والضمِّ.

ـاُج ِم غِري املسبوقِة بأحِد أحرِف العطِف بناًء علـى لُغـِة بـين ُسـليٍم، فقـد منَعـُه آخـروَن ورفُضـوُه، فـذا وإذا كاَن الفرّاُء قد قَِبَل فتَح الال خطـَّأَ الزَّجَّ
خـريَن أْن َتسـُكَن ، وإذا كاَن أيًضا قد أجاَز أْن ُتكسَر الـالُم َمـَع الـواِو خاّصـًة علـى األصـِل، فاللغـُة اجليّـدُة عنـد آ36الَم التوكيِد"ورفَضُه؛" لئال ُتشبهَ ذلَك 

ا بعـَدمها، وصـارتَ غُري ُمنفصـلتِني عّمـماَمَعها وَمَع الفاِء؛ 
.37؛ ِلشـبِهها بـالواوِ بعَد ُمثَّ العربِ قوٌم ِمن على أنَُّه قد سّكّنها بعَد ( ُمثَّ ) هو اجلّيَد ؛ ألنَّ ( ُمثَّ ) منفصلٌة؛ 

الالِم َمَع الفعـِل قـد ُجعِـل صويتٌّ جنحْت إليِه العرُب للتخفيِف من ثقِل اللفِظ احلاصِل بَتتابُِع احلركاِت يف الكلمِة الواحدِة، ذلَك ألنَّ حرَف العطِف َمعَ 
.  ةٍ اجلميُع ككلمٍة واحد

ـ أحَد َعَشر:5
فيقــوُل: أحــَد لكثــرِة احلركــاِت، ختفيًفــا؛ أنَّ ِمــن العــرِب َمــن ُيســّكُن العــَني مــن َأَحــَد َعَشــَر وَثالثَــَة َعَشــَر إىل ِتْســَعَة َعَشــَر يف املــذّكِر الفــرّاُء ذكــَر 

ْد َمــن هــم هــؤالِء العــربُ ْعَشــَر، و ثالثــَة ْعَشــَر،  :" فــإنَّ العــرَب تنِصــُب مــا بــَني َأحــَد َعَشــَر إىل ِتْســَعَة َعَشــَر يف اخلْفــِض ]3:203[قــاَل ،ولكّنــُه مل ُحيــدِّ
يف املـذّكِر 38ِتسـَع َعْشـَرَة؛ ألنـَُّهـم إّمنـا خفُضـواوالّرْفِع، وِمنهم َمن ُخيفُِّف العَني يف ِتْسَعَة َعَشَر، فَيجزُم العَني يف الذُّكراِن، وال ُخيفُِّفها يف: ثـالَث َعْشـَرَة إىل

الـذُّكراِن ال ُخيفَّـُف العـُني؛ ألنَّ ِة احلركاِت. فأّما املؤّنُث فإنَّ الشَني من َعْشرٍة ساكنٌة، فلم ُخيفُِّفوا العَني منها فيلتقـي سـاكناِن. وكـذلَك: اثنـا َعَشـَر يفلكثر 
، فالّـذي يتبـّدى مـن حـديِث األلَف من اثنا َعَشَر ساكنٌة، فال يسُكُن بعَدها آخُر فيلتقي سـاكناِن". الفـرّاِء أنَّ إسـكاَن العـِني مـن َعَشـَر يف العـدِد املركـبِّ

الكلمـَة الواحـدَة، لـذا كـاَن مثـُل سوى اثين َعَشر، لغٌة لبعِضهم، وأنَّ هذا اإلسكاَن باعثُُه األّوُل ثقُل النّطِق النـاتِج عـن كثـرِة احلركـاِت وتواليهـا فيمـا ُيشـبُه 
سـاِن، وتقلـيالً مـن اجلهـِد العضـليِّ املبـذوِل يف نطـِق الكلمـِة، ويشـرتُط الفـرّاُء هلـذا التسـكِني أالّ يُـؤّدي إىل التقـاِء هذا اإلسكاِن جائزًا عنُده ختفيًفا على الل

ساكنِني، فلو وقَع ذلَك، كما يف: اثنْا ْعَشَر، وثالَث ْعْشَرَة؛ المتنَع التسكُني. 
: 40وأيب عمـرٍو أنـَُّهمـا قـرأَاالقعقـاِع ، وعـن ابـِن 39بالوصـلِ ﴾َعَليَها ِتْسَعَة ْعَشرَ ﴿قرأَ: وَيشهُد ملا ذهَب إليِه الفرّاُء ما ُروَي عن أيب جعفٍر أنَّهُ 

، على غِري عادتِِه، أْن يُوافَق الفراَء إْذ ذهَب ذلكُم املذهَب.41ولعَل تَينَك القراءتِني حادي أيب جعفٍر الّنحاسِ ،]4[يوسف: َأَحَد ْعَشَر ﴾﴿
الفرّاُء ما أجاَز، ومينُع ما منَع، وكال املُجاِز واملُمتنِع مسموٌع عن العرِب، مرويٌّ عنهم. فأّما األّوُل فقد َكَفى ما ذُِكَر ولعلُه غريٌب أْن ُجييزَ 

ا ْعَشرَ نَ ﴿ اثْـ : 43، أو عنُه وعن ابِن القع42آنًفا عن َرْجِع القوِل فيِه، وأّما الثاين، فال وجَه لردِّ حنِو: اثنْا ْعَشَر، وقد ُروَي عِن ابِن ُهبريَةَ 
هذا من جهٍة ومن جهٍة ُأخرى فردُّ الفرّاِء حنَو: اثنْا فجمَعا بني ساكنِني؛ األلِف والعِني، على حدِّ قوِهلم: التقْت َحلقَتا الِبطاِن.،]26[التوبة:رًا ﴾هْ شَ 
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44إىل الكوفيَني، فقد ُنسَب إليِهم مجيًعاْعَشَر، جيعُل املرَء يف شكٍّ مطلٍق كّلما نسَب الّناسُبوَن شيًئا 

والفرّاُء، كما ال خيَفى على ذي ُلبٌّ من رؤوِسهم.
ياِء معدي َكرَب حذِفها من ، كاوقد يكوُن ُمناسًبا أْن نذكَر أنَّ حركَة صدِر 

احلركاُت ، وهذا ثقيٌل وخباّصٍة يف مطلًقا، وحقُّها أْن ُحتّرَك بالفتِح، كحضَرموَت. ووجهُه أنَّ الكلمتَني صارتا ككلمٍة واحدٍة، فلو ُحرّكِت الياُء لتواَلتِ 
.4546الياِء بعَد الكسرةِ 

(ب) ـ حذُف احلرِف وإثباتُه 
ا، يف بعــِض األبنيــِة 

الّلغويِة، كـ (أَنَا)، وياِء املتكلِِّم، وواِو اجلماعِة، وذلَك، واملنقوِص.
ـ أَنَا:1

فيقـــوُل: أَنَـــا، واستشـــهَد صـــًال، مـــن يُثبـــُت األلـــَف يف الضـــمِري (أنـــا) وقًفـــا ووَ مـــن غـــِري أْن ُيســـّمَيهم، أنَّ مـــَن العـــرِب،]2:144[ذكـــَر الفـــرّاءُ 
38[الكهــف: ﴾ا ُهــَو اهللاُ َريبِّ َلِكنَّــ﴿ بقولِــِه تعــاىل: 47

:49عرِ ؛ كما ذكَر أنَُّه جيوُز حذُفها يف غِري القرآِن، واستشهَد لذلَك بقوِل الّشا48الكالُم، ُمثَّ أُدغمِت نوُن (أنا) َمَع نوِن (لكن)
َوتـَْقِليَنِين َلِكنَّ ِإيَّاَك ال أَْقِليَوتـَْرِمَنِين بِالطَّْرِف َأْي أَْنَت ُمْذِنٌب 

واِهللا، يريــدوَن: لكــْن أنــا أي: لكــْن أنــا إيّــاَك ال أقلــي، فُحــذفِت اهلمــزُة، فتالقــِت النونــاِن، فكــاَن اإلدغــاُم؛ ومبــا حكــاُه الكســاِئيُّ عــن العــرِب تقــوُل: لكــنَّ 
وقـَف: أَنَـْه، ِض العِرِب يقـوُل إذا وعْن بعِضهم يقوُل: إنَّ قائٌم، يريُد: ِإْن أَنا قائٌم، فرتَك اهلمَز يف املوضعِني، وأدغَم. وأشاَر الفرّاُء إىل لغٍة ُأخَرى لبعواِهللا؛

.وعزا هذه اللغَة إىل ُعليا متيٍم وُسْفلى قيسٍ باهلاِء، 
، وهي قراءٌة موافقـٌة هلـذِه اللغـِة، ﴾َلِكنَّا ُهَو اهللاُ َريبِّ ﴿ الِء قرأَ باهلاِء يف الوقِف (لكّنْه) من قولِِه تعاىل: أنَّ أبا عمرِو بِن الع50وذكَر الزخمشريُّ 

و رّيب). وكلتـا القـراءتِني تشـهُد إلـَه إالّ هـوتشهُد هلا، كما ذكَر أنَّ ُأيبَّ بَن كعٍب قرأَ: (لكْن أَنَا ُهَو اهللاُ َرّيب) على األصـِل، وأنَّ عبـَد اِهللا قـرأَ: (لكـْن أنـا ال
إىل لغـِة مـن يقــُف علـى الضـمِري (أنـا) باهلــاِء، وعـزا ذلـَك لــبعِض الطّـائّيَني، وجعـَل منــُه قـوَل حـاٍمت:  هكــَذا 51لُِلغـِة مـن يثبـُت األلــَف وصـًال. وأنبـَه الّرضــيُّ 

أنَّ ذلَك قليٌل، كقوِل الّشاعِر:53، وحذا حذوُه البغداديُّ 52فـَْزِدي أَنَهْ 
ِمْن َكثْـَرِة التَّْخِليِط َأينِّ َمْن أَنَهْ َلْو ُكْنُت أَْدرِي فـََعَليَّ َبَدنَْه 

أللِف، واوللّنحوّيَني يف اهلاِء يف (أَنَْه) وجهاِن؛ أْن تكوَن بدالً من األلِف يف (أنَا)؛ ألنَّ األكثَر يف االستعماِل إّمنا هو (أنا) با
االسـُم "، وإىل هذا ذهَب أبـو جعفـٍر الّنّحـاُس، قـاَل:54أو أْن تكوَن ُأحلِقْت لبياِن احلركِة، كما ُأحلقِت األلُف، فتكوُن قائمًة بنفِسها، كما األلُف كذلكَ 

.55"(َأَن)، فإذا قلَت: أَنَا، أو: أَنَْه، فاأللُف واهلاُء لبياِن احلركةِ 
أنَّ إثبـاَت األلـِف 57وأّكـَد الّرضـيُّ .56متـيمٍ فقـد عزاهـا غـريُُه إىل بـين إىل قوٍم خمصوِصَني، إثباَت ألِف (أَنَا) وصالً وَوقًفا مل يعُز اُء وإذا كاَن الفرّ 

، فـــذكَر أنَّ ألــَف (أنــا) ال تثبـــُت وصــالً يف الكــالِم إال إذا كــاَن بعـــَدها مهــزٌة ســواٌء أكانـــْت مكســورًة حنــو: أنـــا ِإذْن 58ّصــَل بعــُض الّنحــوّينيَ وف
]، 143[األعــراف: ﴾أَوَُّل َوأَنَــا﴿]، وقولَــُه تعــاىل: 258[البقــرة: ﴾أَنَــا ُأْحيِــي﴿قــوَل اِهللا تعــاىل: 59ُأكرَمــَك، أم مضــمومًة أو مفتوحــًة، كقــراءِة نــافعٍ 

60:
َناَماأَنَا َسْيُف الَعِشريَِة فَاْعرُِفوِين  ُمحَْيًدا َقْد َتَذرَّْيُت السَّ

. ويف ظـّين أنـَُّه ال ضـَري مـن ﴾أَنَـا ُأْحيِـي﴿إثبـاَت األ61ومنَع أبو جعفٍر الّنحـاسُ 
إثباِت ألِف أنا ُمطلًقا، ما داَم الّسماُع يَعُضُدُه.

ـ ياُء املُتكّلِم:2
أكاَن قبَلها نوٌن أم مل يكْن، وذكَر أنَّ مَن العرِب َمن يُثبُتهـا، وأنَّ مـنهم َمـن حيـذُفها، ولكنّـه سواءٌ ُحتذُف،املتكّلِم ياءَ أنَّ أشاَر الفرّاُء إىل لقد 

ْد أصحاَب كلِّ لغٍة، قاَل  ْن َحاجُّوَك فـَُقـْل َأْسـَلْمُت َوْجِهـَي إِ فَ يف أثناِء وقوِفه على قولِه تعاىل: ﴿] 394، و 90: 1وينظر .201ـ 1:200[مل ُحيدِّ
ا َدَعـاِن ذَ َدْعـَوَة الـّداِع إِ ." للعـرِب يف اليـاءاِت الـيت يف أواِخـِر احلـروِف مثـل: اتّـبَعِن، وأكـرمِن، وأهـانِن، ومثـل قولِـه: ﴿]20[آل عمـران: َمِن اتـَّبَـَعِن ﴾ِهللا وَ 

أْن حيذُفوا الياَء مرًة، وأْن يُثِبتوها مّرًة. فمن حذفَ ]80[األنعام: َهَداِن ﴾دْ قَ وَ ﴿]186[البقرة:﴾
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ــوَن ذلــَك يف اليــاِء، وإنْ  مل يكــْن قبَلهــا نــوٌن، كالّصــلِة، إذ ســكَنْت وهــَي يف آخــِر احلــروِف، واســُتثقَلْت فحــِذفْت. وَمــن أمتّهــا فهــو البنــاُء واألصــُل. ويفعُل
فيقوُلوَن: هذا ُغالمي قد جاَء، وغالِم قد جاَء".

ـ واُو اجلماعِة:3
كقـوِهلم يف َضـَربُوا: قـد يف الفعـِل املاضـي املُسـنِد إىل الـواِو،  وُعليا قيٍس حذَف ضمِري اجلماعِة الواِو اكتفاًء بضّمِة مـا قبلَـهعزا الفرّاُء إىل هوازنَ 

ِمجاٍع، اكُتِفَي بالضّمِة قبَلها، فقـاُلوا يف َضـَربُوا: قـد َضـَرُب، :" وقد ُتسقُط العرُب الواَو، وهي واوُ ]1:91[َضَرُب، ويف قاُلوا: قد قَاُل، وأجاَز ذلَك، قالَ 
:62، ُمثَّ ذكَر من الّشواهِد على هذِه اللغِة قوَل الّشاعرِ وُعليا قيٍس"ويف قَاُلوا: قد قَاُل ذلَك، وهي يف هوازنَ 
َوال يَْأُلو َهلم َأَحٌد ِضرَارَاِإَذا ما َشاُء َضرُّوا َمْن أَرَاُدوا 

:63ريُد: شاُؤوا، وقوَل اآلخرِ ي
َكأَنـَُّهْم ِجبََناَحي طَائٌِر طَاُرواَمَىت تـَُقوُل َخَلْت ِمْن َأْهِلها الّداُر 

:64يريُد: تُقوُلوا، وقوَل الّشاعرِ 
وََكاَن َمَع اَألِطّباِء اُألَساةُ فـََلو أنَّ اَألِطّبا َكاُن َحْوِيل 

لفــرّاِء أشــاَر إىل هــذِه اللغــِة، وعزاهــا إىل نــاٍس كثــٍري مــن قــيٍس وأســٍد، واستشــهَد هلــا خبمســِة أبيــاٍت ســاَقها كلَّهــا شــواهَد قبــَل ا65يريـُد: كــانُوا. وكــاَن ســيبويهِ 
:66لطريقٍة هلْم يف إنشاِد القوايف، حيذُفوَن الواَو اليت هَي عالمُة املُضمِر. واألبياُت هي قوُل الّشاعرِ 

ملَْ أَْدِر بـَْعَد َغَداِة الَبِني َما َصَنعُ ُهُم ال يـُْبِعِد اهللاُ ِإْخَوانًا تـَرَْكتُـ 
:67واألصُل ما صنُعوا، فَحذَف الواَو اكتفاًء بالّضمِة عنها، وقولُهُ 

َنا ِبَسْوٍف ِمْن حتَِيَِّتها  َسْوَف الَعُيوِف َلرَاَح الرّكُب َقْد قَِنعُ َلو َساَوفـَتـْ
:68مِة، وقولُهُ يريُد: قَنُعوا، فحذَف الواَو اجتزاًء عنها بالضّ 

َتْدُعو الَعرَاِنَني ِمْن َبْكٍر َوَما َمجَعُ طَاَفْت بَِأْعالِقِه َخْوٌد َميَانَِيٌة 
:69أي: مجُعوا، فحذَف الواَو اكتفاًء بالضّمِة قبَلها، وقولُهُ 

َوقـُْلُت ِلُشقَّاِع املَِديَنِة أَْوِجفُ َجَزيت ابَن أَْروضى بِاملَِدينِة قـَْرَضه 
:70وِجُفوا، وقوُل اآلَخرِ يريد: أ

مُ َوَأْعَلُم ِعْلَم اَحلقِّ َأْن َقْد َغَويـُْتُم  َبِين َأَسٍد فَاْسَتْأِخُروا أَو تـََقدَّ
:71ما ذُِكَر قوُل الّشاعرِ إىل أي: فتقّدُموا، فحذَف الواَو كما حذَفها فيما تقّدَم. ومن الّشواهِد على حذِف الواِو اجتزاًء بالضّمِة عنها إضافًة 

َعَلى اجلَِباِل الصُّمِّ الْرَفضَّ اجلََبلْ َلْو َأنَّ َقوِمي ِحَني أَْدُعوُهْم َمحَْل 
.  72أراَد: محُلوا، فحذَف واَو الضمِري اجتزاًء مبا قبَلها من الضمِّ 

ًة لبعِض العرِب، كما نصَّ علـى ذلـَك سـيبويِه حنَو ما سيَق من قبيِل الّضرورِة الّشعريِّة، وليَس لغ73والعجيُب أْن جيعَل غُري واحٍد من الّنحوّينيَ 
يقـِة الّلغويّـِة؛ ذلـَك ويف ظّين أنَّ محَل ما سبَق من نصوٍص ُحِذُف منها واُو اجلماعِة على أنَّ ذلَك ضرورٌة شعريٌّة فيِه بعـٌد عـن الواقـِع وجمافـاٌة للحقوالفرّاُء.

قَـْد ﴿وال يصحُّ محُل كتاِب اِهللا على الّضرورِة. فمن ذلَك قراءُة طلحَة بِن مصـرٍف قـوَل اِهللا تعـاىل: ألنَّ مثَل هذا احلذِف وقَع أيًضا يف كتاِب اِهللا تعاىل، 
قـراءُة ابـِن . ومنهـا أيًضـا174[املؤمنون: ﴾أَفـَْلُح املُْؤِمُنوَن 

أنَّ هـذا الوجـَه 75]، واألصُل: َأْن يتمُّوا باجلمِع، فحذَف الـواُو اكتفـاًء بالضـّمِة، وذكـَر ابـُن هشـامٍ 233[البقرة: ﴾ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمُّ الرََّضاَعَة ﴿ُحميصٍن: 
] 154[األنعــام: ﴾َمتَاًمـا َعلَـى الّـِذي َأْحَسـُن ﴿: 76قـراءِة حيـىي بــِن يَعمـرَ حسـٌن محـالً للجمـِع علـى معـَىن(َمْن). ومنهـا كــذلَك أنَّ الّتربيـزيَّ ذكـَر أنَّ وجـَه 

.77بالرفِع؛ أنَّ األصَل أحسُنوا، فُحذفِت الواُو اجتزاًء بالّضمِة عنها
الفــرّاُء، ولــيَس مــن قبيــِل كمــا نــصَّ وُعليــا قــيسٍ نُ هــواز وال ريــَب يف أنَّ هــذِه القــراءاِت تُعــّزُز وتؤّكــُد أنَّ هــذا احلــذَف لغــٌة لــبعِض العــرِب، هــم 

صــورًا علــى الضــرورِة. فــذا ابــُن الّضــرورِة الّشــعريِّة. وُيســتأنُس هلــذا الــرأِي أيًضــا بــأنَّ غــَري واحــٍد مــن الّنحــوّيَني أّكــَد أنَّ هــذا احلــذَف لغــٌة للعــرِب، ولــيَس مق
الفتِح يف حنِو: َضَرَب، وليَس على الّضمِّ؛ لئالّ يلتبَس فعُل الواحِد بفعـِل اجلماعـِة ، يستنُد عليها لُيربَّر أنَّ الفعَل املاضَي ُبَين على78يعيَش، يف أحِد قوليهِ 

مِّ اللتـبَس ومل َجيُْز َأْن يُبَىن على الضمِّ؛ ألنَّ بعَض العرَب جيتزُئ بالضّمِة عن الواِو، فيقوُل يف قاُموا: قَاُم... فلو ُبِينَ علـى الضـ":79يف بعِض اللغاِت، قالَ 
."بعِض الّلغاِت، فُعدَل عن الضمِّ خمافَة اإللباسِ باجلمِع يف
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ـ اسُم اإلشارة:4
.]1:109[" ذلــك وتلــَك لغــُة قــريٍش، ومتــيٌم تقــوُل: ذاَك وتيــَك"وحذِفها، فــذكَر أنَّ ،اإلشــارةِ اســمِ عــرَض الفــرّاُء إلثبــاِت الــالِم والكــاِف يف 

أنَّ كـالُم الفـرّاِء يُفيـُد  و . 80أهَل احلجاِز بقـريٍش، وجعـَل متيًمـا مـن أهـٍل جنـٍد، وأضـاَف إلـيهم قيًسـا وربيعـةَ ونقَل أبو حّياَن قوَل الفرّاِء هذا، إالَّ أنّه استبدلَ 
تبــَة ، ويُفيــُد أنَّــه ال مر َع الكــافِ الــالِم َمــإســقاُط الــالِم َمــَع الكــاِف، ولغــَة متــيٍم وهــي إثبــاُت يف اســِم اإلشــارِة املتصــلِة بــِه الكــاُف لُغتــِني؛ لغــَة قــريٍش وهــي 

يف ردِّ رْأِي مـن ذهـَب إىل أنَّ املقـروَن بالكـاِف دوَن الـالِم حكايُة الفرّاِء هذه كانـْت عمـاَد ابـِن النّـاظِم و للُمشاِر إليِه من حيُث التوّسُط والبعُد لدى متيٍم. 
دوَن الـالِم للُمتوّسـِط، وأنَّ املقـروَن بالكـاِف َمـَع الـالِم للبعيـِد، وهـو 

حلجـازّيَني إذا مل يُريـُدوا القريـَب ال يقولُـوَن حتكٌُّم ال دليَل عليِه، ويكِفي يف ردِِّه أنَّ الفرّاَء َحَكى أنَّ إخالَء (ذلَك) و (تلَك) من الالِم لغُة متيٍم، فُعِلَم أنَّ ا
.81لَك، وأْن ليَس السِم اإلشارِة عنَدهم إالّ َمرتبتاِن: قرٌب وبُعٌد"إّال ذلَك وت

وإذا كاَن األكثروَن ذهُبوا إىل أنَّ الالَم يف ذلَك وتلَك زيدْت ملعرفِة مرتبِة املُشاِر إليِه، فقد ذكَر الُعْكَربيُّ وجًها آخرَ 
لــئالّ 

يـاَء قبَلهـا ُحـِذفْت ، وبقيـْت سـاكنًة يف (تْلـَك)؛ ألنَّ ال
.82لئّال تقَع الياُء بَني كسرتنيِ 

ِء لغتِني؛ املـدَّ وهـي لغـُة وقد يكوُن من املناسِب أْن نذكَر يف سياِق ما نقَله الفرّاُء من لغاٍت يف أمساِء اإلشارِة أنَّ أبا حّياَن نقَل عنُه أنَّ يف أوال
.83احلجاِز، والقصَر وهي لغُة متيمِ 

:  املنقوصُ ـ 5
َمـــن يـَْهـــِد اهللاُ فـَُهـــو املُْهَتـــِد َر الفـــرّاُء أنَّ للعـــرِب يف فاعـــٍل ممّـــا كـــاَن منقوًصـــا، ودخلْتـــُه األلـــُف والـــالُم لُغتـــِني؛ حـــذَف اليـــاِء كقولِـــه تعـــاىل: ﴿ذكـــ

ــُل ، مــن غــِري أْن يُعــّنيَ أصــحاَب كــلِّ لغــ]178[األعــراف: فـَُهــو املُْهَتــِدي ﴾]17[الكهــف: ﴾ ٍة. وقــد صــّوَب اللغتــِني، وَفضَّ
َع وجـوِد األلـِف والـالِم فيـِه، وذكـَر أنَّ َمـن َحـذَفها َحـذَفها كراهيـَة زيـادِة مـا مل يكـْن فيـِه، وهـو اليـاُء، حـَني أُدخلـِت األلـُف إثباَت الياِء؛ المتناِع التنـويِن َمـ

.]1:201[والالُم 
إىل أنَّ بعَض العرِب، دوَن 84وأنَبَه الّرضيُّ 

ذَفها َوقًفـا ] يُوجـُب حـ10، و 9[الرعـد: ﴾الَكِبُري املُتَـَعاِل َسـَواٌء ِمـْنُكمْ ﴿ولِثقِل الياِء املكُسوِر ما قبَلها، وذكَر أنَّ من حيِذُفها يف الوصِل، كقولِِه تعاىل: 
ِ◌ لغـٌة عنـَد الفـرّاِء، مـن غـِري أْن 85كذلَك وأشاَر  بإسكاِن ما قبَلها. 

.  86يُعّنيَ هو أيًضا أصحاَب هذه اللغةِ 
وهلـذا احلـذِف ،لتـوايل األمثـالِ ثِة إىل أنَّ ضّمَة املنقوِص وكسرتََه معّرفًا باأللِف والـالِم، ُحتـذُف وقد يكوُن ُمناسًبا أْن ُنشَري يف سياِق هذِه املُباح

أمثـاٍل أنَّ ياءُه مقّدرٌة بكسرتِني، وهي مضمومٌة، أو مكسـورٌة، ومـا قبَلهـا مكسـوٌر، فتجتمـُع أربـُع حركـاٍت أمثـاٍل إْن كـاَن مكسـورًا، وغـِري طريقاَن؛ اُألّوىل 
أنَّ اليـاَء حـرٌف خِفـيٌّ، ، والثانيـُة مضـموًما ، فتحـذُف األخـريُة منهـا، وهـي عالمـُة اإلعـراِب، فيكـوُن إعرابُـُه ُمقـّدرًا لثقـِل اجلمـِع بـَني أربـِع احلركـاتِ إْن كانَ 

.88ياِء املنقوِص حتريكَ ، على أنَّ 87وحتريَكُه تكلٌُّف إلبانِته مبا هو أضعُف منُه، وذلَك فيه مشّقٌة يف النُّطقِ 
ثانًيا: القلُب المكاني

ــةِ  . وهــذا املفهــوُم واضــٌح يف ذهــِن الفــرّاِء حينمــا 89يــدوُر مفهــوُم القلــِب املكــاينِّ يف فلــِك تقــدِمي صــوٍت صــامٍت وتــأخِري آخــَر يف الكلمــِة العربّي
. ففي أثنـاِء ُوقوفِـِه علـى قـراءِة اَحلَسـِن قولَـُه عـزَّ وجـلَّ: استوقفتُه بعُض املَقُلوباِت الّلغويِّة اّليت فّسَرها ِإالَّ َمـْن ُهـَو َصـاُل اَجلِحـيمِ ﴿يف ضوِء الّتباُيِن اللهجيِّ

َن (َصـاُل) اسـَم فاعـٍل . واّلذي يف املصحف:  ِإالَّ َمْن ُهَو َصاِل اَجلِحيِم]، بضمِّ الالِم من ( َصاُل )، ردَّ هذِه القرّاءَة ُمنكـرًا أْن يكـو 163[الصافات: ﴾
أعين (صـاَل). واسـتْأنَس الفـرّاُء ُمفرًدا من (صلى)؛ ألنََّك ال تقوُل من قَضى ورَمى: هذا قَاٌض وال راٌم؛ إالَّ إْن كاَن اَحلَسُن عرَف يف (َصَلى) لُغًة مقلوبًة، 

لتوجيِه قراءِة اَحلَسِن اآلنفِة باإلشارِة إىل طائفٍة من الِبىن الّلغويِّة احمل
رفَع الالَم فيما ذكُروا، فـإْن أراَد واحـًدا فلـيَس جبـائٍز؛ ألنـََّك ال تقـوُل: هـذا قـاٌض وال راٌم، ﴾ِإالَّ َمْن ُهَو َصاُل اَجلِحيمِ ﴿وقرأَ احلَسُن "]:394: 2قاَل[

ِح، وأنشــدِين وإْن عــرَف فيهــا لغــًة مقلوبــًة، مثــل: عــاَث وعثــا، فهــَو صــواٌب. قــد قالــِت العــرُب: ُجــْرٌف هــاٌر وَهــاٍر، وهــَو شــاُك الّســالِح وشــاِكي الّســال
:  90بعُضهم

ْئِب َعاِقيفَلو َأينِّ َرَميُتَك ِمْن بَِعيٍد  َلَعاَقَك عْن ُدعاِء الذِّ
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.  92"لُغتانِ 91. وتكرَر يف مواطَن أخرى]، وال تَِعيثُوا60[البقرة: ﴾َوال تـَْعَثوا ﴿منُه يُريُد: عائق، فهذا ممّا قُلَب. و 
هـم، غـَري أنـَُّه يف وأّكَد الفرّاُء يف موطٍن آخَر علـى أنَّ هـذِه املقلوبـاِت مـن قبيـِل الّتبـاُيِن الّلهجـيِّ لـديهم، وأنَّ بعَضـها أفشـى مـن بعـٍض يف كالمِ 

فهـَو، كمـا تـرى، يـنصُّ :" ومسعـُت بعـَض ُقضـاعَة يقـوُل: اجتحـى مالَـُه، واللغـُة الفاشـيُة اجتـاَح مالَـُه".]2124[قـالَ ِه الّلغـاِت، هذِه املّرِة يعزو بعَض هذ
ٍل فالّـذي يبـدو مـن  ى كـلِّ حـا

لوبـاٌت مردُّهـا تَبـاُيُن الّلغـاِت كالِم الفرّاِء أنَّ األزواَج الّلغويَّة؛ َصاٍل وَصاٌل، وعاَث وعثا، وهاٌر وهاٍر، وشاٌك وشاٍك، وعاٍق وعـائٌق، واجتحـى واجتـاَح؛ مق
ِد الّلهجــيِّ أو مــن املقلــوِب  ـ للحكــِم علــى أنَّ الرتكيــِنب العربّيــِة، كمــا يبــدو منــُه أيًضــا أنّــه ال يشــرتُط ـ يف ِســياِق اإلنبــاِه علــى كــوِن اللّ  فــِظ مــن قبيــِل الّتعــدُّ

؛ لوجــَب أْن يكــوَن اسـُم الفاعــِل مــن 93لغتـاِن، أْن يتصــّرفَا تصــرُّفًا واحـًدا ُمتســاويًا، إذ لــو كـاَن هــذا الشــرُط ملحوظًـا لديــِه، كمــا أنـَُّه ملحــوٌظ لــدى آخـرينَ 
صائٌل، كما أنَّ اسَم الفاعِل من َجَبَذ ـ يف قوِل من قاَل: إنّا مقلوبٌة عن جذَب ـ جابٌذ، ولوجـَب أْن يكـوَن (عـاقي) اسـَم (صاَل) ـ وهَي لغٌة يف (صلى) ـ 

، كـاَن مــن علـى الّتبــايِن فاعـٍل مـن (عقـا)، ال أْن يكــوَن أصـُلُه (عـائق)، فُقلِـَب. ولكــْن ينبغـي اإلشـارُة إىل أنَّ الفـرّاَء، حبْملــِه تلـَك األزواَج املقلوبـَة  الّلهجـيِّ

لّتوقـُُّف علـى أنـَّه ينبغِـي ا
واملقلوبــاُت يف كالِمهــم كثــريٌة، وحنــُن ننتِهــي إىل مــا ثبــَت لنــا عــنُهم، وال ُحنــِدُث يف  ":94عنــَد املســموِع، وال ُجنــاوزُُه فنقــيُس عليــِه، جــاَء يف (لســاِن العــرِب)

ــِع فيهــا، ؛ كمــا أنَّ هـذِه الظّــاهرَة شـ"كالِمهـم مــا مل ينطُقـوا بــِه، وال نقـيُس علــى كلمـٍة نــادرٍة جـاءْت مقلوبــةً  يٌء يّتســُع بـِه أبنــاُء الّلغـِة يف توليــِد البـَىن والّتوسُّ

ثالثًا: المماثلُة 
راِت الّلغويِّة اليت ملَح فيها الفرّاُء أثَر الّتبـاُيِن الّلهجـيِّ اآليت ممّـا ُعـِرَف يف الـدرِس اللغـويِّ احلـديِث بقـانوِن بَني يديَّ يف هذِه املُباحثِة بعُض اإلشا

صـوتاِن ُمّتحـداِن خمرًجـا، ُه إذا التَقى يف الكـالمِ ويعُنوَن بِه أنَّ املُماثلِة اّلذي يرِجُع يف أساِسه إىل ظاهرٍة صوتّيٍة تستهدُف الّتجاُنَس الصويتَّ بَني األصواِت،
يـُــَؤثـَّر يف اآلخــِر، ومينَحــُه كــلَّ أو ُمتقاربــاِن فيــِه، وكــاَن أحــُدمها، مــثًال، جمهــورًا واآلخــُر مهموًســا، حــدَث بيَنهمــا تــأثٌري وتــأثـٌُّر، كــلُّ واحــٍد منهمــا ُحيــاِوُل أنْ 

ُمماثلـــٌة تاّمـــٌة بـــَني الّصـــوتِني، أو جزئيـــًة إْن حـــدثْت ُمماثلـــٌة يف بعـــِض خصـــائِص واملماثلـــُة عنـــَدهم قـــد تكـــوُن ُكليـــًة إْن حـــدثتْ خصاِئِصـــِه، أو شـــيًئا منهـــا.
وتاِن ُمّتصـــلِني متاًمـــا أو 

لفرّاِء من لغاٍت ُموّجهٍة يف ضوِء املُماثلِة:. وممّا جاَء لدى ا95ُمنفصلنيِ 
ــْط بِــِه َوِجْئُتــكَ :يف أثنــاِء وقوِفــه علــى قولِــِه تعــاىل]2:289الفــرّاُء [ـ قــاَل 1 قــاَل بعــُض العــرِب: أحــطُّ، :"]22[النمــل: ﴾﴿ فـََقــاَل َأَحْطــُت ِمبـَـا ملَْ حتُِ

، كمـا ُحيوِّلُـوَن: الظّـاُء صـيـَُّروا الطّـالتاَء فسَكنِت الطّ اءُ اِء. والعرُب إذا لقيِت الطّ اَء مكاَن التّ فأدخَل الطّ  اَء تـاًء يف قولِـِه: ﴿ أََوَعـتَّ اَء تـاًء، فيقولُـوَن: َأَحـتُّ
ــــَواِعِظَني ﴾ ــــدّ . وهــــي يف املصــــحف: أوعظــــت]، والــــذّ 136الشــــعراء: [أَْم ملَْ َتُكــــْن ِمــــن ال . وهــــي يف81آل عمــــران: [اَل تــــاًء مثــــل: ﴿ َأَخــــتُّْم ﴾اَل وال

فالّـذي يتبـّدى اِء طـاًء فيُقـوُل: َأَحـطُّ".اَء إذا كانـْت بعـَد الطّـوِمـن العـرِب مـن ُحيـوُِّل التّـَأَختُّْم ﴾،وَ ، ورأيُتها يف َمصاِحِف عبِد اِهللا ﴿ ]املصحف: وأخذمت
؛ الّلغــُة األوىل، أالَّ تُبــدَل هــذِه األحــرُف تــاًء، وُكــنَّ ســاكناتٍ اَء،جــاوْرَن الّتــإذا الِ والــدّ الِ والــذّ اءِ والظّــاءِ الطّــمــن حــديِث الفــرّاِء أنَّ للعــرِب لغــاٍت ثالثًــا يف 

، وَوَعـتُّ  ، فتكـوُن فتبقى على أصِلها، أي: أحْطُت، ووعْظُت، وأّخْذُت وجَلْدُت، والّلغُة الثَّانيُة أْن تُبدَل هذِه األحرُف تاًء، أي: أحتُّ ، وجلَـتُّ وأَخـتُّ
ًء، أي: أَحـطُّ، املُماثلُة ُكلّيًة ُمّتصلًة رجعيّ 

فتكوُن املُماثلُة ُكّليًة ُمّتصلًة تقّدمّيًة.
ويظهُر من حديِث الفرّاِء أيًضا أنَّ هذِه الّلغاِت ُمتساويٌة، ال تَفاضُ 

أالّ تقلَبهـا طـاًء؛ ألنَّ هـذِه التّـاَء عالمـُة اإلضـماِر، "قوِل بعِض العرِب: َخَبطُّ، بدالً من: َخَبْطُت، ذكَر أنَّ أعرَب الُلغتِني وأجوَدُمها أْن تبَقـى التّـاُء تـاًء، و
ُه لُغّيةً 96"ّمنا جتيُء ملعًىن وإ ، يوِمٌئ إىل أنَّ البياَن، أعين: َجَلْدتُُه، أكثُر يف كالِمهم.97. وكذا وقَف ابُن األثِري على هذِه الظّاهرِة، فعدَّ حنَو قوِهلم: َجَلدُّ
يف أثنــاِء وقوِفـــِه علــى قولِــِه تعــاىل: ﴿ َوَمـــا صــاٌد أو طــاٌء االفتعــاِل ممّــا فــاُؤُه ذاٌل أو ظـــاٌء أو ثــاٌء أو زاٌي أوصـــيغَة ]216ـ 215: 1[ـــ ونــاقَش الفــرّاءُ 2

فذكَر أنَّ للعرِب لغاٍت عّدًة، ّمسى أهَلها حيًنا، وأغفَل ذلَك حيًنا آخَر.، ]49[آل عمران: َتدَِّخُروَن ﴾
ِخُر وَيدَِّكُر، وبعُضـهم يقـوُل: يـّذِخُر ويـذِّكُر، وعبّــَر الفـرّاُء عـن (آ) فإذا كاَنِت الفاُء ذاالً ففي ذلَك لغتاِن للعرِب مقبولتاِن لدى الفرّاِء؛ فبعُضهم يقوُل: يدَّ 

مــن الّلغتــِني. فأّمــا الّــذيَن يقولُــوَن: هــذِه الظــاهرِة بالّتعاقُــِب؛ تعاقــِب صــوَيت الــّداِل والــّذاِل علــى الصــيغِة الواحــدِة، ُمثَّ طَِفــَق الفــرّاُء َيشــرُح طريقــَة تشــّكِل ُكــلٍّ 
فتعــاُل مــن وا التّــاَء إذا ســكنْت واســتقبلْتها ذاٌل دخلــْت التّــاُء يف الــّذاِل، فصــارْت ذاًال، فكرُِهــوا أْن تصــَري التّــاُء ذاًال، فــال يُعــرُف االوجــدُ "
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وا الـّذاَل، فَأمُضـوا الِقيـاَس، ومل يلتفتُـوا إىل أنـَُّه ذلَك، فنظُروا إىل حرٍف يكوُن َعْدالً بيَنهما يف املُقاربِة، فجعُلوُه مكاَن الّتاِء، ومكاَن الّذاِل. وأّما اّلذيَن َغّلبُـ
.  "حرٌف واحٌد، فأدغُموا تاَء االفتعاِل عنَد الّذالِ 

اِل والتّـاِء يف يَـْذختَُِر أدغ ، فصـارِت التّـاُء ُمـوا التّـاَء يف الـذَّالِ وتفسُري قوِل الفرّاِء، َوفَق من يقوُل: يّدخُر، أنَّه ملّا ثـَُقَل علـى الّلسـاِن اجلمـُع بـَني الـذَّ
التـاِء والـّذاِل، وهـو الـداُل، فصـاَر ذاًال حرفًا واحًد ُمـدغًما، وكرُِهـوا أْن تـذهَب التّـاُء يف الـّذاِل، فـَيَـْعَمـى معـَىن االفتعـاِل ويـذهُب، فجـاُءوا حبـرٍف َعـدٍل بـَني 

وإّمنــا جــيَء بالــّداِل ُمشــّددًة بــدالً مــن الــّذاِل والّتــاِء. وقــد اعــرتَض أبــو جعفــٍر اللفــُظ: تــّدِخُروَن، وبنــاًء علــى ذلــَك فلــيَس أحــُد الّصــوتِني مبــؤثٍِّر يف صــاحِبِه، 

أنَّ الـّذاَل حـرٌف جمهـوٌر مينـُع الـنّـَفَس أْن َجيـرَِي، والتّـاَء حـرٌف مهمـوٌس "فكيَف تذهُب الّتاُء ؟ ُمثَّ ذكـَر الّنّحـاُس أنَّ طريـَق صـريورتِِه تـّدِخُروَن،،98يف الثاين
.99"ُروَن، ُمثَّ أُدغمِت الّذاُل يف الّداِل فصاتَر تّدِخرونَ َجيرِي َمَعُه النّـَفُس، فأبدُلوا من خمرِج الّتاِء حرفًا جمهورًا أشَبَه الّذاَل يف جهرِها، فصاَر َتْذَدخِ 

ُر، غّلــَب أهــُل هــذِه اللغــِة، وهــو وأّمــا تفســُري قولِــِه، َوْفــَق مــن يقــوُل: يــّذخُر، فيتمثّــُل يف أنَّــُه ملـّـا ثـَُقــَل يف الّنطــِق اجلمــُع بــَني الــّذاِل والثّــاِء يف يــْذختَ 
نـا ُتوا إىل أنَّ الّذاَل املُدغمَة حرٌف واحٌد، وإّمنا مها حرفاِن، أُدغَم ثانيهما وهو التاُء، يف األّوِل وهـو الـّذاُل. واملالحـُظ هُ القياُس، الذالَّ على التاِء، ومل يلتف

ــاَء، قيــَل أْن تــذوَب يف الــّذاِل الّــيت قبَلهــا، صــارْت أّوالً داًال، أي: تــْذَدخُر، ُمثَّ أُد ِت الــّداُل يف الــّذاِل، َوْفــَق املشــهوِر مــن غمــأنَّ الفــرّاَء ال يلتفــُت إىل أنَّ الّت
ــُه الفــرّاُء قياًســا عــّدُه آخــروَن وجًهــا لــيَس باملرضــيِّ عنــُه، قــاَل أبــو جعفــٍر الّنّحــاسُ  وإْن شــئَت أدغمــَت الــَداَل يف الــّذاِل، ":100مــذاهِب الّنحــاِة. ومــا جعَل

."فقلَت: تّذخُرون، وليَس بالوجهِ 
َر الفـرّاُء أنـَُّه يتعاقـُب علـى الصـيغِة الطّـاُء والظّـاُء، فمـنهم مـن يقـوُل: يطّلـُم، واألصـُل فيـِه: يظـتلُم، فجـاُءوا بالطـاِء َعـدالً (ب) وإذا كاَنِت الفـاُء ظـاًء، فـذك

ــُم، بتغليــِب الظّــاِء علــى التــاِء، أي أنَّ تفســريَمها كتفســِري يــّدخُر ويــّذخُر، وفيهمــا مــن ِل كالّــذي يف يــّدخُر القــو بــَني الظّــاِء والتــاِء، ومــنهم مــن يقــوُل: يظّل
، وهي يظطَلُم، بإبداِل تاِء افتعَل طاًء.101ويّذخُر. وَمثَّ لغٌة ثالثٌة، مل ُيشْر إليها الفرّاُء، هاُهنا وأشاَر إليَها غريُه

أنَّ هـذِه اللغـَة كثـريٌة الفـرّاُء وذكَر لثّاِء فاِء الكلمِة، (ج) وكذلَك إذا كانِت الفاُء ثاًء ففيها لغتاِن؛ لُغُة بين أسٍد اّلذيَن يقوُلوَن: اتـََّغَر، بإدغاِم تاِء افتعَل يف ا
وُت نوًعـا واحـًدا. واللغـُة . ووجُه تصيِري الثـاِء تـاًء تشـابُه التـاِء والثّـاِء يف اهلمـِس، وتـدانيهما خمرًجـا؛ وهلـذا قلبُـوا الثّـاَء تـاًء وأدغُمـوا؛ ليكـوَن الّصـفيهم خاصَّةً 

اللغتـِني، 102العرِب، فيقوُلوَن: اثـََّغَر، فُيغّلُبوَن الثاَء على التاِء، وهـذِه اللغـُة هـي القيـاُس كمـا يـرى الفـرّاُء. ونـاقَش ابـُن جـّين الثانيُة، وهَي لغِري بين أسٍد من
فقّوى األوىل، وجَعَلها األشهَر.

هـا: ازَجتَـَر، ُمثَّ جـيَء بالـداِل َعـْدالً بـَني الـزاِي والتـاِء، لشـبِهِه (د) وإذا كانِت الفاُء زايًا، ففـي االفتعـاِل لغتـاِن أيًضـا؛ فمـنهم مـن يقـوُل: اْزدَجـَر، واألصـُل في

"بـين ُعَقيـٍل يُغّلــُب الّصـاَد علـى التّـاِء، كقـوِل أحـِدهم:(هــ) وإذا كانـِت الفـاُء صـاًدا ففيهـا كـذلَك لُغتـاِن؛ أنَّ بعـَض 
ِيف َخمَْمَصـٍة َفَمـِن اْضـطُرَّ ﴿ . وهاُهنا قّرَر الفرّاُء أنَّ تاَء االفتعاَل ُتصبُح طاًء َمَع الّصاِد والّضاِد، وأنَّ ذلَك الفصيُح املسـموُع، كقولِـِه تعـاىل: "ِشفاٌء للّطَحلِ 

].132[طه: ﴾َواُمْر َأَهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطِربْ َعَليَها﴿]، وكقولِِه جلَّ ثناُؤُه: 3[املائدة: ﴾
صـواَت وأنَّ هـذه األوعلى كلِّ حاٍل فليَس خباٍف أنَّ الّلغاِت املذكورَة آنًفا يف صيغِة االفتعاِل إّمنا تشّكلْت وختّلقْت بأثٍر من جتاُور األصـواِت، 

بيَنهــا عالقــٌة صــوتّيٌة، ســّوغْت ذلــَك، وتتمثّــُل هــذِه العالقــُة يف التشــابِه بــَني الصــوتِني املُتجــاوريِن يف الّصــفِة أو املخــرِج، وقــد 
هـذِه العالقـِة الصـوتّيِة بـِني األصـواِت املُتجـاورِة؛ ليـتمَّ التـأثُري العالقِة، وعبّـَر عنها باحلرِف الَعْدِل، كما أحلَّ الدرُس احلديُث كذلَك علـى ضـرورِة ُوجـوِد مثـلِ 

.103إبداًال أو ُمماثلةً 
رابًعا: اإلبدالُ 

األوىل  تقــرتُب هــذِه املُباحثــُة مــن ســابقِتها مــن جهــِة، وختتلــُف عنهــا مــن جهــٍة أخــرى، فكلتامهــا فيهــا إبــداُل حــرٍف بــآخَر، غــَري أنَّ اإلبــداَل يف
ألغلـِب، يتمثّـُل يف آثاِر جتاوِر صـوتِني بيَنهمـا عالقـٌة صـوتّيٌة أّدْت إىل تـأثِري أحـِدمها يف اآلخـِر، ولـيَس األمـُر كـذلَك ُهنـا، لكونِـِه، يف األعـمِّ اكاَن أثرًا من 

.احلرفِني املُتقاربِني صفًة أو خمرًجا، ُيستعمُل أحُدمها مكاَن اآلخِر، ويُبدُل منُه. وهذِه مجلُة ما جاَء لدى الفرّ  اِء ُمفسَّرًا يف ضوِء الّتباُيِن الّلهجيِّ
كثـريًا مـن بـين َأَسـٍد مثـَل هـذا اإلبـداِل يف كَجَدٍث وَجَدٍف واألثاِثيِّ واألثـايفِّ، وأنـَّه ِمسـَع"الفرّاُء أنَّ العرَب تُبدُل الفاَء بالثاِء ـ ذكَر 1

خـرِج، فـإذا تقاربَــا فـرّاُء الوذكـَر .]1:41[املَغَـاِفَري املَغَـاثِري"
ـــَماُء ُكِشـــَطْت ﴾معّقبًـــا علـــى قولِـــِه تعـــاىل: ﴿] 3:241[خمرًجـــا تعاقبَـــا يف اللغـــاِت، قـــاَل  ُقِشـــَطْت) (ِهللا: :" ويف قـــراءِة عبـــِد ا]11[التكـــوير: َوِإَذا السَّ
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لغـاِت، كمـا يُقـاُل: َجـدٌف وجــَدٌث، بالقـاِف، وُمهـا لُغتـاِن، والعـرُب تقـوُل: القـاُفوُر والكــاُفوُر، والَقـفُّ والَكـفُّ ـ إذا تقـارَب احلرفـاِن يف املخــرِج تعاقبًـا يف ال
.  104من الكالِم، كما قيَل: األثايفُّ واألثاثيُّ"ريٍ الفاُء الثاَء يف كثتَعاقبتِ 

ْد أحًدا ّممْن يُبدُل الكاَف بالقـاِف يف الـنصِّ السـابِق فظـاهُر نـصٍّ آخـَر لـُه يف موضـٍع الحـٍق يف (املعـوإ اين) يُفيـُد أنَّ ذلـَك ذا كاَن الفرّاُء مل ُحيدِّ
فــال تكهــْر)، (هــَي يف ُمصــحِف عبــِد اِهللا :" و ]9[الضــحى: فََأمَّــا الَيتِــيَم فَــال تـَْقَهــْر ﴾ُمعّلًقــا علــى قولِــِه تعــاىل: ﴿]3:274[يف بــين أســٍد أيًضــا، قــاَل 

". وأكــدَّ أبـــو حيـــاَن أنَّ (تكهــر) لغـــٌة مبعــىن تقهـــر، ولكنّــه مل يَـــنصُّ علــى أصـــحاِب هــذ وأّكـــَد .105ا اللغـــةِ وَمسعُتهــا مـــن أعــرايبٍّ مـــن بــين أســـٍد قرَأهــا علـــيَّ
.106"ال فرَق بَني القاِف كما ننطُق "املُحدثُوَن تقاُرَب القاِف والكاِف، وأنَّهُ 

ذا مـا نُـربُّر بـِه قلـَب القـاِف  واّلذي ال ريَب فيِه أنَّ الّتباُدَل بَني صوَيت القاِف والكاِف لُه ما يُـربّرُُه، فُهمـا َصـوتاِن ُمتـدانياِن يف املخـرِج، ولعـلَّ هـ
ٌري ، وخباّصٍة ريُفهـا، فيقولُـون: َكْلـِيب بـدالً مـن قـَْلـِيب، وَكَهـْرِين بـدالً مـن قـََهـَرِين، وَكاعـٌة بـدالً مـن قَاَعـٍة ، وحنـُو هـذا كثـكافًا يف هلجِة ناٍس من أهِل فلسطِني 

على ألسنِتهم.
واملسـوُّغ يف معاقبـِة .107]3:286[ِض أعـراِب بـين أسـدٍ تُبدُل من العِني، فـ (بـُْعِثَر  وُحبِْثر) لغتاِن، وأنَّه مسَع (ُحبْثِر) مـن بعــ وأشاَر الفرّاُء إىل أنَّ احلاءَ 2

. وقـد ملـَح الّزخمشـريُّ 108ورٌ احلاِء العَني أنَّ خمرَجهما واحٌد، وهو احللُق، على الرغِم من أنَّ بيَنهما فرقًا يكمُن يف احلّاَء صوٌت مهموٌس والعَني صوٌت جمهـ
.  109ن الُقرِب ما لوال ُحبٌّة يف احلاِء لكانت َعيًنا"املُعاقبَة بَني صويت احلاِء والعِني، وأنَّ بيَنهما " م

ولكّنهـا بالضـدِّ، أعـِين مـا وقد يكوُن نافًعا يف سياِق هذِه املُباحِة أْن يُذَكَر أنَّ املُعاقبَة بَني صـوَيت احلـاِء والعـِني توجـُد يف هلجـاٍت عربيّـٍة أخـرى، 
[يوســف: ﴾َعـّىت ِحنيٍ ﴿، ففيهـا تُبـدُل احلـاُء عيًنــا يف كلمـِة (حـّىت) وحـَدها، ومنـُه قـراءُة ابـِن عبّـاٍس : يُعـرُف عنـَد الّلغـوّيَني بالفحفحـِة املنسـوبِة إىل ُهـذيلٍ 

ا ، وهـذ110لّـذيَن يقولُـوَن: َعـّىت . واّلذي يف املصحِف: َحىتَّ ِحٍني]. ونقَل الّزخمشريُّ عن الفرّاِء أنَّ (حّىت) لغُة قريٍش ومجيـِع العـرِب إالّ ُهـذيالً وثقيًفـا ا35
. 111آلراميَة عٌني وداٌل: (عد)

زٍم، ولكنّـُه مل يُعـّنيْ َمـن يقـوُل: الزٌب، وَمـن يقــول: رِب خمرجيهمـا، يف حنـِو: لـيَس هـذا بضــربِة الزٍب والاــ وأشـاَر أيًضـا إىل العـرَب تُبـدُل البـاَء ميًمــا لتقـ3
.112]3:384[الزٌم، وأنَّ مــنهم، وهــم قــيٌس، يُبــدُلون الــزاَي تــاًء، فيقولُــوَن: التِــبٌ 

، فقــد يكــوُن هــذا هــو الّســبَب يف 114واملــيِم لــدى علمــاِء األصــواِت، فكالُمهــا صــوٌت جمهــوٌر شــفويٌّ . ومعلــوٌم تــآخي البــاِء 113ذكــَر هاُهنــا لغــاٍت ثالثًــا
.115تعاُورِمها يف هذا املثاِل، أّما العالقُة بيّنهما وبَني الّتاِء فغُري واضحٍة، إْذ إنَّ الّتاَء صوٌت مهموٌس سّينٌّ 

جــِز، ورجــا أْن يكــوَن الــرجُس والّرْجــُز لُغتــِني" بُــّدلْت الســُني زايًــا، كمــا قيــَل: اَألْســُد ُه مضــارٌع للرِّ ـــ وذكــَر الفــرّاُء الــرِّْجَس وهــو العــذاُب والغضــُب، وأنّــ4
ْزِد إىل كــوِن الّرجــِز مبعــَىن الــّرجِس، وأنَّ معنــاُه كمعنــاُه، وأنَّ الــزّاَي والســّنيَ ُأختــاِن يف هــذا املوضــِع، ويف حنــِو: األ116وأنبــَه األنبــاريُّ .]1:480[واَألْزُد"

ِر هـذيِن الصـوتِني علـى هـذا املثـاِل، واَألْسِد، وَلزَِق بِه وَلِسَق بـِه. ومعلـوٌم أنَّ السـَني والـزاَي صـوتاِن لثويّـاِن احتكاكيـاِن، وقـد يكـوَن هـذا هـو املسـوَِّغ لتعـاوُ 
.117غَري أنَّ األّوَل مهموٌس والثاَين جمهورٌ 

ـ وأشاَر الفرّاُء إىل إبداِل اجليِم شيًنا يف 5
أجلــَأَك إىل ُخمـَّـِة :" ولُغــٌة ُأخــرى ال تصــلُح يف الكتــاِب، وهــي متيميّــٌة: فََأَشــاءها املَخــاُض، ومــن أمثــاِل العــرِب: شــّر َمــا ]23[مــرمي: فََأَجاءَهــا املََخــاُض ﴾

. ]2:164[شـاءَك إىل ُخمـَِّة ُعرقُـوٍب"ُعرُقوٍب. وأهُل احلجاِز وأهُل العاليـِة يقولُـوَن: شـّر َمـا أجـاءَك إىل ُخمـَِّة ُعرقُـوٍب، واملعـىن واحـٌد. ومتـيٌم تقـوُل: شـّر َمـا أَ 
، 119وال ريَب .118وأشاَر امليداينُّ كذلَك إىل أنَّ إبداَل اجليِم شيًنا لغٌة متيمٍ 

ربّيِة احلديثِة شيٌء ُيشـبُه مـا أشـاَر أثرًا  يف قلِب اجليِم شيًنا عنَد بين متيٍم يف (َأجاَء) و (َأَشاَء)، وُمسوًغا لُه. وال زاَل يعرُض لصوِت اجليِم يف اللهجاِت الع
) الفرنســّيِة( = ُروج)، إذ تبــدو شــيًنا rougeفــالّنطُق العــاميُّ للجــيِم يف ســوريا وبعــِض بــالد املغــرِب، جيعُلهــا مثــَل الصــوِت األخــري يف كلمــِة (إليــِه الفــرّاُء،

ريًا يف اللهجــاِت العربّيـــِة ، وهــو مـــا بــاَت يُعـــرُف لــديهم بــالتعطيِش، ولعـــلَّ هــذا وغـــريَُه مــا دفــَع بعَضـــهم للقــوِل: إنَّ اجلـــيَم " تطــّوَرْت تطــوُّرًا كبـــ120جمهــورةً 
حـدٍّ كبـٍري عـن الصـوِت احلديثـِة، فطـورًا نسـمُعها يف ألسـنِة القـاهرّيَني خاليـًة مـن التعطـيِش، كمـا هـو احلـاُل يف سـوريا، وأخـرى جنـُدها صـوتًا آخـَر يبُعـُد إىل

121.
يكـوُن بــالنوِن عنـَد بــين أَسـٍد، وبــالالِم وإسـرائيَل وإســرافيَل وشـراحيَل وجربيــَل أنَّ العَجمــيَّ مـن األمســاِء ممّـا آخــرُُه الٌم، كإمساعيـَل وميكائيــَل ـ ومنــُه أيًضـا 6

تغيـِري األمسـاِء األعجميّـِة عنـَد اسـتعماِهلا، وأنبَه اجلواليقيُّ إىل بعِض األعالِم اآلنفِة، وذكَر أنَّ العرَب كثريًا ما جيرتئُوَن علـى .]2:391[عنَد سائِر العربِ 
، وأضــاَف إىل 122نيَ 

.124لغاتٍ ، وإىل ِجربيَل وجربيَن مخسَ 123إسرائيَل وإسرائَني لغًة ثالثًة هي ِإْسرَالُ 
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، ُمسـوٌّغ لتعاُورمهـا يف املُثـِل اآلنفـِة، وبعـُض هـذِه األمسـاِء،  125وال شكَّ يف أنَّ توافَق الالِم والّنوِن صفًة وخمرًجا، فكلٌّ منهما صوٌت جمهوٌر ِسـّينٌّ 
سطَني. كإمساعَني وِجربيَن ، ما زاَل جاريًا بالّنوِن على ألسنِة أهِل بعِض البلداِن العربّيِة، كِمْصَر وِفل

:1[ولكنّـُه مل يُعـّنيْ مـن يقـوُل ذلـَك بـالواوِ وذكَر الفرّاُء أنَّ أهَل احلجاِز يُبدُلوَن الواَو ياًء يف (الَفيَعـاِل) مـن ذواِت الثالثـِة، فيقولُـوَن للصَّـوَّاِغ: الصَّـيَّاِغ،ـ 7
نقـَل أيًضـا . و 127ا غالبًـا مـا َيضـُعها العلمـاُء يف مقابـِل أهـِل احلجـاِز"، وهم متيٌم كما رّجَح بعُض احملدثَني؛" وذلَك أنَّ متيًمـ126]193: 3. وينظر 190

ُمعّلًقـا علـى قولِـِه عـزَّ وجـلَّ: ]170ـ 2:169[يقوُلوَن: َمرُضوٌّ، وغريُهم يقوُل: َمرِضيٌّ، قاَل فُيبدُلوَن الياَء واًوا، 
]55[مــرمي: ﴿ وََكــاَن ِعْنــَد َربِّــِه َمرْ 

لكـوِن اليـاِء أخـفَّ مـَن ؛أْن تُقلـَب الـواُو يـاءً هـاأكثـُر حكمِ وتُعرُف هذِه الظّاهرُة عنَد القدماِء بالّتعاقِب أو املُعاقبـِة، و 
وأمثلــُة التعاقـِب بــَني اليــاِء والــواِو كثــريُة يف كالِمهــم،.128وهـم إّمنــا يطلبُــوَن األخــفَّ ،لكــوِن الــواِو أثقــلَ قليــٌل؛هـاأمَّــا املعاقبــُة بقلــِب اليــاِء واًوا فوقوعُ الـواِو،

.  129ببحٍث لُه ُمستقلٍ ياِء على الصيغِة الواحدةِ تعاقُب الواِو والقد أفرَد بعُض احملدثَني و 
كسر حرف المضارعةخامًسا:  

اين). ففـي املوضـِع األّوِل اكتفـى باإلشـارِة فقـط إىل كسـِر حـرِف املضـارعِة مـن غـِري عـأشاَر الفرّاُء إىل كسِر حرِف املضارعِة يف موضعِني يف (امل
ـــيالً ُمثَّ ِإْضـــَطرُُّه ﴾، قـــاَل:" وقـــرأَ حيـــ]1:78[أْن يـــذكَر أنَّ ذلـــَك لغـــةٌ  ـــُه قَل ـــُه قَلـــيالً ُمثَّ 126لبقـــرة: [اىي بـــُن وثَّـــاٍب: ﴿ فَِإَمتـُِّع . وهـــي يف املصـــحف: فَأَُمتـُِّع

: 130يف قوِل الشاعرِ ] 1:271[]َأْضَطرُّهُ 
يـَْفُضُلها يف َحَسٍب وِميَسمِ ها ملَْ تَْأمثَِ َلو قُلُت َما يف قـَْومِ 

" ويُروى أيًضا (تِيَثم) لغٌة"، وأصُله تِْأَمثُ، فلّما َكسُروا الياَء انقلبِت اهلمزُة ياًء.
األفعــاِل كســُر فيــِه أوائــلَ وقــد نــصَّ ســيبويِه علــى أنَّ كســَر أوائــِل األفعــاِل املضــارعِة لغــُة مجيــِع العــرِب إالّ أهــَل احلجــاِز، قــاَل:" هــذا بــاُب مــا تَ 

أّمـا األخفـُش فعـزَا كسـَر أحـرِف املُضـارعِة . 131املُضارعِة لألمساِء كما َكسرَت ثاَين احلرِف حـَني قلـَت َفعِـَل وذلـَك يف لغـِة مجيـِع العـرِب إالّ أهـَل احلجـاِز"
""ِء، فاسـتثقُلوا اجتمـاَع ذلـكَ 

ُو، فكسـُروا اليـاَء، فقـاُلوا: يِْيَجـل، ليكـوَن ألنَّ الواَو قد حتّولْت إىل الياِء َمَع الّتاِء والّنوِن واأللِف، فلو فتُحوها استنكُروا الواَو، ولـو فتُحـوا اليـاَء جلـاءِت الـوا
.132"من الياءِ بعَدها ياء، وكانِت الياُء أخفَّ َمَع الياِء من الواِو َمَع الياِء؛ ألنَُّه يُفرُّ إىل الياِء من الواِو، وال يُفرُّ إىل الواوِ اّلذي

وقــد تِبــَع . 134، ونســَبه مـّرًة أخــرى133وأّمـا ابــُن جـّين، فنســَب الكسـَر مــرًة إىل متـيٍم، وقّيــَده فيمـا عــُني ماضـيِه مكســورٌة، كَعلِـَم ـ تِعلـمُ 
، ولكــنَّ ابــَن منظــوٍر أضــاَف إىل أهــِل احلجــاِز قوًمــا مــن أعجــاِز َهــوازَِن وأْزِد الّســراِة وبعــِض ُهــذيٍل، وجعــَل 135التصــريِح)ســيبويِه يف العــزِو صــاحُب (شــرحِ 

وخـصَّ ابـُن خالويـِه .137ِن) لغًة لبعِض العرِب من غـِري تفصـيلٍ ، وجعَلها يف موضٍع آخَر من (اللسا136الكسَر لغَة قيٍس ومتيٍم وأَسٍد وربيعَة وعاّمِة العربِ 
ثقاالً للكسـرِة يف اليـاِء، ُمثَّ أضـاَف أنّـُه بين أسٍد وحَدهم بكسِر أّوِل املُضارِع، ُمثَّ ذكَر أنَّ من كسَر الّنوَن والّتاَء واهلمزَة مل يكسِر اليـاَء، فيقـوُل: يِعلـُم، اسـت

.138شاذٌّ ُحكَي الكسُر فيها، وأنَّ ذلكَ 
يـَع العـرِب إالّ أهـَل وأشاَر الّرضيُّ إىل شيٍء ُيشبُه ما أشـاَر إليـِه األخفـُش مـن أنَّ الكسـَر يقـُع يف أحـرِف املُضـارعِة إالّ علـى اليـاِء، فـذكَر أنَّ مج

اضــيِه مكســوَر العــِني علــى وزِن َفِعــَل، إالَّ إذا كانــْت فــاُء احلجــاِز ُجييــُزوَن كســَر حــرِف املُضــارعِة مــا عــدا اليــاَء يف الفعــِل الثالثــيِّ املبــينِّ للمعلــوِم إذا كــاَن م
ها تنبيًهـا علـى كسـِر عـِني املاِضـي، وأنَّ الفعِل واًوا، حنو: َوِجـَل يِْيَجـُل، السـتثقاِهلم الـواَو الـيت بعـَد اليـاِء، ُمثَّ ذكـَر أنَّ َمـن كسـَر أحـرَف املُضـارعِة فإّمنـا كسـرَ 

.139حَدُه أكثُر وأفصُح من الفتحِ الكسَر يف مهزِة الفعِل (إخاُل) و 

سادًسا: ترُك الهمزِ 
ّلــُه، وســكَت عّمــْن نــاقَش الفــرّاُء تــرَك اهلمــِز يف غــِري موضــٍع مــن (املعــاين)، فــذكَر أنَّ لغــَة قــريٍش تــرُك اهلمــِز بــإحالِل األلــِف أو الــواِو أو اليــاِء حم

:" مهمــوزٌة، ولـو تركـَت مهـَز مثِلــِه يف ]42[األنبيـاء: تبـارَك وتعــاىل: ﴿ قُـْل َمـْن َيْكلَـؤُُكْم ﴾ُمفّسـرًا قـوَل اهللاِ ] 2:204[. قــاَل 140وهـم متـيمٌ ُحيّقـُق اهلمـَز،
بـاأللِف تــرتُُك منهـا الّنــربَة. وَمــن غـِري القــرآِن قلـَت: يكلُــوُكْم بـواٍو ســاكنٍة، أو يْكالُكـم بــألٍف سـاكنٍة؛ مثــل: خيشـاُكم، وَمــن جعَلهـا واًوا ســاكنًة قـاَل َكــالنِ 

َمهََزهــا " ]:14[سـبأ: ﴾تَْأُكــُل ِمْنَسـأَتَهُ ﴿ ] يف قــوِل اِهللا عـزَّ وجـلَّ: 2:356[يْكالُكـم قــاَل: َكَليـُت، مثـل: قضــيُت. وهـي مـن لغــِة قـريٍش". وقـاَل قـاَل: 
وزعـَم َيل أبـو جعفـٍر الرُّؤاسـيُّ أنـَُّه سـأَل عنهـا أبـا عاصٌم واألعمُش... ومل يَهمْزها أهُل احلجاِز وال اَحلَسُن. 

] أنَّ بعـَض أهـِل احلجـاِز يهمـُزوَن مــا 282: 3وذكـَر الفـرّاُء يف موضــٍع الحـٍق[".َعمـرٍو، فقـاَل: ِمْنَسـاتَُه، فقـاَل أبـو عمــرٍو: ألنٍّ ال أعرُِفهـا، فرتكـُت َمهَْزهـا
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ـُر الَربِِ◌يـَِّة ﴿ عـاىل: غريُهم ُيرتُك مهَزُه، قاَل ُمعّلًقا على قولِـِه ت قـد و . "الربيّـُة غـُري مهمـوزٍة، إالّ أنَّ بعـَض أهـِل احلجـاِز مهزهـا"]:7[البينـة: ﴾أُولَئِـَك ُهـْم َخيـْ
وٌب أيًضـا إىل بـل إنَّ تـرَك اهلمـِز منسـ،142ُهـذيالً وأهـَل مّكـَة واملدينـةِ يهمبعُضـهم إلـأضـاَف ، و 141أهـِل احلجـازِ من لغـةِ ترَك اهلمِز أنَّ بعُض العلماِء وّثَق 

.143بعِض الّتميمّينيَ 
هـِد العضـليِّ املبـُذوِل يف ولعلَّ الباعَث على تـرِك اهلمـِز عنـَد مـن اقرتفَـُه هـو الِفـراُر مـن ثِقـِل اللفـِظ بـاهلمزِة، واجلُنـوُح إىل اخلفَّـِة، والتقليـُل مـن اجلُ 

، فـال ُيسـمُح للَهـواِء بالّنفـاِذ إىل احلْلـِق، ُمثَّ تنفـرج فتحـُة املِزمـاِر فينفـُذ اهلـواُء فجـَأًة ُحمـدثًا صـوتًا 
ا مـــن أشـــقِّ 144

.145ذلكَ األصواِت، ممّا دفَع بعَض الّلغاِت العربِّيِة إىل نبِذ اهلمَزِة وترِكها، ومتّثَل ذلَك بتخفيِفها إبداالً وحذفًا ونقًال، أو غريَ 
مظاهُر الّتباُيِن الصرفيِّ 

مَن مظـاهِر املسـتوى الصـريفِّ، إالَّ أنّنـا لـَن على الّرغِم من أنَّ بعَض ما ِسيَق آنًفا من مظاهَر ضمَن املستوى الصويتِّ يصلُح أْن يكـوَن أيًضـا ضـ
اآليت: نعوَد إليِه، خشيَة التطويِل. ومجلُة ما ورَد يف (معاين القرآِن) ممّا مرّدُه الّتباُيِنُ◌ اللهجيُّ ضمَن هذه املُباحثِة يتمّثُل يف

) فـََعَل وأَفـَْعَل: 1(
، وأنَّ ذلــَك لغتــاِن، وكــاَن أحيانًــا يكشــُف عــن 146اِن مبعــًىن واحــٍد يف غــِري موضــٍع مــن (املعــاين)أشــاَر الفــرّاُء إىل أنَّ فـََعــَل وأَفـَْعــَل صــيغتاِن تأتيــ

.، ومن ذلكَ 
ـــكَ  ورّدَد .]1:252[ي وأبثَْثُت

كالَم الزّجاِج والفرّاِء، فذكَر أنَّ بثَّ مبعَىن نَشَر، وأنَّ بعِض العـرِب يقـوُل أبـثَّ دوَن أْن يُبـّنيَ، كـالفرّاِء، أصـحاَب هـذهِ 148كالَم الفرّاِء، والرّازيُّ 147الّزّجاجُ 
إىل أنَّ بثَّ وأبثَّ مب149اللغِة، وتوالْت إشاراُت الّنحوّينيَ 

قًا ﴿] يف أثنــــاِء ُوقوفِــــِه علــــى قولِــــِه تعــــاىل: 1:212ذكــــَر الفــــرّاُء[ـــــ  ــــُرَك بَِيْحــــَىي ُمَصــــدِّ ــــُرَك) يُقــــرأُ بالتشــــديِد 39[آل عمــــران: ﴾َأنَّ اهللاَ يـَُبشِّ ] أنَّ (يـَُبشِّ
يكونَـاِن مبعـًىن واحـٍد، وأبَشـَر،منُه على ِبشاراِت الُبَشراِء، وأنَّ املُخفََّف من جهِة اإلفراِح والسُُّروِر، ُمثَّ أضـاَف أنَّ َبَشـَر ، ُمثَّ ذكَر أنَّ املُشّدَد 150والتخفيفِ 

ُزها وهي َبِشَر بكسِر العِني.وأنَّ أَبشرُت لغٌة ِحجازيٌّة، وَأنَّ َبَشر لغٌة ِمسَعها هو من ُعْكٍل، ورواها الكسائيُّ عن غريِهم، وأضاَف لغًة ُأخَرى مل يَع
لُِلغـاِت (بشـر)، فـذكَر أنَّ َبِشـَر وأَْبَشـَر مبعـًىن، وَأنَّ َبِشـَر لغـٌة دوَن أْن يَعُزَوهـا، وأّمـا َبَشـَر بـالفتِح فـذكَر ابـُن ال151وعرَض ابـُن القطّـاعِ 

َويِن خمالُف ِلما ذكَرُه الفرّاُء إذ جعَل َبَشَر لُِعْكٍل. وأيّا كـاَن األمـُر فـال وجـَه إلنكـاِر أيب حـاٍمت 152لُِقضاعَة، وخالَف الفّيوميُّ 
، لكوِن التخفيِف لغًة مشهورًة لُِعكٍل أو ُقضاعَة.153ختفيَف َبشَّرَ 

ـلطاِن، ]43[ق: ﴾تعاىل: ﴿ َوَما أَنْـَت َعلَـيِهْم ِجبَبَّـارٍ يف أثناِء تفسريِِه قوَل اهللاِ ] 3:81ذكَر الفرّاُء[ـ َجبَـَر وَأْجبَـَر لغٌة لبعِض العرِب.  أنَّ اجلبّـاَر مبعـىن السُّ
بُــَرهم علـى اإلسـالِم واهلُـدى، إّمنـا بُعثـَت ُمـذّكرًا، وذلـَك قبـَل أْن يُـؤمَر صـلى جْ ، ونقـَل عـن الكلـيبِّ أنَّ املعـَىن: مل تُبَعـْث لِتَ 154واملعَىن: لسَت عليهم ِمبَُسـلَّطٍ 

ِه وسلَم بقتاِهلم. اهللاُ علي
مـن فـََعْلـُت،صـيغًة للُمبالغـةِ فـَعَّـاٍل 

ـاٌل، وال مـن أخرْجـُت: هـذا َخـرّاٌج، مبعـَىن فـوال تشـتقُُّه مـن أفعْلـُت، فيقوُلوَن: َدّخاٌل مـن دَخْلـُت، وَخـرّاٌج مـن َخَرْجـُت،  ال يقولـوَن مـن أدَخْلـُت: هـذا َدخَّ
أنَّ الفـرّاُء مثَّ ذكـَر ن َأْجبَــَر ُشـذوًذا. 

. ُرهم"بُـ ُرهم وجيَْ هَ قْ " فاجلّباُر من هذه اللغِة صحيٌح يُراُد بِه: يَـ وبناًء على ذلكَ أجربَُه،يُريُد ربَُه على األمِر،قوُل: جَ يبعَض العرِب 
وإّمنـا قالـْت: جتبّــَر فهـو اٌر،

عىن جَرب. 
ْن ُيشـتقَّ مـن الفعـِل الثالثـيِّ املُّضـعِف العـِني، الـذي أصـُلُه وناقَش الّزّجاجيُّ اإلشكاَل يف اشتقاِق اجلّباِر، فأنَبَه ابتداًء إىل أنَّ األصِل يف فـَّعاٍل أ

، فال يُقاُل من دحرَج: َدّحاُر أو َدّحاٌج؛ الختالِل البناِء بسقوِط حرٍف من ُه؛ ألنَّ املعـَىن إّمنـا يكمـُل بكمـاِل على ثالثِة أحرٍف، وأنَُّه ال ُيشتقُّ من الرُّباعيِّ
عــِل بـأنَّ اجلبّـاَر بنـاٌء خـرَج علـى هـذا األصـِل؛ لعـدِم وجـوِد َجبَــَر يف الّلغـة، وعليـِه فاجلبّـاُر، َوْفـَق رأيِـِه، َمبـينٌّ علـى غـِري الف، ُمثَّ اعـرتَف الّزّجـاجيُّ 155احلـروفِ 

ّلذي ذكرناُه، مل يُقـْل: َجبّــَر فهـو وفّعاٌل اسُم الفاعِل من فّعَل بتشديِد العِني... ومل ُيستعمِل الفعُل مَن اجلّباِر على أصِلِه على التقديِر ا"املُستعمِل، قاَل:
.156"جّباٌر، ولكْن يُقاُل: جتبّـَر فالٌن فهو ُمتجبّـٌر، وجّباٌر، فاملُتجبّـُر على الفعِل من جتبّـَر، وجّباٌر اسٌم على غِري الفعلِ 
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ُه، مبعـًىن واحـٍد، أي أكرهتُـُه عليـِه. ومل يُعـّنيِ الفـرّاُء وال ، مؤّكًدا ما ذهـَب إليـِه الفـرّاُء، إىل أنَّ َجبَــْرُت الّرجـَل علـى األمـِر وأْجبَـْرتُـ157وأنبَه الّزّجاجُ 
ذكَر أنَّ َجبَـَرُتَك على األمِر مبَعىن أكرهُتَك لُغُة بين َمتيٍم.158الّزّجاُج أصحاَب كلِّ لغٍة، إّال أنَّ ابَن القطّاعِ 

ـتاُء والّصـيُف يُقـاُل لغتاِن ومعناُمها واحـٌد،َدبـََر وأدبـََر أنَّ ] 33[املدثر: ﴾ْدبـَرَ َوالّليِل ِإْذ أَ ﴿يف أثناِء ُوقوِفِه عنَد قولِِه تعاىل: ذكَر الفرّاُء و ـ  َدبـَـَر الّنهـاُر والشِّ
:" ]3:204[لِف، مثِّ قـاَل ُه إالّ بـاألو مثلَ ذكَر أنَّ و وأَْدبـََر،

يُريـُد أنّـُه يُقـاُل: َدبـَـَر الرّاكـُب وأدبـَر، كمـا يُقـاُل: دبـَر الليـُل وأدبـَر. وحـديُث الفـرّاِء هـذا، وتسـويُتُه بـَني َدبـَـَر ال أَبعُد أْن يأَيت يف الّرُجِل ما أَتى يف األزِمنِة".
(َوالّليِل إْذ ـ أو إذا ـ أَْدبـَـَر)، وَمـن قـرأَ (َوالّليـِل ِإْذ ـ أو إذا ـ َدبـَـَر)، وأنَّ مـن اختـاَر َدبـَـَر دوَن أدبـَر 159َمن قرأَ وأدبـََر يف املعَىن، يُريُد منُه أْن ُيساوَي بَني قراءةِ 
إّمنا اختاَرها لكوِن أدبَر من أدبَر ظهُر البعِري.

حــٍد، وأنّــُه لــيَس بيَنهــا فــرٌق، كمــا يُقــاُل: أمــِس الــّدابِر وأمــِس املـُـدبِر مبعــًىن أنَّ َدبـَــَر وأَْدبـَــَر، وقـََبــَل وأقبــَل مبعــًىن وا160وذكــُر غــُري واحــٍد مــن النُّحــاةِ 
وقـَبَـَل وأَقـْبَـَل، يف الزمـاِن ويف غـريِِه، كمـا 

، ويـرى قتـادُة أنَّ َدبـَـَر الّليـُل مبعــَىن ذلـَك الفـرّاُء. ومنـَع مجاعـٌة أْن يكــوَن َدبـَـَر وأَْدبـَـَر مبعـَىن واحـٍد. فـَيُـوُنُس بــُن حبيـٍب يـرى أنَّ َدبـَـَر اْنقَضـى وأدبـَـَر تــوّىل َلَمـَح 
.162، ويرى اليزيديُّ أنَّ دبَر مبعَىن تـََبَع وخلَف، وأدبَر مبعىن وّىل 161توّىل 

:" يقـــوُل: وال َجتُـــْر، وقـــد يقـــوُل بعـــُض العـــرِب: ]22[ص: َوال ُتْشـــِطْط ﴾ُمعّلًقـــا علـــى قولِـــِه تعـــاىل: ﴿]2:403الفـــرّاُء [ْطُت. قـــالَ ــــ َشـــَطْطُت وأشـــطَ 
: أشــطَّ يف الّســوِم، أي والــذي يتبــّدى مــن كــالِم الفــرّاِء أنَّ األصــَل ـ لكونِــِه أكثــَر الكــالِم ـ أْن يُقــالَ يف الّســوِم، وأكثــُر الكــالِم أشــطْطُت".ْطَت علــىَّ شــطَ 

أشـاَر إىل أنَّ أشـطَّ يف اُحلكـِم ويف الّسـوِم لغـٌة يف شـطَّ، فـأفهَم كالُمـُه أنَّ شـطَّ هـي األصـُل 163جاَر، وأنَّ بعـَض العـرِب قـد يقـوُل: شـطَّ، إالّ أنَّ الفيّـوميَّ 
ب164وأنَّ أشطَّ لغٌة فيِه، وهذا خالُف ما ذكَرُه الفرّاُء. وساوى ناٌس من الّنحاةِ 

166أنَّ َأعَصـفْت يف لغــِة بـين أســٍد، واكتَفـى مجاعــةٌ 165وأّكــَد غـُري واحــدٍ .]1:460["ــ َعَصـَفت الــريُح وَأْعَصـَفت. قــاَل الفـرّاُء:" وبــاأللِف لغـٌة لبــين أسـدٍ 

باإلشارِة فقْط إىل أنَّ َعَصَفِت الّريُح  وَأْعَصَفْت مبعًىن.
ــُتْم عَليــِه بَِفــاتِِننيَ ﴿: ُمعّلًقــا علــى قولِــِه تعــاىل]394: 3الفــرّاُء [قــالَ فــَنت وأفــَنت. ـــ وأهــُل جنــٍد يقولُــوَن: ِمبُْفِتنِــَني. أهــُل "]:162[الصــافات: ﴾َوَمــا أَنـْ

اِء أنَّ فــَنت لغــُة أهــِل احلجــاِز، وأفــَنت لغــُة أهــِل جنــٍد، واكتفــى ابــُن ُمــردًِّدا كــالَم الفــرّ 167. وأّكــَد اجلــوهريُّ "احلجــاِز فتْنــُت الّرجــَل، وأهــُل جنــٍد يقولُــوَن: أفتْنُتــهُ 
.168القطّاِع بأْن ذكَر أنَّ أفَنت لغٌة يف فنتَ 

ــ  ــِه تعــاىل: ]1:173وَوقــَف الفــرّاُء[ـ ــَف نـَْنُشــُرَها)، فــذكَر أنَّ احلســَن ذهــبَ 169] وأنَّ احلســَن قــرأَ 258[البقــرة:﴾َكْيــَف نـُْنِشــُزَها ﴿علــى قوِل إىل : (َكْي
ــِت: أنَشــَر  ، أي نشــِر الّثــوِب وطيِّــِه، كــأنَّ املــوَت طواَهــا واإلحيــاَء نَشــرها، وأنَّ الوجــَه أْن يُقــاَل يف املّي ــوا، ُمثَّ ذكــَر الّنْشــِر والّطــيِّ اهللاُ املــوتى فَنَشــُروا، إذا َحُي

يقـوُل: كـاَن بـِه جـرٌب فَنَشـَر، ِمسـَع بعَضـهم بـين احلـارِث،، وأنَّ ذلـَك ِمسَعـُه مـن إمكاَن محِل قراءِة احلسِن على أْن يكوَن َنَشَر مبعَىن أَْنَشَر، أي عاَد وحيِـيَ 
:170، كما قاَل الّشاعرُ يَ يِ وحَ أي عادَ 

يَا َعَجًبا لِْلَميِِّت الّناِشرِ َحّىت يـَُقوَل النَّاُس ِممّا رَأَوا 
، وأنـَُّه ميكـُن أْن 172ِن عبّـاٍس واحلسـِن، وأنَّ املعـروَف يف اللغـِة أْن يُقـاَل: أنَشـَر اهللاُ املـوَتى171وأشاَر أبو جعفٍر الّنّحاسُ 

."وقيلَ "ُحيمَل نـَْنُشُرها على معَىن نشرُت الثوِب، ولكّنُه مل ُيشْر إىل أنَّ ذلَك لغٌة، بل اكتَفى بالقوِل:
، كلُّ واحدٍة منهما لغُة قوٍم، ُمثَّ  ختتلُط الّلغتاِن، 173لُغتانِ َل عَ فْـ أَ فـََعَل و أنَّ إىل ومهما يكْن من األمِر، فقد أنبَه مجاعٌة من الّنحوّينيَ 

وإذا كاَن مذهُب الفرّاِء، كما هو مذهُب كثٍري من الّنحوّيَني، أنَّ فـََعَل وأَفعَل مبعًىن، فمذهُب الّرضيِّ أنَّ يف أفعَل .فتستعمالِن مبعًىن واحٍد يف آٍن َمًعا
إنَّ :وذلك على حنِو ما يُقالُ ،فذلك منهم تسامٌح يف الِعبارةِ ،إنَّ أقاَل مبعىن قالَ :مثالً " فإذا قيَل،:قالَ يَس يف فـََعَل، وهو التأكيُد واملُبالغُة، معًىن ل

الكالِم احلاصِل وتأكيِدِه، فكذا ال بدَّ يف معَىن وى تقريرِ ا فائدًة زائدًة يف الكالِم سِ فيدَ زائدتاِن ملَّا مل تُ ،ما من إلهٍ يف:)من(و ،كفى باهللالباَء يف:
. 174اهلمزِة يف (أقالِين) من التأكيِد واملَُباَلغِة"

اجلمع: ) 2(
ِد اللهجاِت.ناقَش الفرّاءُ  اجلمَع يف غِري موضٍع يف (املعاين). وهذه مجلُة ما جاَء لديِه يف ضوِء تعدُّ

أم ُمؤنـَّثًـا، َكَرُسـوٍل وُرُسـٍل، وَسـِبيٍل وُسـُبٍل، اٍل أو َفعيـٍل أو ِفعـاٍل فإنّـه ُجيمـُع علـى مثـاِل فـُُعـٍل ُمـثـَقًَّال، سـواٌء أكـاَن ُمـذّكرً ـ ذكَر الفرّاُء أنَّ ما كـاَن علـى فـَُعـو آ
:" واحُدُهنَّ َعُروٌب، وهـَي املُتحبِّبـُة إىل ]37[الواقعة:ُعرُبًا ﴾ُمعلًِّقا على قولِِه تعاىل: ﴿]3:125[وِكتاٍب وُكُتٍب، وذكَر أنَّ لغَة متيٍم وبكٍر ختفيُفُه. قاَل 

ثـُل قولِـَك: الرُّْسـُل والُكْتـُب زوِجها الَغِنجُة. حّدثنا الفرّاُء قاَل: وحّدثين شـيٌخ عـن األعمـِش، قـاَل: كنـُت أمسُعهـم يقـرءوَن: ُعْربًـا أترابًـا، بـالتخفيف، وهـو م
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ـَع علـى هــذا املِثـاِل، فهـو ُمثقَّــٌل مـذّكرًا كـاَن أو ُمؤنـّثًــا، والُقـرّاُء علــى يف لغـِة متـيٍم وبكــٍر بـالتخفيِف، والتثقيـُل وجــُه القـراءةِ  ؛ ألنَّ كـلَّ فـَُعــوٍل وَفعيـٍل وِفعــاٍل مجُِ
.  175ذلَك"

حــرَِّك اســتخفافًا،  إىل بكــِر بــِن وائــٍل وإىل أُنــاٍس كثــٍري مــن بــين متــيٍم، وذكــَر أنَّ هــؤالِء ُيســّكُنوَن املُتأيًضــا ونســَبها ،وأشــاَر ســيبويِه إىل هــذه اللغــةِ 
إنَّ بعَضـهم قـد جعلَـُه قياًسـا بـل، ، أم مجًعـا كُرُسـلٍ كُعنُـقٍ وظـاهرُة ختفيـِف فـُُعـٍل ذائعـٌة يف اللهجـاِت العربيّـِة، سـواٌء أكـاَن ُمفـرًدا  .176كراهَة تتـابُِع الضـّمتنيِ 

. 177رِد"يف اجلمِع أقيُس من املُفرِد؛ لِثقِل اجلمِع وخّفِة املُفهو "ُمّطرًدا يف اجلمِع، و 
، مثَّ أشـاَر إىل أنَّ بعـَض العـرِب يفـتُح ثانيَـُه، وُغرُفـاتٌ ـ وذكَر الفرّاُء أنَّ وجَه الكالِم يف مجِع فـُْعَلٍة، كُحْجـرٍة وُغرفـٍة، َضـمُّ أّولِـِه وثانيـِه، فتقـوُل: ُحُجـراتٌ ب 

ضـمَّ احلـاَء :" وجـُه الكـالِم أْن تَ ]4[احلجـرات: ِمْن َورَاِء اُحلُجرَاِت ﴾تعاىل: ﴿يف قولِِه ] 3:70[فيقوُل: ُحَجراٌت وُغَرفاٌت، وقّرَر أنَّ الضمَّ أجوُد. قاَل 
بالتـاِء نصـبَت ثانيَـُه، فـالّرفُع أجـوُد واجليَم، وبعُض العرِب يقوُل: اُحلَجراُت والرَُّكباُت. وكلُّ مجٍع كأْن يُقـاَل يف ثالثـٍة إىل عشـرٍة: ُغـَرٌف وُحَجـٌر، فـإذا مجعتَـهُ 

:".. كمـا مجُعـوا ظُْلمـة علـى ]2:330[قَد أْوَضَح الفرّاُء يف موضٍع سابٍق يف (املعاين) أنَّ العّلَة يف ضمِّ الثاين هـي إتبـاُع الثـاين األوََّل، قـاَل من ذلك". و 
ظُُلماٍت، فرفُعوا ثانَيها إتباًعا لرفَعِة أوَِّهلا".

ه، ُمثَّ ذكــَر أنَّ قوًمـا زعُمـوا أنَّ الفــتَح" إّمنـا هــو علـى أنـَُّه مجــُع ُغـَرٍف الــذي هـو مجــُع وذكـَر أبـو حّيــاَن أنَّ فـتَح الثــاين لغـٌة َحكاهـا األخفــُش وغـريُ 
ُه بالتـاِء . وال خيفى أنَّ الزاعَم هو الفرّاُء، وهو القائُل قـاَل:" وكـلُّ مجـٍع كـأْن يُقـاَل يف ثالثـٍة إىل عشـرٍة: ُغـَرٌف وُحَجـٌر، فـإذا مجعتَـ178ُغْرفٍة، فهو مجُع مجٍع"

ثانَيُه".نصبتَ 
وِسَدٍر وِخْرقَـٍة وِخـَرٍق، مثَّ ذكـَر أنَّ العـرَب قّلمـا ـ وذكَر الفرّاُء أنَّ وجَه الكالِم يف مجِع ِفْعلٍة أْن جتمَع على ِفَعٍل، ال أْن ُجتمَع بالتاِء، كِنْعَمٍة َونَِعٍم وِسْدَرٍة ج 

ــَع؛ كمــا مجُعــوا ظُْلمــًة علــى ظُُلمــاٍت، فرفُعــوا ثانَيهــا إتباًعــا لرفَعــِة أوَِّهلــا، وكمــا  هم كســَر ثانيــِه إذا مجُِ
اِإلبِـِل وحـَدها. وقـْد نّـا مل جنـْد ذلـَك إالّ يفقاُلوا:َحَسراٌت فأتبُعوا ثانَيها أّوَهلا. فلّما لـزَِمهم أْن يقولُـوا: بِِنِعمـاٍت اسـتثقُلوا أْن تَتـواىل كسـرتاِن يف كالِمهـِم؛ أل

ونقــَل أبــو حّيـــاَن أنَّ مجــَع ِفْعلَــٍة علــى ِفعِــالٍت مقصـــوٌر علــى املســموِع عنــَد الفـــرّاُء، وأنَّ .]2:330[احتملَــُه بعــُض العــرِب، فقــاَل: نِِعمـــاٌت وِســِدراٌت"
.  179ونصَّ على اّطراِدهاا سيبويِه،الكوفّيَني ال جييُزوَن هذا اجلمَع، وأنَّ هذا اجلمَع لغٌة نصَّ عليها األخفُش، وأجاَزه

كَصــُدقٍة وَصــُدقاٍت لغـُة أهــِل احلجــاِز، وبنـو متــيٍم يقولُــوَن ُصـْدَقٌة وُصــْدقاٌت، ومثــُل ذلـَك املـَـُثالُت بلغــِة أهــِل فـَُعـالتٍ علــى ومجَعهــا ـ ومــن ذلــَك أنَّ فـَُعلـةً د 
.180اِل يف ُصْدقٍة إىل متيٍم أيضاالدّ . وكاَن األخفُش عزا إسكانَ ]2:59[احلجاِز ومتيٌم تقوُل املُْثالُت 

املشتقات: ) 3(
، وأسـهَب يف ذلـَك القـرآِن)الفاعـِل واملفعـوِل يف غـِري موضـٍع مـن (معـاين مـاِن واملَكـاِن واسـِم اآللـِة واسـمِ اسـِم الزّ املصدِر و ناقَش الفرّاُء اشتقاَق 

غٍة.من لُ أحيانًا. وهذا ما جاَء لديِه يف هذه املباحثِة ممّا فيِه أكثرُ 
ـــبُّ الَفَســـاَد معّلًقـــا علـــى قولِـــه تعـــاىل: ﴿] 1:124[وًدا، مـــن غـــِري تعيـــٍني، قـــاَل ـ ذكـــَر الفـــرّاُء أنَّ مـــن العـــرِب َمـــن يقـــوُل: فســـَد الشـــيُء ُفُســـآ  َواهللاُ ال حيُِ
إىل الُفُسـوِد، 181وأنبـَه غـريُهُ ابًـا، وَكَسـَد ُكُسـوًدا وَكسـاًدا".:" من العرِب َمـن يقـوُل َفَسـَد الشـيُء ُفُسـوًدا، مثـل قـوِهلم: َذَهـَب ُذُهوبًـا وَذه]205[البقرة: ﴾

الفعـِل ذهـَب، وأّمـا الُكُسـوُد وأنُّه مصدُر َفَسَد وَفُسَد دوَن أيِّ إشارٍة أنَّ الُفسوَد لغٌة خاّصٌة لبعِض العرِب، أّمـا الـذُّهوُب فهـو مصـدٌر مشـهوٌر يف مصـادرِ 
.183َضهاإالَّ بع182فقد أغفلْت ذكَرُه املعاجمُ 

ابًا﴿] يف أثناِء تفسريِِه قوَل اِهللا تعاىل: 3:229الفرّاُء[ـ وذكَر ب  بُوا بِآيَاتَِنا ِكذَّ أنَّ مصدَر فـَّعَل هـو ِفّعـاٌل يف لغـِة الـيمِن، قـاَل:"وهي ] 28[النبأ: ﴾وََكذَّ
ابًا، وَخرَّْقـُت القمـيَص ِخرَّاقًـ وأّكـَد ابـُن منظـوٍر ذلـَك إذ ذكـَر ا، وكـلُّ فـَعَّْلـُت فمصـدرُُه ِفعَّـاٌل يف لُغـِتهم مشـّدٌد".لغٌة ميانّيٌة فصـيحٌة، يقولُـوَن: كـذَّبُت بـِه ِكـذَّ

.  184"أهُل اليمِن جيعُلوَن مصدَر فـَعَّلُت ِفعَّاًال، وغريُهم من العرِب تفِعيالً "نقًال عن الّلحياينِّ أنَّ الكسائيَّ قاَل:
اَب علــى قــوِل بعــِض اإلســاءَة، علــى عادتِــهِ 185وقصــَد أبــو جعفــٍر النحــاسُ  يف األعــمِّ األغلــِب، للفــرّاِء إْذ مل ُيســّمِه باِمســِه، إذ ذكــَر أنَّ الِكــذَّ

"، ولعلّـُه يُريـُد بقولِـِه:"مصـدُر كـّذَب علـى احلقيقـةِ "الكوفّيَني لغٌة مينّيٌة، وأنَّ هذا القوَل ال حيُصـُل منـه كثـُري فائـدٍة، وذهـَب إىل أنـَُّه، َوْفـَق مـذهِب سـيبويِه،
باملصـدِر منـُه علـى أنـَُّه لـيَس لغـًة مينيّـًة، بـل هـو لغـُة العـرِب. والّـذي يف (الكتـاِب) أنَّ املصـدَر مـن فـَّعلـُت هـو الّتفعيـُل، وأنَّ ناًسـا قـد يـأتُونَ "لى احلقيقـةِ ع

.وذهـُب بعـُض الّنحـوّيَني إىل أنَّ ِفّعـاالً مبعـًىن "ًمـا، وَمحّلتُـُه ِمحـَّاالً َوأَّمـا فـَعَّلـُت فاملصـدُر منـُه علـى التفعيـِل... وقـد قـاَل نـاٌس: َكلَّمتُـُه ِكالَّ ":186الِفعَّاِل، قـاَل 
اَب مقامَ  .187""الّتفعيِل ُمّطرٌد شائٌع يف كالِم الُفصحاِء، وأنَُّه يف اآليِة أقاَم الِكذَّ

كـاِن ممّـا كـاَن مضـارُعُه مكسـوَر العـِني يـأيت علـى وزِن َمْفعِـٍل مكسـوَر العـِني، كَهلَـَك يـَْهلِـُك َمْهلِـٌك، وأنَّ املصـدَر يـأيت ذكَر الفرّاُء أنَّ اسَم الزماِن واملو ـ ج 
يف اســِم الزمــاِن واملكــاِن َمفَعــٍل علــى وزِن َمفَعــٍل مفتــوَح العــِني كَضــرَب َيضــِرُب َمْضــَرٌب، وأّمــا إذا كــاَن املضــارُع مفتــوَح العــِني فــإنَّ العــرَب تُــؤثُِر فــتَح عــِني 
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موَم العـِني آثـرِت العـرُب فـتَح واملصدِر، وأّن منهم من يكسُر العَني يف اسِم املكاِن والزماِن، فيقوُل: َجمِْمٌع، ولكـنَّ ذلـَك قليـٌل، وأّمـا إذا كـاَن املضـارُع مضـ
ســِجِد واملَطِلــِع واملشــرِِق واملَْســِقِط واملَْفــرِِق واملَجــزِِر واملَْســِكِن واملرِفــِق مــن َرفَــَق عــِني مفعــٍل يف املصــدِر واســِم املكــاِن والزمــاِن إالّ مــا جــاَء مكســوَر العــِني كاملَ 

العـرِب والفتَح عالمًة للمصدِر، وأنَّ بعـضَ يـَْرُفُق واملَْنِسِك من نَسَك يَنُسُك واملَْنِبِت، ُمثَّ قّرَر الفرّاُء أنَّ العرَب جعلِت الكسَر عالمًة السِم املكاِن والزمانِ 
. ويف مواضـَع أخـَر مـن (املعـاين) عـَني الفـرّاُء أصـحاَب بعـِض ]149ـ 2:148[يفتُح عَني مفعٍل اسَم مكـاٍن وزمـاٍن، فيقـوُل: َمْسـَكٌن وَمسـَجٌد ومطلَـعٌ 

، يف ]2:357[، وأنَّ َمْسـَكًنا لغـٌة ميانيّـةٌ ]2:230[لغـُة أهـِل احلجـازِ هاهذه اللغاِت. فقد ذكَر أنَّ املَنَسَك بفتِح السـِني لغـُة بـين َأَسـٍد، واملَْنِسـَك بكسـرِ 
.188حَني ذكَر بعُضهم أنَّ َمسَكًنا، بفتِح الكاِف، لغة أهِل احلجازِ 

ملَـْأِقي مـن فعٍل من ذلَك مفتوحٌة، وبعـُض العـرِب يكِسـُرها يف حـرفِني نـادريِن مهـا اـ وإذا كاَن اسُم املكاِن والزماِن واملصدُر من ذواِت الياِء والواِو فعُني مَ د 
يف السـكِت للتنـويِن الـذي يلحـُق، فردُّوهـا العِني، وَمْأِوي اإلبِل، وذكَر الفـرّاُء أنَّ العلّـَة يف امتنـاِع كسـِر العـِني يف اليـاِء والـواِو هـَي أنَّ" اليـاَء والـواِو تـذهبانِ 

مــن العــِني مبــينٌّ علــى أنَّ اليــاَء فيــِه أصــليٌة واملــيَم زائــدٌة. ومــذهُب ومــذهُب الفــرّاِء يف املــأقي . ]2:149[إىل األلــِف إذ كانــْت ال تســُقُط يف الســكوِت"
زائـدًة كـوَن اليـاِء فيـِه ابـُن بـَـرِّّي  ومنـَع ُأحلِـَق ِمبَْفعِـٍل.وهلـذا ،نـادرٌ ،بكسـِر الـالمِ ،وأنَّ َوْزنَُه فـَْعِلي، وفـَْعِليأنَّ ياَءُه زائدٌة لإلحلاِق، وامليُم أصليٌة، 189اجلوهريِّ 
.190إىل تشبيِهِه ِمبَْفِعلٍ حاجةٌ ليَس َمثَّ زيادِة الواِو يف تـَْرقـَُوٍة وَعْرقـَُوٍة، وأنَُّه على حدِّ ،حلاقاإلزائدٌة لغِري بل هَي ،لإلحلاقِ 

ِت اليـاِء والـواِو كلمـٌة لـيَس يف كـالِم العـرِب مـن ذوا"ورّدَد ابُن خالويِه كالَم الفرّاِء، ولكّنُه عزا كسَر عِني َمفِعٍل للعـرِب، ولـيَس لبعِضـهْم، قـاَل:
. وَمثَّ حـرٌف ثالـٌث جـاَء علـى َمْفعِـٍل، هـو َمْعـِديكرب، 191"

كـوَن َمْعـَدى؛ ألنَّ َمْفعِـل ممّـا الُمـُه ُمعتلّـٌة ال يوجـُد إال يف حـرٍف واحـٍد، وهـو :" َومعِديكرب كاَن ينبغِـي أْن ي192واألصُل أْن يكوَن َمْعَدى، قاَل ابُن جّين 
. وقد سبَق آنًفا أنَّ الفرّاَء حَكى حرفِني على وزِن َمْفِعٍل، وليَس حرفًا واحًدا، كما قاَل ابُن جّين."َمْأِوي اِإلبِل، حكاَها الفرّاءُ 

ذكـَر أنَّ ا تكوُن فيِه اهلاُء كاملِرَوَحِة وأشباِهها، أو ال تكوُن فيِه اهلاُء كاملِْدرَِع وأشباِهها فميُمه مكسـورٌة وعينُـُه مفتوحـٌة، ُمثَّ وذكَر الفرّاُء أنَّ اسَم اآللِة ممّ هـ ـ 

ملطهرَة واملرقـاَة يف موِضـعهما ال تـزوالِن يُعمـُل 
.  ]2:151[فيهما"

، وبعَضـهم كسـَر املـيَم والعـَني فقـاُلوا: ِمْنِخـرٌ فرّاُء الكما ذكَر  وِمْنـِنتٌ، وأنَّ أنَّ بعَضهم ضمَّ امليَم والعَني فقاُلوا: ُمْكُحلٌة وُمْسُعٌط وُمـْدُهٌن وُمـُدقٌّ
ذيَن ضـمُّوا ميَمـُه و: ُمْغُفوٌر وُمْغثُوٌر وُمْنُخوٌر، وذكَر أنَّ الّـحنو: ِمْسِكٍني وِمْنِديٍل وِمْنِطيٍق، وواًوا للضمِّ حنياًء للكسِر،ى ِمْفِعلٍ آخريَن، وهم طّيٌئ، زاُدوا عل

.]2:152[ذيَن كسُروا ميَمُه وعيَنُه شّبهوُه بِِفْعِليٍل وِفْعِللٍ وعيَنه شبّـُهوا امليَم مبا هو من األصِل، كأنَُّه فـُْعُلوٌل، وأنَّ الّ 
وُمْفُعـوالً بنـاَءاِن 193َن ِمْنـِنتٍ ُمْفعِـٌل؛ ألنّـُه مـن أَنـْـَنتَ، ولكـّنهم أتبُعـوا الكسـَر الكسـَر، وأنَّ ِمْفعِـيالً ومذهُب سيبويِه أنَّ وزَن ِمْنِخـٍر ِمْفعِـٍل، وأنَّ وز 

ْفعِـٌل إالّ حرفـاِن: ِمْنـِنتٌ لـيَس يف كـالِم العـرِب مِ ". وساوى ابُن خالويِه بِني ِمْنِخٍر وِمْنِنتٍ وزنًا، فذكَر أنَّهُ 194
، ولكنَّ أحًدا منهما مل ينصَّ على أنَّ ِمْنِنتً وِمْنِخرًا من اللغاِت.195وِمْنِخرٌ 

يف أّولِــِه يــادِت فقــد ذكــَر الفــرّاُء أنَّ املــيَم الزائــدةَ مــن فعــٍل ربــاعيٍّ قــد زيــَد علــى ُثالثيِّــِه شــيٌء مــن الزِّ اـ وإذا اشــتَقْقَت اســَم فاعــٍل أو مفعــوٍل أو مصــدرً و 
ـــ غريِهــا، مثَّ ذكــَر أنَّ مــن الَعــربِ َمْضــُمومٌة، وأنَّ مــا قبــَل اآلخــِر مفتــوٌح يف املصــدِر واســِم املفعــوِل، وال جيــوُز أْن ينكســَر، وأنَّــه ال ُخيتلــُف فيــِه يف لغــاٍت وال 

ــرُ وهــم قليــلٌ  ــ َمــْن يقــوُل يف املُتكــربِِّ: املُتكبـَّ وأضــاَف الفــرّاُء أنَّ بعــَض العــرِب، وهــم مــن ،أنَّــه ال جيــوُز القيــاُس علــى ذلــكَ وأنَّ ذلــَك مــن لغــِة األنصــاِر، و ،ـ
.]2:153[للُمّطِوعِة واملُسَتمِع، وأنَّ ذلَك مرفوٌض ال جيوزُ األنصاِر، يكسُر ميَم اسِم الفاعِل إذا أُدغَم، فيقوُل: هم املِطَّوِّعُة واملِسَِّمُع،

مظاهُر التبايِن النحويِّ 
أحواِهلـا املُتنّقلـِة فيـِه. اُيٌن هلجيٌّ ورَد يف (معاين القرآِن) مردُُّه تباُيُن اللهجاِت العربّيِة اآليت من تـأثِري الّسـياِق يف الكلمـاِت، ومـا يعتِوُرهـا يفَمثَّ تب

وهذِه هَي املظاهُر اليت جتّلى فيها هذا امللحُظ.
) االسُم املوصوُل (اّلِذيَن): 1(

ذيَن باليـاِء يف أحوالِـِه اإلعرابيّـِة كلِّهــا، ذي) زاُدوا عليـِه نونًــا تـدلُّ علـى اجلمـِع، فقـاُلوا: الّـذيَن) عنـَد العـرِب هـو (الّـأصـَل (الّـأشـاَر الفـرّاُء إىل أنَّ 
ذي)، مثَّ زاُدوا نونًــا تــدلُّ علــى (الّــ:" كمــا قالــِت العــربُ ]2:184[وذكــَر أنَّ ِكنانــَة يعربُونَــه إعــراَب مجــِع املــذّكِر الســاِمل، فيقولــوَن يف الرفــِع: اللَّــُذوَن، قــالَ 

:196، ومنُه قوُل الّشاعرِ وِكنانُة يقولوَن: الّلُذوَن"… ذيَن يف رفِعهم ونصِبهم وخفِضهم اِجلماِع، فقاُلوا: الّ 
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يَوَم النَّخيَل غارًة َمْلحاَحاَحنُن اّلُذوَن َصبَُّحوا الصََّباحا 
وظـاهُر كـالِم الفـرّاِء . 198، وأضـاَف إليهمـا آخـروَن الطّـائّينيَ 197ن كنانـَة، فقـد نَقَلهـا بعُضـهم عـن ُهـذيٍل وبـين عقيـلٍ وإذا كاَن الفرّاُء قد نقَل هذه اللغَة عـ

ُة كنانـَة : " وقد يُقاُل بالواِو رفًعا"، وأّمـا إذا كـاَن منصـوبًا أو جمـرورًا، فتسـتوي لغـ199أنَّ إعراَب (اّلذيَنَ◌) خمتصٌّ بالّرفِع، وقد يشهُد لذلَك قوُل ابِن هشامِ 
ولغُة غريِهم من العـرِب، وينعـدُم التفريـُق بـِني اللغتـِني، كمـا فرقـْت بيَنهمـا الـواُو يف الرفـِع، لـذا فلـيَس مبمتنـٍع أْن يكـوَن (الّـذ

.200إليِه حميي الدين عبد احلميد
املُثّىن:) 2(

:  201قوِل الشاعرِ آ ـ 
َلَصمَّما َمَساًغا لَِنابَاُه الشُّجاُع فَأطَرَق ِإطرَاَق الشُّجاِع َولو يرى 

ابـُن ُشـقٍري البغـداديُّ الـذي ذكـَر عـِن ابـِن عبّـاٍس و ، 202. وقد أّكَد هذا العزَو مجاعـٌة مـنهم األخفـشُ ]2:184[وقوِل بعِضهم: هذا خطُّ َيَدا أخي بِعيِنه
، ومـنهم أيًضـا ابـُن خالويـِه 203يُة بُلغِة بين احلـارِث بـِن َكْعـٍب"أنّه قاَل:" إنَّ اَهللا ـ تبارَك امسُه ـ أنزَل القرآَن بلغِة كلِّ حيٍّ من أحياِء العرِب، فنـزلْت هذه اآل

،204الذي قاَل بعَد أْن نقَل خَرب ابِن عباٍس:" وهذِه اللفظُة بلغِة بلحارِث بِن كعٍب خاّصًة"
، 206َحكاهـــا عــن بَاحلــارِث وزُبيــد وَخـــثَعم ومهــدان، وأنَّ بعَضــهم نســَبها إىل بَلعنـــِرب وبَلهجــيم وبطــوٍن مــن ربيعـــةَ ، ونقــَل العيــينُّ أنَّ الكســائيَّ 205وغــريِهم

، 207208اوائٍل وفزارَة وُعذرَة ومرادً بنَ بكرَ إىل ما سبَق السيوطيُّ وأضاَف 
.209الفارقيُّ لُغًة يف بين احلارِث وبعِض بين سليمٍ وجعَلها

[طـه: اِن َلَسـاِحرَاِن ﴾نَّ َهـذَ إِ 
ــا]2:184[، بتشــديِد (إنَّ) وبــاأللِف. قــاَل ]83 ــوَن :" فِقراَءتُن بتشــديِد (إنَّ) وبــاأللِف علــى جهتــِني: إحــداُمها علــى لغــِة بــين احلــارِث بــِن َكْعــٍب، جيعُل

االثنِني يف رفِعِهما ونصِبِهما وخفِضِهما باأللِف، وأنشدين رجٌل من اَألْسِد عنهم. يُريُد بين احلارِث: 
ُع َلَصمَّما َمَساًغا لَِنابَاُه الشُّجا رى  يفَأطَرَق ِإطرَاَق الشُّجاِع َولو 

ألنَّ العــرَب قــاُلوا: قــاَل: ومــا رأيــُت أفصــَح مــن هــذا اَألْســديِّ، وحكــى هــذا الرجــُل عــنهم: هــذا خــطُّ يَــَدا أخــي بِعيِنــه. وذلــَك ـ وإْن كــاَن قلــيًال ـ أقــيُس؛ 
جعُلــوا اليــاَء تابعــًة لكســرِة املــيِم. فلّمــا رأَوا أنَّ اليــاَء مــن االثنــِني ال ُمســلُموَن فجعُلــوا الــواَو تابعــًة للضــّمِة؛ ألنَّ الــواَو ال تعــرُب، ُمثَّ قــاُلوا: رأيــُت املســلِمَني ف
ُميِكُنهم كسُر ما قبَلها، وثبَت مفتوحاً ترُكوا األلَف تتبُعه، فقاُلوا: رُجالِن يف كلِّ حاٍل".

ــّىن بــاأللِف ُمطلًقــا، ونّصــُه اآلنــُف ال حيتمــ ــَل عنــُه أنَّــُه وإذا كــاَن الفــرّاُء قــد قبــَل لغــَة إعــراِب املُث ــِة، فقــد نُِق ُل غــَري ذلــَك، وإْن كــاَن وصــَفها بالقّل
تقــوَل: رأيـُت رجــالِن"، 210قـالَ 

، 211وقولُــه هــذا ال خيلــو مــن أنكــاٍر هلــا ورفــٍض.
.213، وترّدَد نفٌر آخُر بَني القبوِل والردِّ، واضطرَب رأيُهم فيها212وجنَح ناٌس آخُر إىل ردِّها، ووصِفها بالّشذوِذ والقّلةِ 

جــٌه مقبــوٌل ُمقنــٌع لــردِّ هــذِه اللغــِة وإنكارِهــا، ففضــالً علــى كــوِن أصــِل اإلعــراِب أْن يكــوَن باحلركــِة، وأنَّ األلــَف أخــفُّ مــن ويف ظــّىن فلــيَس َمثَّ و 
.214ا أهُل اللغةِ ، فثمََّ◌ نصوٌص ُأخرى كثريٌة وافقْت هذِه الّلغَة، ذكَرهاِن َلَساِحرَاِن ﴾نَّ َهذَ إِ ﴿ 

]2:184[وإذا كاَن لفُظ املثّىن (ِكال) ُمضاًفا إىل ظاهٍر، حنو:ِكال الرجلِني، فقد عزَا الفرّاءُ ب ـ 
إلمجاِع العرِب على إثبات األلِف يف مثِل هذا يف الرفِع واخلفِض، فيقولوَن: رأيُت ِكَلي الرجلِني، ومررُت بِكَلي الرجلِني، وذكَر أنَّ هذه اللغَة خمالفٌة 

والغريُب أْن ينقَل بعُضهم عنُه جواَز إجراَء كال وكلتا َمَع .215
، فرأيُُه اآلنُف يؤكّ 216الظّاهِر ُجمراُمها َمَع الضمريِ 

باإلشارِة إىل أنَّ بعَضهم يُعرُب (كال) مضافا إىل الظاهِر واكتفى اُألمشوينُّ ،217هذِه اللغِة إىل بين ِكناتَة وأّكَد عزَو 
.218إعراَب املثّىن، من غِري أْن ُيسّمَي هذا (البعَض)

ُد نـوَن أيًضا وذكَر الفرّاُء ج ـ  إىل قبيلـٍة ذلـَك يعـُز غـَري أنّـه ملواللّـذانِّ، (ذاّن) و (ذانّـك)، تثنيـِة امسَـي اإلشـارِة واملوصـوِل، فيقـوُل:أنَّ كثريًا من العرِب ُيشدِّ
اجتمـَع الُقـرّاُء علـى ختفيـِف النـوِن مـن (َذانِـَك)،وكثٌري مـن :"]32[القصـص: ﴾﴿ فَـَذاِنَك بـُْرَهانَـانِ عـزَّ وجـلَّ:هِ قولِـ]معّلًقا على 2:306[بعيِنها. قاَل 

ُدوَن النوَن". ]16النساء: [،العرِب يقوُل: (َفذاّنَك) و (هذانِّ) قائمانِ  فُيشدِّ
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.219التخفيـَف إىل أهـِل احلجـاِز وبـين أسـٍد، والتشـديَد إىل متـيٍم وقـيسٍ واعـزَ فوتشـديَدها، امسَـي اإلشـارِة واملوصـوِل ختفيَف نـوِن النُّحاُة وناقَش 
واليـاُء يف (الّـذي)، أو تأكيـٌد للفـرِق بـَني تثنيـِة املبـينِّ واملعـرِب، وأنَّ وذكَر ابُن هشاٍم أنَّ تشديَد الّنوِن فيهما تعويٌض من احملذوِف، ومها األلُف يف (هذا)،

220.
:املُ السّ رِ املذكّ مجعُ ) 3(

، وبـُـرٍة ، وقلـٍة وقُلــنيَ هــا هـاُء التأنيــِث، مثـل: ســنٍة وســننيَ 
، فـذكَر أنَّ مـَن العـرِب مـن جيعـُل هـذا البـاَب باليـاِء يف مجيـِع أحوالِـِه، ويُعـرُب نونَـه باحلركـاِت، مثَّ ذكـَر بعـُد أنَّ هـذه اللغـةَ ، وِعـزٍة وِعـزينَ ، وثُبـٍة وثُبـنيَ وبُـرينَ 

موّجًهـا قولَـُه عـزَّ وجـلَّ: ﴿ الـَِّذيَن ] 93ـ 2:92[قـاَل ،كثريٌة يف أسٍد ومتيٍم وعامٍر، وأ
باليـاِء علـى كـلِّ حـاٍل، :" وواحدُة الِعضني ِعضٌة رفُعها ِعضوَن، ونصُبها وخفُضها ِعضـَني. ومـَن العـرِب َمـن جيعُلهـا ]92[احلجر:َجَعُلوا الُقْرآَن ِعِضَني ﴾

ــا جــاَز ذلــَك يف هــذا املنقــوِص اّلــذي كــاَن علــى …  وإمنَّ
ـــوا أنَّـــه فـُُعـــوٌل، إْذ جـــاءِت ا ـــا مجُعـــوُه بـــالنوِن تومهَّ ثالثـــِة أحـــرٍف فُنقصـــْت الُمـــه، فلمَّ

221.
. ونقَل أبو جعفـٍر ال222وأشاَر ثعلٌب إىل هذِه اللغِة دوَن أْن يعزَوها

:223الّشاعرِ 
كما أَخَذ السِّراُر من اهلاللِ أَرى َمرَّ السِّنِني أخْذَن مينِّ 

، ولكـنَّ كـالَم أيب224، فيقولُـوَن: مضـْت لـُه سـنُني يـا هـذاوأنَّ بين عامٍر يصرُفوَن (سنني)، فيقوُلوَن: أقمُت عنَدُه سنيًنا يـا هـذا، وأنَّ بـين متـيٍم ال يصـرُفونَ 
لغـُة بـين و ،225كاَن أكثَر تفصيًال إْذ نقَل عنُه حّياَن  
:  226قوَلههمعن بعضِ ] 2:92[يف إنشاِد الفرّاءِ ةٌ ظاهر عامٍر 

َلِعَنب بِنا ِشيًبا وشيَّْبننَــــا ُمْرَداذراَين ِمْن جنٍد فإنَّ ِسنيــَنه 
ًوا ِمن ِسنٍني ُملّحٍة   ُتشّمْر ُألْخرى تـَْنـزُِل األعَصَم الَفْردامىت تَنُج َحبـْ

] بــأْن قــاَل ُمعّقًبــا علــى قولِــِه 1:392رآِن)، كمــا نُقــَل عنــُه، فقــد اكتفــى[أّمــا رأيــُه يف (الّســنني) معّرفــًة بــاأللِف والــالِم فلــم يَبــُد لنــا صــرًحيا يف ( معــاين القــ
ـِنَني ﴿ تعاىل:  ] علـى اكتسـاِب 2:37: " أخـذهم بالسـنني: القحـُط واجلدوبـُة عاًمـا بعـَد عـاٍم"، واشتشـهَد بالّشـعِر[ 227﴾َوَلَقْد َأَخْذنَا آَل ِفْرَعوَن بِالسِّ

وجاَء البيُت مضبوطًة بعُض ألفاِظِه على النحِو اآليت:املُضاِف التأنيَث من املُضاِف إليِه، 
كما أَخذ السِّرار من اهلاللأرى َمرَّ السنني أخذن مين 

بُق ، ولكنَّ كالُم الفرّاِء السا228ونقَل بعُضهم عن الفّراِء أنَُّه ُجييُز إعراَب مجِع املذّكِر الساِمل، وما ُمحَل عليِه ُمطلًقا حبركاٍت ظاهرٍة على الّنونِ 
وكاَن الفّراُء، إذ ذهَب هذا املذهَب، أعين جواَز إعراِب سنَني وبابِه ال يـََرى هذا الرأَي، إال مَع (سنَني ) وباِبه، ممّا ُحِذَفْت الُمه. يُفصُح عن أنَُّه 

كوفّيوَن راضَني عن هذِه الّلغِة، فثمََّ◌ من النُّحاِة . وإذا كاَن ال230، واألنباريُّ 229باحلركاِت ُمطلًقا، ُمتابًعا شيَخُه الكسائيَّ، كما تابعهما يف ذلَك ثعلبٌ 
.231َمن مل يكْن راضًيا عنها، فجعُل اإلعراِب يف النوِن من غِري قلِب الواِو من أرذِل اللغاِت عنَد أيب حّيانَ 

) املمنوُع من الّصرِف:4(
َ هـــؤالِء العـــرَب. قـــاَل نـــاقَش الفـــرّاُء إعـــراَب (ُبكـــرة) و (ُغـــدوة) و (عشـــّية)، فـــذكَر أنَّ مـــن العـــرِب مـــ ن مينُعهـــا مـــن الصـــرِف مـــن غـــِري أْن يُعـــنيِّ

عَضـهم يقـوُل: :" العرُب ُجتري: غدوة، وُبكـرة، وال ُجتريهمـا؛ وأكثـُر الكـالِم يف ُغـدوة تـرُك اإلجـراِء، وأكثـرُه يف بكـرة أْن ُجتـَرى. قـاَل: مسعـُت ب]3:109[
أتيُته ُبكرَة بـاكرًا، فمـن مل ُجيرهـا جعَلهـا معرفـًة؛

ونقـَل الرضـيُّ عـن سـيبويِه أنَّ بعــضَ فيقولُـوَن: إّين آلتيـَك ُغـدوًة وَعشـّيًة، وبعُضـهم ُغـدوًة وعشـّيَة، ومـنهم مـن ال ُجبــرِي عشـّيَة لكثـرِة مـا ِصـحبْت غـدوًة".
.232العرِب ـ من عِري أْن يُعيّـَنهم ـ يدُع التنويَن يف عشّية كما يف ُغدوة

الفعلُ ) 5(
ــِة ذكــَر الفــرّاُء أنَّ مــَن العــرِب َمــْن  أللــَف والــواَو افيــِه؛ُيثبِــُت حــروَف العّل

ــه مل يُعــّنيْ مــن هــم  ــوَن ذلــَك، قــاَل أُو واليــاَء، ولكّن ــِه تعــاىل: ﴿ ] 162ـ 1:161[الِء العــرُب الــذيَن يفعُل ُمعّلــالً وُجميــزًا إثبــاَت اليــاِء يف (ختشــى) يف قوِل
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ذلــَك ثالثــُة أوجــٍه؛ إْن شــئَت اســتأنفَت (وال ختشــى) بعــَد اجلــزِم، وإْن :" يف]77[طــه فَاْضــِرْب َهلـُـْم َطرِيًقــا ِيف الَبْحــِر يـََبًســا ال َختَــاُف َدرًَكــا َوال َختَْشــى ﴾
: 233شئَت جعلَت (ختشى) يف موضِع جزٍم، وإْن كانْت فيِه الياُء؛ ألنَّ من العرِب من يفعُل ذلَك؛ قاَل بعُض بين َعْبسٍ 

ِمبا القْت لَُبوُن بِين زِيادِ أْمل يأتيَك َواألنَباُء تـَْنِمي  
:234وأنشدين بعُضهم يف الواوِ … فأثبَت اليا

َهَجوَت َزبَّاَن ُمثَّ ِجْئَت ُمْعَتِذرًا  
روِف يف موضـــِع اجلـــزِم لغـــٌة لـــبعِض العـــرِب مـــن غـــِري نســـبِتها ألحـــٍد، مـــنهم الّزّجـــاجيُّ حيـــُث قـــاَل يف وأشـــاَر غـــُرب واحـــٍد إىل أنَّ إقـــراَر هـــذه احلـــ

موضـِع اجلـزِم :" ومن العرِب مـن ُجيـري املُعتـلَّ مـن اجلـنِس ُجمـَرى الصـحيِح، فريفُعـُه يف موضـِع الّرفـِع، ويفتُحـُه يف موضـِع النصـِب، وُيسـّكُنُه يف235(اجلمل)
وذكــَر آخـروَن أنَّ ذلــَك ال جيـوُز إالّ يف الضــرورِة …".لـَك يف اليــاِء والـواِو خاصَّــًة دوَن األلـِف، وعلـى هــذِه اللغـِة قــاَل الشـاعُر: أمل يأتيـَك وال حيِذفُـُه، وذ

جيـوَز إثبــاُت شــيٍء مـن ذلــَك عنــَد 
.236البصرّينيَ 

) املستثىن: 6(
َب علـى االسـتثناِء، وأجـاَز أْن ـ ناقَش الفرّاُء إعراَب مـا بعـَد (إّال) يف االسـتثناِء املنقطـِع املسـبوِق حبحـٍد، حنـو: مـا يف الـداِر أحـٌد إالَّ أمحـرة، فأجـاَز النصـآ 

يتبَع ما بعـَد إالّ مـا قبَلهـا، إْن رفًعـا
بـا حيّـاَن ، غـَري أنَّ أ]273: 3[. وظـاهُر كـالِم الفـرّاِء أنَّ بـين متـيٍم يوجبـوَن االتبـاَع، كمـا أنَّ أهـَل احلجـاِز يوجبـوَن النصـبَ 237]1:480[من كالِم متـيمٍ 

.238صبَ وقَف على اللغتِني فذكَر أنَّ بين متيٍم ُجييزوَن االتباَع، وأنَّ النصَب عنَدهم أفصُح من البدِل، وأنَّ احلجازّيَني يُوجبوَن الن
ًماناقَش الفرّاُء إعراَب املسـتثىن و ـ ب  النصـُب علـى االسـتثناِء، وأنَّ مـن العـرِب حنـو: مـا أتـاين إالّ أخـاَك أحـٌد، فـذكَر أنَّ املختـارَ ،علـى املسـتثىن منـهُمتقـدِّ

:" وإذا كـاَن الـذي ]168: 1[من يرفُع، فيقوُل: ما أتاين إالّ أخوَك أحٌد، فيكوُن (أحٌد) بدالً من (أخوَك). ولكّنُه مل يُعّنيْ من هم هؤالِء العرُب. قـاَل 
َك: مـا عنـدي أحـٌد إالّ أخـوَك. فـإْن قـّدمَت إالّ نصـبَت الـذي كنـَت ترفُعـه؛ فقلـَت: مـا قبَل (إّال) نكرًة مَع جحـٍد فإنّـَك تُتبـُع مـا بعـَد إالّ مـا قبَلهـا؛ كقولـ

ومـن العـرِب .. فاختاُروا االسـتثناَء.أتاين إّال أخاَك أحٌد. وذلَك أّن (إّال) كانْت منسوقًة على ما قبَلها فاتّبَعه، فلّما ُقدِّمْت فمنَع أْن يتبَع شيًئا هو بعَدها 
.239م يف إّال على هذا التفسِري".َمن يرفُع ما تقدّ 

، ]1:382[ـ وفيمــا يتعّلــُق بـــ (غــٍري) ذكــَر الفــرّاُء ج 
.240فيقوُلوَن: ما جاَءين غريََك، وما أتاين أحٌد غريََك"

) اخلفض: 7(
ثبُتونـَه البـاَء فـذكَر أنَّ أهـَل جنـٍد يُ إثباتَـُه فيـِه،الباِء يف اخلِرب املنفـيِّ بــ (مـا) و حذَف ناقَش الفرّاُء آ ـ 

ا ذَ ا َهــموّجًهــا نصـَب (بشــرًا) يف قولِـه تعــاىل: ﴿ َمـ]42: 2[والقيـاُس، وأنَّ 
ا حـذُفوها أحبُّـوا أْن يكـوَن هلـا أثـٌر :" نصبَت (بشرًا) ألنَّ الباَء قد اسـُتعملْت فيـِه، فـال يكـاُد أهـُل احلجـاِز ينطُقـوَن إالّ بالبـاِء، فلّمـ]31[يوسف: َبَشرًا ﴾

، وأّمـا أهـُل جنـٍد فيتكّلُمـوَن ]2﴾مْ ا ُهـنَّ أُمََّهـ: ﴿ َمـهُ فيما خرجْت منه فنصُبوا على ذلَك؛ أال ترى أنَّ كلَّ ما القرآِن أتى بالباِء إالّ هـذا وقولَـ
أنَّ بالباِء وغِري الباِء، فإذا أسقطُوا رفُعوا، وهو أقوى الو 

.241الرفَع لغُة متيم
ـ 245: 2[. قــاَل أشــاَر الفــرّاُء إىل أنَّ أهــَل احلجــاِز وَمــْن جــاوَرهم مــن قــيٍس حيــذُفوَن حــرَف اخلفــِض فيمــا يتعــّدى إىل مفعــولِني أحــُدمها حبــرفٍ ب ـ و 
:" اهلـاُء يف موضـِع نصـٍب، تقـوُل: قــد كلتُـَك طعاًمـا كثـريًا، وِكلتـِين مثَلــُه. ]3[املطففـون: ﴾َوَزنَــوُهمْ ا َكـاُلوُهم أَوْ ذَ إِ موّجًهـا قـوَل اِهللا عـزَّ وجـلَّ: ﴿ وَ ]246

ُلنــا املـُـدَّ واملـُـّديِن إىل املوسـِم املُقبــِل، فهــذا شــاهٌد، وهــو مــن كــالِم تُريـُد: ِكلــَت يل، وِكلــُت لــَك، ومسعــُت أعرابّيــًة تقــوُل: إذا صـدَر النــاُس أتينــا الّتــاجَر، فيكي
أي  "حـذَف حـرِف اجلـرِّ َمـَع كـاَل ووزَن إىل َأهـِل احلجـاِز وحـَدهم، قـاَل ُمعقِّبًـا علـى اآليـِة:242ونسـَب األخفـشُ أهِل احلجاِز، وَمْن جاوَرهم من قيٍس".
."اِز يقوُلوَن:ِكلُت َزيًدا وَوزنُتُه، أي: ِكلُت لُه، وَوزنُتهُ كاُلوا الّناَس أو وزنُوهم؛ ألنَّ أهَل احلج

ِو: شــكرُتَك ويتبــّدى مــن متثيــِل الفــرّاَء أنَّ إثبــاَت حــرِف اجلــرِّ وحذفَــُه خــاصٌّ بالفعــِل كــاَل وحــدُه. وُيشــبُهُه حــذُف حــرِف اجلــرِّ وإثباتــُه يف حنــ
:245، وقوُل الّشاعرِ 244، وِصدُتَك وصْدُت لكَ 243وشكرُت لَك، ونصحُتَك ونصحُت لكَ 

فـََقْد تـَرَْكُتَك َذا َماٍل َوَذا َنَشبِ أََمْرُتَك اَخلَري فَاْفعْل َما أُِمْرَت بِِه 
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.246وحنُو ذلَك كثريٌ 
، قـاَل ]25[الكهـف: ِة ِسـِنَني ﴾قـراءَة: ﴿ َثالَمثِائَـإىل اجلمـِع، وعلـى ذلـَك وّجـهَ العـدَد ذكَر الفرّاُء أنَّ َمن العرِب ـ من غِري أْن يُعيّـَنهم ـ َمـن ُيضـيفُ ج ـ و 

﴾:"  مضــافٌة. وقــد قــرأَ كثــٌري مــن الُقــرّاِء ﴿ َثالَمثِائَــِة ِســِننيٍ ]2:138[
.247أجاَزه الفرّاُء هنا وجعَله لغًة منَعه غريُه إّال يف الضرورةِ الّسنَني يف موضِع سنٍة، فهَي حيَنئٍذ يف موضِع خفٍض ملَْن أضاَف". وما

:" ومسعـُت ]323: 1[عن بعِض بين ُسليٍم جواَز إضافِة الضمِري إىل ياِء املتكّلِم، وأْن تلَحَق نوُن الوقايِة الضمِري قبَل اليـاِء، قـاَل الفرّاُء ونقَل 
وَمكاَنَكِين، يُريُد: انتظْرِين يف مكاِنَك". بعَض بين ُسليٍم يقوُل يف كالِمِه: كما أنَتِين، 

)8

آ ـ  الت:

:248:" ومن العرِب من ُيضيُف الَت فيخفُض. أنشُدوين]397: 2[العرَب. قاَل 
الَت ساعِة َمندمِ …  

وأشـاَر املـالقيُّ إىل مـا أشـاَر إليـهِ 
" . ومنـَع الرضـيُّ اجلـرَّ بــ (الَت)، وإْن 249ما يف معناُه َمنبهًة على األصِل مـن اخلفـِض، إذ مـا خيـتصُّ باسـٍم وال يكـوُن كجـزٍء منـه أصـُله أْن يعمـَل فيـِه اجلـرَّ

.250ُمسِع فهو شاذٌّ 
ب ـ  لكنَّ:

]1:464[نصَّ الفرّاُء 
، وإذا ألَقـوا منهـا الـواَو 

251.
ج ـ اجلزُم بـ (إذا): 

ا صــفًة أي ظرفًــا. قــاَل 
:252وقاَل آخرُ … يقوُل: إذا تقْم أقْم، :" من العرِب من جيزُم بإذا، ف]158: 3[

وإَذا ُتِصْبَك َخصاَصٌة فـََتجمَِّل َواْستغِن ما أغناَك َربَُّك بِالِغَىن 
."

من غـِري أْن ُيشـريَا إىل أنَّ ذلـَك لُغـٌة، إالّ أنَّ ابـَن مالـِك أجـاَزه وابُن مالٍك اجلزَم بـ (إذا)، وأجازاُه يف النثِر والشعِر 253وناقَش أبو بكٍر األنباريُّ 
ذا أخــذُمتا مضــاجَعكما ُتكــّربا أربًعــا 

. 255. واجلــزُم بـــ (إذا) عنــَد مجهــوِر النحــوّيَني شــاذٌّ نــادٌر، ال جيــوُز إالّ يف ضــرورٌة يف الشــعرِ 254وثالثــَني، وُحتّمــَدا ثالثًــا وثالثــَني"وثالثــَني، وُتســّبحا ثالثًــا 
ُع إالّ علـــى فعـــٍل، وهـــَي حتتـــاُج إىل تقـــ

256.
ُ اهللاُ َلُكـــْم َأْن َتِضـــلُّوا ذكـــَر الفـــرّاُء أنَّ (ال) تـــأيت مبعـــىن (أْن) إذا صـــحَّ أْن تقـــَع موقـــَع (أْن) لـــئالّ وكـــيال، وجعـــَل منـــه قولَـــه تعـــاىل: ﴿د ـ ال مبعـــىن إْن:  يـُبَــــنيِّ

:" معنــاُه: أالّ تضــّلوا. ولــذلَك َصــَلحْت ال يف موضــِع أْن. هــذه حمنــٌة لِـــ (أْن) إذا َصــَلحْت يف موِضــِعها لــئال وكــيال ]297: 1[" قــاَل ]176[النســاء: ﴾
جـاِز. فـَع إىل أهـِل احل

﴿ كذلَك َسـَلْكَناُه ِيف قـُلُـوِب املُْجـرِِمَني ال يـُْؤِمنُـوَن :" ومعىن (ال) كقولِِه:]9[الصافات: يف معىن (ال) يف قولِِه تعاىل: ﴿ ال َيّسّمُعوَن ﴾]383: 2[قاَل 
ُ اهللاُ لَ لــو كــاَن يف موضــِع (ال) (أْن) صــلَح ذلــَك، كمــا قــاَل: ﴿]13، و 12[احلجــر: بِــِه ﴾ َوأَْلَقــى ِيف اَألْرِض وكمــا قــاَل: ﴿ُكــْم َأْن َتِضــلُّوا ﴾،يـُبَـــنيِّ

ويصلُح يف (ال) علـى هـذا املعـىن اجلـزُم. العـرُب تقـوُل: ربطْـُت الفـرَس ال ينفلـْت، وأوثقـُت عبـدي ال ]10، ولقمان:15النحل:[َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم ﴾
القرآُن".والرفُع لغُة أهِل احلجاِز.وبذلَك جاَء ...يـَْفرِرْ 

كايــًة عــِن العــرِب ونـاقَش ابــُن مالــٍك املنفــيَّ بـــ (ال) الصـاحلَ قبَلهــا (كــي)، فأجــاَز الرفــَع واجلـزَم مساًعــا عــن العــرِب مــن غـِري حتديــٍد، وأورَد ابنُــه ح
.257جتزُمه"قوَهلم: ربطُت الفرَس ال تنفلت، وأوثقُت العبَد ال بفّر، وذكَر نقالً عن الفرّاِء" أنَّ العرَب ترفُع هذا و 
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ــه تعــاىل: ﴿] 254: 3[(ملـّـا). قــاَل مبعــَىن هـــ ـ ملـّـا مبعــىن إّال:  ــرًا قوَل ٌظ افِ ا َحــملَّــا َعَليَهــُمفسِّ
:" قرأهــا العــوامُّ (ملـّـا)، وخفَّفهــا بعُضــهم. الكســائيُّ كــاَن ُخيفُِّفهــ]4[الطــارق: ﴾

ونقـَل أبـو حيّـاَن عـن األخفـِش أنَّ ُهـذيال وغـريَهم جيعلُـوَن ملّـا مبعـىن (إّال)،  املُخفَّفِة (ملّا)، وال ُجياوُزوَن ذلَك، كأنّه قـاَل: مـا كـلُّ نفـٍس إالّ عليهـا حـافٌظ".
. وذكـــَر اهلـــرويُّ أنَّ (ملـّــا)  تــأيت مبعـــىن (إّال) يف موضـــعِني فقـــط مهــا القســـُم وبعـــَد حـــرِف 258ليـــَك ملّــا فعلـــَت كـــذا، مبعـــىن: إالّ فعلــتِ كقــوِهلم: أقســـمُت ع

.259اجلحدِ 
َ أصـحاَب كـلِّ لغـٍة. قـاَل و ـ كم مبعىن كأّين:  معّلًقـا علـى قولِـه تعـاىل: ﴿  ]168: 1[ذكَر الفرّاُء أنَّ (كم) و (كأيِّن) لغتاِن مبعىن (كـم)، ولكنّـه مل يُعـنيِّ

[آل ﴾ِيبٍّ نَــنْ أّيْن ِمــَكــَو ، ومهــا لغتــاِن. وكــذلَك ﴿)َكــأَّين ِمــن ِفئــٍة قَليلــٍة َغلبــتْ (:" ويف قــراءِة ُأيبٍّ ]149[البقــرة: َكــْم ِمــن ِفئــٍة قَليلــٍة َغلبــْت ِفئــًة كثــريًة ﴾
ذكـــَر الفـــرّاُء أنَّ (كـــم) أصـــُلها (مـــا) االســـتفهاميُة، دخـــَل عليـــه ]466: 1[هـــَي لغـــاٌت كّلهـــا معنـــاهنَّ معـــىن كـــم". ويف موضـــٍع الحـــقٍ ]146عمـــران: 

واملشـهوُر عنـَد النحـوّيَني أنَّ (كـأّين) ليسـْت لغـًة أخـرى لــ (كـم)، وإّمنـا مهـا كنايتـاِن 
.260من كناياِت العددِ 

قـرأَ: (َوَمـْن 261] أنَّ بعـَض الُقـرّاءِ 223: 2]، ذكـَر الفـرّاُء [25[احلـج: ﴾َوَمـْن يُـرِْد ِفيـِه بِِإْحلَـاٍد ِبظُْلـٍم ﴿يف أثناِء ُمناقشِتِه قولَـُه تعـاىل: :الباءز ـ يف مبعَىن 
ُروِد، كأنـَُّه أراَد: َمـْن َوَرَدُه أو تـَـَورََّدُه، وهـذا الوجـُه غـُري َمرضـيٍّ عنـُه ، بالتّـاِء مفتوحـًة، ُمثَّ ذكـَر يف هـذِه القـراءِة ثالثـَة أوُجـٍه؛ أْن يكـوَن مـن الـوُ )َترِْد ِفيِه بِِإْحلَـادٍ 

وَن مبعـَىن النُّـزوِل، والوجـَه الثالـَث أْن يكـوَن لديِه؛ ألنَّ َوَرَد يتعّدى ُمباشرًة إىل املفعوِل، فُيقاُل: وردنا مّكـَة، وال يُقـاُل َوَرْدنـا يف مّكـَة، والوجـَه الثّـاَين أْن يكـ
وقــد جتــوُز يف لغــِة الّطــائّيَني؛ أل"عــَىن الطّلــِب وإرادِة الّشــيِء، وأنَّ البــاَء وقــَع موقــَع (يف)، وكــاَن مبعنــاُه َوْفــَق لغــِة طــّيٍء، قــاَل:مب

ِمـن العـرِب "ين القـرآِن) تبّصـَر يف املسـألِة، فـألفى أنَّ ] يف (معـا173، و 132: 3. وينظـر  70: 2وكـاَن الفـرّاُء يف غـِري موضـٍع[يُريدوَن: َرِغْبُت ِبَك".
."َمن جيعُل (يف) موضَع الباِء، فيقوُل: أدخَلَك اهللاُ باجلنَِّة، يُريُد: يف اجلّنةِ 

262فيّـوُن، وبعـُض البصـرّينيَ وقد ورَد أهُل العربّيِة على ظاهرِة تناوِب حروِف اخلفِض، وُوقوِع بعِضها موقَع بعٍض، بالّنظِر والّتَأمُِّل، فأجاَز الكو 

الفعـِل معـَىن فعـٍل آخـَر يتعـّدى أْن يكوَن حلرِف اخلفِض غُري معًىن تـَبَـًعا ِلسياِق كالِم العرِب، ومنع ذلَك مجهـوُر البصـرّيَني، وتـأّوُلوا مـا أْوَهـَم علـى تضـمِني 
263  .

"َل الكــوفّيَني والبصــرّيَني َمًعــا؛ لعــدِم اســتحكاِم أدلّــِتهم يف هــذِه املســألِة، وَوجــَدهاوَوقــَف بعــُض احملــدثَني مــن هــذِه الظّــاهرِة موقًفــا أبطــَل فيــِه قــو 
فــٍظ معـًىن واحــًدا، أو أكثــَر مسـألَةً◌ ُمعجمّيــًة تنـدرُج يف حبــِث دالالِت األلفـاِظ علــى وجـٍه ُمبــايٍن للوجـِه، أو الوجــوِه الـيت رَمسهــا الّسـَلُف، ذلــَك أنَّ لكـلِّ ل

.264"اجٍة إىل تضمنيٍ يُؤّديِه من غِري حَ  . وحنُن نوافقُه الرأَي، وُنضيُف أنَّ ذلَك ميكُن أْن يكوَن من قبيِل املُشرتِك اللفظيِّ
يف (معـاين القـرآِن)، وبعُد، فلعلَّ مـا سـبَق كـاَن الباحـُث هـدَف وقصـَد إليـِه، يلـتمُس خاللَـُه ظـاهرَة الّتبـاُيِن الّلهجـيِّ فيمـا عيّـنَـُه الفـرّاُء، وحكـاهُ 

تظَمها ثالثُة املُستوياِت: الصويتِّ والّصريفِّ والنحويِّ، املّتسقِة من قضايا يف العربّيِة خمتلفٍة ُمتباينٍة.وقد ان
اين التنــزيِل إنَّ ما ورَد بيانُـه مـن هلجـاٍت يُنبـُئ مـن جهـٍة عـن اسـتثماٍر واسـٍع، وعنايـٍة ُمنكشـفٍة بكـالِم العـرِب، َسـّخَرها الفـراُء للكشـِف عـن معـ

اِء، فطاملًـا ردَّ بعَضـها، ونعـَت ِك، وبناِء القواعِد، ويُنبُئ من جهٍة أخرى عن أنَّ هذِه الّلهجاِت مل تكْن ُكّلهـا ممّـا جيـوُز أْن تُبـىن عليـِه القواعـُد عنـَد الفـرّ املُبار 
بعًضا آخَر باخلطِأ أو بالّلحِن.
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.275، ص 1وينظر: الزخمشري: الكشاف ج .354، ص 3الزجاج: معاين القرآن ج 23
:" وناس من العرب يقولون: ُبْشَرّي وُهَديَّ".، وفيهِ 414، ص 3الكتاب ج : سيبويهوينظر: .537، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 24
.246، ص 2ج ، واألنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن 107، ص  1ج . وينظر: األخفش: معاين القرآن 151، ص 4ج سيبويه: الكتاب 25
. 10، ص 2الرضي: شرح الكافية ج 26
.473، ص 1رتشاف الضرب ج أبو حيان: ا27
.157، ص 1الزجاج: معاين القرآن ج28
.317، ص 2جو ،74، ص 1ج . وينظر: ابن جين: اخلصائص 443، ص 2ج األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن 29
وما بعدها.318، وشاهني: أثر القراءات يف األصوات ص 233، ص2ج ، و 83، ص 1ج . وينظر: األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن 93، ص 1ج األخفش: معاين القرآن 30
.384، ص 2ج العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب 31
.113، ص 4ينظر: سيبويه ج 32
.366، و 35، ص 1ج . وينظر: األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن 37، ص 4ج سيبويه: الكتاب 33
.53، ص 1اذ القراءات واإليضاح عنها ج ابن جين: احملتسب يف تبيني شو 34
.307، ص 4والسيوطي: مهع اهلوامع ج ، 111املرادي: اجلىن الداين ص و ، 498. وينظر: تذكرة النحاة ص 541، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 35
.98، ص 2الزجاج: معاين القرآن ج 36
.54ـ 53، واحللواين: الواضح يف النحو والصرف " قسم النحو " ص 49، ص 2ج ل البناء واإلعراب ، والعكربي: اللباب يف عل151، ص 4ج ينظر: سيبويه: الكتاب 37
كذا يف معاين القرآن، ولعّل الصواَب: خّففوا.38
.165ابن خالويه: خمتصر يف شواذ القرآن ص 39
.62ابن خالويه: خمتصر يف شواذ القرآن ص 40
.70، ص 5النحاس: إعراب القرآن ج 41
.366ـ 365، ص 1تشاف الضرب ج ار 42
.38، ص 5البحر احمليط ج أبو حيان: 43
.242، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 44
.519، ص 1ج العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب 45
.72، ص 1ج األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن 46
.485ـ 484، ص 2امر، وغريُُه ال يُثبُتها إال يف الوقِف. ينظر: الزخمشري: الكشاف ج قرأَ بإثباِت ألِف (أنا) يف الوصِل والوقِف ابُن ع47
.493ـ 492، ص 4ويف توجيِه اآليِة أقواٌل أخرى. ينظر: البغدادي: خزانة األدب ج 48
.490، ص 4، وخزانة األدب للبغدادي ج 233البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف اجلىن الداين للمرادي ص 49
.485، ص  2الزخمشري: الكشاف ج 50
.294، ص 2الرضي: شرح شافية ابن احلاجب ج 51
، وأّن أول من تكّلم به كعُب بن مامَة."هكذا َفْصِدي":394، ص 2الذي يف جممع األمثال للميداين ج 52
.222، ص 4البغدادي: شرح شواهد الشافية ج 53
.222، ص 4، والبغدادي: شرح شواهد الشافية ج 294، ص 2شرح شافية ابن احلاجب ج ، والرضي:467ينظر: املالقي: رصف املباين ص 54
.331، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 55
.207، ص 1والسيوطي: مهع اهلوامع ج ،73، ص 1األمشوين: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ج 56
.390، ص 2، وخزانة األدب ج 223، ص 4الشافية ج . وينظر: البغدادي: شرح شواهد9، ص 2الرضي: شرح الكافية ج 57
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.467، و 108املالقي: رصف املباين ص 58
.231، ص 2ينظر: ابن اجلزري: النشر يف القراءات العشر ج 59
.133البيت من الوافر، وهو حلميد بن ثور يف ديوانه ص 60
.330، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 61
. ويف حاشية املغين أنه يروى شاؤوا، وعلى هذه الرواية فال شاهد فيه.385، ص 2، وخزانة األدب للبغدادي ج 716بة يف مغين اللبيب ص البيت من الوافر، وهو بال نس62
.385، ص 2البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف خزانة األدب للبغدادي ج 63
.25، ص 3للزخمشري ج ، والكشاف 88، ص 1البيت من الوافر، وهو بال نسبة يف جمالس ثعلب ج 64
.214ـ 211، ص 4سيبويه: الكتاب ج 65
األمس.، وفيه غذاة78، ص 9، وشرح املفصل البن يعيش ج 211، ص 4،. وبال نسبة يف الكتاب لسيبويه ج 168البيت من البسيط، وهو لتميم بن مقبل يف ديوانه ص66
.172البيت من البسيط، وهو لتميم بن مقبل يف ديوانه ص 67
.170لبيت من البسيط، وهو يف ديوانه ص ا68
.197البيت من الطويل، وهو لتميم بن مقبل يف ديوانه ص 69
، وروايُته َمثَّ: أو تقّدُموا، وعليِه فال شاهد فيه.5، ص 2، وخزانة األدب للبغدادي ج 342، ص 2البيت من الطويل، وهو لضرار بن األزور يف شرح أبيات سيبويه للسريايف ج 70
وبال نسبٍة.80، ص 9لشعُر من الرجِز، ومل اقْف عليه إال يف شرح املفصل البن يعيش ج ا71
.80، ص 9ابن يعيش: شرح املفصل ج 72
.33ص ، 1الشنقيطي: الدرر اللوامع ج ، و 385، ص 2البغدادي: خزانة األدب ج ، و 8، ص 2، والرضي: شرح الكافية ج 546، ص 2، ج 72األنباري: اإلنصاف مسألة رقم 73
.25، ص 3الزخمشري: الكشاف ج 74
.717ابن هشام: مغين اللبيب ص 75
.255، ص 4وقرأ بالرفع أيضا ابُن أيب إسحاق. ينظر: أبو حيان: البحر احمليط ج 76
.385، ص 2، والبغدادي: خزانة األدب ج 716ابن هشام: مغين اللبيب ص 77
.80، ص 9حيُسُن يف الكالِم، وإّمنا هو بالّضرورِة أشبُه. ينظر: شرح املفصل ج أما قولُه الثاين فهو أنَّ مثَل هذا احلذِف ال 78
.5، ص 7ابن يعيش: شرح املفصل ج 79
.507، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 80
.261ـ 260، ص 1. وينظر: السيوطي: مهع اهلوامع ج 30ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك ص 81
.487، ص 1ج لبناء واإلعراب العكربي: اللباب يف علل ا82
.506، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 83
.300، ص 2الرضي: شرح شافية ابن احلاجب ج84
.183، ص 4ينظر: سيبويه: الكتاب ج 85
.424، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 86
.81، ص 1ج العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب 87
.435، ص 3ج املقتضب املربد: 88
.14احلموز: ظاهرة القلب املكاين يف العربية ص 89
.2433، ص 6، وحلميد يف: الصحاح (عقا)، ج 80، ص 15، ولسان العرب (عقا)، ج 154، ص 1البيت من الوافر، وهو لذي اخلرق الطهوي يف جمالس ثعلب  ج 90
، البــن خالويـه)، وضــبطْت َمثَّ: تـَْعَيثُـوا، وهــو خطـأٌ، والّصــواُب كمـا يف (معــاين القـرآِن)، فهــَي 6تصـر يف شــواذ القـرآن ص كـذا ُضــبطْت يف معـاين القــرآن للفـراِء، وهــي قـراءُة ابــن مسـعوٍد كمــا يف (خم91

مثل: باِع، وال تَِبيُعوا.
.81، ص15على أنَّ (عاقي) حيتمُل أْن يكوَن الّشاعُر توهَم َعَقَو، فبىن منُه عاقًيا. ينظر: ابن منظور: لسان العرب (عقا) ج 92
ِقيــاُس الّــذي ال اعلــْم أنَّ ُكــلَّ لفظــِني ُوِجــَد فيهمـا تقــدٌمي وتــأخٌري، فــأمكَن أْن يكونـَـا مجيًعـا أصــلِني لــيَس أحــُدمها مقلوبـًـا عـن صــاحِبِه، فهــَو ال".:70ـ 69، ص 2يقـوُل ابــُن جــّين يف اخلصــائص ج 93

تُصــرُّفًا عــن صــاحِبِه... فممــذا تركيبــاُه ال قلــَب فيهمــا قــوُهلم: َجــَذَب وَجَبــَذ؛ لــيَس أحــُدمها مقلوبًــا عــن صــاحِبِه. وذلــَك أنـَُّهمــا يتصــّرفاِن جيــوُز غــريُُه، وِإْن مل ُميكــْن ذلــَك حكمــَت بــأنَّ أحــَدُمها مقلــوٌب 
أحــــُدمها عــــن تصـــرُِّف صــــاحِبِه، ومل ُيســــاوِِه كـــان أوَســــُعهما أصــــالً واحـــًدا؛ حنــــو: جـــذَب جيــــذُب جــــْذبًا فهـــَو جــــاذٌب واملفعــــوُل جمـــذوٌب، وجبــــَذ جيِبــــُذ جْبـــًذا فهــــَو جابــــٌذ واملفعـــوُل جمبُــــوٌذ... فــــإْن قّصـــرَ 

.  "لصاِحبِه...
.75، ص 3ابن منظور: لسان العرب (أود)، ج 94
.208ة ص ، وشاهني: املنهج الصويت للبنية العربي22عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ص، و 28برجشرتاسر: التطور النحوي للغة العربية ص 95
.472، ص 4سيبويه: الكتاب ج 96
.285، ص 1ابن األثري: النهاية يف غريب احلديث، ج 97
.469، ص 4ينظر: سيبويه ج 98
.380ـ 379، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 99

.380، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 100
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.29ص "قسم الصرف"ينظر: احللواين: الواضح يف النحو والصرف101
.190، ص 1جين: سر صناعة اإلعراب ج ابن 102
.211ـ 210ينظر: شاهني: املنهج الصويت للبنية العربية ص 103
.191، ص 1، وابن جين: سر صناعة اإلعراب ج 125وينظر: ابن السكيت: اإلبدال ص 104
.486، ص 8ج أبو حيان: البحر احمليط105
.87أنيس: األصوات اللغوية 106
.86)  ألفاظًا عديدًة غَري بعثر وحبثر ـ تعاقبْت فيها العُني واحلاُء. وينظر: ابن السكيت: اإلبدال ص 68ـ 67، ص 2يف (األمايل ج وأورَد أبو عليٍّ القايل107
.88أنيس: األصوات اللغوية ص 108
.392، ص 2الزخمشري: الفائق يف غريب احلديث ج 109
.391، ص 2الزخمشري: الفائق يف غريب احلديث ج 110
.139تواب: فصول يف فقه اللغة العربية ص عبد ال111
.53، ص 2، والقايل: األمايل ج 73وينظر: ابن السكيت: اإلبدال ص  112
.609، ص 1األنباري: الزاهر يف معاين كلمات الناس ج 113
.169، و 154، والسعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ص 45ينظر: أنيس: األصوات اللغوية ص114
.155لم اللغة مقدمة للقارئ العريب صالسعران: ع115
.95، ص 5. وينظر: ابن منظور: لسان العرب (رجس)، ج 214ـ213، ص 2األنباري: الزاهر يف معاين كلمات الناس ج 116
.175السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ص117
عرقوب".، وروايُته:" شّر ما جييُئَك إىل خمة 358، ص 1امليداين: جممع األمثال ج 118
.77ـ 76أنيس: األصوات اللغوية ص 119
. 177ـ 176السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ص 120
.77أنيس: األصوات اللغوية ص 121
.105اجلواليقي: املعرب ص 122
.275، ص 1. وأضاَف الزخمشريُّ لغًة رابعًة هي ِإْسرَاِئُل. ينظر: الكشاف ج 106اجلواليقي: املعرب ص 123
.258جلواليقي: املعرب ص ا124
.46. وينظر: أنيس األصوات اللغوية ص 170ـ 196السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ص125
.300ص ،13(عون) ج ، و 442، ص 8ج (صوغ) ، و34، ص 7ج (خيص) ، و 22، ص 2ج (جيت)، وينظر: ابن منظور: لسان العرب 126
.280ه أصواتا وبنية ص آل غنيم: اللهجات يف الكتاب لسيبوي127
.219، ص 12، و (دوم) ج 442، ص 8، و (صوغ) ج 34، ص 7و (خيص)، ج ،21، ص 2. وينظر: (جوت)، ج 268، ص 14(دمي)، ج ابن منظور: لسان العرب 128
م.1977، 40"التعاقب واملعاقبة من اجلانب الصويت الصريف"، جملة جممع اللغة العربية، جملد:اجلندي129
.311، ص 2، وحلكيم بن َمعّية يف خزانة األدب ج 118، ص 2، وشرح التصريح لألزهري ج 61، ص 3يب األسود اِحلّماين يف شرح املفصل البن يعيش ج ألالرجز130
.110، ص 4سيبويه: الكتاب ج 131
.2/379األخفش: معاين القرآن 132
.033، ص 1ابن جين: احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها ج 133
.235، ص 1ابن جين: سر صناعة اإلعراب ج 134
.118، ص 2ألزهري: شرح التصريح على التوضيح ج 135
وما بعدها.153. وينظر: آل غنيم: اللهجات يف الكتاب أصواتا وبنية ص 403ـ 402، ص 51(وقي)، ج ابن منظور: لسان العرب 136
.5، ص 21(أمث)، ج ابن منظور: لسان العرب 137
.103. وينظر ص 85ه: ليس يف كالم العرب ص ابن خالوي138
.141، ص 1الرضي: شرح لشافية ابن احلاجب ج 139
.211، ص 7. وينظر: أبو حيان: البحر احمليط ج 22، ص 1ابن منظور: لسان العرب ج 140
.81، ص 1القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع ج 141
.22، ص 1ابن منظور: لسان العرب ج 142
.76ـ 75س: يف اللهجات العربية ص ينظر: أني143
.157السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ص 144
.90ـ 89أنيس: األصوات اللغوية ص 145
، فقد أنكَر ذلـَك طائفـة مـنهم، مـنهم األصـمعيُّ الـذي ليَس اللغويّوَن مجيعا متفقَني على جميِء فـََعَل وأفعَل مبعًىن واحدٍ و ) أنَّ للفراء كتابًا يف فـََعَل وأفعل.100ذكَر ابُن الندمي يف (الفهرست ص 146

هـ.1401ية الشريعة، جامعة أم القرى، أنكَر مجلًة ممّا جاَء على أفعَل. ينظر: األصمعّي: فعل وأفعل، حتقيق عبد الكرمي العزباوي، جملة البحث العلمي والرتاث اإلسالمي، كل
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.5، ص 2الزجاج: معاين القرآن ج 147
.651، ص 4فاتيح الغيب ج الرازي: م148
.36، والفيومي: املصباح املنري (بث)، ص 155، ص 2، وأبو حيان: البحر احمليط ج 96، ص 1، وابن القطاع: األفعال ج 272، ص 1ينظر: اجلوهري: الصحاح (بثث)، ج 149
."باُقونَ قرأَ محزُة بالتخفيِف... وشّدَد ذلَك ال"):344ـ 343، ص 1قاَل القيسيُّ يف (الكشف ج 150
.5. وينظر: الزجاج: فعلت وأفعلت ص 66، ص 1ابن القطاع: األفعال ج 151
.49الفيومي: املصباح املنري (بشر)، ص 152
.344، ص 1ينظر: القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع ج 153
176، ص 1، وذكَر السيوطّي يف (اإلتقان ج 43ن حسنون ص . واجلبار مبعىن املسلط لغُة محري كما يف اللغات الب346وينظر: اليزيدي: غريب القرآن ص 154
.153الزجاجي: اشتقاق أمساء اهللا ص 155
.240الزجاجي: اشتقاق أمساء اهللا ص 156
.17الزجاج: فعلت وأفعلت ص 157
.157، ص 1ابن القطاع: األفعال ج 158
واختلُفـــ"البـــن اجلـــزري):393، ص 2يف (النشـــِر ج 159

وإسكاِن الداِل بعَدها، وقرأ الباقوَن { إذا } بألٍف بعَد الذاِل { َدبـََر } بفتِح الداِل من غِري مهزٍة قبَلها . 
، والزخمشــري: الكشــاف ج 71، ص 5، والنحــاس: إعــراب القــرآن ج 36، وفعلــت وأفعلــت ص 248، ص 5، والزجــاج: معــاين القــرآن ج 515، ص 2ين القــرآن ج ينظــر: األخفــش: معــا160
.378، ص 8، وأبو حيان: البحر احمليط ج 168، ص 4

.168، ص 4الزخمشري: الكشاف ج 161
.378، ص 8أبو حيان: البحر احمليط ج . وينظر: 400ـ 399اليزيدي: غريب القرآن وتفسريه ص 162
.313الفيومي: املصباح املنري (شطط)، ص 163
.102ـ 101ص "حرف الطاء"، والصاغاين: العباب الزاخر209، ص 2، وابن القطاع: األفعال ج 55ـ 54ينظر: الزجاج: فعلت وأفعلت ص 164
.248، ص 9ن العرب (عصف)، ج ، وابن منظور: لسا1404، ص 4ينظر: اجلوهري: الصحاح (عصف)، ج 165
.414، والفيومي: املصباح املنري (عصفت) ص 328، ص 2، وابن القطاع: األفعال ج 65الزجاج: فعلت وأفعلت ص 166
.2176، ص 6اجلوهري: الصحاح (فنت)، ج 167
.450، ص 2ابن القطاع: األفعال ج 168
.16خمتصر يف شواذ القرآن ص ورويت هذه القراءُة عن أباٍن عن عاصٍم. ينظر: ابن خالويه:169
.141البيت من السريع، وهو لألعشى يف ديوانه ص 170
.333ـ 332، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 171
.98وينظر: اليزيدي: غريب القرآن وتفسريه ص 172
صـنيِف بالت)وأفعـلَ فعـلَ (كثـري مـن العلمـاِء نـاٌس  وقد أفـردَ .70التصريف ص شرح امللوكي يف ابن يعيش: ، و 143، ص 1، وابن دريد: مجهرة اللغة ج 61، ص 4ج الكتاب سيبويه:ينظر: 173

، فعلـُت وأفعلـُت واملعـىن واحـدٌ علـى لفـظِ العـربُ بـهِ مـتْ وهـي: مـا تكلّ ،أقسـامٍ إىل أربعـةِ وقـد قّسـمهُ )،فعلت وأفعلـت(الّزّجاج يف كتاب هم(ينظر: الزجاج: فعلت وأفعلت مقدمة احلقق ص ز). ومن
ه.وحدَ فيه أفعلتُ رَ كِ ذُ ه، ومافيه فعلُت وحدَ رَ كِ ، وما ذُ فعلُت وأفعلُت واملعىن خمتلفٌ على لفظِ العرُب به متْ وما تكلّ 

.83، ص 1شرح شافية ابن احلاجب ج الرضي: 174
.125ـ 124وينظر: احللواين: الواضح يف النحو والصرف" قسم الصرف" ص 175
.وما بعدها133ية ص ن: اللهجات يف الكتاب لسيبويه أصواتا وبآل غنيمظر: . وين114ـ 113، ص 4سيبويه: الكتاب ج 176
.366، ص 1ج . وينظر 184، 1ج األنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن 177
.169، ص 1ينظر: األخفش: معاين القرآن ج و .276، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 178
.585، و 580و، 397، ص 3سيبويه: الكتاب ج ، و 169، ص 1األخفش: معاين القرآن ج : . وينظر276، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 179
.435ـ 434، ص 1. وينظر: النحاس: إعراب القرآن ج 226، ص 1األخفش: معاين القرآن ج 180
.335، ص 3، وابن منظور: لسان العرب (فسد)، ج 462، ص 2ينظر: ابن القطاع: األفعال ج 181
.523، والفيومي: املصباح املنري (كسد)، ص 380، ص 3، وابن منظور: لسان العرب (كسد)، ج 79، ص 3فعال ج ابن القطاع: األ182
.330، ص 1الفريوزابادي: القاموس احمليط (كسد)، ج 183
.707ـ 706، ص 1ابن منظور: لسان العرب (كذب)، ج 184
.133، ص 5النحاس: إعراب القرآن ج 185
.79، ص4سيبويه: الكتاب ج 186
.491، ص 2، واألنباري: البيان يف غريب إعراب القرآن ج 274، ص 5. وينظر: الزجاج: معاين القرآن ج 442، ص 5البيضاوي: تفسري البيضاوي ج 187
.307ص (سكن)، ، و الرازي: خمتار الصحاح 2136، ص 5ج (سكن)، جلوهري: الصحاح ا188
.1553، ص 4ج (مأق)، الصحاح اجلوهري: 189
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.337، ص 10ج (مأق)، اللساننظور: ابن م190
.108ابن خالويه: ليس يف كالم العرب ص 191
.171، 1ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج 192
.268، ص 4سيبويه: الكتاب ج 193
.273، ص 4سيبويه: الكتاب ج 194
.93ابن خالويه: ليس يف كالم العرب ص 195
.61، ولليلى األخيلية يف172الرجُز لرؤبة يف ديوانِه ص 196
.32ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك ص 197
.285، ص 1، والسيوطي: مهع اهلوامع ج 526، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 198
.101، ص 1ابن هشام: أوضح املسالك ج 199
احلاشية.102، ص 1ينظر: ابن هشام: أوضح املسالك ج 200
.34البيت من الطويل، وهو للمتلمس يف ديوانه ص201
.408، ص 2، و ج 113، ص 1األخفش: معاين القرآن ج 202
.107ابن شقري: احمللى وجوه النصب ص 203
، وابـــن 45، ص 3، وج 249، 248، ص 2. ويف نســـبتها إىل بـــين احلـــارث بـــن كعـــِب خاصـــة ينظـــر أيضـــا: النحـــاس: إعـــراب القـــرآن ج 242ابـــن خالويـــه: احلجـــة يف القـــراءات الســـبع ص 204

.333، ص 1، والشلوبني: شرح املقدمة اجلزولية ج 432، وأبو حيان: تذكرة النحاة ص 229، ص 4، والزركشي: الربهان يف علوم القرآن ج 58يب ص هشام: مغين اللب
، وقد نقل كالم أيب عبيدة.362، ص 3. وينظر أيضا: الزجاج: معاين القرآن ج 21، ص 2أبو عبيدة: جماز القرآن ج 205
.71ـ 70، ص 1عيين مع الصبان ج العيين: شرح شواهد ال206
.133، ص 1السيوطي: مهع اهلوامع ج 207
.153السهيلي: نتائج الفكر يف النحو ص 208
.377الفارقي: افصاح ص 209
، ضمن تكملة اجلواليقي.843احلريري: درة الغواص ص 210
.107لى وجوه النصب ص ، وابن شقري: احمل58، وابن هشام: مغين اللبيب ص 128، ص 3ابن يعيش: شرح املفصل ج 211
.110، ص 1العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب ج 212
.408، ص 2، وقارنه َمَع ج 113، ص 1األخفش: معاين القرآن ج 213
، و 432وأبـو حيـان: تـذكرة النحــاة ص ،377، والفـارقي: اإلفصـاح ص 107، وابـن شــقري: احمللـى وجـوه النصـب ص 335ينظـر يف هـذِه الّنصـوص: ابـن خالويـه: لـيس يف كـالم العـرب ص 214

.133، ص 1، ومهع اهلوامع ج 331، و 129ـ128، ص 1، والسيوطي: شرح شواهد املغين ج 129ـ 128، 3ابن يعيش: شرح املفصل ج 
فعًال، بل هي بَني األمساِء واألفعاِل.) عن الفرّاِء أنَّ (كال) ليسْت امسًا وال133ولعّلُه من املُفيِد اإلشارُة إىل أنَّ الزّبيديَّ نقَل (طبقاتِه ص 215
.609، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 216
.136، ص 1السيوطي: مهع اهلوامع ج 217
.43، ص 1األمشوين: شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ج 218
.526، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 219
.108، ص 1ِة النوِن وخالِف النحوّيَني يف ذلَك: العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب ج . وينظر يف علة زياد98، ص 1ابن هشام: أوضح املسالك ج 220
.412، ص 3وينظر: البغدادي: خزانة األدب ج 221
.265، ص 1ثعلب: جمالس ثعلب ج 222
.546البيت من الوافر، وهو جلرير يف ديوانه ص 223
.77ـ76، ص 1ري: شرح التصريح ج . وينظر: األزه145، ص 2النحاس: إعراب القرآن ج 224
.268، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 225
.49، ص 1الشعر من الطويل، وهو للصمة بن عبد اهللا القشريي كما يف شرح الشواهد للعيين مع شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ج 226
.130األعراف اآلية 227
.11ـ10والكنغراوي: املويف يف النحو الكويف ص ، 87، ص 1األمشوين: شرح األمشوين مع الصبان ج 228
.266ـ265، و 148ـ147، ص 1ينظر: ثعلب: جمالس ثعلب ج 229
.201ـ209، ص 1األنباري: إيضاح الوقف واالبتداء ج 230
.52أبو حيان: تذكرة النحاة ص 231
..298، ص 4س: إعراب القرآن ج النحاو ،220، ص 1. وينظر: سببويه: الكتاب ج 189، ص 1االسرتاباذي: شرح الكافية ج 232
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، 1، وشـرح شـواهد املغـين للسـيوطي ج 340، ص 1لسـريايف ج ل، وكمـا يف شـرح أبيـات سـيبوبه 223، ص 2البيت من الـوافر، وهـو لقـيس بـن زهـري العبسـي كمـا يف ذكـَر الفـراء نفسـه يف ج 233
مـــن غـــري نســـبة، وذكـــر أّن بعـــض أصـــحابه رواه (أمل 89ـ 88، ص 1جـــين البيـــت يف ســـر صـــناعة اإلعـــراب ج . وأشـــار الســـيوطي إىل روايـــة أخـــرى للبيـــت وهـــي: أمل يبلْغـــك، وأورد ابـــن328ص 

، وال شاهد فيه على هذه الروايات.…يأتك)، وأنَّ أبا العباس أنشده عن أيب عثمان عن األصمعي: أال هل أتاك 
.346، ص 3ج موي للحالبيت من البسيط، وهو أليب عمرو بن العالء كما يف معجم األدباء 234
.407ـ 406الزجاجي: اجلمل ص235
، وأبـو حيـان: ارتشـاف 443، ص 3، وابـن السـراج: األصـول يف النحـو ج 316، ص 3سـيبويه: الكتـاب ج وينظـر: .397ـ 396، ص 4ج و ،51، ص 3النحاس: إعراب القـرآن ج 236

.179، ص 1، والسيوطي: مهع اهلوامع ج 127، ص1، والسلسيلي: شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ج 423، ص 1الضرب ج 
.125، ص 2، والبغدادي: خزانة األدب ج 256، ص 3وينظر: السيوطي: مهع اهلوامع ج 237
.303، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 238
.307، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج وينظر: .337، ص 2سيبويه: الكتاب ج 239
.323ـ 322، ص 2ج وينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب240
.322املرادي: اجلىن الداين ص ، و 59، ص 1. وينظر: سيبويه: الكتاب ج 103، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 241
.532، ص 2األخفش: معاين القرآن ج 242
.352ينظر: السهيلي: نتائج الفكر يف النحو ص 243
.174، ص 5النحاس: إعراب القرآن ج 244
.35لعمرو بن معديكرب يف ديوانه ص البيت من البسيط، وهو245
.51، ص 8، و ج 63، ص 7، وابن يعيش: شرح املفصل ج 175ـ 174، ص 5ينظر: النحاس: إعراب القرآن ج 246
.76، ص 4السيوطي: مهع اهلوامع ج 247
..ندمُت عليِه.مُت أّنين قد قَتلُته . ومتامه كما أنشده املالقي: فلّما عل334البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف رصف املباين للمالقي ص 248

على هذه الرواية ال شاهد فيه.. و ندمُت عليِه أيَّ ساعَة مندِم ، وروايته فيه: وملّا رأيُت أّنين قد قَتلُته 89وذكر حمققه يف حاشيته أن البيت للقتال الكاليب يف ديوانه ص 
.490، واملرادي: اجلىن الداين ص 336ين اللبيب ص . وينظر: ابن هشام: مغ334املالقي: رصف املباين ص 249
.271، ص 1السرتاباذي: شرح الكافية ج ا250
.587وينظر: املرادي: اجلىن الداين ص 251
. ويف 383، ص 1رتضــى ج ، وحلارثــة بــن بــدر الغــداين يف أمــايل امل1291، ص 3، وشــرح املفضــليات للتربيــزي ج 385البيــت مــن الكامــل، وهــو لعبــد قــيس بــن خفــاف يف املفضــليات ص 252

:" ويروى: وإذا تكون خصاصة، وال شاهد فيه حينئذ".128حاشية مغين اللبيب البن هشام ص 
.120ألنباري: األضداد ص 253
.156. وينظر: اآللوسي: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ص 18بن مالك: شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ص ا254
.109، ص 2، والرضي: شرح الكافية ج 180، ص 3، والسيوطي: مهع اهلوامع ج 128ـ 127. وابن هشام: مغين اللبيب ص 61ـ 60، ص 3ه: الكتاب ج سيبوي255
.432، ص 4النحاس: إعراب القرآن ج 256
.139، ص 4السيوطي: مهع اهلوامع 257
.454، ص 8أبو حيان: البحر احمليط ج 258
.198م احلروف ص اهلروي: األزهية يف عل259
.385، و 377، ص 1ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 260
مــن وقــرأْت فرقــٌة: { َوَمــْن يَــرِْد } بفــتِح اليــاءِ "):363، ص 6حملــيط ج مل أتبــّنيْ هــذِه القــراءَة يف تــوافَر بــَني يــّدى مــن مصــادَر، ولكــنَّ فيهــا { يَــرِْد }، باليــاِء مفتوحــًة، قــاَل أبــو حّيــاَن يف (البحــِر ا261

.""):939، ص 2. وقاَل العكربي يف (التبيان ج "الوروِد، وحكاها الكسائيُّ والفرّاءُ 
.230، و 227، وابن سالم: الّتصاريف ص 572ـ 571، و 568ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص 262
.150، واجلبايل: يف مصطلح النحو الكويف ص 210، ص 2، والصبان: حاشية الصبان ج 7ـ 4، ص 2، واألزهري: شرح التصريح ج 46رادي: اجلىن الداين ص ينظر: امل263
.6ـ 5عواد: تناوب حروف اجلر يف لغة القرآن الكرمي ص 264

لمراجعثبت  المصادر وا

م، الطبعة األوىل.1985مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، ،يةنا وبتيبويه أصوااللهجات في الكتاب لس،ـ آل غنيم، صاحلة راشد
، مكتبة البيان بغداد ودار صعب بريوت، بال طبعة وال تاريخ.الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرحممود شكري،اآللوسي،ـ 

، عيسـى البـايب احللـيبأجـزاء، حتقيـق طـاهر الـزاوي وزميلـه، دار إحيـاء الكتـب العربيـة 5، النهايـة فـي غريـب الحـديثـ ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممـد،
القاهرة، بال طبعة وال تاريخ.

م، الطبعة الثانية.1981جزءان، حققه فائز فارس، املطبعة العصرية، الكويت، معاني القرآن،ـ األخفش، سعيد بن مسعدة، 
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دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــايب احللــيب، جــزءان، ومعــه حاشــية الشــيخ يــس،شــرح التصــريح علــى التوضــيح لــد بــن عبــد اهللا اجلرجــاوي،خاـــ األزهــري،
.ال تاريخبال طبعة و القاهرة، 

:رضي الدين حممد بن احلسن،ـ االسرتاباذي
.يخ وطبعةدار الكتب العلمية، بريوت، بال تار جزءان، ،شرح الكافية في النحوآ. 

.م1975،بريوت،دار الكتب العلميةزميليه،حتقيق حممد نور احلسن و أجزاء، 4،شرح شافية ابن الحاجبب. 
دار إحيـاء جـزءان، ،"المسـمى" مـنهج السـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـكعلـى ألفيـة ابـن مالـك شـرح األشـموني،نور الـدين أبـو احلسـن علـي بـن حممـد،ـ األمشوين

.بال تاريخ وطبعة،القاهرة،البايب احلليبالكتب العربية
1401، كليـة الشـريعة، جامعـة أم القـرى، مجلة البحث العلمي والتراث اإلسـالميفعل وأفعل، حتقيق عبد الكرمي العزباوي، ، عبد املالك بن قريب،األصمعيـ 

هـ.
م،1985العربيــة بغــداد، (ةالقيســي، عــامل الكتــب بــريوت، ومكتبــة النهضــ"، حتقيــق نــوريديوانــه ضــمن" شــعراء أمويــون(األغلــب بــن عمــر)،ـــ األغلــب العجلــي 

الطبعة األوىل.
ـ األنباري، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد: 

، دار الفكر، بال تاريخ وطبعة.اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيينآ.
.م1980،اهليئة املصرية العامة للكتاب،يد طهمحتقيق طه عبد احلزءان، ج،البيان في غريب إعراب القرآنب.

:ـ األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم
م.1987،بريوت،املكتبة العصرية،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،األضدادآ . 

هـ.1391، جزءان، حتقيق حميي الدين رمضان، دمشق، إيضاح الوقف واالبتداءب . 
م، الطبعة الثانية.1987، جزءان، حتقيق حامت الضامن، بغداد، الزاهر في معاني كلمات الناسج .  

:إبراهيم،أنيسـ 
، الطبعة اخلامسة.م1979،القاهرة،مكتبة األجنلو املصرية،األصوات اللغويةآ. 

م، الطبعة الثامنة.1992، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، في اللهجات العربيةب. 
م. 1982مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، ،، أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التوابالتطور النحوي للغة العربيةـ برجشرتاسر، 

عبد القادر:،البغداديـ 
طبعة.دار صادر، بريوت، بال تاريخ و أجزاء،4،خزانة األدب ولب لباب لسان العربآ. 

م.1975أجزاء)، حتقيق حممد نور احلسن وزميليه، دار الكتب العلمية، بريوت، 4، (مع شرح شافية ابن احلاجب شرح شواهد الشافيةب. 
.م1996،بريوت،دار الفكرأجزاء، 5،تفسير البضاوي المسمى أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، عبد اهللا بن عمر الشريازي،ـ البيضاوي

3، شرح المفضلياتلتربيزي، أبو زكريا حيىي بن علي، ـ ا

.النشرة الثانية، بال تاريخ،دار املعارف مبصرجزءان، ،مجالس ثعلبأبو العباس أمحد بن حيىي،،ـ ثعلب
م.1982، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، إربد،  نحو الكوفي تصنيًفا واختالفًا واستعماالفي مصطلح ال: ـ اجلبايل، محدي حممود

، حتقيق نعمان أمني طه، دار املعارف مبصر، بال تاريخ، الطبعة الثالثة.ديوان جرير بن عطيةـ جرير بن عطية اخلطفي، 
بــال ،بــريوت،دار الكتـب العلميــة،أشــرف علـى تصــحيحه علــي الضــباعجــزءان ، العشــرالنشــر فــي القــراءات،أبـو اخلــري حممــد بــن حممـد الدمشــقي،ــ ابــن اجلــزري
. تاريخ وطبعة

م.1977، 40، جملدمجلة مجمع اللغة العربية،التعاقب واملعاقبة من اجلانب الصويت الصريف، أمحد علم الدين،اجلنديـ 
:أبو الفتح عثمانـ ابن جّين،

الطبعة الثانية.،بال تاريخ،دار اهلدى للطباعة والنشر، بريوت،علي النجارحتقيق حممدأجزاء، 3،الخصائصآ.  
، الطبعــة م1954شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر، جــزءان، ، حتقيــق مصــطفى الســقا وآخــرين، ســر صــناعة اإلعــرابب. 

األوىل.
، جـــزءانالمحتســـب فـــي تبيـــين شـــواذ القـــراءات واإليضـــاح عنهـــاج. 

م.1994
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م، الطبعة األوىل.1990، حتقيق ف . عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجمـ اجلواليقي: 
،م1984،بـريوت،حتقيق أمحـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للماليـنيأجزاء، 6و مقدمة ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد،ـ اجلوهري

. الطبعة الثالثة
، حتقيق وتعليق عبد احلفيظ فرغلي، دار اجليل بـريوت، ومكتبـة الـرتاث اإلسـالمي درّة الغّواص وشرحها وحواشيها وتكملتهاـ احلريري، أبو حممد القاسم بن علي، 

بعة األوىل.م، الط1996القاهرة، 
م.1987، حتقيق صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، الطبعة الثالثة، اللغات في القرآنـ ابن حسنون، إمساعيل بن عمرو، 

لـى حممـد معــوض حتقيــق وتعليـق الشـيخ عأجـزاء، 8،الـدر المصـون فـي علــوم الكتـاب المكنـون، السـمني أبـو العبـاس بــن يوسـف بـن حممـد بـن إبــراهيم،احللـيبــ
.الطبعة األوىل،م1994وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

:ـ احللواين، حممد خري
، دار املأمون للرتاث، دمشق ، بال تاريخ وطبعة.الواضح في النحو والصرف" قسم الصرف". آ 

.م1980، املكتبة الثقافية، وجدة، املغرب، الواضح في النحو والصرف " قسم النحو "ب .
م، الطبعـة 1986، دار عّمـار عّمـان، ومؤسسـة الرسـالة بـريوت، ظـاهرة القلـب المكـاني فـي العربيـة عللهـا وأدلتهـا وتفسـيراته وأنواعهـاعبد الفتاح، ـ احلموز، 

األوىل.
.األوىلالطبعة ، م1991،بريوت،دار الكتب العلميةأجزاء،5، معجم األدباء،أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا،ـ احلموي

م.1950، صنعة عبد العزيز امليمين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، تاريخ املقدمة ديوان حميد بن ثور الهالليـ محيد بن ثور، 
أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي: ـ 

م. 1997،ةحتقيق مصطفى النماس، املكتبة األزهرية، القاهر أجزاء، 3،ارتشاف الضرب من لسان العرب. آ
مكتبة ومطابع النصر احلديثة، الرياض، بال تاريخ وطبعة.أجزاء، 8، البحر المحيطب.
.الطبعة األوىل، م1986،بريوت،مؤسسة الرسالة، حتقيق عفيف عبد الرمحن،تذكرة النحاةج. 

:احلسني بن أمحد،ـ ابن خالويه
، الطبعة اخلامسة.1990سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ، حتقيق وشرح، عبد العال الحجة في القراءات السبعآ. 

. الطبعة الثانية،م1979،دار العلم للماليني، بريوت،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،ليس في كالم العربب. 
ة.، عين بنشره برجشرتاسر، مكتبة املتنيب، القاهرة، بال تاريخ وطبعمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعج. 

.الطبعة األوىل،م1988، بريوت،حققه وقدم له رمزي بعلبكي، دار العلم للمالينيأجزاء، 3،جمهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن،ـ ابن دريد
عة.، صنعة ابن السكيت، حتقيق شكري فيصل، دار الفكر، بال تاريخ وطبديوان النابغة الذبيانيـ الذبياين، النابغة (زياد بن معاوية)، 

م، الطبعة الثانية.1982، حتقيق وليم بن الورد، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ديوان رؤبة بن العجاجـ رؤبة بن العجاج،
، دار الكتب العلمية، بريوت، بال تاريخ وطبعة. مختار الصحاححممد بن أيب بكر بن عبد القادر،الرازي،ـ 

م، الطبعة األوىل.1991جزًءا، دار الغد العريب، القاهرة، 16، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ـ الرازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني
، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، بال تاريخ وطبعة.طبقات الّنحويين واللغويينـ الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن، 

:سحاقإالقاسم عبد الرمحن بن أبو ،ـ الزجاجي
.الطبعة الثانية،م1986،بريوت،مؤسسة الرسالة،حتقيق عبد احلسني املبارك،اشتقاق أسماء اهللاآ.

الطبعة األوىل.،م1984،مؤسسة الرسالة بريوت ودار األمل إربد،حققه وقّدم له علي توفيق احلمد،الجمل في النحوب.
ـ الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل:

حتقيق وسرح وتعليق ماجد الذهيب، الشركة املتحدة للتوزيع، دمشق، بال تاريخ وطبعة.،فعلت وأفعلتآ. 
.الطبعة األوىل،م1994،القاهرة،دار احلديث،حتقيق عبد اجلليل شليبأجزاء، 5،معاني القرآن وإعرابهب. 

.بال تاريخ وطبعة،القاهرة،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الرتاثأجزاء، 4،البرهان في علوم القرآن:بدر الدين حممد بن عبد اهللا،ـ الزركشي
: جار اهللا حممود بن عمر،ـ الزخمشري

م، بريوت.1993أجزاء، حتقيق علي البجاوي وزميله، دار الفكر، 4، الفائق في غريب الحديثآ. 
.م1972،القاهرة،البايب احلليب،حقق الرواية حممد الصادق قمحاويأجزاء، 4،الكشافب . 
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م، الطبعة األوىل.1985أجزاء، حتقيق عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، 3،األصول في النحوأبو بكر حممد بن سهل،ابن السراج،ـ 
وطبعة.، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، بال تاريخعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيـ السعران، حممود، 

. م1978،القاهرة،تقدمي وحتقيق حسني حمّمد شرف،اإلبدالبن إسحاق، أبو يوسف يعقوب،ـ ابن السكيت
هـ.1399، حتقيق هند شليب، الشركة التونسية للتوزيع، التصاريفـ ابن سالم، حيىي، 

1986دراسة وحتقيق الشريف الربكايت، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، ء، أجزا3، شفاء العليل في إيضاح التسهيلـ السلسيلي، أبو عبد اهللا حممد بن عيسى، 

الطبعة األوىل.م،
، حتقيق حممد إبراهيم البنا، دار النصر للطباعة اإلسالمية، مصر، بال تاريخ وطبعة. نتائج الفكر في النحوـ السهيلي، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا،

م.1973حتقيق عبد السالم حممد هارون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  أجزاء، 5،الكتاب، بن عثمانـ سيبويه، أبو بشر عمرو 
.م1979،دمشق،دار املأمون للرتاث،حققه وقدم له حممد علي سلطاينجزءان، ،شرح أبيات سيبويه، أبو حممد يوسف بن أيب سعيد،ـ السريايف

د الرمحن:ـ السيوطي، جالل الدين عب
م، الطبعة الرابعة.1978، جزءان، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، االتقان في علوم القرآنآ. 
تصحيح الشيخ حممد حممود الشنقيطي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، بال تاريخ.جزءان، ، شرح شواهد المغنيب. 
م.1992حتقيق عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، أجزاء، 7،ع الجوامعهمع الهوامع شرح جمج. 

ـ شاهني، عبد الصبور: 
م، الطبعة األوىل.1987، مكتبة اخلاجني، القاهرة، أثر القرءات في األصوات والنحو العربيآ . 

م.1980مؤسسة الرسالة، بريوت، المنهج الصوتي للبنية العربية،ب . 
م، الطبعة األوىل.1987، حتقيق فائزفارس، مؤسسة الرسالة بريوت، ودار األمل غربد، "المحلى"وجوه النصبأبو بكر امحد بن احلسن،ن شقري،ابـ 

.بعة األوىلالط،م1993،الرياض،مكتبة الرشد،درسه وحققه تركي العتييبأجزاء، 3، شرح المقدمة الجزولية الكبير، أبو علي عمرو بن حممد،ـ الشلوبني
.الطبعة الثانية، م1973،بريوت،دار املعرفةجزءان، ،الدرر اللوامع على همع الهوامع، حممد حممود،ـ الشنقيطي

م.1979حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني،دار الرشيد، بغداد، ،حرف الطاء،العباب الزاخر واللباب الفاخرـ الصاغاين، احلسن بن حممد بن احلسن، 
.دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بال تاريخ وطبعةأجزاء، 4،حاشية الصبان على شرح األشموني، أبو العرفان حممد بن علي،لصبانـ ا

، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر وزميله، دار املعارف، القاهرة، بال تاريخ، الطبعة السادسة.المفضلياتـ الضيب، املفضل بن حممد بن يعلى، 
رمضان: التواب،عبد ـ 

الطبعة األوىل.م،1983فاعي بالرياض، ر مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ودار ال، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهـ 
م، الطبعة الثانية.1983، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، فصول في فقه اللغة العربيةـ 

.بال تاريخ وطبعة، جزءان، عارضه بأصوله وعلق عليه حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، القرآنجازممعمر بن املثىن، أبو عبيدة،ـ 
: أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني،ـ العكربي

.م1976،القاهرة،حتقيق علي حممد البجاويجزءان، ،التبيان في إعراب القرآنآ . 
م، الطبعة األوىل.1995، حتقيق غازي طليمات، دار الفكر املعاصر بريوت، ودار الفكر دمشق، ، جزءاناللباب في علل البناء واإلعرابب . 

م.1970، حتقيق هاشم الطعان، مطبعة اجلمهورية، بغداد، ديوان عمرو بن معديكربـ عمرو بن معديكرب، 
م، الطبعة الثانية.1982، دار الفرقان، عّمان، تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريمـ عواد، حممد حسن، 

م، الطبعة الثالثة.1980، حتقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعرابـ الفارقي، أبو نصر احلسن بن أسد، 
ـ الفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد: 

م.1975رتاث، القاهرة، ، حققه وقدم له رمضان عبد التواب، مكتبة دار الالمذكر والمؤنثآ. 
م، الطبعة الثانية.1980أجزاء، عامل الكتب، بريوت، 3، معاني القرآنب. 

.املكتبة العلمية، بريوت، بال تاريخ وطبعةر،المصباح المنيأمحد بن حممد،،ـ الفيومي
م.1977لعامة للكتاب، القاهرة، أجزاء، اهليئة املصرية ا4، القاموس المحيطـ الفريوزابادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، 

.تاريخطبعة بال ،بريوت،دار الكتاب العريبأجزاء، 3،األمالي،أبو علي،ـ القايل
م.1961حتقيق إحسان عباس، بريوت،، ديوان القتال الكالبي، عبد أو عبيد اهللا بن حمبب أو جميب، القتال الكاليبـ 
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هـ، الطبعة الثانية.1401، شرح ونشر السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، تأويل مشكل القرآنـ ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم،
م، الطبعة األوىل.1983أجزاء، عامل الكتب، بريوت، 3، األفعالـ ابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، 
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