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Abstract
This study discussed Ancient Arabic Dialects in AL-Akhfash Al-Awsat's book
(Ma'ani Al-Qur'an), and has shown a large portion of old Arabic dialects - which
attributed and non-attributed - in the book (Ma'ani Al-Qur'an), with an attempt to
attribute old Arabic dialects that weren’t attributed by AL-Akhfash to the tribes, but if
they weren’t attributed to the tribes, thy would be attributed to the holy Quran readings,
this study addressed the characteristics of the Arabic dialects in the field of voice and
morphological and syntactic and semantic.
This study revealed the impact of Allahja in audio routing rules, morphological
and syntactic and semantic. The inference of Koranic readings in order to consolidate
the phenomenon of Allahjah that AL-Akhfash mentions in AL-Akhfash Al-Awsat's
book (Ma'ani Al-Qur'an). And tried rooting for many of AL-Akhfash Al-Awsat's book
(Ma'ani Al-Qur'an) including what ex linguists and Subsequent has mentioned.
This study came in five chapters and Conclusion.
The first chapter discussed the general framework for the study, and the boot
of the study.
The second chapter dealt with some acoustic phenomena in ancient Arabic
dialects in the (Ma'ani Al-Qur'an) for AL-Akhfash Al-Awsat's which are: insults
phenomenon, and slurring phenomenon, and the phenomenon of tilt, and the
phenomenon of substitution.

م

The third chapter discussed some of the morphological phenomena in ancient
Arabic dialects in the AL-Akhfash Al-Awsat's book (Ma'ani Al-Qur'an) which are: the
phenomenon of rotation movements of the three acts, and some derivatives and
reminders and feminine phenomenon, and the phenomenon of Housing and stirring.
The Fourth Chapter discussed some grammatical phenomena in old Arabic
dialects in the AL-Akhfash Al-Awsat's book (Ma'ani Al-Qur'an) which are: the
phenomenon of the realization of (what) and neglected, and the phenomenon of the
multiplicity of the news, and the phenomenon of relief (if it was) and their work, and
the phenomenon of exchange and non-exchange.
The fifth chapter dealt with some semantic phenomena in ancient Arabic
dialects in the AL-Akhfash Al-Awsat's book (Ma'ani Al-Qur'an), showing to some of
the texts in which AL-Akhfash touched the significance.
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الفصل األول:
للدراسة:
اإلطار العام ّ
المقدمة.

ّ
الدراسة وأسق تها.
 مشك ة ّ
الدراسة.
 هدف ّ
الدراسة.

أهمية ّ
ّ
الدراسة.
 قدود ّ
الدراسة.

منهجية ّ
ّ
 تعريف المص قا .
ّ أوال :التّعريف باوافش.
 ثانيا :كتا

(معاني القرن) لألافش اووس .

 ثالثا :الّهجة لية واص القا.
 رابعا :اللية لية واص القا.
 اامسا :القراءا .
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للدراسة:
الفصل األول :اإلطار العام ّ
مقدمة:
ال ّ
أهميددة الّ هجددا
أدرك البدداقثون ّ
بيعددة الفصددق ع إذ تع د ّدد الّ هجددا

دوي و اقدددتها ددي هددب
العر ّبيددة القديمددة ددي ميدددان الد ّددرس ال يد ّ

اليني ددة والمفيدددل ل بقددث ددي تدداري اللي ددة
العر ّبيددة م ددن المصددادر ّ

تكونهددا و بيعتهددا ،قددد كاند
العر ّبيددة ،و هددب م ارقددل ّ

هددذه الّ هجددا

تمثّددل واقعددا ليويددا معرو ددا ومتددداوال

ياية من مر اللية.
ند قباقل العر قديما ،وهي بذلك تمثّل مراقل تار ّ
ونار الع ماء القدماء إل اللية بوصفها وقدل واقدل ،استنب وا قوا دها مدن ادالل الم ّدرد
والمسددتعمل مددن مناومهددا ومنثورهددا ،ار بددين ددن بعددض مادداهر ت ددك الّ هجددا

الّتددي ال تمثددل واقعددا

دي ددي مسد د لة الا ددالف ال هج ددي ب ددين (م ددا)
ليويد دا مش ددتركا ،ومث ددال ذل ددك ق ددول الع ددالب ال ي ددوي اب ددن ّ
جن د ّ
أن العددر تجتمددع
ّ

القجازيددة والتميميددة :ددإن ق د  :ز م د

د ليتهددا ددال تات ددف يهددا ،وقددد ن ارهددا

ااهرل الاالفع أال ترى إل الاالف ي (ما) القجازية والتميمية ،والد القكايدة دي االسدتفهاب دن
او ددالب ددي القجازيددة ،وتددرك ذلددك ددي التميميددة إل د
ون ازرته مقتقر ير مقتفل به ،وال م ِعيج



وما

يه ،واّنما هو ي شيء من الفروع يسيرّ .ما اوصدول

يه العامة والجمهور ،ال االف يه ،وال مذه
وقدد كدان جهددد

يددر ذلددك ،قيددل :هددذا القدددر مددن الاددالف لق تدده

ل ا ن به .1

يويددة والميدل إلد تقنددين
مداء الليدة متمدثّال دي البقدث ددن ا ّدراد القا ددل ال ّ

اللي ددة ،ق ددد َّأدى به ددب إلد د االهتم دداب بد ارس ددة الّ هج ددا

العر ّبي ددة ،ددب يقب د دوا منه ددا ددي كت ددبهب ّإال الق ي ددل

النفي :يقال :ما اج بقوله :لب يكت ِرث له .وما اج بال ّشيء :ما ر ِ
ضي به .وشر َّ
يه .و -اكترث له .وأكثر ما يستعمل ي َّ
الدواء ما اج

 ( اج) به – يجا :ا تمد
ينتفع ِ
به :لب ِ
به( .مجمع اللية العر ّبية ( .)4002المعجب الوسي  ،2 .القاهرل :مكتبة الشروق الدولية .مادل :اج).
1
النجار ،4 ،مصر :دار الكت المصرية .ج ،1ص.422-422
جن ّي ،أبو الفتح ثمان (د .) .الاصاقص .تققيق :مقمد
ابن ّ

3

المنسددو  ،والندداار ددي كت د

ممددا يدرتب ارتبا دا وثيقددا بالّ هجددا
ال يد ّ
دويين يقددف ّنددد كثيددر ّ

واوافش واقد من هدؤالء الع مداء الّدذين أولدوا الّ هجدا

القديمددة،

العر ّبيدة القديمدة اهتمامدا دي كتدبهب ،قدد ق ِفدل
العدر  ،منهدا مدا جداء منسدوبا ،ومثدال

كتابه معاني القرن بعبا ار تشير إشارل واضقة إل لهجدا

ذلدك مدن كتابده( :ليدة أسدد ،وليددة تمديب ،)...ومنهدا مدا جداء يددر منسدو  ،ومثدال ذلدك( :سدمع

مددن

العر  ،وز ب بعضهب ،)...ومنها ما يكشف ن اصاقص لهجة قد انقرض  ،ومثال ذلك( :ال هجدة
القسدداقية ،وال هجددة الصددفوية ،)...ومنهددا مددا زال ينمددو ويت ددور ددي لهجاتنددا إل د ا ن ،ومثددال ذلددك:
(لية تميب ،ولية أهل القجاز.)...
الناار ي كتا
إلد الّ هجددا

تنسد

معاني القرن لألافش اووس يجده قد قفل بالنصوص والعبا ار التدي

در مددن الاال ددا
العر ّبيددة ،وقددد سدر كثيد ا

ااتالف الّ هجا  ،بل ّإنه قد اقتج بالّ هجا

ددي القدراءا

صقة بعض القراءا .

الد ارسدة جاهددل تسد ي الضَّدوء
وتقاول هدذه ّ

السدما
د ت دك الاصداقص الّ ّ
هجيدة و ّ

داللية) التي اّدتها الّ هجا
نقوية ،وال ّ
صوتية ،والصر ّية ،وال ّ
(ال ّ
اووس

ي كتا

القر ّنيددة و ددي المعدداني بندداء

العر ّبية القديمة التي ذكرهدا اوافدش

معاني القدرن  ،بعدد أن يرصدد الباقدث ت دك الّ هجدا

يبوبها ويعرضها
تعكسها ت ك الّ هجا  ،ويجمعها ّ
ثب ّ

يويدة
ال ّ

السدما
و ّ

والاصداقص التدي

ب اللية المعاصر.

الدراسة وأسئلتها:
مشكلة ّ
قفل كتا

معاني القرن لألافش اووس بالنصوص والعبا ار التدي تنسد

كثير من الاال ا
العر ّبية ،و سر ا
ّإنه قد اقتج بالّ هجا

ي القراءا

القر ّنية و ي المعاني بناء

صقة بعض القراءا .

إلد الّ هجدا

ااتالف الّ هجا

بل

4

الدراسة اإلجابة ن اوسق ة ا تية:
هذه ّ

وقاول

 .1مددا الّ هجددا

العر ّبيددة القديمددة –المنسددوبة و يددر المنسددوبة -التددي ذكرهددا اوافددش ددي كتابدده

وما ريقته ي نسبة ت ك الّ هجا
 .4إلد د أي م دددى تعك ددس الّ هج ددا

يوي ددة
العر ّبي ددة القديم ددة الت ددي ذكره ددا اواف ددش الاص دداقص ال ّ

اللية) ي ضوء
ل عر ّبية بمستوياتها
قوية و ّ
الصر ّية و ّ
الد ّ
الن ّ
(الص ّ
وتية و ّ
ّ

ب اللية المعاصر

الدراسة:
هدف ّ
الد ارسددة إل د رصددد الّ هجددا
تهدددف هددذه ّ
دوي لّهجددا
مقاولددة منهددا لفهددب الواقددع ال يد ّ
ندده كتد

تمثيددل ،وتقد ّددث

العر ّبيددة القديمددة ال دواردل ددي كتددا

العر ّبيددة ،ذلددك الواقددع الّددذي مث تدده الق دراءا

معدداني القددرن ،
القر ّنيددة ايددر

الليددة .كمددا
دوتية و ّ
العر ّبيددة القديثددة بمسدتوياتها ّ
الد ّ
الصد ّ
الن ّ
الصددر ّية و ّ
قويددة و ّ

ّأنها تسع إل :
 الكشف ن هوية الّ هجا
 إثبا

أن الّ هجا

التي ورد

ي كتا

معاني القرن لألافش.

ت ور بيعي ل ية الفصيقة.

 إلياء الفصل الوهمي بين اللية ولهجاتها ،هما كيان واقدد متماسدكّ ،إنمدا يجدري

يده تييدر

وتبدل ضمن الاروف المات فة.
الدراسة:
أهمية ّ
ّ
تنبع أهمية الدراسة من الكشف ن ققبة مهمة من تاري ال ية العربية وت ورها ،وتكمن
أهمية الدراسة أيضا ي دراسة الّهجا

العربية القديمة الواردل ي كتا

معاني القرن لألافش

5

اووس  ،وذكر الّهجا

المنسوبة وذكر ما يؤيد ذلك من أقوال الع ماء من االل كت

والتفسير و يرها وقد تكون قد نسب

إل

ال ية

قوب ير القوب ال ذين ذكرهب اوافش ،و زو ال هجا

العربية القديمة الّتي أهمل زوها اوافش من كت

ال ية والتفسير و يرها.

يوية والماتصين ي
وتنبع أهمية هذه ّ
الدراسة أيضا من ّأنها ستر د المكتبة العر ّبية ال ّ
مجاال

اللية العر ّبية وال سانيا

والمهتمين ب هجا

العر والدراسا

القر ّنية بدراسة متاصصة.

الدراسة:
حدود ّ
الّهجددا

العر ّبيدة القديمددة ددي كتددا

دوتية
معدداني القددرن لألافددش اووسد بمسددتوياتها
(الصد ّ
ّ

اللية).
قوية و ّ
الصر ّية و ّ
الد ّ
الن ّ
و ّ
تعريف المصطلحات:
أواال :التعريف باألخفش:
اوافش اووس  :هو أبو القسن سعيد بن مسعدل المجاشعي ،مول
نسبة إل

مدينة (ب ) .2و قال الب اي ي كتا

1
اي
الب
.
مجاشع
ّ

ارسان :أص ه من اوارزب  .3و سكن
ضاقل ا

ِ 1
بي .ج ،4ص.21
الروال
القف ِ ّي ،جمال ّ
الدين أبو القسن ي بن يوسف ( .)1891انباه ّ
أنباء النقال .تققيقّ :
مقمد أبو الفضل إبراهيب ،1 ،القاهرل :دار الفكر العر ّ
2
ل
مقمد البجاوي،4 ،
مقمد أقمد جاد المول بك
السيو ي ،بد الرقمن جالل ّ
انارّ :
ومقمد أبو الفضل و ي ّ
ّ
الدين (د .) .المزهر ي وب ال ية وأنوا ها .تققيقّ :
القاهرل :مكتبة دار التراث.ج ،4ص.204
3
الروال
انباه ّ

أنباه النقال ،ج ،4ص.21

6

البصرل ،وكان أج ع 1ال تن بق شفتاه

النقو
لسانه .ق أر ّ

أسن منه ،ولب ي اذ
سيبويه ،وكان ّ

ن الا يل ،وكان معتزليًّا .2
رف أبو القسن بد(اوافش)ع والافش ي اللية :ضعف ي البصر وضيق ي العين ،3
والمشهورون بهذا ال ق
من أواقل

من الع ماء ي النقو ثالثة :أولهب أبو الا ا

بد القميد بن بد المجيد

ماء البصرل ،وهو اوافش اوكبر .وثانيهما هو أبو القسن سعيد بن مسعدل ،وقد رف

باوافش اووس  .والثالث هو أبو القسن

ي بن س يمان ،وهو اوافش اوصير .4وكان يقال

وبي القسن سعيد بن مسعدل( :اوافش اوصير) ما اهر أبو القسن

ي بن س يمان المعروف

باوافش أيضا ،صار أبو القسن وس ا.5
لق

وقد

أبي القسن سعيد بن مسعدل .قينمدا يدذكر لقد

(اوافش)

(اوافدش)

النقددو أو الليددة أو التفسدديرع ينصددرف الددذهن مباشدرل إلد

مجدردا مددن الكنيددة واالسددب ددي أي مددن كتد
(أافشنا) هذا .6

ويع لد اوافش اووس سعيد بن مسدعدل
ي صره ،وقيل يه :إّنه ال ريق إل كتا

مدا مدن أ دالب الليدة ،قدد ندال منزلدة

ميدة اليدة

سيبويه ،7وقال المبرد نه :أقفا من أاذ ن سيبويه

8
الندداس بددالكالب ،وأقددذقهب بالجدددل .9
اوافددش ،ثددب الناشددي ،ثددب ق ددر  .وقددال :وكددان اوافددش أ ددب ّ

1

اوج ع :الذي ال تنضب شفتاه( .ابن مناور ،مقمد بن مكرب بن

2

الدين بد الرقمن ( .)1898بيية الو ال ي بقا
السيو ي ،جالل ّ
ّ
لسان العر  ،مادل :افش.

إقياء التراث العربي .مادل :ج ع).
3

ي ( .)1888لسان العر  .تققيق :أمين مقمد بد الوها

العبيدي ،2 ،بيرو  :دار
ومقمد الصادق
ّ

مقمد أبو الفضل إبراهيب ،4 ،بيرو  :دار الفكر.ج ،1ص.480
يويين و ّ
الّ ّ
النقال .تققيقّ :

(مقدمة المققق).
انار :اوافش ،سعيد بن مسعدل ( .)1890كتا القوا ي .تققيق :زل قسن ،دمشق :م بعة و ازرل الثقا ة .صّ ،4
5
الزمان .تققيق :إقسان باس ،بيرو  :دار صادر .ج ،4ص.291
انار :ابن اّكان ،أبو العباس شمس الدين أقمد بن مقمد ( .)1899و يا او يان وأنباء أبناء ّ
4

6

اوافش ،سعيد بن مسعدل ( .)1880معاني القرن .تققيق :هدى مقمود ق ار ة ،1 ،القاهرل :مكتبة الاانجي.ج ،1ص( ،1مقدمة المققق).

8

النقال ،،ج ،1ص.480
يويين و ّ
بيية الو ال ي بقا الّ ّ
المصدر السابق :ج ،1ص.480

7

9

الروال
انار :انباه ّ

أنباه النقال ،ج ،4ص.28

7

وك ددان أب ددو العب دداس ثع د د

يفضد دل اواف ددش ويق ددول :ك ددان أوس ددع الن دداس
ّ

م ددا .ول دده كتد د

كثيد درل ددي

العروض والنقو والقوا ي .1
قددال أبددو العبدداس بددن يقي د  :داددل الفد ّدراء

د سدعيد بددن سددالب ،قددال :قددد جدداءكب سدديد أهددل

ل
أما ما داب اوافش –يعني سعيد بن مسعدل -يعيش ال .2
ال ية ،وسيد أهل العر ّبية .قال ّ
الفراءّ :
والدته:
أن بد ددد اوميد ددر الد ددورد (مققد ددق الكتد ددا )
أمد ددا والدتد دده د ددب تد ددذكر المصد ددادر لهد ددا تارياد ددا ّإال ّ
ّ
رّجقها ي العقد الثالث من القرن الثاني ل هجرل.3
وفاته:
اات ف د د
مد ددا

ِ ِ
دي د ددن ثع د د
المصد ددادر د ددي تقديد ددد سد ددنة و اتد دده ،ذكد ددر جمد ددال الد دددين القف د د ّ

بعد ددد الفد د ّدراء ،ومد ددا

ّأند دده

الفد د ّدراء سد ددنة سد ددبع ومقتد ددين ل هج د درل ،4وقيد ددل أند دده تد ددو ي د ددي سد ددنة شد ددر

5
ِ ِ
دي د ددن مقم د ددد ب د ددن إس د ددقاق الن د ددديب ّأن د دده م د ددا
ومقتد ددين ل هجدد درل  ،وذك د ددر جم د ددال ال د دددين القف د د ّ

س د ددنة

إق د دددى شد د درل ومقت د ددين ل هجد د درل ،6ويق د ددال ت د ددوّي د ددي س د ددنة ام د ددس شد د درل ومقت د ددين ل هجد د درل ،7وقي د ددل
إقدى و شرين ومقتين ل هجرل.8

1

الروال
انباه ّ

3

مقمد أمين الورد ،1 ،بيرو  :الب الكت  .ص( ،14مقدمة المققق).
انار :اوافش ،سعيد بن مسعدل ( .)1894معاني القرن .تققيق :بد اومير ّ
أنباه النقال ،ج ،4ص.20
الروال
انار :انباه ّ
انار :المزهر ي وب اللية وأنوا ها ،ج ،4ص.212

7

انار :المصدر السابق ،ج ،4ص.21
انار :المزهر ي وب اللية وأنوا ها ،ج ،4ص.212

2

4
5
6

8

أنباه النقال ،ج ،4ص.20

المصدر السابق ،ج ،4ص.28

الروال
انار :انباه ّ

أنباه النقال ،ج ،4ص.21

8

ثانيا :كتاب (معاني القرآن) لألخفش األوسط:
ا
ماذا يقصد بـ (معاني القرآن):
كت

النقدوي ل قدرن ،صدقا
معاني القرن هي الندوال اوولد ل تفسدير ّ

كتد

المعداني ّإنمدا

يفسرون القرن ي ضوء إ رابهب لآليا .1
ومددن هددذا المن ددق ددإن معدداني القددرن أشددمل مددن إ د ار القددرنع ددإذا كددان (اإل د ار
المعن ) كما يقدال ،تكدون المعداني أشدمل مدن اإل د ار  ،داإل ار
(المعدداني) إل د (القددرن) وكان د

اإلضددا ة

ددرع

درع والمعداني أصدل .دإذا أضدفنا

د معن د ( ددي) ك ّنمددا كت د

معدداني القددرن ّإنمددا هددي:

(أصول النقو ي القرن) .ويتضح هذا ي كتابنا (معاني القرن)ع لألافش .2
نبذة عن كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط:
اوول د

ددي د ارسددة القددرن الك دريب ،وقددد ألّفدده اوافددش

يعددد كتددا

(معدداني القددرن) مددن الكت د

اووس د بعددد اتصدداله بالكسدداقي ببيددداد ،3وكتابدده يدددل

د ّأندده كددان يرتجددل معدداني القددرن اقتضددابا

ويم ه إمالء ولب يكن يؤلفه .4
إن م ددن ي ددع

د د كت ددا

مع دداني الق ددرن لألاف ددش يج ددد م دددى تعمقد ده ددي تق ي ددل المس دداقل

يوية ،إذ إّنه من أشهر تالميذ سيبويه .وقد نهج اوافش ي معانيه ااتيار يا
ال ّ

1

معاني القرن ،ج ،1ص( ،44مقدمة المققق ،تققيق هدى ق ار ة).

3

انار :معاني القرن ،ص( ،12مقدمة المققق ،تققيق بد اومير الورد).

2

4

المصدر السابق ،ج ،1ص( ،44مقدمة المققق ،تققيق هدى ق ار ة).

المصدر السابق ،ص( ،40مقدمة المققق ،تققيق بد اومير الورد).

معينة من القرن

9

الك دريب يع ددق يهددا

د ا دواهر ليويددة ددي بعددض ك ماتهددا ،وكددان أس د وبه سددهال لدديس يدده شدديء مددن

اليموض والتعقيد ،إذ كان
والناار ي كتا

بارته واضقة و ير معقدل ،يسهل

اوافدش يجدد ّأنده ت درق لمواضديع كثيدرل وهدو يفسدر القدرن الكدريب ويق ده

تق دديال ليوي ددا دقيق دا ،مد دن الموضددو ا
وليد ددا

القارئ همها.

الت ددي ورد

ددي كتابدده :اوصد دوا

العد ددر  ،والليد ددة والنقد ددو ،و واقد ددد صد ددر ية ،وأب د دوا

أمددا ددي مددا ياددص موقفدده مددن الّ هجددا
موضددو ا ّ .

يويددة ،وك ددالب الع ددر ،
ال ّ

الفعد ددل المجد ددرد ،والق د دراءا  ،و يرهد ددا مد ددن

العر ّبيددة كددان موقفددا يتسددب بالسددعة ددي اال ددالع

واالستشهاد بالكالب الشاقع من القباقل العر ّبية والسيما ّأنه رف نه اهتمامه بالسماع.
الدراسة تادتص بالّ هجدا
وبما أن ّ

العر ّبيدة دي كتدا

معداني القدرن لألافدش سدتذكر القباقدل

يويددة ،إذ ذكددر ددي معانيدده :أهددل القج دداز ،1وتمي ددب ،2وأهددل
التددي استشددهد بهددا ددي ددرض القضددايا ال ّ
المدينة ،3وأسد السدرال ،4وأسد ،5وبكر بن واقدل ،6وأهدل الديمن ،7والقدارث بدن كعد  ،8وبندي العنبدر،9
وبنددي قشددير ،10وقدديس .11هددذه جميددع الّ هجددا
هذه الّ هجا

التددي نسددبها اوافددش ددي كتابدده .وذكددر اوافددش يددر

لكنه لب ينسبها وهي كثيرل.

انار :معاني القرن :ص ،128ص ،121ص ،124ص ،144ص ،112ص ،194ص ،402ص ،440ص ،448ص ،209ص ،214ص ،211ص،411

1

ص ،412ص ،142ص.121
2

انار :المصدر السابق ،ص ،124ص ،144ص ،194ص ،440ص ،448ص ،412ص ،214ص ،211ص ،224ص ،249ص.121

4

انار :المصدر السابق ،ص.142

6

انار :المصدر السابق ،ص.142

8

انار :المصدر السابق ،ص ،424ص ،421ص.422

3

5

7

9

انار :معاني القرن ،ص ،144ص ،248ص.284
انار :المصدر السابق ،ص.124
انار :المصدر السابق ،ص.144

انار :المصدر السابق ،ص ،441ص.441

10
11

انار :المصدر السابق ،ص.219

انار :المصدر السابق ،ص ،211ص ،224ص.119

11

اصطالحا:
ثالثاا :اللّهجة لغة و
ا
اللّهجة لغ اة:
الّهجة والّهجة:

ِ
الكالب ،والفدتح أ د  .ويقدال :دالن
رف ال سان .والّهجة والّهجة :جرس

جة والّه ِ
صيح الّه ِ
جة ،وهي ليته الّتي جبِل

يها ا تادها ونش

يها .1

اصطالحا:
اللّهجة
ا
هي مجمو ة من الصفا

يوية التي تنتمي إل بيقة ااصدة ،ويشدترك دي هدذه الصدفا
ال ّ

جميع أ راد هذه البيقة .وبيقدة الّهجدة هدي جدزء مدن بيقدة أوسدع وأشدمل تضدب ددل لهجدا  .لكد ّل منهدا
تيسددر اتصددال أ دراد هددذه
اصاقصددهاّ ،
ولكنهددا تشددترك جميعددا ددي مجمو ددة مددن الاّدواهر ال ّ
يويددة الّتددي ّ
البيقددا

بعضددهب بددبعض ،و هددب مددا قددد يدددور بيددنهب مددن قددديث ،همددا يتوقددف

د قدددر الراب ددة التددي

ترب بين هذه الّ هجا .2
وقيل ي ال هجة :هي ال ريقة التدي تدتك ب بهدا جما دة مدا ليدة مدا ،والتدي تميزهدا دن سدواها
من الجما ا

التي تتك ب اللية نفسها .وال هجة قد تكون اجتما ية تميز بقة ن بقدة أو جي ار يدة

(أي إق يميددة) تميددز إق يميددا ددن إق دديب  .3وك د ن القددديث ددن ال هجددة والليددة هددو كالقددديث ددن العدداب
والااص ،اللية هي العاب وال هجة هي الااص.

1
2
3

لسان العر  ،مادل :لهج.

أنيس ،إبراهيب ( .)4002ي الّ هجا العر ّبية .القاهرل :مكتبة اونج و المصرية .ص.14
الاولي ،مقمد ي ( .)1894معجب ب اوصوا  ،1 .الرياض :م ابع الفرزدق التجارية .ص.121
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و ر ها قاتب الضامن ي قوله :هي مجمو ة من الصفا
ويشترك ي هذه الصفا

جميع أ راد هذه البيقة .والصفا

يوية تنتمي إل بيقة ااصدة،
ال ّ

التي تتميز بها ال هجة تكداد تنقصدر دي

و بيعتها وكيفية صدورها .1

اوصوا

المصطلح اإلجرائي للّهجة:
ال هجة هي الصفا

ال يوية المشتركة بين أ راد بيقة مدا ،وتكدون هدذه الصدفا

جميع أ راد هذه البيقة وتميزها ن سواها من البيقا

مشدتركة بدين

التي تتك ب ال ية نفسها.

اصطالحا
ابعا :اللُّغة لغة و
ا
را
اللُّغة لغ اة:
ذكر ابن مناور ن اوزهري قوله :إن اللية من اوسماء الناقصة ،وأص ها ليول من ليا
إِذا تك ب .2
وقال الجوهري :وال ية أص ها لي ٌي ولي ٌو ،والهاء وض ،وجمعها لي
وليا ٌ أيضا .وقال بعضهب :سمع

مثل برٍل وبرى،

وشبهها بالتاء التي يوقف
لياتهب بفتح التاءّ ،

يها بالهاء.

وي .3
وي وال تقل لي ٌّ
والنسبة إليها لي ٌّ

الضامن ،قاتب صالح (.)1898
ّ 1
2
3

لسان العر  ،مادل :ليا.

ب اللية .الموصل :م بعة التع يب العالي .ص.22

الجوهري ،إسما يل بن قماد ( .)1880الصقاح تاج اللية ِ
وصقاح العر ّبية .تققيق :أقمد بد اليفور
ّ

ّار ،2 ،بيرو  :دار الع ب ل ماليين .مادل :ليا.
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لفادة (الليدة) ل داللدة

د (ال هجدة)ع وربمدا

هما بمعن واقد ند بعضهب ،لقول الهمداني :ومديندة صدنعاء مات فدة ال يدا

لكدل بقعدة

وبالنار إل كتا

اوافش نجد ّأنه أ ق

منهب لية  .1بيد أن مص ح اللية شاع وانتشر ندهب ل داللة

والّ هجدا

ما قصده المقدثون بال هجة.2

اصطالحا:
اللُّغة
ا
رد
ّإنهددا أص دوا

ال يددة بتعريفددا

أمددا قد ّددها
ديدددل ،أشددهرها مددا ذكدره أبددو الفددتح ابددن ّ
دي قيددث قددالّ :
جند ّ

يعب ددر بهددا ك ددل قد ٍ
دوب ددن أ ارضددهب  .3و ر ه ددا ابددن القاجد د

ب ّنه دا :ك ددل لفددا وض ددع

لمعن .4
ل
وتية ،أو
الص ّ
وذكر قاتب الضامن نقال ن (دي سوسور) أن ال ية :نااب من الرموز ّ
يوية ،وتستادب ل تفاهب بين أبناء
مجمو ة من الصور ال فاية تاتزن ي أذهان أ راد الجما ة ال ّ
مجتمع معين ،ويت قاها الفرد ن الجما ة التي يعيش معها ن ريق السماع .5
و ر ها إبراهيب أنيس ي قوله :هي ت ك البيقة الشام ة التي تت لف من دل لهجا  ،هي
تسميتها باللية .العالقة بين اللية وال هجة هي العالقة بين العاب والااص.

الّتي اص ح
اللية تشتمل

ادل

مجمو ة من الصفا

1
2

دل لهجا  ،لكل منها ما يميزها .وجميع هذه الّ هجا
يوية ،والعادا
ال ّ

تشترك ي

الكالمية التي تؤلف لية مستق ة ن يرها من ال يا .6

ي اوكوع القوالي ،1 .صنعاء :مكتبة اإلرشاد .ص.440

الهمداني ،القسن بن أقمد بن يعقو ( .)1880صفة جزيرل العر  .تققيق :مقمد بن
انار :الراجقي ،بده ( .)1892قه اللية ي الكت العر ّبية .بيرو  :دار النهضة العر ّبية .ص.110

 3الاصاقص ،ج ،1ص.22

 4اوصفهاني ،شمس الدين أبو الثناء مقمود بن بد الرقمن ( .)1891بيان الماتصر شرح ماتصر ابن القاج  .تققيق :مقمد ماهر بقا ،1 ،جدل :دار المدني .ج،1
ص.140
 5ب اللية ،ص.24
6

ي اّل هجا

العر ّبية ،ص.14
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المصطلح اإلجرائي للغة:
ال ية هي مجمو ة من الرموز الصوتية يعبر بها كل قوب ن قاجاتهب وأ راضهب ،وبيقة
ال ية تتكون من دل بيقا

أصير تسم ال هجا .

خامسا :القراءات:
ا
القراءات لغة:
القراءا

جمع قر ٍ
اءل ،وهي مصدر الفعل قرأ ،يقال :قرءا ،وِقراءل ،وقرنا ،هو ِ
درٍل
قارئٌ من ق أ

وقددر ٍ
اء وقددارقين :تدداله  ،1وقد أر الكتددا
ّ

در ون دق بهدداَّ .
ِقدراءل ،وقرندداَّ ،
وتتبدع ك ماتدده ولددب
تتبدع ك ماتدده ناد ا

ين ق بها .2
دره يقددرؤه ويقددرؤه ،اوايدرل ددن الزجدداج ،قددرءا وِقدراءل وقرنددا ،اوولد
قددال ابددن مناددور :قد أ

ددن

د نبيده -صد

الّده

النقوي :يسم كالب الّه تعال الذي أنزلده
وء .أبو إِسقق ّ
ال قياني ،هو مقر ٌ

وندده يجمددع ال لسددور،
يدده وس د ب ،-كتابددا وقرنددا و رقانددا ،ومعن د القددرن معن د الجمددع ،وسددمي قرنددا ّ
يض لمها .وقوله تعال ﴿ :إِ َّن

ينا جمعه وقرنه﴾ ،3أي جمعده وِقراءتده ﴿ ،دِإذا ق أرنداه داتَّبِع قرنده﴾،4

أي ِقراءته .5

1
مقمد بن يعقو ( .) 4004القاموس المقي  .تققيق :مكت
بادي ،مجد ّ
الفيروز ّ
الدين ّ
مؤسسة الرسالة .مادل :القرن.
2

المعجب الوسي  ،مادل :ق أر.

4

القيامة ،ا ية.19 :

3

5

القيامة ،ا ية.19 :

لسان العر  ،مادل :ق أر.

تققيق التراث ي مؤسسة الرسالة ،بإشراف :مقمد نعيب العرقسوسي ،9 ،بيرو :
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اصطالحا:
القراءات
ا
ل ع مد دداء د ددي تعريد ددف الق د دراءا

اص د د القا د دددل تعريفد ددا ٍ مد ددن أبرزهد ددا تعريد ددف بد دددر الد دددين
د د مقمد د ٍدد -ص د د

الزركشد ددي :القد ددرن هد ددو الد ددوقي المند د َّدزل
والق دراءا

اهلل

ي دده وس د د ب -ل بيد ددان واإل جد دداز،

هددي ااددتالف ألفدداا الددوقي المددذكور ددي كتبددة القددروف أو كيفيتهددا ،مددن تافيد ٍ
دف وتثقيد ٍدل

و يرهما .1
ب القدراءا

وقال أقمد بن بد اليني الدميا ي:

ٌدب يع دب منده اتفداق النداق ين لكتدا

اهلل

تعال  ،وااتال هب ي القذف واإلثبا  ،والتقريك والتسكين ،والفصل والوصل ،و يدر ذلدك مدن هيقدة
الن ق واإلبدال ،و يره من قيث السماع .2
مذه ٌ يذه

وقال بد العايب الزرقاني :القراءا
ددي الن ددق بددالقرن الك دريب ،مددع اتفدداق الروايددا

إماب من أقمة القراء ماالفا به يدره
إليه ٌ

وال ددرق ندده ،س دواء أكان د

هددذه الماالفددة ددي ن ددق

القروف أب ي هيقاتها .3
ٌب يعرف به كيفية الن ق بالك ما

وقال بد الفتاح القاضي :هو

القر ّنية ،و ريدق أداقهدا

اتفاقا وااتال ا مع زو كل وجه لناق ه .4

1
2
3

وب القرن .تققيق :مقمد أبو الفضل إبراهيب ،2 ،القاهرل :دار التراث .ج ،1ص.219

مقمد بن بد اهلل ( .)1892البرهان ي
الزركشي ،بدر ّ
الدين بن ّ
مقمد ( .)1899إتقاف ضالء البشر بالقراءا اوربعة شر .تققيق :شعبان مقمد إسما يل ،1 ،بيرو  :الب الكت  .ج ،1ص.19
ّ
البنا ،أقمد بن ّ
الزرقاني ،مقمد بد العايب ( .)1884مناهل العر ان ي

وب القرن ،1 .بيرو  :دار الكتا

4
الزاهرل ي القراءا
مقمد (د .) .البدور ّ
القاضي ،بد الفتاح بن بد اليني بن ّ
بيرو  :دار الكتا العربي .ص.9

العربي .ج ،1ص.221

يقي ال ّشا ّبية وال لدرى  -القراءا
العشر المتواترل من ر ّ

ال ّشا ّذل وتوجيهها من لية العر .
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المصطلح اإلج ارئي للقراءات:
القدراءا

هددي ااددتالف ألفدداا الددوقي المددذكور ددي كتبددة القددروف أو كيفيتهددا سدواء مددن هيقددة

الن ق واإلبدال ،و يره من قيث السماع ،مع اتفاق الروايا

و زو كل وجه لناق ه.

شروط صحة القراءة:
ل ق دراءل الصددقيقة شددرو هددي :النقددل والراويددة والسددماع والمشددا هة ِم دن الشدديوم مس سددال إل د
اهلل

الرسول -ص

يه وس ب ،-وضرورل قسن اوداء والعرض.

و يددهع قددد اشددتر الع مدداء شددرو ا لوسددب الق دراءا
االاتال ا

بالصددقيقة وهددو القدددرل

د أداء ت ددك

ي ألفاا القرن الكريب ،وقد تمثّل مضمونها ي قدول بعضدهب :كد ّل قدراءل وا قد

ولو بوجه ،ووا ق

العر ّبيدة

وصح سندها :هي القراءل الصقيقة التي
أقد المصاقف العثمانية ولو اقتماال،
ّ

السددبعة التددي نددزل بهددا القددرن ووج د
ال يجددوز ّ
ردهددا ،وال يق د ّل إنكارهددا ،بددل هددي مددن اوقددرف ّ
الندداس قبولهددا س دواء أكان د

السددبعة أب ددن العش درل أب ددن يددرهب مددن اوقمددة المقبددولين،
ددن اوقمددة ّ

ومت اات ّل ركن من هذه اوركدان الثالثدة أ دق

يهدا ضدعيفة ،أو شدا ّذل أو با دة سدواء أكاند

ممن هو أكبر منهب.1 ...
ّ
السبعة أب ّ
الدراسة:
منهجية ّ
ّ
الدراسة من المنهج الوصفي التق ي ي منهجا لها.
ستتاذ هذه ّ

1

د

ابن الجزري ،القا ا أبو الاير مقمد بن مقمد الدمشقي (د .) .النشر ي القراءا

العشر .تققيق:

ي مقمد الضباع ،بيرو  :دار الكت

الع مية.ج ،1ص.8

مدن
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الفصل الثّاني:
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثّاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطار النظري:
شاهين (د.ت)
القراءا
القديث،

القر ّنية ي ضوء
القراءا

ب اللية القديث هذا الكتا

مقاولة لت بيق مناهج

القرنية ي قدود هاتين ااهرتين ،ولذلك انقسم

اوول ق ددد اصصد ده لد ارس ددة مش ددكال

اوصد دوا

الدراسة إل بدابين :البدا

ددي ال ي ددة الفص ددق  ،مش ددك ة الهمددزل ،وقس ددب الب ددا

قسددمين ،اوول :ل د ارسددة الناريددة ،والثدداني :ل د ارسددة الت بيقيددة .وكددان مددنهج هددذا البددا
تاريايا ،ثب معياريا ،نا ار لما وجده الكات

ب ال يدة

وصددفيا ،ثددب

من ضرورل وصف المشك ة الصوتية ي الهمزل ،والت ري

له ددا ددي ن ددق الق دددماء ،و ددي د ارس دداتهب النقوي ددة ،ث ددب اس ددتارج ناري ددة مس ددتق ة إلد د المش ددك ة ،تعتب ددر
مساهمة جديدل ي ققل الدراسا

ال يويدة المعاصدرل ،وهدي بمدا أسدفر

دراسة الفصق بفكر جديد ،وتجار

نده ايدر مدا يفدرض متابعدة

مية ،هي السبيل الوقدل ل كشف ن مزيد من أسرار ال سدان

العربي.
والبددا
المتواردل

الثدداني قددد كددان د ارسددة لادداهرل مددن أبددرز ا دواهر الشددذوذ ،وهددي كث درل الوجددوه الشدداذل،
الك مة الواقدل ،بصرف النار ن الوجوه الصدقيقة .والبدا

منقسدب قسدمين ،أولهمدا:

لدراسة التعدد دي ن داق اولفداا العربيدة ،وثانيهمدا :لد ارسدته دي ن داق اولفداا او جميدة ،وقدد
هذا البا

المنهج االستقراقي.

د
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المطلبي (:)0218
يتقدددث هددذا الكتددا

لهجددة قبي ددة تمدديب وأثرهددا ددي العر ّبيددة الموقدددل

ددن تدداري قبي ددة تمدديب

الدينيدة ،و يده تعريدف ب هجدة تمديب وبيدان أهميتهدا وأثرهدا
ومكانتها االجتما ّيدة بدين العدر ومعتقدداتها
ّ
ددي ر ّبيددة القددرن ،وص د تها بالّهجددا

يويددة،
اواددرى ،و يدده د ارسددة لألص دوا  ،ود ارسددة ل ا دواهر ال ّ

الصر ّية ،ودراسة لالاتال ا
ودراسة ل اصاقص ّ

الداللي ي لهجة تميب.
قوية ،ودراسة ل مستوى ّ
ّ
الن ّ

أنيس (:)0284
يتناول هذا الكتا
العر ّبيدة– التدي تع ّددد

ي الّهجا

العر ّبية الّهجدا

العر ّبيدة دي الجزيدرل العر ّبيدة -أصدل الّيدة

تبعدا لتع ّددد القباقدل والعوامددل المدؤثرل واادتالف السدكان بدين بددو وقضدر ،وهددو

بهذا اومر يع لد دراسة ودق التفاصديل دي هدذه الّهجدا  ،إذ بددأ بتعريدف ماهيدة الّهجدة ث ّدب العناصدر
الّتي تكون الّهجا  ،كما درس الّية والّهجا
م ددن ا ددالل القد دراءا
الّهجددا

القرني ددة ،ودرس الص ددفا

العر ّبيدة قبدل اإلسدالب وبعدده ،ودرس الّهجدا

العربيدة

دوتية ل ن ددق الا دداص بالب دددو والقض ددر ،ودرس
الص د ّ
ّ

العربيددة داللددة وبنيددة ،ودرس الت درادف واالشددتراك والتضدداد ال فاددي ،باإلضددا ة إل د نصددوص

منقولة ن الّهجا

العر ّبية القديمة مستمدل من معجب لسان العر .

محيسن.)0281( ،
المقتبس من الّ هجا

العر ّبية والقر ّنية وقد أد

بيعدة البقدث أن يكدون دي أربعدة صدول

يسدبقها تمهيددد وتفقوهددا ااتمدة مددع وضددع هددرس تق ي دي لموضدو ا

البقددث :أمدا التمهيددد قددد ضددمنه

دل نقا هامة لها اتصال وثيق بمضمون البقث ،وأما الفصل اوول قد اصصه ل هجا
الممث ة ي قالة الوقف ،والفصل الثاني تقدث يه دن ال هجدا

العربيدة

العربيدة الممث دة دي قالدة الوصدل،
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والفصل الثالدث ضدمنه ال هجدا
ي القراءا

العربيدة دي أمث دة ال يدويين ،والفصدل ال اربدع ضدمنه ال هجدا

العربيدة

القرنية وأما الااتمة قد لاص يها أهب نقا البقث.

أنيس (:)0281
تندداول هددذا الكتددا

اوص دوا

يويددة القددديث ددن اوص دوا
ال ّ

وأهميتهددا ،ودرس كيددف بدددأ

دوي ،ودرس أ ضدداء الن ددق ،ودرس جهددر الصددو وهمسدده ،وشدددل الصددو ورااوتدده،
الصددو الّيد ّ
ال ددين ،ودرس مقدداييس أصدوا

ال ددين ،وأنصدداف أصدوا

ال ددين ،ودرس

واوصدوا

السدداكنة وأصدوا

اوصد دوا

دوتي والنب ددر
دوي والمق ددع ّ
السد داكنة وماارجه ددا وص ددفاتها ،ودرس ددول الص ددو الّي د ّ
الص د ّ

وموسدديق الكددالب وانتقددال النبددر ،ودرس الت ددور التددارياي لألصدوا  ،و وامددل ت ددور اوصدوا
العادا

وتية ي تع ب ال يا
الص ّ
ّ

وأثددر

اوجنبية.

الصالح (.)2114
ّ
يتندداول كت ددا
والتمييز بينها وبين

د ارس ددا

ددي ق دده اللي ددة ك ددل م ددا يتع ددق بم ددادل ق دده ال ي ددة ب دددءا م ددن تقدي دددها

ب ال ية ،مرو ار بت ورها ،ودراسة ال ية العربية بين أاواتها الساميا  ،ومقاييس

الفصق  ،وااهرل اإل ار  ،ومناسبة قروف العربية لمعانيها ،وأنواع االشتقاق ،واوصديل والددايل،
وصيغ العربية وأوزانها ،وسوى ذلك.
يعرض الكتا

ل ية العربية ي العصر القدديث ويفندد الشدبها

التدي ي قيهدا بعدض البداقثين

ج از ا .إذ يرمون العربية بالعقب والتا ف ن مجارال القضارل ي صر الع ب.
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يضددع الكت ددا

ب ددين أي دددي اوسدداتذل وال ددال

الباقثون دي مدادل قده ال يدة ،مدع قدرص

والب دداقثين والمهتم ددين االصددة وا ي ددة لم ددا ألف دده

د البقدث دي موضدو ها العداب الشدامل ،واهتمداب بد قوال

المتقدمين ،ومجارال ما جد ي العصر القديث من ألوان البقث ي قه ال ية و قه ال ية المقارن.
الراجحي (:)2118
يعد لد هدذا الكتدا

الّهجدا

قبيل اإلسالب كما تمثّ ه القراءا
إلد د وثاقت دده

العر ّبيدة دي القدراءا

دوي ل عربيدة
القر ّنيدة مقاولدة لفهدب الواقدع ال ي ّ

أن القراءا
القر ّنية ،يس من شك ّ

ددب ا ددر .وتن دداول ه ددذا الكت ددا

تمثّل منهجا ي النقل ال يصل

الق ددديث ددن ش ددبه الجزيد درل العربي ددة ق دددودها وأقس ددامها

وقباق هددا ،وتقدددث بعددد ذلددك ددن الّيددة العر ّبيددة ولهجاتهددا ،وتقدددث ددن الق دراءا
ودرس الّهجا

اللي).
ليوية بمستوياتها
قوي و ّ
الصر ّي و ّ
العر ّبية دراسة ّ
الن ّ
وتي و ّ
ّ
الد ّ
(الص ّ

ستفيد الدراسة من المؤلفا
الّهجا

القر ّنيددة والّهجددا ،

السابقة إ ا ار ناريا ل قضايا التي تقتاج إل ت ير ناري مثل:

العر ّبية ومدا يتع دق بهدا مدن تعريدف أو تقديدد مكداني وزمداني أو تدارياي أو نسدبة ،وادواهر

الليد دة ،والقد دراءا
وتية و ّ
ال ي ددة العر ّبيد دة ومس ددتوياتها ّ
الد ّ
الصد د ّ
الن ّ
الصد در ّية و ّ
قويد دة و ّ

القرني ددة ،و يره ددا م ددن

القضايا النارية.
الدراسات السابقة:
الددو (:)0225
جاء

اللي ي كت
الدراسة البقث ّ
هذه ّ
الد ّ

معاني القرن وبي بيدل واوافش والفراء ي

أربعددة صددول .تقدددث الباقددث ددن داللددة مص د ح المعدداني ،وتقدددث ددن الق دراقن الدالليددة ،وتقدددث
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دن اداهرل الت دور الدداللي ،وأهدب مااهرهدا دي هدذه الكتد  ،وتقددث دن مقددار اهتمداب هدذه الكتد
الثالثددة بداللددة المفددردا

د الددزمن ،وتقدددث ددن الا دواهر

والتركي د  ،وتقدددث ددن داللددة الفعددل

الداللية ،واتب الباقث دراسته بعد ذلك بالااتمة و رض يها نتاقج البقث واالصته.
البعول (:)0221
ج دداء

ه ددذه الد ارس ددة كتد د

(د ارسددة مقارنددة) ددي ثالثددة أب دوا
الزجاج ،والتعريف بكت

مع دداني الق ددرن (اواف ددش ،والفد دراء ،والزج دداج) ومن دداهج مؤلفيه ددا:
وااتمددة .درس الباقددث ترجمددة اوافددش ،وترجمددة الف دراء ،وترجمددة

المعاني .وتقدث ن التفسير بالم ثور ند الفراء والزجاج ،و نايتهب بال ية

ومفرداته ددا ،و ن ددايتهب ب ددالقراءا  ،وتفس ددير ي ددا

اوقك دداب ن ددد الفد دراء والزج دداج ،والزواق ددد ددي كتد د

أهميدة كتد
المعاني ،وتقدث ن يشمل تراجب الع ماء والمؤراين ،و ّ
وت ثير أصقا

المعاني يمن جاء بعدهب ،وأما الااتمة تضمن

المعداني دي التفسدير بالمد ثور،
النتاقج الّتي توصل إليها الباقث.

المصاروه (:)2111
تناول

الد ارسدة دور ال هجدة دي توجيده القدراءا
هدذه ّ

تفسير البقر المقي

القديث ن ال هجا

قيدان اوندلسدي دي
القر ّنيدة ندد أبدي ّ

العربية ودورهدا دي توجيده القدراءا

القرنيدة وجداء

دي

أربعة صول ،وتقدث الباقث ن لتعريف الّهجة والّيدة ،والفدرق بينهمدا ،والس ّديما ندد المقددثين إذ
إن الق دددماء لد ددب يكوند دوا يسد ددتادمون مصد د ح ال هجد ددة ،ب ددل اسد ددتادموا مصد د ح الّيد ددة ل دالل ددة
ّ

دد

دوتية،
الص ّ
دوتي ،وتقددث دن الاّدواهر ّ
الصدر ّي و ّ
الّهجا  ،وتقددث دن قدد درس يده المسدتوى ّ
الص ّ
قوي.
الصر ّية ،وتقدث ن المستوى ّ
الن ّ
وتقدث ن الصيغ ّ
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الحروب (:)2112
الد ارسددة المصددنفا
تتندداول هددذه ّ
والدراسا

اوول د

ددي معدداني القددرن (أبددو بيدددل واوافددش والف دراء)

الصر ية والنقوية (الجزء الثّاني) دي البدا

وقسمه إل تاري
ّ

يايدة إلد
اوول نادرل تار ّ
ّ

دب معداني القدرن،

ب معاني القرن واهور اصد القه ،والد القدديث دن المدؤلفين الثّالثدة و ثدارهب

(أبددو بيدددل واوافددش والف دراء) ،ثددب تقد ّددث ددي البددا
وأثرها ي المصنفا

الثّدداني ددن العالقددة بددين المصد ّدنفا

الثّالثددة،

وقسدب هدذا إلد العالقدة بدين المصدنفا
يوية و ّ
الن ّ
القر ّنية وال ّ
قوية ي مناهجهاّ ،

الثّالثة (دراسة مقارنة) إل أثر أبي بيدل واوافش والفراء ي المص ّدنفا

قويدة
يويدة و ّ
الن ّ
القر ّنيدة وال ّ

و ي مناهجها.
العياف (:)2112
جدداء

الد ارسددة الّهجددا
هددذه ّ

العر ّبيددة ددي كتددا

سدديبويه (د ارسددة نقويددة تق ي يددة) ددي بددابين

يسبقهما تمهيد ،تقددث الباقدث دن تعريدف الّيدة والّهجدة ،والعالقدة بينهمدا ندد القددماء والمقددثين،
النق ددوي
وتعريددف مددوجز بالقباقددل العر ّبي ددة وموا نهددا ،و ددرق د ارسددة ال هج ددة قددديما وقددديثا ،والمعن د ّ
هجي ددة وااص ددة
الّ ّ

النق ددوي ،وتق دددث ددن المع دداني
د د المس ددتوى ّ

وأنوا دده ،ومس ددتويا

االاتال ددا

قوي ددة واا ددتالف الّهج ددا  ،وتق دددث ددن التراكيد د
ّ
الن ّ

النقوي ددة ،ويش ددمل الق ددذف وال ددذكر أو الزي ددادل

والنقصان ،و ي الااتمة تقدث ن النتاقج الّتي توصل إليها البقث.
أبو الغنم (:)2112
جاء

هذه الدراسة أثر تعدد الّهجدا

تمهيد وتقفوها ااتمة ،وتقدث

العربيدة دي النقدو العربدي دي أربعدة صدول يسدبقها

وكيفيدة
اودبيدة المشدتركة
الباقثة ي التّمهيد ن مفهدوب الفصدق أو
ّ
ّ
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تكونهددا وأثددر الّهجددا
تشددك ها و وامددل ّ
القضية ،وتقدث
ّ

الدارسددين القدددماء والمقدددثين قددول هددذه
درض راء ّ
يهددا ،و د ٌ

النقوية استنادا إل العر ّبيدة المشدتركة.
النقال ي وضع القا دل ّ
الباقثة ن منهج ّ

وتقدث

هجي ،وتقددث
ن مااهر التّقعيد الّ ّ

وتقدث

الدراسة الااتمة.
قوية س با وايجابا ،و ي نهاية ّ
ن أثر التّ ّ
هجي ي بناء القا دل ّ
الن ّ
عدد الّ ّ
ونالقا أن ت ك ال ّدراسا

–

دن القدراءا

دي.
القر ّنيدة الّتدي يعضددها التّع ّددد الّهج ّ

مية– قد ااتص كل منهدا بموضدوع دقيدق منهدا
قيمتها الع ّ

نقوية ي لهجا
ما درس ااهرل
صوتية أو ّ
ّ

العدر القديمدة ،ومنهدا مدا رّكدز

معينة لقبي ة ربية بعينها ،ومنها ما ااتص بدراسة مقارنة بين لهجا
والعر ّبية ،ومنها ما ندي بمنداهج كتد
القر ّنية و القتها بالّهجا

لهجيدة
د اصداقص ّ

العر أو اومب ير العر ّبيدة

(معداني القدرن) ومؤلفيهدا ،ومنهدا مدا اادتص بد ارسدة القدراءا

يايدة ل هجدا
دالليدة أو تار ّ
العر ّبية ،ومنها ما جداء قد د ارسدة ّ

العر ّبيدة أو

لهجة ما.
الد ارسدا
الد ارسدة دن ّ
وتتميز هذه ّ

السدابقة ب نهدا سدتقوب بإاهدار الّهجدا

المنس ددوبة و ي ددر المنس ددوبة -الم ددذكورل ددي كت ددا
وتبق ددث ددي ه ددب ت ددك الّهج ددا

العر ّبيدة القديمدة -

مع دداني الق ددرن لألاف ددش اووسد د بش ددكل ا دداص،

العر ّبي ددة وم ددا تعكس دده م ددن اص دداقص ل عربي ددة بمس ددتوياتها الص ددوتية

والصر ية والنقوية والداللية ي ضوء

ب ال ية المعاصر.
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الفصل الثالث:
العربية القديمة في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط:
صوتية في الّلهجات
ظواهر
ّ
ّ
 التمهيد.
 المبقث اوول :ااهرل الهمز.
 المبقث الثاني :ااهرل اإلد اب.
 المبقث الثالث :ااهرل اإلمالة.
 المبقث الرابع :ااهرل اإلبدال.
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العربية القديمة في كتاب معاني القرآن
صوتية في الّلهجات
الفصل الثالث :ظواهر
ّ
ّ
لألخفش األوسط:
التمهيد:
إن اوصدوا
من ّأنها تمثل الجان

تقددي بنددا مددن كددل جهددة ،وال نعددرف نهددا إال الق يددل .وتكمددن أهميددة اوصدوا
الع مي ل ية ،وتقدب ريقة االتصال المشترك بين البشر مهما كان

وتعددد االاتال ددا

هجيددة ددي الجان د
الّ ّ

القباقددل العر ّبيددةع وذلددك ون الجان د

الص دوتي مددن أكثددر االاتال ددا
ّ

ثقا اتهب.

شدديو ا بددين مات ددف

المن ددوق ددي الليددة يمددارس قريددة أكثددر مددن الجان د

المكتددو ،

ل
وتية ارو ا سياقية ال تاهر ي الكالب
الص ّ
باإلضا ة إل أن ال ية تصادف ي تركيباتها وتجمعاتها ّ
المكتو .1
أن الجزي درل العر ّبيددة كان د
ومددن المع ددوب ّ

قبددل اإلسددالب تمددوج ب هجددا

شددت ياددالف بعضددها

بعضددا ددي شدديء مددن الصددو أو الداللددة أو البنيددة أو التركي د  ،يددر أن اوواقددل لددب يصددفوا لنددا ت ددك
الّ هجددا

ونه دب انشددي وا ددي المقدداب اوول
العر ّبيددة القديمددة بالوصددف الدددقيق ددي كثيددر مددن اوقيددانّ ،

بالعر ّبية الفصق وهي اللية اودبية المشتركة بين القباقل العر ّبية.
ولذلك يواجه الباقدث دي الّ هجدا
تكمددن ددي أن

العر ّبيدة القديمدة شديقا مدن الصدعوبة ،ولعدل هدذه الصدعوبة

ماءنددا اوواقددل لددب تتهي د لهددب أدوا

البقددث الع مددي القددديث ،واّنمددا ا تمدددوا

وتية التي أثبت
الص ّ
توا ر لهب من أمور ذاتية يسيرل سا دتهب ي كشف كثير من القضايا ّ
القديثة صوا
1

ما ذهبوا إليه يها.

يوي .القاهرل :الب الكت  .ص.218
الصو ال ّ
مر ،أقمد ماتار ( .)1889دراسة ّ

د مددا
الدراسا
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الصددوتي ل هجددا
ول بيقددة تد ثير كبيددر ددي التوجيدده ّ

السددما
العر ّبيددة ،ون لكددل من قددة بعددض ّ

يويددة التددي تتميددز بهددا ددن س دواهاع البيقددة البدويددة تناسددبها اوص دوا
ال ّ
القضرية تناسبها اوصدوا

المهموسدة والرادول .و ضدال

الشددديدل والمجهددورل ،والبيقددة

د ذلدك هنداك بعدض الصدفا

المشدتركة

بين القباقلع ون بعض القباقل البدوية قد ت ثر ببعض النواقي بالبيقة القضرية أو العكس.1
المبحث األول :ظاهرة الهمز:
اله ْم ُز لُغ اة:
الهمددز ددي الليددة :وهددو اليمددز ،والضدي  ،والشدددل ،والددد ع ،والضددر  ،واليددض ،و يددر ذلددك،2
ِ
ونه ك ّنه يضي القرف  .3و س َّمي
ومن ذلك الهمز ي
الكالبّ ،

ونها تهمز،
الهمزل ي القروفع ّ

دالن هتًّدداع إذا تكَّددب بددالهمز  .4يتضددح ممددا سددبق أن معن د
ته د ل تهم دز ددن مارجهددا .تقددول يه د ل د ٌ
الهمز هو وصف لكيفية قدوث هذا الصو .
وقد تستعمل ك مة َّ
(النبر) ل داللة

النبدر ب ِ
(الهمز) ،قال الا يلَّ :
دالكالب :الهمدز  .5وقدال

ٍ
ِ
شيء ر دع شديقا قدد نبدره .و َّ
ابن مناورَّ :
النبدر :مصددر نبدر القدرف
بالكالب :الهمز .قال :وك لل
النبر
ينبِره نب ار همزه  .6هذه النصوص تدل

أن ك مة (النبر) استادم

مراد ة لك مة (الهمز).

1

انار :ي الّ هجا

3

ابن ارس الّيوي ،أبو القسين أقمد بن ارس بن زكرّيا ( .)1891مجمل اللية .تققيق :زهير بد المقسن س ان ،4 ،بيرو  :مؤسسة الرسالة .مادل :همز.
الفراهيدي ،الا يل بن أقمد ( .)4002كتا العين .تققيق :بد القميد هنداوي ،1 ،بيرو  :دار الكت الع مية .مادل :همز.

2

4
5
6

العر ّبية ،ص.99

انار :لسان العر  ،مادل :همز.

المصدر السابق ،مادل :نبر.

لسان العر  ،مادل :نبر.
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الهمز اصطالحا:
يعد الهمز وصفا لكيفية ن قيدة ولديس
إ القه

مدا

د صدو مدن أصدوا

الليدة ،يدر ّأنده

الصو المعروف الذي كان يسم من قبل (ألفا) ي العر ّبية و ي الساميا

د

اوارى.1

والهمز هو الصو المجهور 2الذي يارج من أقصد الق دق .3وون الهمدزل أدادل القدروف
التهوع ثق
ي الق ق ولها نبرل كريهة تجري مجرى ّ

لسان المت فا بهاع اففها قوب ،وهدب

بذلك

أكثر أهل القجاز والسيما قريش .4
وهذا الصو يت

جهدا ض ياع لذلك شبهه

ماء العر ّبية بالته ّوعع يقول سيبويه :وا ب

ونها نبدرلٌ دي الصَّددر تادرج باجه ٍ
ونه بعد مارجها ،و َّ
أن الهمزل َّإنما عل بها هذا من لب يافّفهاع َّ
داد،
ّ
ّ
وهددي أبعددد القد ِ
دروف مارجددا ،ثقددل

دالتهوع  .5ويبدددو ّأندده ال يوجددد ددرق بددين النبددر
دديهب ذلددكّ ،
وندده كد ّ

والهمز أي ّأنه يعني بك يهما وقفة قنجرية بدليل ما تقدب ذكره.
وقددد ذه د

الا يددل إلد أن النبددر دون الهمددز ،وذلددك أن الهم دزل إذا افف د

ذهد

بددذلك معاددب

النقدويين،
صوتها ،واف الن ق بها ،تصير نبدرل ،أي :همدزل يدر مقققدةع وهدو قدول بعدض القدراء و ّ
أما الهمزل مارجها مدن أقصد الق دق مهتوتدة مضديو ة ،دإذا ر ده نهدا الند
ومنه قول الا يل :و ّ
صار الياء والواو واولف .6

1
2
3

ب اللية القديث .القاهرل :مكتبة الاانجي .ص.19

الصبور (د .) .القراءا القر ّنية ي ضوء
انار :شاهين ،بد ّ
سر صنا ة اإل ار  .تققيق :قسن هنداوي ،4 ،دمشق :دار الق ب .ص.18
جن ّي ،أبو الفتح ثمان ( .)1882ل
انار :ابن ّ
قر  .تققيق :أقمد بد الستار الجواري و بد اهلل الجبوري( ،1 ،د.ب)( :د.ن) .ج ،4ص.4
الم
).
1894
(
مؤمن
بن
ي
صفور،
انار :ابن
ّ

4

اإلستراباذي ،رضي الدين مقمد بن القسن ( .) 1894شرح شا ية ابن القاج  .تققيق :مقمد نور القسن ومقمد الز زاف ومقمد مقيي الدين بد القميد ،بيرو  :دار

5

مقمد هارون ،2 ،القاهرل :مكتبة الاانجي .ج ،2ص.429
سيبويه ،أبو بشر مرو بن ثمان بن قنبر ( .)1899الكتا  .تققيق :بد السالب ّ
كتا العين ،ج ،1ص( 29مقدمة المققق).

الكت
6

الع مية .ج ،2ص.24-21
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وهذا مذه

شديد مستثق ٌل،
أن الهمزل
قرف ٌ
ٌ
الزماشري وابن يعيش إذ قال ابن يعيش :ا ب ّ

ياددرج مددن أقص د الق ددق ،إذ كددان أداددل القددروف ددي الق ددق ،اسددتثقل الن ددق بدده ،إذ كددان إاراجدده
دالتهوعع ددذلك مددن االسددتثقال سدداخ يهددا التافيددف ،وهددو ليددة ق دريش وأكثددر أهددل القجدداز .وهددو نددوع
كد ّ
درف ،وجد
ون الهمدزل ق ٌ
استقسان لثقل الهمزل .والتققيق ليدة تمديب وقديس ،قدالواّ :

اإلتيدان بده كييدره

من القروف .1
ونه مذه
والراجح ي ما تقدب قول سيبويه ّ

جمهور ال يويين وا ّلنقويين والقراء إذ ذهبوا إل

أن الهمزل والنبرل متراد ان .والواقدع مدن ادالل مدا يتقسسده الندا ق بدالهمزل يالقدا ّأنهدا وقفدة قنجريدة
تستند إل مارج ،والنبر أيضا وقفة قنجرية .ويؤيد ذلك مدا روي دن أميدر المدؤمنين
نه :-نزل القرن ب سان قريش ،وليسوا ب صقا

اهلل تعال
نددزل بددالهمزل

د النبددي -ص د

اهلل تعددال

دي –رضدي

نبدر ،ولدوال أن جبراقيدل  -يده السدالب-

يدده وس د ب -مددا همزن دا ،وقققهددا يددرهب ،والتققيددق هددو

اوصل كساقر القروف ،والتافيف استقسان .2
يتضح ممدا سدبق أن القددام ّبيندوا صدفة الهمدزل ونصلدوا
ّإنهب انقسموا ي صفتها و ريقة ن قها إل
الفريددق اوول :ذه د

د ّأنهدا مجهدورل ادالف المقددثين

ريقين:

إل د أن الهم دزل تكددون بان بدداق الددوترين ثددب انفصددالها ج د ل ،وان بدداق

الدوترين يددر اهتزازهمددا ،ولددذا هددي مهموسددة بضداب المقدددثين ،لكنهددا مجهددورل بضدداب القدددماء ،ون
إ الق الوترين مجرى النفس يستقيل معه أن تن ق الهمزل مع جريه .3

1
2
3

الدين أبو البقاء يعيش بن
ابن يعيش ،موّق ّ
شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص.24

النعيمي ،قساب سعيد ( .)1898أصوا

ي .تققيق :إيميل بديع يعقو  ،1 ،بيرو  :دار الكت
ي ( .)4001شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ

قول والثّبا  .جامعة الموصل :دار الكت
العر ّبية بين التّ ّ

ل با ة والنشر .ص.21

الع مية .ج ،4ص.414
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أمددا الفريددق الثدداني :ذهد
وّ
اوصوا

إلد أن الهمدزل صددو لدديس بددالمجهور وال المهمددوس ،وهددي أكثددر

الساكنة شدل ،و م يدة الن دق بهدا وهدي مقققدة مدن أشدق العم يدا

دوتيةع ون مارجهدا
الص ّ
ّ

تقددة المزمددار التددي تن بددق نددد الن ددق بهددا ثددب تنفددتح ج د ل ،نسددمع ذلددك الصددو االنفجدداري الت دي
نسميه بالهمزل المقققة .1
يددر أن هددذه ا راء ال تندداقض أقدوال القدددماء أو تدقضددها ،ون مدددلول الجهددر والهمددس نددد
القددماء والمقددثين مات دف يده ،إذ إن القددرف المجهدور ندد القددماء هددو قدرف أشدبع اال تمداد ددي
موضعه ،ومنع َّ
النفس أن يجري معه قتّ ينقضي اال تماد

يه ويجري الصو  ،2والهمزل تتصف

أمددا الجهددر نددد المقدددثين هددو
بهدذه الصددفة كمددا ياهددر مددن أوصدداف البدداقثين المقدددثين لمارجهددا ،و ّ
3
وتية ند الن ق بالقرف.
الص ّ
ليس وقفة قنجرية ،بل تضيق قنجري أي اهتزاز اووتار ّ

مفهوم التحقيق والتسهيل:
التققيق مصدر ققَّق

الشيء ،أي ر ته يقينا ،واالسب منه القق ،معناه أن يؤت بالش ِ
ديء

4
د ققد ِده مددن يد ِدر زيد ٍ
دادل يدده ،وال نقصد ٍ
أمددا قد ّدد التققيددق ندددهب هددو كمددا يقددول الددداني:
دان يدده ّ .

ا مد دوا أن التققي ددق الد دوارد ددن أقم ددة القد دراءل قد د لده أن ت ددوَّ الق ددروف ققوقه ددا ،م ددن الم ددد إن كاند د
ممد ددودل ،وم ددن التمك ددين إن كاند د

مم َّكن ددة ،وم ددن الهم ددز إن كاند د

مهم ددوزل ،وم ددن التش ددديد إن كاند د

مشددل.5 ...

1

ي الّ هجا العر ّبية ،ص.19
الكتا  ،ج ،2ص.222

4

قدروي القمد ،1 ،مان :دار مار .ص.90
الداني ،أبو مرو ثمان بن سعيد اوندلسي ( .)4000التقديد ي اإلتقان والتجويد .تققيق :انب ّ
انارّ :

2
3

5

قسان ،تماب ( .)1880مناهج البقث ي اللية .القاهرل :مكتبة اونج و المصرية .ص.89
المصدر السابق ،ص.99
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اتضح من هذا الوصف معن التققيق ،وماذا يقصد القراء ندما يصدفون الهمدزل بدالتققيق،
إذ تقتضددي العنايددة بت ديتهددا مددن مارجهددا وتو يتهددا صددفاتها مددن يددر زيددادل يهددا ،وال نقصددان،

د

االف التسهيل (التافيف) الذي هو تييير يددال الهمدزل دال تدؤدى بالصدورل التدي وصدف بهدا ،ومدن
ه ددذا التفس ددير والتوض دديح لم ارتد د

ال ددتالول ،ومعند د التققي ددق ددي ال ددتالول أ دداد الع م دداء المتد د ارون ددي

صيا ة قد صريح لقضية التققيق والتسهيل ي الهمزل.
د ّدرف ابددن ال قددان التسددهيل بقولدده :والتَّسددهيل :بددارلٌ ددن تيييد ٍدر يدددال الهم دزل ،وهددو

د

درف بدين همدزٍل وبدين ق ِ
بعة ضدرو ٍ  :بدين بدين ،1وبددل ،وقدذف ،وتافيدف .بدين بدين :نشدوء ق ٍ
أر ِ
درف
الياء والو ِاو مقاب الهم ِزل وضا منها .والقذف :إِ دامها دون ا ٍ
لف و ِ
مد .والبدل :إِقامة او ِ
ف لها،...
والتافيف :بارلٌ ن معن التسهيل ،2 ...والتّققيق:
ماارِج ِه َّن مند عا ٍ
ِ
أو بالهم از ِ اارجا ٍ ِمن

بارلٌ ن ِ
ِ
التسهيل ،وهو ِ
اإلتيان بالهم ِزل،
ضد

َّ
نهن ،كامال ٍ ي صفاتِ ِه َّن .3

وكددذلك نددص القمددوي بقولدده :والتسددهيل :وهددو صددرف الهم دزل ددن قدددها ن قددا ،وهددو ثالثددة
أضددر  ،أولهددا :بددين بددين وهددو إيجدداد قددرف بددين هم دزٍل ،وقددرف مددد .والثدداني :القددذف رأسددا كيسددال،
والثالث :البدل المقض ،وهو إبدالها إن انضب ما قب ها واوا كيويد أو انكسر يداء كإيد ِ أو انفدتح ألفدا
كيد دداتي  .4التققيد ددق :وهدددو ضدددد التسد ددهيل ،وهد ددو اإلتيد ددان بد ددالهمز

د د صد ددورته كامد ددل الصد ددفة مد ددن

مارِجه .5

1

تسهيل الهمزل بين بين :معناه أن ين ق بالهمزل بينها وبين القرف المجانس لقركتها ،ين ق بالمفتوقة بينها وبين اولف ،وبالمكسورل بينها وبين الياء ،وبالمضمومة بينها

2

الضامن ،1 ،الشارقة :مكتبة الصقابة .ص.18-19
السلماتي ،ابن ال ّقان ( .)4009مرشد القارئ إل تققيق معالِب المقارئ .تققيق :قاتب صالح ّ
المصدر السابق ،ص.91

وبين الواو ( .القاضي ،بد الفتاح بد اليني .)1888( .الوا ي ي شرح الشا بية ي القراءا
3
4
5

مقمد ( .)1891القوا د واإلشا ار
ّ
القموي ،أقمد بن مر بن ّ
المصدر السابق ،ص.28

السبع ،4 ،جدل :مكتبة السوادي .ص)92

مقمد القسن ب ّكار ،1 ،دمشق :دار الق ب .ص.29-21
ي أصول القراءا  .تققيق ،بد الكريب بن ّ
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أما التققيق هدو بدارل دن ضدد التسدهيل،
وهذا ما أوضقه ابن الجزري بدقة ،قيث قال :و ّ
وهو اإلتيان بالهمزل أو بالهمزتين اارجا

نهن ،كامال

من ماارجهن ،مند عا

ي صفاتهن .1

من هذا يتبدين أن مصد قي التققيدق والتسدهيل أادذا يترسدمان بوضدوح وصدراقة دي ق ّددين ،يعدرف
بهما ما ينتا

ألسن العر والقراء.

الهمزل من تيير

تحقيق الهمزة وتسهيلها:
تضددب الددبالد العر ّبيددة ددي الجزيدرل الكثيددر مددن القباقددل التددي تنسد
ددب التوسددع دي هددذه الّ هجددا
ييتفر لنا االقتصار

إليهددا لهجددة مددا ،ولكددن ثرنددا

در ولديس هددذا مقامدده– دإن أقصد مددا
–قتد ال ي ددول بنددا البقدث كثيد ا

يه ي لهجا

العر ّبية الباقية مجمو تان رقيستان ،أولهدا قجازيدة قضدرية ،أو

كما تسم أقيانا (قرشية) ،والثانية نجدية بدوية أو كما تسم أقيانا (تميمية).2
والمعددروف أن الهمددز كددان ااصددة مددن الاصدداقص البدويددة التددي اشددتهر بهددا قباقددل وس د
الجزي درل وش درقيها ،أي تمدديب وقدديس وبنددي أسددد ومددن جدداورهب ،وأن التسددهيل ااصددة مددن الاصدداقص
القضدرية انمدداز بهددا القباقددل ددي شددمالي الجزيدرل ،و ربيهددا ،وهددب أهددل القجدداز وبااصددة قدريش ددي
مكة واووس والازرج ي المدينة.3
وأقدوال الع مداء تددل

د ذلدك ،قدد أشدار سدديبويه دي بدا

أن الهمزتين إذا التقتا وكان
منها قوله :وا ب ّ

1
2
3

الدين أبي الاير مقمَّد ( .)4001التمهيد ي
ابن الجزري ،شمس ّ
انار :الراجقي ،بده ( .)1881الّ هجا

انار :المصدر السابق ،ص.109-104

العر ّبية ي القراءا

الهمدز إلد ذلدك دي ددل مدوا ن

ك ّل و ٍ
اقدل منهما من ك مةَّ ،
إن أهل التققيق ياففون

قدوري قمد ،1 ،بيرو  :مؤسسة الرسالة .ص.91
ب التجويد .تققيق :انب ّ

القر ّنية ،1 .اإلسكندرية :دار المعر ة الجامعية .ص.18-12
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إقداهما ويسدتثق ون تققيقهدا ،كمدا اسدتثقل أهدل القجداز تققيدق الواقددل ،1وقدال دي موضدع ادر مدن
ونه لو لب تكن ّإال واقدل لافف .2
الكتا  :و َّ
أما أهل القجاز يافّفون الهمزتينّ ،
وقدال أبدو زيدد اونصداري :أهددل القجداز وهدذيل وأهدل مكددة والمديندة ال ينبدرون .وقدف
يسد د ب ددن م ددر ق ددال :م ددا ا ددذ م ددن ق ددول تم دديب ّإال ب ددالنبر وه ددب أص ددقا

يهددا

النب ددرع وأه ددل القج دداز إذ

اض روا نبروا .3
ويقددول ابددن يعدديش وهددو يتقدددث ددن ماددرج وصددفا

الهم دزل :اسددتثقل الن ددق بدده ،إذ كددان

إاراجه كالتهوع ،ذلك من االستثقال ساخ يها التافيف ،وهو لية قريش ،وأكثر أهل القجاز .وهدو
درف ،وجد
نددوع استقسددان لثقددل الهمدزل .والتققيددق ليددة تمدديب وقديس ،قددالوا :و َّن الهمدزل قد ٌ

اإلتيددان بدده

كييره من القروف .4
هددذه النصددوص تدددل داللددة واضددقة

د أن أهددل القجدداز كددانوا يسدده ون الهمددز ،وأن أهددل

تميب كانوا يقققون الهمز.
علّة تسهيل الهمزة:
ونه دا أبعددد القددروف مارجددا ،إذ هددي
وبمددا أن الهم دزل نب درل ددي الصدددر ال تاددرج إال بجهدددع ّ
تارج من أقص الق ق ،لذلك جاء

الهمزل

ثالثدة أشدياء هدي :التققيدق ،والتافيدف ،والبددل ،5

أمددا التافيدف تصددير الهمدزل يده بددين بددين،
دالتققيق قولددك( :سد ل) ،و(لددؤب) ،و(بددقس) وأشدباه ذلددك ،و ّ
1

انار :الكتا  ،ج ،2ص.248-429

2

الكتا  ،ج ،2ص.440

4

ي ،ج ،4ص.414
شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ
الكتا  ،ج ،2ص.421

3

5

لسان العر  ،ج ،1ص( .21مقدمة با

الهمز).
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وتبدددل وتقددذف .1وهددذا يعنددي أن اسددتعمال العددر ل هم دزل لددب يكددن واقدددا ،إذ يقققهددا قددوب وياففهددا أو
يبدلها ارون ،وهذا ما يتضح ي كالب سيبويه نف الذكر.
وقددال الد ّدداني :ولِثِقِهددا صددار يهددا التققيددق والتافيددف بددين بددين والبدددل والقددذف ،ولدديس ذلددك
لشيء من القروف يرها  .2وهدذا مدا ذهد

ي بقولده دي تافيدف الهمدزل :وتشدترك يده
إليده الزماشدر ل

اوضر الثالثة ،وال تافف الهمزل إالّ إذا تقدمها شديء ،دإن لدب يتقددمها نقدو :قولدك ابتدداء أ  ،أب،
إبل ،التققيق ليس إال ،و ي تافيفها ثالثة أوجه :اإلبددال ،والقدذف ،وأن تجعدل بدين بدين ،أي :بدين
مارجها وبين مارج القرف الذي منه قركتها .3
ولدب يادرج جددل الع مداء ممددا تقددب ددي اوقكداب التددي تادص الهمدزل مدع ااددتال هب دي العددرض
والتقديب ،ومع أن الع ماء اوواقل لب يبينوا المراد بمص ح التققيق

د وجده التصدريح ندد قدديثهب

ن أقكاب الهمزل ،إال ّأنه يمكن أن ي مح ذلك من االل قديثهب ن مرات

القدراءل ،ومعند التجويدد

والتققيق والترتيل.
العربية:
التحقيق والتسهيل في الّلهجات
ّ
قدداول ال يويدون الدرب بددين ققيقددة الهمددز والقباقددل العر ّبيددة النا قددة بدده ،إذ وجدددوا أن التققيددق
سمة البة ي القباقدل البدويدة ،لِمدا تتسدب بده بيعدة البددوال التدي تنمداز بالشددل والاشدونة دي اوداء،
وهذا يتالءب والهمز الذي يقم ه من الضي

ي قالة اروج الصو  ،ولذلك شاع تققيق الهمدز دي

ر البادية ومن هذه القباقل :تمديب ،و ندي ،و كدل ،وأسدد ،و قيدل ،وقديس و يرهدا.

1
2
3

الكتا  ،ج ،2ص.421

التّقديد ي إتقان التّجويد ،ص.119
المفصل ي
).
(د.
مر
الزماشري ،أبو القاسب مقمود بن
ّ

ب العر ّبية ،4 .بيرو  :دار الجيل .ص.228

د قدين كدان
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تسددهيل الهم دزل أو تافيفهددا يكثددر نددد القباقددل القض درية أمثددال قباقددل القجدداز ،وهددذيل ،وأهددل المدينددة
واونصار ،وقريش ،وكنانة وسعد بن بكدر .1وكدذلك مدا درف دن ابدن كثيدر ّإنده يقد أر بدالهمز ،وابدن
كثير مكي ،ومكة منزل قريش ،وأهل القجاز ال يهمزون .ولذلك ال يمكن اال تماد

بيقة القدارئ

ي تقديد القراءل.2
وال يمكن ل باقث أن يقصر الهمز

قباقل معيندة ،ون هدذه الاداهرل تكداد تكدون مشدتركة

بين القباقل البدوية وبعدض القباقدل القضدرية وهدذا مدا أشدار إليده سديبويه بد ن قومدا مدن أهدل القجداز
كانوا يهمزون .3وكذلك ما نقل ن يس بن مدر الثقفدي بقولده :مدا ادذ مدن قدول تمديب إالّ بدالنبر
وهب أصقا

النبرع وأهل القجاز إذا اض روا نبروا .4

وقد ذهد

إبدراهيب أنديس إلد أن االضد رار الدذي ره يسد بدن مدر يكمدن دي ّأنهدب لجد وا

إل الهمزل ر بة ي الوصول إل اللية اودبية المشتركة التي من أشهر سدماتها الهمدز،5
ذه

أقمد

د قدين

ب الددين الجنددي إلد أن االضد رار يدراد بده دي قدول يسد بدن مدر هدو االضد رار

ي الوزن الشعري.6
وقددد ذكددر اوزهددري أن ل عددر مددذاه

ددي ريقددة الهمددز وقددال :مددنهب مددن يققددق الهمددز،

ويسمونه َّ
النبر .ومنهب من يافف الهمز وي ّينه .ومنهب مدن يقدذف الهمدز .ومدنهب مدن يقدول الهمدز.

1

انار :الجندي ،أقمد

الدين ( .)1892الّ هجا
ب ّ

2

انار :الّ هجا العر ّبية ي القراءا
نار :الكتا  ،ج ،2ص.444

5

انار :ي الّ هجا العر ّبية ،ص.18-19
انار :اّل هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.219

3
4

6

العر ّبية ي التّراث .ليبيا :الدار العر ّبية ل كت  .ج ،1ص.221

القر ّنية ،ص.100

لسان العر  ،ج ،1ص( 21مقدمة با

الهمز).
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وهي ليا

معرو دة ،والقدرن ندزل ب يدا

العدر  ،مدن همدز مدا قدرئ بده هدو اوتدب الماتدار ،ومدن لدب

يهمز مما ترك همزه كثير من القراء هو مصي .1
تحقيق الهمــزة المفردة:
ذكرنددا ددي مددا سددبق أن القباقددل العر ّبيددة قددد اات فد

ددي ن قهددا الهمدزل ،إذ جددنح أ د

القباقددل

البدوية إل النبر بهدا دي قدين اتسدب جدل القباقدل القضدرية بتسدهي ها ،ولعدل مدرد هدذا االادتالف إلد
أن الهمزل من القروف الصعبة ي الن ق الجتماع الجهر والشدل يها وهذا ما أدركه سيبويه بقولده:
أن كددل هم دزٍل مفتوقددة كان د
ا ددب ّ

قب هددا تق دةٌ إَّن دك تجع هددا إذا أرد

تافيفهددا بددين الهم دزل واول دف

السدداكنة وتكددون بزنتهددا مققَّقددة ،يددر أَّن دك تضددعف الصددو وال تتِ ّم ده وتافدديع َّ
تقربهددا مددن هددذه
ون دك ّ
اولف.2 ...
ومن الجدير بالذكر أن نشير إل أن القباقل القجازية ال تعرف تققيق الهمز .ي قين د
تققيق الهمزل من اصاقص القباقل البدويةع وهي قباقل وس الجزيرل العر ّبية وشرقها وهب تمديب ومدن
جدداورهب ،3يددر أن هددذا ال يعنددي أن ناددص أهددل القجدداز بددالتافيف والقباقددل البدويددة التددي منهددا تمدديب
ونه قد ورد تققيق الهمزل وتافيفها ي كال ال ر ين وهذا ما ذكدره
بالتققيق ونعد ذلك قا دل م ردلع ّ
سيبويه و ده من الق يل الرديء.4
وقد تساءل إبراهيب أنيس ي دب تققيدق الهمدزل ندد أهدل القجداز ،إذ ذكدر ّأنده كيدف تد تّ
أن البيقة القجازية التي ر
1
2
3
4

بالت ني ي اوداء ،ولدب يشدتهر نهدا إد داب أو إمالدة ،أن تعمدل

اوزهري ،أبو منصور مقمد بن أقمد ( .) 1881معاني القراءا  .تققيق :يد مص ف درويش و وض بن قمد القوزي ،1 ،القاهرل :دار المعارف .ج ،1ص.148

الكتا  ،ج ،2ص.424-421

مقمد سالب ( .)1891المقتبس من الّ هجا
انار :مقيسنّ ،
انار :الكتا  ،ج ،2ص.444

العر ّبية والقر ّنية .اإلسكندرية :مؤسسة شبا

الجامعة .ص.92

د
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التا ص من الهمزل ي ن قها إذ التا ص من الهمزل ندوع مدن الميدل إلد السدهولة والبعدد دن التدزاب
التققيق ي الن ق باوصوا
واذا أردنددا أن نجي د

.1
ددن س دؤال إب دراهيب أندديس إننددا ال يمكددن أن نعمددب تافيددف الهم دزل

د

القباقل القجازية ك ها بدليل أننا رأينا من القجازيين من يققدق الهمدزل 2ونبرهدا وكدذلك مدا درف ندد
أقدد قدراء مكددة المشددهورين وهددو ابددن كثيددر المكددي الدذي كددان معرو ددا بددالهمز ،3و ضددال ددن ذلددك ددإن
صد ددفة الت د د ني بد دداوداء ال تتند دداقض وتسد ددهيل الهم د دزل إذ إن الهم د دزل صد ددو قنجد ددري انفجد دداري ال هد ددو
بالمجهور وال بالمهموس وهو من اوصوا

الثقي ة.4

و ددي مددا ي د تي ددرض ل نصددوص التددي تتق ددث ددن تققيددق الهمددز ددي كت دا

معدداني القددرن

لألافش اووس :
ددوا لجبريددل﴾.5
 .1همددز (جبريددل) ذكددر اوافددش ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :قدل مددن كددان د ًّ
قددال :ومددن العددر مددن يقددول( :لِ ِجبرقِيددل) يهمددزون وال يهمددزون ،وكددذلك (إسدراقيل) مددنهب مددن يهمددز
وم ددنهب مدددن ال يهمد ددز ،ويقولدددونِ ( :ميكاقِيد ددل) يهمد ددزون وال يهمد ددزون ويقول ددونِ ( :ميكد ددال) كمدددا قدددالوا:
( ِجب ِري ددل) .وق ددال بعض ددهب( :جبر ددل) وال أ ددب وجه دده إال أن ددي ق ددد س د ِدمع
(إس ِر ِ
ييل) مال الراء .قال أبو القسن :ي (جبريل) س

(إِسد دراقِل) وق ددال بعض ددهب:

ليدا  :جبراييدل وجبرقيدل وجبرقِدل جب ار يدل

جبرِ يل جبر ل وجبريل ِ
وجبريل ع يل ِع يل وجبراقِل وجب ار ل .6

1

ي اّل هجا العر ّبية ،ص.19
انار :الكتا  ،ج ،2ص.444

6

معاني القرن ،ص.492-494

2

3
أقمة اومصار بالقجاز والعراق وال ّشاب الّذين ذكرهب أبو بكر بن مجاهد .تققيق :بدر الدين
انار :الفارسي ،أبو ي القسن بن بد اليفّار (ّ .)1892
قراء ّ
القجة ل ّ
السبعة ّ
قهوجي وبشير جويجاتي ،1 ،دمشق :دار الم مون ل تّراث .ج ،1ص.19
4
مقدمة ل قارئ العربي .بيرو  :دار النهضة العر ّبية .ص.149
السعران ،مقمود( ،د .) .ب اللية ّ
انارّ :
 5البقرل ،ا ية.89 :
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قد ذكر اوافش أن ل عر مذهبين ي همز (جبرقيل وميكاقيل واسدراقيل) ،إذ يهمدز بعدض
العددر

يقددول :جبراقيددل وميكاقيددل واس دراقيل ،والددبعض اواددر ال يهمددزون ،يقولددون :جبريددل وميكايددل

ثمة لهجا
واسراييل .وقد ذكر ّ
أن ّ
ونس
ال هجا

ي (جبراقيل) ،لب يعزها إل قباق ها.

القر بي لهجة ( ِجب ِريل) إل أهل القجاز .و لهجة (جبرقِيل) إل تميب وقيس .وبداقي

إل القراءا

داز .وجب ِريدل (بِفدت ِح ال ِج ِ
ي قولده :إذ دزي ِجب ِريدل إلد ليدة أه ِدل ال ِقج ِ
ديب) وِهدي

ير .وجبرقِيل (بِي ٍ
ِقراءل القس ِن واب ِن كثِ ٍ
در أهدل الكو ِدة ،وِهدي ليدة
اء بعد الهمدزِلِ ،مثدال جبرِ يدل) ،كمدا ق أ
ت ِم ٍيب وقي ٍ
س .وجبرقِل (

اص ٍدب .وجبراقِدل (بِد لِ ٍ
ِ
ف
ور ،وِهي ِقراءل أبِي بك ٍر دن
وزِن جبرِ ل) مقص ٌ

دزل) وبِهدا ق أ ِ
بعد ال َّدر ِ
َّ
اء ث َّدب هم ٍ
در
داء .وجبرقيدل (بِيداءي ِن بِيي ِدر همدزٍل) وبِهدا ق أ
در ك ِرمدة .إِال أ َّن بعدد الهمدزِل ي ٌ
او مش ويقي بن يعمر أيضا.1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (جبريل) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .4همز ك مة (بارقكب) ذكر اوافش ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :بِاتا ِاذكب ال ِعجدل توبدوا إِلد
دارقِكب﴾ .2قددال :وقولده( :بد ِ
بِ
وندده مدن (بد أر الّده الا ددق) (يبد أر) (بددرءا) .وقدد قد أر بعضددهب
دارقِكب) مهمدوز ّ
هذه الهمزل بالتافيف جع ها بين الهمدزل وبدين اليداء .وقدد ز دب قدوب ّأنهدا تجدزب وال أرى ذلدك إال

دا

مددنهب ،سددمعوا التافيددف اندوا ّأندده مجددزوب والتافيددف ال يفهددب إال بمشددا هة وال يعددرف ددي الكتددا  .وال

1
السّنة و ي الفرقان .تققيق :بد اهلل بن بد المقسن التركي و يره،
المبين لما
مقمد بن أقمد ( .)4001الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
بي ،أبو بد اهلل ّ
انار :القر ّ
 ،1بيرو  :مؤسسة الرسالة .ج ،4ص.412 -414
2

البقرل ،ا ية.42 :

38

يجددوز اإلس ددكان ،إال أن يك ددون أس ددكن وجع ه ددا نق ددو ( ددب) و(ق ددد ض ددر ) و(ق ددد س ددمع) ونق ددو ذل ددك.
سمع

من العر من يقول( :جآء

رس نا) جزب الالب وذلك لكثرل القركة .1

ذكر اوافش أن ل عر مذهبين ي همز (بارقكب) ،إذ ذكر أن بعض قباقل العر ال تهمدز
تقول( :باريكب) ،وبعضهب يهمزون يقولون( :بارقكب) .ولب ينسد
أبو قيان اوندلسدي لهجدة (ب ِ
دارقِكب) إلد تمديب ،ونسد
باهددور قركددة اإل د ار

ت دك الّ هجدا

(بداريكب) إلد القدراءا

إلد قباق هدا ،ونسد
در الجمهدور
دي قولده :ق أ

ددي (بددارقِكب) ،وروي ددن أبددي مددرو االاددتالس ،روى ذلددك ندده سدديبويه،

وروي نه اإلسكان .وذكر أبو مرو :أن لية تميب تسكين المر وع مدن يع مده ونقدوه ،ومثدل تسدكين
ي :باريكب ،بكسر اليداء مدن يدر همدز ،وروي ذلدك دن
بارقكب ،قراءل قمزل ،ومكر السَّي ِئ .وق أر الزهر ّ
نا ع.2
ونس

سيبويه لهجة (ب ِارقِكب) إل بكر بن واقل وتميب ي قوله :وذلك قدولهب دي ِدب:

دب،

وهي لية بكر بن واقل و ٍ
أناس كثير من بني تميب.3
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (بارقكب) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مددركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.

1

معاني القرن ،ص.442

2

انار :أبو قيان اوندلسي ،مقمد بن يوسف ( .) 1882تفسير البقر المقي  .تققيق :ادل أقمد بد الموجود و ي مقمد معوض و يرهما ،1 ،بيرو  :دار الكت

3

انار :الكتا  ،ج ،2ص.112

الع مية .ج ،1ص.211-214

39

دادي) ددي تفس ددير اواف ددش لقول دده تع ددال ﴿ :إِالَّ الَّ د ِدذين ه ددب أرِاذلن ددا ب د ِ
 .2هم ددز ك م ددة (ب د ِ
دادي
الر ِي﴾ .1قال :ليس بمهموز وَّنه من (بدا) (يبدو) أي :اهر .وقال بعضهبِ :
الر ِي) .2
(بادئ أ
َّأ
ذكر اوافش أن ل عر مذهبين ي همز (بدادي) ،إذ ذكدر أن بعدض قباقدل العدر ال تهمدز
ت ك الّ هجا

تقول( :بادي) ،وبعضهب يهمزون يقولون( :بادئ) .ولب ينس

إل قباق ها ،وقدد نسد

ابن مناور ك مة (بادي) أي بيير همز إل أهل المدينة (اونصار) قدال :وب ِددق

بالشديء وب ِددي :

ابتدأ  ،وهي لية اونصارع قال ابن رواقةِ :
باسب اإلله وبه بِدينا ،ولو بدنا يره ش ِدقينا ،وقَّبدذا رًّبدا
وق َّ ِدينا .قال ابن بري :قال ابن االويه :ليس أقد يقول بِدي
ك هددب بدددي

وبدددأ  ،لمددا اففد

الهمدزل كسددر الدددال انق بد

بمعند بددأ

إال اونصدار ،والنداس

الهمدزل يدداء ،قددال :ولدديس هدو مددن بنددا

الياء .3
ونس

ال ّبري هذه ال هجة إل القراءا

دري) اات دف القدراء دي قدراءل
قال :وقوله( :ب ِادي ال َّأ

دري) بِييد ِدر همد ِدز (البد ِ
ق( :بد ِ
در ِ
در ذلِددك بعددض
دادي) .وقد أ
دادي الد َّأ
امددة قددراء المديند ِدة والعد ا
هددذه ا يددةع ق أرهددا َّ
وز أيضا.4
الري) مهم ا
أه ِل البصرِل( :باِدئ َّأ
ونسد

الق بددي هددذه ال هجددة إل د القدراءا

قددال :قد أر أبددو مددرو مددن السددبعة و يسد الثقفددي

بياء صر ٍ
(بادئ) بالهمز ،والباقون ٍ
ِ
يقة مكان الهمزل .5

1

هود ،ا ية.49 :

3

لسان العر  ،مادل :بدا.

2

4

معاني القرن ،ص.294
مقمد بن جرير ( .)4001تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن .تققيق :بد اهلل بن بد المقسن التركي ،1 ،جيزل  -مصر :د ار
انار :ال ّبري ،أبو جعفر ّ

هجر .ج ،14ص.290

5

الدّر المصون ي
بي ،أقمد بن يوسف (دّ .) .
السَّمين الق ّ

وب الكتا

الا ار  ،دمشق :دار الق ب .ج ،1ص.210
مقمد ّ
المكنون .تققيق :أقمد بن ّ
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (ب ِادي) ،وهدذا يددل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
د ّ

العر ّبية القديمة.
تحقيق الهمزتين:
همددز (أإذا) ،ذكددر اوافددش ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :يقولددون أإَِّنددا لمددردودون ِ ددي الق ددا ِرِل
1
ِ
ِ
أمددا مددن قددال (أإَِّنددا) و(أإِذا كنددا) باجتمدداع الهم دزتين فصددل
﴿ ﴾10أإِذا كَّنددا اامددا َّناددرل﴾  .قددال :و ّ

ونده قدد قيدل لهدب (إَِّنكدب تبعثدون وتعدادون)
بينهما بد لف ّإنمدا أضدمر الكدالب الدذي جعدل هدذا ار دا لده ّ
كن دا ت اربددا﴾ 2ددي هددذا الوق د
قددالوا ﴿أإِذا ّ

نعدداد وهددو مددن كددالب العددر بعضددهب يقددول (أيَِّنددا) و(أيِددذا)

وندده ال يجتمددع همزتددان .والكو يددون يقولددون (أإِنددا) و(أإِذا) يجمعددون بددين الهم دزتين.
يافددف ا ا درل ّ
وكددان ابددن أبددي إسددقاق يجمددع بددين الهم دزتين ددي الق دراءل يمددا ب ينددا وقددد يقددول بعددض العددر ( :ال هد َّدب
ا فر لي ا اقِق ) يهمزها جميعا .وهو ق يل وهي ي لية قيس .3
ف ددي ال ددنص الس ددابق إش ددارل إلد د أن الع ددر ق ددد ت دددال همد دزل االس ددتفهاب
المبدوءل بالهمزل ولب ينسبها إل أصقابها ،وذكر لهجة اجتماع الهمزتين ونس
وهددذا مددا أدركدده سدديبويه قيددث نس د

د د بع ددض اولف دداا
تققيقهما إلد قديس،

تافيددف الهمددز إل د أهددل القجدداز وبنددي تمدديب ددي قولدده :أن مددن

العر ناس يدا ون بين ألف االسدتفهاب وبدين الهمدزل ألفدا إذا التقتدا .وذلدك ّأنهدب كرهدوا التقداء همدزتين
ونهدب ياففدون
فص وا ،هؤالء أهل التققيق .و َّ
أما أهل القجاز مدنهب مدن يقدول :إندك و أند  ،وذلدك ّ

1
2
3

الناز ا  ،ا ية .11-10 :ي المصقف (أءنا ،أءذا).

الر د ،ا ية ،4 :والنمل ،ا ية .19 :ي المصقف (أءذا).

معاني القرن ،ص.119-119
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الهمز كما يافف بنو تميب ي اجتماع الهمزتين .ومنهب مدن يقدول :إن بندي تمديب الدذين يددا ون بدين
أما الذين ال ياففون الهمزل يقققونهما جميعا وال يدا ون بينهما ألفا.1
الهمزل وألف االستفهاب ألفا ،و ّ
وذكر رضي الدين االست اربادي ن سيبويه ّأنه ال يمكدن أن تجمدع همزتدان دي كدالب العدر
تقققا.2
ير أن سيبويه لب يشر إل ذلك واّنمدا رأى كراهيدة اجتمداع همدزتين دي كدالب العدر ولدذلك
صد وا بدداولف .3ولددذلك لددب يجان د

سدديبويه الصدوا

بقس د

مددا ره أقمددد

ددب الدددين الجندددي ،4ون

هب ا فر لي ا اققي .5
اجتماع الهمزتين قد ورد ن العر منها ما زي إل قيس بقولهب :ال ّ
واالصددة ذلددك أن ل هجددا
قبي ة انماز بمنق لهجي اتسم

در ددي توجيدده مس د لة (تققيددق الهمددز)ع إذ إن كددل
در كبيد ا
العر ّبيددة أثد ا
يوية لت ك القباقل.
به وهذا يتالءب و بيعة السالقق ال ّ

تخفيف الهمزة وتسهيلها:
أمددا التافيددف تصددير الهمدزل يدده بددين بددين ،وتبدددل
أدرك سدديبويه هددذه السددمة الّ ّ
هجيددة وقددالّ :
وتقذف  ،6ومع وب أن الهمدزل دي لسدان البددوي تعدد وسدي ة معيندة

د تمييدز مقدا ع ك ماتده ،ضدال

ما لها من وايفدة نبريدة دي الن دق البددوي ،وكدذلك مدا لهدا مدن صدفة انفجاريدة تتفدق ومدا ا تداد
يه البدو من سر ة اوداء.7

1

انار :الكتا  ،ج ،2ص.441

2

انار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص.14

4

انار :اّل هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.222
انار :معاني القرن ،ص.119

3

5
6
7

انار :الكتا  ،ج ،2ص.441

الكتا  :ج ،2ص.421

انار :القراءا

القر ّنية ي ضوء

ب اللية القديث ،ص.149
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وقددد رأينددا أن تققيددق الهمدزل سددمة اتسددم

بهددا جددل القباقددل البدويددة منهددا تمدديب ،وتدديب الربددا ،

و نددي ،و كددل ،وأسددد ،و قيددل ،وقدديس و يددرهب ،1ددي قددين جنق د

القباقددل القض درية إل د البعددد ددن

الهمزل وذلك بتافيفها أو تسهي ها ،ومنها القجاز و اضرل وهذيل ،وأهدل المديندة واونصدار ،وقدريش،
وكنانة ،وسعد بن بكر.2
وهددذا ال يعنددي أن هددذا التقسدديب ثابتدداع ون مددن القباقددل البدويددة مددن مال د
ومنها كل و قيل وهما قبي تان ضاربتان دي البدداول قدد سده تا الهمدزل
نجد سيبويه ينس

د

إل د تسددهيل الهمددز
يدر ادتهمدا ،3وكدذلك

بعض اولفاا المهموزل إل أقواب من أهل القجاز.4

إال أن أهددل القجدداز يقددل تققدديقهب ل همددز ددال نقددول ّأندده معدددوب ددي ليددتهب،

د اددالف بقيددة

النقويدون أيضدا
القباقل العر ّبية التي يشيع ندهب تققيق الهمز ،وهذا مدا أكدده برجشت ارسدر إذ قدال :و ّ
يذكرون أن الهمزل كان

تافف تافيفا زاقدا ،ي بعض لهجا

تافيف الهمزل من أهب الماتها ،وكان

العر القديمدة المات فدة ،كدان تددرج

لهجة القجاز تافيف الهمز أكثر من الّ هجا

اوارى .5

ويتضددح مددن النصددوص أن تاصدديص القباقددل بددالهمزل واواددرى بالتسددهيل يعددود إل د ت دوا ر
ونه ال يمكدن أن يكدون ثمدة تقديدد دقيدق لهدذه المسد لة ،وهدذا مدا ره أقمدد
الااهرل وشيو ها ندهبع ّ
ب الدين الجندي إذ ال يمكن الفصل بين الكت تين الشرقية واليربية ،ون نااب الّ هجا
رياضيا بقتا ،وال قانونا ي تزب السير

يده ولكدن الشدذوذ هدو القا ددل  .6ورأى بعدض ال يدويين القددماء

1

انار :الّ هجا

3

انار :المصدر السابق ،ج ،1ص.222

5

النقوي ل ية العر ّبية( .إاراج وتصقيح :رمضان بد التوا ) ،4 ،القاهرل :مكتبة الاانجي .ص.24
انار :برجشتراسر ( .)1882الت ور ّ
اّل هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.222

2

4

6

العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.221

انار :المصدر السابق ،ج ،1ص.221

انار :الكتا  ،ج ،2ص.444

ليس نااما
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أن مس لة التافيدف تعدد مرق دة تاليدة ل تققيدقع ون التققيدق هدو اوصدل ،والتافيدف استقسدان .1دي
الصوتي.2
قين ده بعض المقدثين نو ا من الت ور ّ
الشك ين ا تيين:

ويكون تسهيل الهمز
تسهيل الهمز المفرد:

ونعندي بده الهمدز الددذي ال يجداوره مث ده ،وتسددهيل الهمدزل المفدردل يكددون بجع هدا :بدين بددين ،أو
بنقل قركتها ،أو إبدالها.3
صددل سدديبويه القددديث ددي هددذه اوقدوال إذ ذكددر أن المواضددع التددي يجددوز يهددا تافيددف
وقددد ّ
الهمزل

هيقة بدين بدين تدت اص دي قدالتين :اوولد  :إن الهمدزل إذا كاند

مضدمومة وقب هدا تقدة نقددو (سد ل) ،و(يدقِس) ،و(قد أر كتدا
بين) .الثانية :إن الهمزل إذا كان

مفتوقدة أو مكسدورل أو

أاتدك)ّ ،إنهدا تافددف

د هيقدة (بددين

مكسورل أو مضمومة وقب ها كسرل أو ضمة نقو( :من ند إِب ك)،

و(مرتددع إبِددك) ،و(مددن نددد أم دك) ،و(هددذا درهددب أاتددك) ،ددإن الهم دزل تافددف

د هيقددة (بددين بددين)

أيضا.4
وق ددد د د از س دديبويه ه ددذه اوقد دوال إلد د (أه ددل القج دداز) ،5وتابع دده ددي ذل ددك بع ددض ال ي ددويين
القدام  ،6وسيبويه

1
2

انار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص.24
انار :أنيس ،إبراهيب ( .)1899من أسرار اللية ،1 .القاهرل :مكتبة اونج و المصرية .ص.99

3

انار :الكتا  ،ج ،2ص.421

5

انار :المصدر السابق ،ج ،2ص.424

4

6

اورجح يعد همزل بين بين صوتا ساكنا ير ّأنه ضعيف يدر مدتمكن ويقدع

انار :المصدر السابق ،ج ،2ص.422-421
انار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص ،24البرهان ي

وب القرن ،ج ،1ص.492
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موقع المقققة وبزنتها .1والذي د ا القجازيين إل هذا التسهيل هدو مدا درف دنهب مدن تد ن يدتالءب
يوية ا تمدوا
وسالققهب ال ّ

(نبر ال ول) بدال من الهمز.2

نماذج من تسهيل الهمزل المفردل من كتا

معاني القرن لألافش اووس :

 .1همددز (إس دراقيل) ددي تفسددير اوافددش لقولدده تعددال ﴿ :يددا بنِددي إِسددراقِيل﴾ .3قددال :مددن
العر من ِ
يهمز ومنهب من ال يهمز .ومنهب من يقول( :إسراقِل) يقذف الياء التي بعد الهمدزل ويفدتح
الهمزل ويكسرها .4
ذكد ددر اوافدددش أن ل عد ددر مد ددذهبين دددي همد ددز (إس د دراقيل) ،إذ يهمد ددز بعد ددض العد ددر

يقد ددول:

دي ددي
(إسدراقيل) ،وبعضددهب ال يهمددزون يقولددون( :إسدراييل) .ولددب يعزهددا إلد أصددقابها ،ونجددد القر بد ّ
تفسدديره لك مددة إس دراقيل ينسددبها إل د الق دراءا

يقددول :و يهددا سددبع ليددا  ،إس دراقيل وهددي ليددة القددرن،

واسراقيل بمدل مهموزل مات سة قكاها شنبوذ ن ورش ،واسراييل بمدل بعد الياء من يدر همدز وهدي
قدراءل او مدش و يسد بدن مدر ،وقد أر القسدن والزهددري بييدر همدز وال مدد ،واسدراقِل بييدر يداء بهمدزل
مكسورل ،واسراءل بهمزل مفتوقة ،وتميب يقولون إسراقين بالنون .5
ونس

أبو قيان اوندلسي هذه الّ هجا

إلد قدراءا

قدال :إسدراقيل بهمدزل بعدد اولدف ويداء

بعدها وهي قراءل الجمهور ،واسراييل بياءين بعد اولف وهي قراءل أبدي جعفدر واو شد و يسد بدن
مر ،واسراقل بهمزل بعد اولف ثب الب وهو مروي ن ورش ،واسراءل بهمزل مفتوقة بعد الدراء والب،
واس درقل بهم دزل مكسددورل بعددد ال دراء ،واس درال ب د لف ممالددة بعدددها الب افيفددة ،واس درال ب د لف يددر ممالددة
1
2
3
4
5

انار :الكتا  ،ج ،2ص.421

انار :القراءا القر ّنية ي ضوء ب اللية القديث ،ص.108
البقرل ،ا ية .20 :ي المصقف (إسر ِ
اءيل).

معاني القرن ،ص.404

السّنة و ي الفرقان ،ج ،4ص.1
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
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وهددي روايددة اارجددة ددن نددا ع ،وق د أر القسددن والزهددري وابددن أبددي إسددقاق و يددرهب واسددراقِن بنددون بدددل
الالب .1
دي ددي تفسدديره
وقددد نقدديس هددذه الك مددة (إسدراقيل) بك مددة (جبراقيددل) وننسددبها كمددا نسددبها القر بد ّ
لك مة (جبريل) إذ نس

(جبريل ومكيال) إل

أهل القجاز  ،2و(جبراقيل وميكاقيل) إل

قباقدل تمديب

وقيس  3وال كثير من أهل نجد.4
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا
الّ هجا

ددي هم ددز ك م ددة (إسد دراقيل) ،وه ددذا ي دددل

أن اواف ددش ك ددان م دددركا اا ددتالف
دد ّ

العر ّبية القديمة.
دس ددن َّنفد ٍ
دس شدديقا﴾
 .4همددز ك مددة (تجددزي) ددي تفسددير اوافددش لقولدده تعددال ﴿ :تجد ِدزي نفد ٌ

5

قددال :هددو مثددل قولددك( :ال تجد ِدزي نددك شددال) و(يجددزى نددك درهددب) و(جددزى نددك درهد ٌدب) و(وجددز
دز
نددك شددالٌ) .هددذه ليددة أهددل القجدداز ال يهمددزون .وبنددو تمدديب يقولددون ددي هددذا المعن د ( :أجد أ

ندده

ِ
وت ِ
ناء) .6
جزئ نه شال) وقوله( :شيقا) ك ّنه قال( :ال تج ِزئ الشال مجزى وال تيني ٌ
ذكددر اوافددش أن ل ع در مددذهبين ددي همددز (تجددزي) ،إذ يهمددز بنددو تمدديب يقددول( :تجد ِدزئ)،
وأهل القجاز ال يهمزون يقولون( :تجزي) .ونس
يقددول :يقددال :جددز

1

نددك شددالٌ وأجددز  ،وجددزى نددك درهد ٌدب وأجدزى ،وال تجد ِزي نددك شددالٌ وال تجد ِزي.

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.241-244

2

السّنة و ي الفرقان ،ج ،4ص.414
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
المصدر السابق ،ج ،4ص.412

5

البقرل ،ا ية.29 :

3

ال هجتين إل أصقابها ،ويوا قه ي ذلك ال ّبري

4

انار :تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،4ص.484

6

معاني القرن ،ص.440
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بمعن د واق دٍد .إال ّأنه دب ذكددروا َّ
أن :جددز

نددك ،وال تجد ِدزي نددكِ ،م دن ليد ِدة أهد ِدل القجد ِ
داز ،و َّ
دز
أن أجد أ

ااصدة ِمدن بد ِ
دز
دين قباقد ِدل العددر ِ تقددول :أجد أ
وتجد ِدزئ ،مددن ليد ِدة يددرهب .وز مدوا أن تميمدا
َّ

نددك شددالٌ،

وهي ت ِ
جزئ نك .1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (تجزي) ،وهذا يدل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .2همددز ك مددة (أرجقدده) ددي تفسددير اوافددش لقولدده تعددال ﴿ :قددالوا أرِجقدده وأادداه وأرِسددل ِددي
3
2
المد قِ ِن ق ِ
ونه
اش ِرين﴾  .قال :وقال تعال ( :أرِجقه وأااه) وقال تعال ﴿ :ترِجئ من تشآء ِمنه َّن﴾ ّ

من (أرج ) وقد قرق

(أرِج ِه وأااه) افيفة بيير همزل وبها نق أر و(ترِجي من تشآء) وهي لية تقول:

(أرجي ) وبعض العر تقول( :أا ي ) و(توضَّي ) ال يهمزون .4
ذكر اوافش أن ل عر مذهبين ي همز (أرجقه) ،إذ ذكر أن بعض قباقدل العدر ال تهمدز
تقدول( :أرجده) ،وبعضدهب يهمددزون يقولدون( :أرجقده) .ولددب ينسد

ت دك الّ هجددا

إلد قباق هدا ،ونسد

ال ّبري تققيق الهمز ي (أرج ) إل قيس ،وتسهيل الهمز ي (أرجيته) إل تميب وأسد ،ي قولده:
ض قباقِ ِل (العدر ِ ِمدن) قدي ٍ
الهمز ِمن كالِب بع ِ
س يقولدون :أرجد
ت ِم ٍيب وأسٍد ،يقولون :أرجيته .5

1

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،1ص.124

3

اوق از  ،ا ية.41 :

2

او راف ،ا ية .111 :ي المصقف (أرجه).

4

معاني القرن ،ص.224

5

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،10ص.228

هدذا اومدر ،وتدرك الهم ِدز ِمدن لي ِدة
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (أرجقه) ،وهذا يدل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .2همز ك مة (النبيدين) دي تفسدير اوافدش لقولده تعدال ﴿ :ويقت دون َّ
النبِيدين بِيي ِدر القدق﴾

1

و﴿ويقت ون اونبِيآء﴾ .2قال :كل ذلدك جما دة العدر تقولده .ومدنهب مدن يقدول (اللنبداء) أولقدك الدذين
يهمزون (النبِ ء) يجع ونه مثل ( ريف) و( ر اء) .والذين لب يهمزوه جع وه مثل بنا

الياء صدار

صياء) ويقولون أيضا( :هدب و ِ
صي) و(أو ِ
ِ
صديلون) .وذلدك أن العدر تق ّدول الشديء مدن الهمدزل
مثل (و ّ
قت يصير كبنا

الياء .3

ذكر اوافش أن ل عر مذهبين ي همز (النبي) ،إذ ذكدر أن بعدض قباقدل العدر ال تهمدز
تقددول( :النبددي) ،وبعضددهب يهمددزون يقولددون( :النبِدديء) .ولددب ينس د
نسددب

ت ددك الّ هجددا

إل د قباق هددا ،وقددد

ددي تفسددير البقددر المقددي تققيددق الهمددز إل د نددا ع ،وتسددهيل الهمددز إل د الجمهددور قددال :ق د أر

نا ع :بهمز النبيين والنبيء واونبياء والنبوءل ،إال أن قالون أبدل وأد ب ي اوق از

ي﴿ :أن وهب

4
دي ّإال أن﴾ ،5ددي الوصددل .وقد أر الجمهددور
دي﴾  ،و ددي ﴿وال تدددا وا بيددو ّ
دي إن أراد ّ
النبد ّ
النبد ّ
نفسددها ل ّنبد ّ

بيير همز .6

1

البقرل ،ا ية.11 :

3

معاني القرن ،ص.421

5

اوق از  ،ا ية.42 :

2

4

6

ل مران ،ا ية.114 :

اوق از  ،ا ية.40 :

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.294
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ونس

الزجاج تققيق الهمدز إلد جما دة مدن أهدل المديندة قدال :القدراءل المجمدع

يهدا دي

ِ
اونبياء و ِ
البرَّية رح لهمزل ،وجما ة من أهل المديندة يهمدزون ج ِميدع مدا دي القدرن مدن هدذا
النبيين و
يقرأون( :النبيقين بيير قق واونبياء) .1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (النبي) ،وهذا يددل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
د ّ

العر ّبية القديمة.
 .4همز ك مة (مرجون) ي تفسير اوافش لقوله تعدال ﴿ :و ادرون مرجدون وم ِدر الَّ ِده﴾.2
وندده مددن (أرج د ) وقددال بعضددهب( :مرجددون) ددي ليددة مددن قددال:
قددال :وقددال( :و اددرون مرجددون) ّ
(أرجي ) .3
ذكددر اوافددش أن ل عددر مددذهبين ددي همددز (مرجددون) ،إذ ذكددر أن بعددض قباقددل العددر ال
تهمز تقول( :أرجي ) ،وبعضهب يهمزون يقولون( :أرج ) .ولب ينسد
ونس

ت دك الّ هجدا

ال ّبري تققيدق الهمدز دي (أرجد ) إلد قديس ،وتسدهيل الهمدز دي (أرجيتده) إلد تمديب وقديس

ض قباقِ ِل (العر ِ ِمن) قي ٍ
قال :الهمز ِمن كالِب بع ِ
س يقولون :أرج

هذا اومر ،وتدرك الهم ِدز ِمدن

لي ِة ت ِم ٍيب وأسٍد ،يقولون :أرجيته .4

1
2
3
4

إلد قباق هدا،

الزّجاج ،أبو إسقاق إبراهيب بن السَّري ( .)1899معاني القرن وا رابه .تققيق :بد الج يل بده ش بي ،1 ،بيرو  :الب الكت  .ج ،1ص.124
ّ
التوبة ،ا ية .101 :ي المصقف (وءاارون).
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ونسب

ي تفسير البقر المقي إل قراءا

قال :وق أر القسن ،و قة ،وأبو جعفر ،وابن

نصدداح ،واو ددرج ،ونددا ع ،وقم دزل ،والكسدداقي ،وقفددص( :مرجددون) و(ترجددي) بييددر همددز .وق د أر ب داقي
السبعة :بالهمز ،وهما ليتان .1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا
الّ هجا

ددي هم ددز ك م ددة (مرج ددون) ،وه ددذا ي دددل

أن اواف ددش ك ددان م دددركا اا ددتالف
دد ّ

العر ّبية القديمة.
تسهيل الهمز المزدوج:
ونعنددي بدده الهم دزتين المتجدداورتين ،ويكددون

د نددو ين همددا :المتجاورتددان ددي ك مددة واقدددل

والمتجاورتان ي ك متين.
ص دل سدديبويه القددديث ددي الهم دزتين المتجدداورتين س دواء أكانتددا ددي ك مددة واقدددل أب ددي
وقددد ّ
ونده لدو لدب تكدن إال واقددل لاففد  .2وكدذلك
أما أهل القجاز ياففدون الهمدزتينّ ،
ك متين ،إذ قال :و ّ
اقر يةع ون أهل القجاز ياففونهما جميعا ،يجع ون همزل (اقد أر)
أما أهل القجاز يقولون :ا
يقول :و ّ
ونهب ياففونهما .4
ألفا ساكنة وياففون همزل ية  .3وتقول( :أقرى باك َّ
السالب) ب ية أهل القجازع ّ
أم د دا (أهد ددل القجد دداز) ،مد ددنهب مد ددن يقد ددولّ ( :إند ددك)،
وذكد ددر أيضد ددا د ددن تافيد ددف الهم د دزتين :و َّ
ونهب ياففون الهمزل ،كما يافف بنو تميب دي اجتمداع
و( أن ) ،وهي التي ياتار أبو مرو ،وذلك ّ

1

تفسير البقر المقي  ،ج ،4ص.101

3

المصدر السابق ،ج ،2ص.440

2

4

الكتا  ،ج ،2ص.440

المصدر السابق ،ج ،2ص.440
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الهم دزتين ،كره دوا التق داء الهم دزل والددذي هددو (بددين بددين) ،د دا وا اولددف كمددا أدا دده (بنددو تمدديب) ددي
التققيق .1
ومن االل نص سيبويه السابق يتضح أن اداهرل تافيدف الهمدزل أو تسدهي ها و د مات دف
صورها يعود إل قباقل أهل القجاز ،ولعل مدا دي ن قهدب مدن تد ن ،قدد سدا دهب
كالمه ددب ،وه ددذا م ددا جع ه ددب يتا ص ددون م ددن الهمد دزل الت ددي تع ددد وس ددي ة

د تمييدز مقدا ع

د د إاه ددار المق ددا ع الكالمي ددة

وابرازها.
ومددن المع ددوب أن الهمد دزتين إذا كانت ددا ددي ك م ددة واق دددل وكاند د
لالسددتفهاب ،ددالعر مجمعددون

الهمددزل اوولد د منهم ددا ليسد د

د إبدددال الهم دزل الثانيددة منهمددا (قددرف لِددي ٍن) يكددون مددن جددنس قركددة

الهمزل اوول  ،إذ يقولون( :أو ِ
ااذ) و(أيِ لن) مضارع ( اذ) و(أ َّن) .2
أمددا الهمزتددان ال تددان تكددون أوالهمددا لالسددتفهاب مددذه
وّ

الا يددل وسدديبويه يهددا تافيددف الهمدزل

الثانية وتققيق اوول  .وهي لية قريش وسعد بن بكر وكنانة .3
وتعددد هددذه ال هجددة أجددود الّ هجددا
4
أما إذا كان
ّ
الن ّقاس  .و ّ

ددي هددذا النددوع مددن الهم دزتين قس د

مددا يددذكره أب دو جعفددر

الهمزتان من ك متين إن أهل المدينة ال يجمعون بين همزتين .بل قد كان

بعضهب ،وهو أبو جعفر بن يزيدد بدن القعقداع القدارئ يسدهّ هما معدا .وهدي ليدة قدريش  .5و د از سديبويه
التسددهيل إل د أهددل القجدداز ،6إذ رأى أن هدداتين الهم دزتين تسددهالن بقس د

1

الكتا  ،ج ،2ص.441

3

مقمد بن إسما يل ( .)4009إ ار
ّ
الن ّقاس ،أبو جعفر أقمد بن ّ
انار :إ ار القرن ،ص.40

2

4
5
6

انار :الكتا  ،ج ،2ص .444وانار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص.49-41

القرن .تققيق :االد الع ي ،4 ،بيرو  :دار المعر ة .ص.40-18

الداني ،أبو مرو ثمان بن سعيد ( .)1889المقكب ي نق المصاقف .تققيق :زل قسن ،4 ،دمشق :دار الفكر .ص.9
ّ
انار :الكتا  ،ج ،2ص.441-440

قركته دا وقركددة مددا قب هددا،

51

الهمزل اوول منهما أبدل

إذا سكن
سكون نق

قرف لين من جنس القركة التي قب ها ،واذا تقدب

قركتها إل القرف الساكن وقدذ

الثانية

نقدو( :أقدرئ أبداك السدالب) تصديران بعدد تسدهي هما

معاِ :
(أقري باك السالب).1
أمددا تسددهيل الهمدزتين ددي (اقد أر يددة) يكددون بإبدددال الهمدزل اوولد ألفددا ،لسددكونها وانفتدداح مددا
وّ
ونها وقع
قب ها ،وتسهيل الثانية بين بينع ّ

بعد ألف ،تصبح بعد تسهي ها( :اق ار ية).2

والراجح أن لجوء العر إلد التافيدف دي الهمدزتين بسدب

الثقدل ولدذلك لجد وا إلد التافيدف

وهذا ما أدركده سديبويه بقولده :وا دب َّ
أن الهمدزتين إذا التقتدا وكاند

كد ّل واق ٍ
ددل منهمدا مدن ك مدة ،دإن

أهل التققيق ياففون إقداهما ...يس من كالب العر أن ت تقي همزتان تققّقا .3
جن ّي التقداء الهمدزتين شداذا إذ جداء دي قولده :ومدن شدا ّذ الهمدز
وقد د أبو الفتح ثمان بن ّ
– ندنا -قراءل الكساقي (أقمة) بدالتققيق يهمدا .الهمزتدان ال ت تقيدان ددي ك مدة واقددل ،إال أن تكوندا
ينينع نقوَّ :
وجقدارّ ،مدا التقاؤهمدا
وسقار ّ
سقال ّ

د التققيدق مدن ك متدين ضدعيف نددنا ،ولديس

لقنا ،وذلك نقو :ق أر أبوك ...هذا ك ه جاقز ندنا

ضعفه ،لكن التقاؤهما ي ك مة واقدل ير

ينين لقنع ّإال ما ش ّذ ّمما قكيناه من ا اقئ وبابِه .4
نمدداذج مددن تسددهيل الهمددز المددزدوج (الهم دزتين المتجدداورتين) ،التددي ورد
القرن لألافش اووس :

1

انار :الكتا  ،ج ،2ص.440

3

المصدر السابق ،ج ،2ص.428-429

2

4

انار :المصدر السابق :ج ،2ص.440
الاصاقص ،ج ،2ص.122

ددي كتددا

معدداني
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 .1همددز ك مددة (أ أري د ) ددي تفسددير اوافددش لقولدده تعددال ﴿ :أ أري د
قال :قال تعال ( :أ أري

الَّد ِدذي يكددذ

بِالددد ِ
ين﴾.1

الَِّذي) تق أر بالهمز و ير الهمز ،وهمدا ليتدان ،تقدذف الهمدزل لكثدرل اسدتعمال

هذه الك مة .2
ذكر اوافش أن ل عر مذهبين ي همز (أرأي ) ،إذ ذكر أن بعض قباقدل العدر ال تهمدز
تقددول( :أريد ) ،وبعضددهب يهمددزون يقولددون( :أ أريد ) .ولددب ينسد
ابددن اشددور ددي تفسدديره لهددذه ا يددة الّ هجددا

ونسددبها إلد القدراءا

ت ددك الّ هجددا

إلد قباق هددا ،وذكددر

قددال :وقدرأه نددا ع بتسددهيل الهمدزل

التددي بعددد ال دراء مددن (أ أري د ) ألفدداع وروى ندده المص دريون ددن ورش ددن نددا ع إبدددالها ألفددا ...وق د أر
الجمهور بتققيقهما .وقرأه الكساقي بإسقا الهمزل التي بعد الراء ي كل عل من هذا القبيل .3
ونس

الن ّقاس ي كالمه دن الا يدل وسديبويه لهجدة تافيدف الهمدزل الثانيدة وتققيدق اوولد
ّ

إل د ق دريش وسددعد بددن بكددر وكنانددة ددي قولدده :مددذه

الا يددل وسدديبويه يهددا تافيددف الهم دزل الثانيددة

وتققيق اوول  .وهي لية قريش وسعد بن بكر وكنانة .4
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز ك مة (أرأي ) ،وهذا يدل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
د ّ

العر ّبية القديمة.

1

الما ون ،ا ية .1 :ي المصقف (أرءي ).

3

التونسية ل نشر .ج ،20ص.414
الدار
مقمد ال ّاهر ( .)1892تفسير التّقرير والتّنوير .تونسّ :
ّ
ابن اشورّ ،
إ ار القرن ،ص.40-18

2

4

معاني القرن ،ص.124
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 .4همددز الك مددا

(السددفهاء أال ،أأنددذرتهب) ددي تفسددير اوافددش لقولدده تعددال ﴿ :أنددؤ ِمن كم دآ

1
اء
من السلفهاء أال إَِّنهب هب السلفهاء﴾  .قال :قد قرأهما قوب مهموزتين جميعا ،وقدالوا﴿ :سدو ٌ

دي ِهب

السدديئ إِ َّال بِ هِد ِده﴾ .3وقددالوا :أإذا ،وأإنددا ،كددل هددذا يهمددزون يدده
أنددذرتهب﴾ ،2وقولدده﴿ :وال ي ِقيددق المكددر َّ
همزتين ،وكل هذا ليس من كالب العر ّإال شاذا .4
ذكددر اوافددش أن ل عددر مددذهبين ددي همددز (ال لسددفهاء أال) ،إذ ذكددر أن بعددض قباقددل العددر
تسهل الهمزل الثانية تقول( :السلفهاء وال) ،وبعضهب يهمزون يقولون( :السلفهاء أال) .ولب ينس
إلد قباق هددا ،ونسد

الّ هجدا

تك

الثّع بددي لهجدة تققيددق الهمدزتين إلد أهددل الكو دة وتمدديب ،ولهجدة تسددهيل

الثانية إل أهل القجاز ي قوله :واات دف الق ّدراء دي قولده( :السلدفهاء أال) ققّدق بعضدهب الهمدزتين،
وليندوا الثانيدةع
دإنهب همدزوا اوولد
أما أبو مرو وأهل القجداز ّ
ّ
أهل الكو ة ولية تميب .و ّ

وهو مذه

بددا ل افّددة ،وااتددار الفد ّدراء قددذف اوولد وهمددز الثانيددة ،واقددتج بد ن مددا يسددت نف -أي بددالهمزل -ممددا
يسك

يه .5
وذك ددر اواف ددش أن ل ع ددر م ددذهبين ددي هم ددز (أأن ددذرتهب) ،إذ ذك ددر أن بع ددض قباق ددل الع ددر

تسهل الهمز تقول( :أنذرتهب) ،وبعضهب يهمزون يقولون( :أأنذرتهب) .ولب ينس
قباق هددا ،ونس د

ت دك الّ هجدا

إلد

الن ّقدداس لهجددة تافيددف الهم دزل الثانيددة وتققيددق اوول د إل د ق دريش ،وسددعد بددن بكددر،
ّ

وكنانددة ،ددي إ اربدده لهددذه ا يددة قددال( :أأنددذرتهب) يدده ثمانيددة أوجدده :أجودهددا نددد الا يددل وسدديبويه،
تافيددف الهم دزل الثانيددة وتققيددق اوول د  .وهددي ليددة ق دريش ،وسددعد بددن بكددر ،وكنانددة ،وهددي ق دراءل أهددل
1
2
3
4

البقرل ،ا ية .12 :ي المصقف (ءامن)

البقرل ،ا ية .1 :ي المصقف (ءأنذرتهب).
ا ر ،ا ية.22 :

معاني القرن ،ص.119

5
السا دي ،1 ،بيرو  :دار إقياء التراث العربي.
مقمد بن اشور وناير ّ
الثّع بي ،أبو إسقاق أقمد ( .)4004الكشف والبيان المعروف (تفسير الثّع بي) .تققيق :أبو ّ
ج ،1ص.144
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المدينة ،وأبي مرو ،واو مش( ،أنذرتهب) ،قال ابن كيسان :وروي ن ابن مقيصن ّأنه ق أر بقدذف
الهمزل اوول (سواء

يهب أنذرتهب) قذف اللتقاء الهمزتين .1

صل اوافش اووس أقكاب تافيف الهمزتين المجتمعتدين سدواء دي الك مدة الواقددل أب
وقد ّ
ي الك متين المنفص تين بشيء من التفصيل ،إذ انفرد بهدذا التفصديل إال أن أقكامده ال تات دف مدا
ذكره سيبويه.2
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي همز الك ما

ااتالف الّ هجا

العر ّبية القديمة.

(السفهاء أال ،أأنذرتهب) ،وهذا يدل

أن اوافدش كدان مددركا
د ّ

المبحث الثاني :ظاهرة اإلدغام:
اإلدغام لغة:
بمعند اإلدادال ،وقددال الجدوهري :وأد مد
القروف .يقال :أد م

1
2
3

إ ار القرن ،ص.40-18

القرف و َّأد مته،

انار :معاني القرن ،ص .420-421وانار :الكتا  ،ج ،2ص.441-429
الصقاح تاج اللية وصقاح العر ّبية ،مادل :د ب.

الفددرس ال جداب ،إذا أدا تده ددي يده .ومنده إد دداب

ا تع ته .3
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ويشددير الجددوهري إل د لفاددين أقدددهما وهددو (اإلد دداب) بددالتافيف
و(اإلد دداب) بالتشددديد
مص د ح الكددو يين،
ّ
المص ح الكو ي

د وزن (اإل عددال) ،وهددو

د وزن (اال تِعددال) ،وهددو مص د ح البص دريين .1ويدددل

عل المتك ب ،ويدل مص ح البصريين

قدوث الااهرل ي اللية.

اإلدغام اصطالحا:
قددال سدديبويه ددي اإلد دداب :واإلد دداب ّإنمددا يدددال يدده اوول ددي ا ِاددر وا ِاددر
ويق

د قالدده،

اوول يدال ي ا ِار قت يصير هدو وا ِادر مدن موضدع واقدد ،نقدو :قدد تَّركتدك  .2نجدد

سيبويه استادب معن اإلداال ي تعريفه لإلد اب.
و ّر دده أبددو

صددل قر ددا سدداكنا بقد ٍ
ددي الفارسددي بقولدده :اإلد دداب أن ت ِ
درف مثِدده مددن يددر أن

صل بينهما بقرك ٍة أو وق ٍ
تف ِ
ف يرتفع ال سان نهما ارتفا ة واقدل وذلك قولك :م َّد ،وِ َّر ،و َّ
ض .3
جن ّي هذا المص ح وضوقا ي قوله :والمعن الجامع لهدذا ك ده تقريد
ويزيد ابن ّ
مددن الصددو ع أال تددرى أنددك ددي (ق ّددع) ونقد ِدوه قددد أافيد

اوول ددي الثّدداني قتد نبددا ال سددان
السدداكن ّ

الوقفة التي كان

اوول لو لب َّ
تد مه ي ا ارع أال ترى أنك لو
تكون ي ّ

تددرك ّإد دداب ال دداء اوول د لتج ّشددم

يهددا تمتدداز مددن شد ّددل ممازجتهددا ل ثانيددة بهدداع

نهما نبول واقدل ،وزال
تكّف د

كقولددك :ق

لهددا وقفددة

ددع ،وسددككر ،وهددذا ّإنمددا ِ
تقكم ده المشددا هةٌ بدده ،ددإن أن د

أزل د

ت ددك الوقيفددة والفت درل

أشد لجذبه إليه والقاقه بقكمه .4
اوول ا ته بالثاني كان قربه منه وا ّد امه يه ّ

1
2
3
4

الصدو

ي ،ج ،4ص.414
انار ،شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ
الكتا  ،ج ،2ص.102

الفارسي ،أبو ي القسن بن بد اليفّار ( .)1888كتا
الاصاقص ،ج ،4ص.120

التكم ة .تققيق :كااب بقر المرجان ،4 ،بيرو  :الب الكت  .ص.112

د
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وروى ابددن يعدديش ددن الزماشددري قولدده ددن وجددو اإلد دداب وج دوازه ومنعدده ددي قولدده :قددال
صدداق

الكتددا  :ثقددل التقدداء المتجانسددين

والتقاؤهمددا

د ألسددنتهب ،عمدددوا باإلد دداب إل د ضددر مددن الافددة.

اوول ويتقد ّدرك الثدداني ،يج د
د ثالثددة أضددر  :أقدددهما :أن يسددكن ّ

اإلد دداب ضددرورل،

ِ
اوول ويك ددن الث دداني ،يمن ددع اإلد دداب
كقول ددك( :ل ددب ي ددرح ق ددات ٌب) و(ل ددب أق ددل ل ددك) .والث دداني :أن يتق د ّدرك ّ
ضرورل ،كقولك( :اِ ) و(رسول القس ِن).
يتقركددا ،وهددو
والثالددث :أن ّ

د ثالثددة أوجدده :مددا اإلد دداب يدده واج د  ،وذلددك أن ي تقيددا ددي

درد) .مددا هددو يدده جدداقز ،وذلددك أن ينفصددال ومددا قب همددا
(رد ،يد ّ
ك مددة ،ولدديس أقدددهما لإللقدداق ،نقددوّ :
متقد ّدرك ،أو مد ّددل ،نقددو( :أنع د

ت ددك) و(المددال لزيددد) ،و(ثددو بكددر) ،أو يكونددا ددي قكددب اإلنفصددال،

ون تاء اال تعال ال ي زمها وقوع تاء بعدها ،هي شبيهة بتاء (ت ك) .1
نقو( :اقتتل)ّ ،
قسب الع ماء اإلد اب إلد ثالثدة أقسداب بدالنار إلد درجدة التشدابه ومقدداره بدين اوصدوا
وقد ّ
التي يقصل بينها اإلد اب وهي:
 .1إد دداب المتم دداث ين :ه ددو أن يتفق ددا مارج ددا وص ددفة كالب دداء ددي الب دداء والت دداء ددي الت دداء وس دداقر
المتماث ين .2
 .4إد اب المتقاربين :هو أن يتقاربا مارجا أو صفة أو مارجا وصفة .3
 .2إد داب المتجانسدين :هدو أن يتفقدا مارجدا ويات فدا صدفة كالدذال دي الثداء ،والثداء دي الاداء،
والتاء ي الدال .4

1
2
3
4

ي ،ج ،4ص.414
انار ،شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ
النشر ي القراءا العشر ،ج ،1ص.499
المصدر السابق :ج ،1ص.499
المصدر السابق :ج ،1ص.499
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وهددذا التقسدديب الددذي اسددتقدثه

مدداء التجويددد المتد ارون إذ لددب ياهددر مثددل هددذا التقسدديب بهددذا

ميددز اسددتاداب المت د ارين ّأنه دب اسددتادموا مص د ح (المتجانسددين)
الشددكل نددد المتقدددمين مددنهب ،مددا ّ
وجع وا له ولمص ح (المتقاربين) داللة مقددل ،بينما ن مح ند المتقدمين أن مصد ح (المتقداربين)
يؤدي دور المص قين معا .1
علّة اإلدغام:
و ّة اإلد اب ّأنه ثقل التقاء المتجانسين
ونه ثقل
ّ

ألسنهب عمدوا باإلد اب إل ضر من الافةع

أن ااتالف القروف ل
يهب التكرار والعودل إل قرف بعد الن ق به ،و َّ
أاف

يهب مدن أن

يكون من موضع واقد .2وكذا هي الع ة ند الع ماء المقدثينع إذ إن اإلد اب لديهب هو ضر مدن
ضرو التافيف والتيسير ي م ية إجدراء الن دق ،فدي اإلد داب اقتصداد دي الجهدد العضد يع ون
ال سان يه يعمل من وجه واقد إذ م ه ي القر ين واقد .3
ويفهب من أقوال سيبويه أن اإلد اب يقسن قين تكثر المقا ع ،ي قوله:

قسن ما يكون

اء إذا كانا منفص ين ،أن تتوال
اإلد اب ي القر ين المتقركين ال ذين هما سو ٌ

امسة أقرف

ِ
أن بنا ِ
متقركة بِهما صا دا .أال ترى َّ
الامسة وما كان
استثقاال ل متقركا

ِ َّدته امسة ال تتوال قرو ها متقركة،

مع هذه العدل ،و َّ
البد من ساكن .وقد تتوال اوربعة متقركة ي مثل

يكون ذلك ي ير المقذوف  .4اإلد اب إذن هو سعي ل تا ص من المقا ع المتماث ة.

1
2
3
4

قدوري ( .)4009الدراسا
القمد ،انب ّ
انار :الكتا  ،ج ،2ص.219

وتية ند
الص ّ
ّ

الّ هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.489
الكتا  ،ج ،2ص.229

ماء التجويد ،4 .مان :دار مار .ص.229

بِ ٍ ع وال
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أمددا القباقددل التددي اشددتهر باإلد دداب هددي ت ددك القباقددل التددي كاند
وّ

تميددل إلد الافددة والسددر ة

ي كالمها ،وهي قباقل البادية من وس شبه الجزيرل وشرقيها وهي :تميب ،و ديء ،وأسدد ،وبكدر بدن
أمدا القباقدل التدي ثددر
واقدل ،وتي د  ،و بدد قديس ،و ند  ،وكعد  ،نميدر ،وهدذيل ( دي قالدة واقددل)ّ .
اإلاهار ومال

إل البيان قد كان

تجنح إل الت ني والوضوح ي كالمها ،وقد نسب

هذه الااهرل

إل بيقة القجاز المتقضرل ،وت ك هي :قريش ،وثقيف ،وكنانة ،واونصار ،وهذيل.1
 إدغام المتماثلين :وأمثلة ذلك:
 .0إدغام الدال في الدال :وأمث ة ذلك:
أ -إد دداب الدددال ددي الدددال ددي (يرتدددد ،يرتد ّدد) ذكددر اوافددش هددذا اإلد دداب ددي تفسدديره لقولدده
تعال ﴿ :ومن يرتِدد ِمنكب ن ِدينِ ِه يم ﴾ .2قدال :ضدعَّف ون أهدل القجداز إذا كاند

الب الفعدل

ساكنة ضعفوا وهي ها هنا ساكنة أسكنها بالجزاء .وقال﴿ :ومن يرت َّد ِمدنكب دن ِدينِ ِده سدوف﴾ ،3دب
يضا ف ي لية من ال يضا ف ون من ال يضا ف كثير .4
في قوله تعال ﴿ :ومن يرتِدد ِمنكب دن ِدينِ ِده يمد ﴾ ،5ذكدر اوافدش ك مدة (يرتددد) ونسد
هذه ال هجة إل أهل القجاز ،ونس

أبو قيان هذه ال هجة أيضا إل أهل القجاز قال :والفدك هدو

لية القجاز .6

1

انار :ي الّ هجا

3

الماقدل ،ا ية.42 :

5

البقرل ،ا ية.419 :

2

4

6

البقرل ،ا ية.419 :

العر ّبية ،ص ،12وانار :الّ هجا

معاني القرن ،ص.209-209
تفسير البقر المقي  ،ج ،4ص.148

العر ّبية ي القراءا

القر ّنية ،ص ،122وانار :الّ هجا

العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.481-482
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و ددي قولدده تعددال ﴿ :ومددن يرتد َّدد ِمددنكب ددن ِدينِد ِده سددوف﴾ ،1ذكددر اوافددش ك مددة (يرتد َّدد) ولددب
ينس

اوافش هذه ال هجدة وذكدر أن مدن ال يضدا ف كثيدر .ونسد

السدمين الق بدي دي كتابده الددر

المصددون لهجددة (يرتد ّدد) إل د تمدديب ،ولهجددة (يرتدددد) إل د أهددل القجدداز ،قددال :وق د أر ابددن ددامر ونددا ع:
(يرتد ِددد) بدددالين .قددال الزماشددري :وهددي ددي ِ
اإلمدداب -يعنددي رسددب المصددقف -كددذلك ،ولددب يبددين ذلددك،
ونقددل يددره َّ
أن كد َّدل قددارئ وا ددق مصددقفهّ ،إنهددا ددي مصدداقف الشدداب والمدين دة( ،يرتدددد) بدددالين ،و ددي
أن وجدده ِ
اإلد دداب ليددة تمدديب ،و ِ
أن ِ
اإلاهد ِ
اإلاهددار ليددة القجدداز ،و َّ
الباقيددة( :يرتد َّدد) ،وقددد تقد َّددب َّ
دار سددكون
أن وجدده ِ
اإلد دداب تقريددك هددذا السدداكن ددي بعد ِ
الثدداني جزم دا أو وقف دا ،وال يددد ب إال ددي متقددرك ،و َّ
دض
اوقوال نقو :رَّدا ،رلدوا ،ردي ،ولب يرَّدا ،ولب يرلدوا ،واردِد القوب ،ثب ق ِمل (لب َّ
يرد) و(رَّد)

ذلدك،

ك ن التميميين ا تبروا هذه القركة العارضة ،والقجازيين لب يعتبروها .2
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

تد) ،وهذا يدل
ي إد اب (يرتدد ،ير ّ

أن اوافش كان مدركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 إد اب الدال ي الدال ي ك مة (ت َّد ون) ذكدر اوافدش هدذا اإلد داب دي تفسديره لقولده3
ونه دب كددانوا يقولددون( :ربَّنددا ج دل لَّنددا ِق َّنددا) و(اقتِنددا
تعددال ﴿ :هددذا الَّد ِدذي كنددتب بِد ِده تد َّدد ون﴾  .قددالّ :

بِعددذا ِ الَّد ِده) قيددل لهددب قددين أروا العددذا ( :هددذا الَّد ِدذي كنددتب بِد ِده تددد ون) افيفددة و(تد َّدد ون) ثقي ددة ق درأه
الناس

1
2
3
4

ونه شيء بعد شيء .4
هذا المعن وهو أجود وبه نق أر ّ

الماقدل ،ا ية.42 :

الدّر المصون ي
ّ
الم ك ،ا ية.49 :

ب الكتا

المكنون ،ج ،2ص.209-201

معاني القرن ،ص.102-102
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ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق أن ل عددر مددذهبين ددي إد دداب ك مددة (تد َّدد ون) ،إذ ذكددر أن
بعض العر تد ب تقول( :ت َّد ون) ،وبعضهب ياففون يقولون( :تد ون) ،ولب ينس
الّ هجا

إل قباقل العر  ،ونس

ال ّبري لهجة (ت َّد ون) إل

اوافدش هدذه

امة قرِأل اومصار ،ولهجة التافيف

امة قرِأل اومص ِار (هذا الَِّذي كنتب بِ ِده ت َّدد ون)
ي (تد ون) إل قتادل والضَّقَّا ِك ،ي قوله :ق أرته َّ
الضددق ِ
بِتشد ِدد ِيد الد َّددال ،بِمعن د تفت ِع ددون ِمددن ال د لد ِ
اء .وذ ِكددر ددن قتددادل و َّ
درا ذلِددك( :تددد ون)
َّاك أَّنهمددا قد أ
بِمعن  :تفع ون ِي ال لدنيا .1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا
الّ هجا

ددي إد دداب ك م ددة (ت د َّدد ون) ،وه ددذا ي دددل

أن اواف ددش ك ددان م دددركا اا ددتالف
دد ّ

العر ّبية القديمة.
 .2إدغام التاء في التاء:
إد اب التاء ي التاء ي ك مة (تسآءلون) ذكر اوافش هذا اإلد اب ي تفسيره لقوله تعال :

2
دإنهب (يتسدداءلون) قددذف التدداء
ونهدا مددن تسدداؤلهب د ّ
﴿واتَّقدوا اهلل الّددذي تسددآءلون بِد ِده﴾  .قددال :افيفددة ّ

اوايرل ،وذلك كثير ي كالب العر نقو( :تكَّمون) وان شق

ثقّ

د م .3

ذكر اوافش ي النص السابق أن ل عدر مدذهبين دي إد داب ك مدة (تسدآءلون) ،إذ ذكدر أن
بعددض العددر تددد ب تقددول( :ت َّسدداءلون بِالتَّش د ِد ِيد ،بِمعن د  :تتسدداءلون) ،وبعضددهب ياففددون يقولددون:
(تساءلون) ،لب ينس

اوافش هذه الّ هجا

1

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،42ص.129

3

معاني القرن ،ص.211

2

النساء ،ا ية.1 :

إل قباقل العر  ،ونسبها ال ّبري ي تفسيره لهذه ا يدة
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امدة ق َّدراء أه ِدل المِدين ِدة والبصدرِل( :تسَّداءلون) بِالتَّش ِدد ِيد ،بِمعند  :تتسداءلون،
قدال :ق أ
دره َّ

إل قراءا

ِ
دره بعددض قد َّدر ِ
ثد َّدب أد ددب إِقدددى التَّدداءي ِن ِددي السد ِ
اصد ٌدب،
اء الكو د ِدة وهددب
دين ،جع همددا ِسددينا مشد َّدددل ،وقد أ
وقمزل ،وال ِكساقِ لي( :تساءلون) بِالتَّا ِف ِ
يف

ِمث ِ
ال تفا ون.1

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااددتالف ال هجددا
الّ هجا

ددي ك مددة إد دداب (تسددآءلون) ،وهددذا يدددل

أن اوافددش كددان مدددركا ااددتالف
د ّ

العر ّبية القديمة.
 .2إدغام الياء في الياء:
إد اب الياء ي اليداء دي ك مدة (هدداي) ذكدر اوافدش هدذا اإلد داب دي تفسديره لقولده تعدال :

ف
﴿ مدن تبِدع هددداي دال اددو ٌ

دي ِهب﴾ .2قددال :انفتقد

هددذه اليداء

قب هددا سدداكن .وهددي اولددف التددي ددي (هدددى) .مددا اقتجد
تقرك إال بالفتح .ومثل ذلدك قولده ﴿ :صداي أتو َّكد
ف
و(هددد َّ
ي ددال اددو ٌ

د كدل قددال ون القدرف الددذي

ونهدا ال
إلد قركددة اليدداء قركتهددا بالفتقددة ّ

3
دي يدا تد )
يهدا﴾ وليدة ل عدر يقولدون ( :ص َّ

ددي ِهب) لمددا كددان قب هددا قدرف سدداكن وكددان ألفددا ،ق بتدده إلد اليدداء قتد تد مدده ددي

القرف الذي بعده يجرونها مجرى واقدا وهو أاف

يهب .4

ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق أن ل عددر مددذهبين ددي إد دداب ك مددة (هددداي) ،إذ ذكددر أن
ددي) ،وبعضددهب ياففددون يقولددون( :هددداي) ،لددب ينس د
بعددض العددر تددد ب تقددول( :هد ّ
الّ هجددا
1
2
3
4

إلد د قباق ددل الع ددر  ،ونسد د

ددي) إلد د ه ددذيل ولهج ددة (ه ددداي) إلد د
أب ددو قي ددان اوندلسددي (ه د ّ

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،1ص.222-224
البقرل ،ا ية.29 :

ه ،ا ية .19 :ي المصقف (أتو ّكؤا).

معاني القرن ،ص.188

اوافددش هددذه
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دي قولدده :وقد أر او ددرج( :هدداي) بسدكون اليدداء ،و يده الجمددع بدين سداكنين ،كقدراءل مدن قدرأ:

القدراءا

ومقياي ،وذلدك مدن إجدراء الوصدل مجدرى الوقدف ،وقد أر اصدب الجقددري و بدد الّده بدن أبدي إسدقاق
(هدي) ،بق
و يس بن أبي مر:
ّ

اولف ياء واد امها ي ياء المتك ب ،إذ لدب يمكدن كسدر مدا قبدل

وندده قددرف ال يقبددل القركددة ،وهددي ليددة هددذيل ،يق بددون ألددف المقصددور يدداء ويددد مونها ددي يدداء
اليدداءع ّ
المتك ب .1
وقددد نس د

ي) إل د
اونبدداري (هددد َّ

دي
دديء ددي قولدده :هددذه ليددة دديء ،يقولددون :هددذه صد َّ

دي أتوكد
ورق َّي ،يريدون :صاي ورقاي .ق أر ابدن أبدي إسدقاق :هدذه ص َّ
ي ( ال اوف
من تبِع هد َّ

يهدا ،وقد أر النبدي (ص):

يهب) .2

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي إد اب ك مة (هداي) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .4إدغام النون في النون:
إد دداب النددون ددي النددون ددي ك مددة (أتقآجلوننددا) ذكددر اوافددش هددذا اإلد دداب ددي تفسدديره لقولدده
3
ونهم ددا قر ددان م ددثالن د د د ب
لوند دا) مثق ددة ّ
تع ددال ﴿ :ق ددل أتقآجلونن ددا ِ ددي الَّد ِده﴾  .ق ددال :ق ددال( :أتقآج ّ

أقدددهما ددي ا اددر ،واقتمددل السدداكن قب همددا إذ كددان مددن قددروف ال ددين ،وقددروف ال ددين اليدداء وال دواو
واولف إذا كن سواكن .وقال بعضهب (أتقاجلوننا) دب يدد ب ولكدن أافد

1
2
3

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.244

اونباري ،أبو بكر مقمد بن القاسب ( .)1899الزاهر ي معاني ك ما

البقرل ،ا ية.128 :

جعدل قركدة اوولد افيفدة

الناس .تققيق :قاتب صالح الضامن ،بيداد :دار الشؤون الثقا ية العامة .ج ،1ص.280
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وهددي متقركددة ددي الددوزن ،وهددي ددي ليددة الددذين يقولددون( :هد ِدذ ِه ِمقددة درهدٍدب) يشددمون شدديقا مددن الر ددع وال
يبينون وذلك اإلافاء .1
ذكر اوافش ي النص السابق أن ل عر مذهبين ي إد اب ك مة (أتقآجلونندا) ،إذ ذكدر أن
لونددا) ،وبعضددهب يفددك اإلد دداب يقولددون( :أتقآجلوننددا) ،لددب ينس د
بعددض العددر تددد ب تقددول( :أتقآج ّ
إلد قباقددل العددر  ،ونسددبها أبددو قيددان إلد القدراءا

اوافددش هددذه الّ هجددا

ددي قولدده :قد أر الجمهددور:

(أتقاجوننا) بنونين ،إقداهما نون الر ع ،واوارى الضمير ،وق أر زيد بن ثاب  ،والقسدن ،واو مدش،
وابن مقيصن :بإد اب النون ي النون ،وأجاز بعضهب قذف النون .2
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااددتالف ال هجددا
الّ هجا

ددي إد دداب ك مددة (أتقاجوننددا) ،وهددذا يدددل

أن اوافددش كددان مدددركا ااددتالف
د ّ

العر ّبية القديمة.
 .5إدغام الراء في الراء:
دآر) ذكدر اوافدش هدذا اإلد داب دي تفسديره لقولده تعدال :
إد اب الراء ي الراء دي ك مدة (تض َّ

3
﴿ال تكَّددف نفددس إِ َّال وسددعها ال تضد َّ ِ
دآر)
ٌ
دآر والدددلٌ﴾  .قددال :مددن جعددل (ال تضد ّ

تض َّآر)

1
2
3

النص

معاني القرن ،ص.499-491

وهذا ي لية من لب يضعفّ ،ما من ضعف ّإنه يقول( :ال تضارر) إذا أراد

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.494
البقرل ،ا ية.422 :

د النهددي قددال (ال
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النهي ون الب الفعل ساكنة إذا ق ( :ال تفا ل) وأن
ون ليس ي الكتا

تنهدي .إال أن (تضدار) هدا هندا يدر مضدعفة

إال راء واقدل .1

دآر) ،إذ ذكددر أن
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق أن ل عددر مددذهبين ددي إد دداب ك مددة (تضد َّ
بعض العر تد ب تقول( :تض َّآر) ،وبعضهب يفدك اإلد داب يقولدون( :تض ِ
دارر) ،لدب ينسد
هددذه الّ هجددا
القراءا

إل د قباقددل العددر  ،ونس د

اوافدش

ال ّبددري (تضد ِ
دارر) إل د أهددل القجدداز وبدداقي الّ هجددا

إل د

امة ق َّر ِ
اء أه ِل ال ِقج ِاز والكو ِة و َّ
الش ِاب( :ال تض َّار
قال :اات ف ِ الق َّراء ِي ِقراء ِل ذلِك ،ق أر َّ

الر ِ
اء بِت ِو ِ
يل (ال تض ِارر)
والِدلٌ بِولِدها) بِفت ِح َّ

النه ِي ومو ِ
وج ِه َّ
ضعه إِذا ق ِرئ كذلِك جزٌب ،ير أَّنه

قرك إِذ ت ِرك التَّض ِعيف بِ اف القركا ِ وهدو الفدتح ،ولدو قدرك إِلد الكس ِدر كدان جداقِ از إِتبا دا لِقرك ِدة
الِب ال ِفعد ِدل قركددة ينِد ِده ،وِان ِشددق

در ذلِددك بعددض أهد ِدل
د ِدأل َّن الجددزب إِذا قددرك قددرك إِل د ال ِكسد ِدر .وقد أ

ال ِقجد ِ
دره كددذلِك لددب يقت ِمددل ِقراءتدده معن د
دار والِدددلٌ بِولد ِددها ر ددعٌ ومددن قد أ
داز وبعددض أهد ِدل البصددرِل :ال تضد ل
َّ
النه ِي ،ول ِكَّنها تكون الاب ِر

فا بِقولِ ِه (ال تض لار)

قولِ ِه( :ال تكَّف نف ٌس إِ ّال وسعها) .2

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا
الّ هجا

1
2

دآر) ،وه ددذا ي دددل
ددي إد دداب ك م ددة (تض د َّ

العر ّبية القديمة.

معاني القرن ،ص.214

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،2ص.412

أن اواف ددش ك ددان م دددركا اا ددتالف
دد ّ
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 إدغام المتقاربين :وأمثلة ذلك:
 .0إدغام التاء في الصاد:
إد دداب التدداء ددي الصدداد ددي ك مددة (يا ِ
صددف ِ
ان) ذكددر اوافددش هددذا اإلد دداب ددي تفسدديره لقولدده
تع د ددال ﴿ :و ِفق د ددا يا ِ
ص د ددف ِ
ان

ق الجَّن د د ِدة﴾ .1ق د ددال :وق د ددال( :يا ِ
ي ِهم د ددا ِم د ددن ور ِ
ص د ددف ِ
ان) جع ه د ددا م د ددن

(يات ِ
صد ِ
دفان) د د ب التدداء ددي الصدداد سددكن

وبقي د

السددكانين .ومددنهب مددن يفددتح الادداء ويقددول

يهددا قركددة التدداء وهددو كقولدده﴿ :أ َّمددن ّال يه ددي﴾ 2وقددال

الادداء سدداكنة قرك د

الادداء بالكسددر الجتمدداع

بعضهب﴿ :ي ِهدي ّإال أن يهدى﴾.4 3
ذكر اوافش ي النص السابق أن ل عر مذهبين دي إد داب ك مدة (يا ِ
صدف ِ
ان) ،إذ ذكدر أن
ان) ،وبعضددهب يفددك اإلد دداب يقولددون( :يات ِ
صد ِ
بعددض العددر تددد ب تقددول( :ياصددف ِ
دفان) ،لددب ينس د
القر بد ددي (يا ِ
صد ددف ِ
ان) إل د د الق د دراءا  ،ونس د د
ّ

اوافد ددش هد ددذه الّ هجد ددا

إل د د قباقد ددل العد ددر  ،ونس د د

(ياصف ِ
ان) إل قراءا

َّداد .واوصدل (يات ِ
داء وشدد الص ِ
در القسدن بِكس ِدر الا ِ
صدف ِ
ان) د د ِ ب،
قدال :وق أ

داء الس ِ
وك ِسدر الادداء وشددد الصداد .واوصددل ياصددفان د د ِ ب وك ِسدر الادداء ِاللتِقد ِ
در ابددن بريدددل
َّداكني ِن .وقد أ
اء ،ألقيا قركة التَّ ِ
ويعقو بِفت ِح الا ِ
اء

ان) بِضدب الي ِ
يها .ويجدوز (ياصدف ِ
داءِ ،مدن اصَّدف ياصدف.

ان) ِم ددن أاص ددف .و ِكالهم ددا منق ددو ٌل بِ ددالهمزِل أ ِو التَّض د ِدع ِ
ي (يا ِ
در ل
ص ددف ِ
يف  .5وقد د أر الجمه ددور
وق د أ
الزه د ِدر ل
(ياصفان) من اصف .6

1

او راف ،ا ية.44 :

2

يونس ،ا ية .24 :ي المصقف (أن يتبع أمَّن ّال ي ِهدي).

4

معاني القرن ،ص.222-222

3

5

يونس ،ا ية.24 :

السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.190-198
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

6
مقمد بن
الشوكانيّ ،
ص.494

ني الرواية والدراية من
ي بن ّ
مقمد ( .)1882تح القدير الجامع بين ّ

ب التفسير .تققيق :بد الرقمن ميرل( ،د.ب) :دار الو اء .ج،4
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ددي إد دداب ك مددة (يا ِ
صددف ِ
ان) ،وهددذا يدددل

ااددتالف ال هجددا
الّ هجا

أن اوافددش كددان مدددركا ااددتالف
د ّ

العر ّبية القديمة.
 .2إدغام التاء في الذال:
إد دداب التدداء ددي الددذال ددي ك مددة (المعددذرون) ذكددر اوافددش هددذا اإلد دداب ددي تفسدديره لقولدده

1
ونها من (ا ذروا)
تعال ﴿ :وجآء المعذرون ِمن او ار ِ ﴾  .قال :وقال( :وجآء المعِذرون) افيفة ّ

وقد ددال بعضد ددهب( :المعد ددذرون) ثقي د ددة يريد ددد( :المعتد ددذرون) ولكند دده أد د ددب التد دداء د ددي الد ددذال كمد ددا قد ددال:
ونده قدول
(ي ِاصمون) وبها نقدرأ .وقدد يكدون (المع ِدذرون) بكسدر العدين الجتمداع السداكنين واّنمدا دتح ّ
تقة التاء

يها .وقد يكون أن تضب العين تتبعها الميب وهذا مثل (المرِد ِين) .2

ذكر اوافش ي النص السابق أن ل عر مذهبين ي إد اب ك مدة (المعدذرون) ،إذ ذكدر أن
بعض العر تد ب تقدول( :المعدذرون) ،وبعضدهب يافدف يقولدون( :المع ِدذرون) ،لدب ينسد
هذه الّ هجا
قراءا

إل قباقل العر  ،ونس

دي (المعدذرون) إلد القدراءا  ،ونسد
القر ب ّ

قال :ق أر او رج والضَّقَّاك (المعذرون) مافَّفا .ورواها أبو كري ٍ

ورواهدا أصدقا

ال ِقدراءا ِ

اوافدش

(المعدذرون) إلد

ِ
اصٍب،
ن أبِي بك ٍر ن

داس .قدال الجدوه ِريل :وكدان ابدن َّب ٍ
ِدن اب ِدن َّب ٍ
داس يقد أر (وجداء المعددذرون)

مافَّفةِ ،من أ ذر .وأ َّما (المعذرون) بِالتَّشِد ِيد ِف ِ
يه قوال ِن :أقدهما أَّنه يكون الم ِق َّ
ق ،هدو ِدي المعند
المعت د ِدذ ِرِ ،و َّن ل دده ددذرا .يك ددون (المع ددذرون)

1
2

التوبة ،ا ية.80 :

معاني القرن ،ص.290-218

د د ه د ِدذ ِه أصد د ه المعت د ِدذرون ،ول ِك د َّدن التَّدداء قِبد د

ذاال
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د ِ مد

ِيهددا وج ِع د

قركتهددا

د العددين ،كمددا قددرئ (ياصددمون) بِفددت ِح الاد ِ
داء .ويجددوز أن يكددون

اوصل المعتِذرون ،ث َّب أد ِ م ِ التَّاء ِي َّ
الذ ِ
ال ،ويكونون الَِّذين لهب ذٌر.1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااددتالف ال هجددا
الّ هجا

ددي إد دداب ك مددة (المعددذرون) ،وهددذا يدددل

أن اوافددش كددان مدددركا ااددتالف
د ّ

العر ّبية القديمة.
 .2إدغام التاء في الظاء:
إد دداب التدداء ددي الادداء ددي ك مددة (تادداهرون) ذكددر اوافددش هددذا اإلد دداب ددي تفسدديره لقولدده

تعال ﴿ :تااهرون
وبها نقرأ .وقد قرق

ي ِهب بِ ِ
اإلثِب والعدو ِ
ان﴾ .2قال :جع ها من (تتااهرون) وأد ب التداء دي الاداء
(تااهرون) ماففة بقذف التاء ا ِ
ارل وَّنها زاقدل ليير معن .3

ذكر اوافش ي النص السابق أن ل عر مذهبين ي إد اب ك مدة (تاَّداهرون) ،إذ ذكدر أن
بعض العر تد ب تقدول( :تاَّداهرون) ،وبعضدهب يافدف يقولدون( :تاداهرون) ،لدب ينسد
ه ددذه الّ هج ددا

إلد د قباق ددل الع ددر  ،ونسد د

(تا دداهرون) إلد د القد دراءا

اوافدش

الثع ب ددي (تاَّ دداهرون) إلد د أه ددل القج دداز وال ّش دداب ،ونسد د

العام ددة وه ددب أه ددل القج دداز وال ّش دداب وأب ددو م ددرو ويعق ددو :
ق ددال :قد دراءل ّ

تاَّدداهرون بتشددديد الادداء ،وااتدداره أبددو قدداتب ومعندداه تتادداهرون د د ب التّدداء ددي الادداء .وق د أر اصددب
واو مش وقمزل و قة والقسن وأبو بد الرقمن وأبدو رجداء والكسداقي :تاداهرون بتافيدف الاداء،

1

السّنة و ي الفرقان ،ج ،10ص.248-249
المبين لما
انار :الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

3

معاني القرن ،ص.411

2

البقرل ،ا ية.94 :
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وااتاره أبو بيد ووجده هدذه القدراءلّ :إنهدب قدذ وا تداء الفا دل وأبقدوا تداء الا دا  .وقد أر أبدي ومجاهدد:
تاهّرون مشددا بيير ألف أي تتاهّرون.1
ونس

بي (تاَّداهرون) إلد أهدل المديندة وأهدل مكدة ،ونسد
القر ّ

(تاداهرون) إلد القدراءا

در أهددل المِديند ِدة وأهددل م َّكددة (تاَّدداهرون) بِالتَّشد ِدد ِيد ،يددد ِ مون التَّدداء ِ ددي الاَّد ِ
داء لِقربِهددا ِمنهددا،
قددال :وقد أ
در الكوِ ليدون (تادداهرون) مافَّفددا ،قددذ وا التَّدداء الثَّانِيددة لِداللد ِدة اوولد
واوصددل (تتادداهرون) .وقد أ
وكذا ﴿وِان تااه ار

ي ِه﴾ .2وق أر قتادل (تاهرون

يهددا،

ي ِهب) وكله ر ِ
اجعٌ إِل معن التَّعاو ِن .3

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااددتالف ال هجددا
الّ هجا

ددي إد دداب ك مددة (المعددذرون) ،وهددذا يدددل

أن اوافددش كددان مدددركا ااددتالف
د ّ

العر ّبية القديمة.
 إدغام المتجانسين :وأمثلة ذلك:
 .0إدغام التاء في الطاء:
إد اب التاء ي ال اء ي ك مة (يا ف) ذكر اوافش هذا اإلد اب ي تفسيره لقوله تعال :

﴿يكاد البدرق يا دف أبصدارهب﴾ 4قدال :مدنهب مدن قد أر (يا ِ دف) مدن (ا دف) وهدي ق ي دة رديقدة ال

1

انار :الكاشف والبيان ي تفسير القرن ،ج ،1ص.421-448

3

السّنة و ي الفرقان ،ج ،4ص.428
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
البقرل ،ا ية.40 :

2

4

التقريب ،ا ية.2 :
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تكدداد تعددرف .وقددد رواهددا يددونس (ي ِا ددف) بكسددر الادداء الجتمدداع السدداكنين .ومددنهب مددن قد أر (يا ددف)
(ا ِ ف يا ف) وهي الجيدل ،وهما ليتان .1
ذكدر اوافددش ددي الدنص السددابق أن ل عددر مدذهبين ددي إد دداب ك مدة (يا ددف) ،إذ ذكددر أن
بعدددض العد ددر تد ددد ب تقدددول( :ي ِا د ددف) ،وبعضد ددهب يافد ددف يقول ددون( :يا د ددف) ،وبعضد ددهب يقد ددول:
(يا ِ ددف) ،ل ددب ينسد د
القراءا  ،ونس

اواف ددش ه ددذه الّ هج ددا

(يا ِ ف) إل القراءا

ونس

إلد د قباق ددل الع ددر  ،ونسد د

دي (يا ددف) إلد د
القر ب د ّ

(ي ِا ف) إل أهل المدينة قال :ويا ف ويا ِ ف

ليتد ِ
دان قد ِدرئ بِ ِهمددا .وقددد ا ِ فدده (بِالكسد ِدر) يا فدده ا فددا ،وِهددي الليددة الجيدددل ،والليددة اوا درى قكاهددا
در بِهدا يدونس .وقدال
اوافش :ا ف يا ِ ف .قال الجوه ِريل :وِهدي قِي دةٌ رِديقدةٌ ال تكداد تعدرف .وقدد ق أ
الن َّق دداس :ال ِق ددراءل الف ِ
َّ
در ِد د لي ب ددن القس ددي ِن ويقيد د ب ددن وثَّددا ٍ  :يا ِ ددف بِكس د ِدر
ص دديقة :يا ددف .وق د أ
اء وتشِد ِيد ال َّ ِ
ان الا ِ
ال َّ ِ
اء ...قال الف َّراء :وق أر بعض أه ِل الم ِدين ِة بِِإسك ِ
اء .2
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا
الّ هجا

1
2

ددي إد دداب ك م ددة (يا ددف) ،وه ددذا ي دددل

العر ّبية القديمة.

معاني القرن ،ص.199-199

السّنة و ي الفرقان ،ج ،1ص.221-224
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

أن اواف ددش ك ددان م دددركا اا ددتالف
دد ّ
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المبحث الثالث :ظاهرة اإلمالة:
اإلمالة لغة:
اإلمالددة مددن الميددل ،وهددو العدددول إلد الشدديء واإلقبددال

يدده ،وكددذلك المدديالن .ومددال الشدديء

ي ِميل ميال ،ومماال ،وم ِميال ،وتمياال .1
اإلمالة اصطالحا:
دوتية التدي تهددف إلد تقريد
الص ّ
تعد اداهرل اإلمالدة إقددى الادواهر ّ

الصدو مدن الصدو ،

الصوتي يه اقتصاد ل جهد العض ي.2
وهي ضر من االنسجاب والتقري  ،وال شك أن االنسجاب ّ
وقد أدرك سيبويه هذا المص ح ،والفاقدل من هذه الااهرل ،إذ نقل دن الا يدل قدال :دز ب
أن إجناح اولف ل
الا يلَّ :
أاف

يهب ،يعني :اإلمالة ،ليكون العمل من ٍ
وجه واقد .3

و َّر ها بعدض ال يدويين القددماء ب ّنهدا :أن تنقدو بداولف نقدو اليداء .وال يكدون ذلدك ّإال لعّدة
النشددرِ :
تددد و إليدده  ،4وقددال ابددن الجددزري ددي َّ
اإلمالددة أن تنقددو بالفتقددة نقددو الكس درل ،وبدداولف نقددو
اليداء  .5ددي قددين ر هددا المقدددثون ب ّنهدا :ن ددق اولددف ددي قدداال

ليويدة مقددددل ن قدا ااصدا قريبدا

من ن ق الياء .6

1

لسان العر  ،مادل :ميل.

 2انار :الّ هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.491-494
 3الكتا  ،ج ،2ص.499

مقمد بد الاالق ضيمة ،2 ،القاهرل :م ابع اوهراب التجارية .ج ،2ص.24
المبرد ،أبو ّ
ّ 4
مقمد بن يزيد ( .)1882المقتض  .تققيقّ :
العباس ّ
5

النشر ي القراءا

 6الم بي ،ال

العشر ،ج ،4ص.20

َّ
الموقدل .بيداد :دار القرية ل با ة .ص.149
اضل ( .)1899لهجة تميب وأثرها ي العر ّبية
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وقرص أكثر ال يويين

استعمال مادل (قر ) ل داللة

معن اإلمالة ،قال أبو

ي

بالفتقة نقو الكسرِل تميل اولِف نقو ِ
ِ
الياء تق ِاربها .1
الفارسي :وهو أن تنقو
واإلمالة ند سيبويه تعني تقري

صو مدن صدو  ،إذ قدال :داولف تمدال إذا كدان بعددها

درف مكسددور .وذلددك قولددك :ابِد ٌدد ،و ددالِب ،ومسد ِ
داجد ،...واّنمددا أمالوهددا ل كسدرل التددي بعدددها ،أرادوا أن
قد ٌ
ٌ
الصاد من الزاي قين قدالوا :صددر ،جع وهدا بدين الدزاي والصداد،
يقربوها منها كما قّربوا ي اإلد اب ّ
ّ
قربها من الزاي والصاد التماس الافّة .2
َّ
هو يرى أن

تها هي االقتصاد ي الجهدد العضد ي ،وهدذا مدا َّبدر نده بقولده :كمدا يريدد

يقر القرف
ي اإلد اب أن ير ع لسانه من موضع واقد ،وكذلك َّ

قدر ذلك .3

أم ددا اإلد دداب
و ددد اب ددن ّ
دي االنس ددجاب والتق ددار أق ددد أض ددر اإلد دداب اوص ددير ق ددال :و ّ
جن د ّ
اوصددير ،هددو تقريد

القددرف مددن القددرف وادندداؤه مندده مددن يددر إد دداب يكددون هندداك .وهددو ضددرو .

من ذلك اإلمالة ،واّنما وقع
دي
واإلمالددة نددد ابددن ّ
جند ّ

ي الكالب لتقري

الصو من الصو .4

د ضدربين ،قددد ددرق بددين ألددف اإلمالددة وألددف التفادديب ،إذ رأى أن

ألف اإلمالة هي :التي تجدها بين اولف واليداء ،نقدو قولدك :دالِب اداتِب ِ :دالِب ِ
واداتِب ،5
دالب
وصف ألف التفايب ب ّنها التي :تجدها بين اولدف وبدين الدواو ،نقدو قدولهب :س ٌ

1

كتا

التكم ة ،ص.421

 2الكتا  ،ج ،2ص.119

 3المصدر السابق :ج ،2ص.119
4
5

الاصاقص ،ج ،4ص.121

سر صنا ة اإل ار  ،ج ،1ص.40
ل

د قدين

يدك ،وقداب زيدد.
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و د هددذا كتبدوا :الصد ول والزكددول والقيددول بددالواوع ون اولددف مالد

نقددو الدواو ،كمددا كتبدوا :إقددديهما

وسويه ّن بالياء لمكان إمالة الفتقة قبل اولف إل الكسرل .1
ود

اإلمالة من مااهر القيدال البدويدة وقدد شدا

دي أ د

القباقدل البدويدة ،قدد زيد

إل  :جميع القباقل الذين اشوا دي وسد الجزيدرل العر ّبيدة وشدرقيها ،وأشدهرها :تمديب ،وأسدد ،و ديء،
وبكددر بددن واقددل ،بددد القدديس ،وتي د  .والقباق دل التددي كثددر انتشددارها ددي أمصددار الع دراق بعددد الفددتح
اإلسالمي  ،2ي قين نس

دب اإلمالة إل  :جميع القباقل التي كاند

مسداكنها ربدي الجزيدرل بمدا

ي ذلك قباقل القجاز ،أمثال :قريش ،واونصار ،وثقيف ،وهوازن ،وسعد بن بكر ،وكنانة .3
وذكددر أبددو البركددا

اونبدداري ّأنه دا تاددتص ب يددة أهددل القجدداز ومددن جدداورهب مددن بنددي تمدديب

و يددرهب  .4ووا ددق مددن المقدددثين داود سد وب قددال :وهددي ليددة القجدداز ،وتمدديب ،ونجددد ،وأسددد ،وقدديس،
و امة نجد .5
ولعل سيبويه كان مصيبا يما ذه
أمددال اولفددا
ي نص د

إليه ي تقديدد اإلمالدة ،قدال :وا دب ّأنده لديس كد لل مدن

ممدن يميددل ،ولكندده قددد ياددالِف كد لل واقددد مددن الفدر ِ
يقين صدداقبه،
وا ددق يدره مددن العددر ّ

دض مددا ينصد
دض مددا يميددل صدداقبه ،ويميددل بعد ٌ
بعد ٌ

صدداقبه ،وكددذلك مددن كددان النصد

اوولين ي الكسر .إذا رأي
ليته ال يوا ق يره َّ
ممن ينص ّ ،
ولكن أمره وأمر صاقبه ك مر ّ

1
2
3

سر صنا ة اإل ار  ،ج ،1ص.40
ل

ي اّل هجا العر ّبية ،ص.42
المرجع السابق :ص.42

بد الرقمن بن مقمد (د .) .أسرار العر ّبية .تققيق :مقمد بهجة البي ار ،دمشق :المجمع الع مي العربي .ص.201
 4اونباري ،أبو البركا
 5س وب ،داود ( .)1891دراسا اّل هجا العر ّبية القديمة ،1 .الهور -الباكستان :المكتبة الع مية .ص.48

مددن
ر ّبيا
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كذلك ال تريَّنه اَّ

ي ليته ،ولكن هذا من أمرهب  .1و ي موضع ار يقول :وجميع هذا ال يمي ه

أهل القجاز  .2وهذا القول يدل

أن أهل القجاز قد أمالوا ،ولكن ليس جميع الك ما .

اإلمالة في األفعال التي هي من ذوات الواو:
من المع وب أن ثمة اقفة من اولفداا جداء
أمدا بندا
اولف لي بة الياء ،قدال سديبويه :و ّ

الدواو مدالوا ألفهدا لي بدة اليداء

الالب التي هي و ٌاو إذا جاوز ثالثة أقرف ق ب
لتم ّكن الياء ي بنا

ياء ،والياء ال تق

ون هدذه
د هدذه الدالبع ّ

د هدذه الصدفة واوا ،مي د

ِ
ِ
ِ
دي وال تفعدل هدذا الدواو
الواو .أال تراهب يقولون :معديٌّ ،ومسن ٌّي ،والقن لي ،والعص ّ

بالياء .مالوها لِما ذكر لك .والياء ل
أاف

يهب من الواو نقوا نقوها .3

المالقا من كالب سيبويه أن اإلمالة قد
إال ّأنده قدد ذكددر ددب تي يد
أقرف من بنا

يهدا اولدف منق بدة دن الدواو ،وقدد أمدالوا هدذه

ب

ي بنا

الدواو ندد مدن يجدنح إلد اإلمالدة.

اإلمالددة بصدورل امددة ،قدال :وقدد يتركددون اإلمالدة يمدا كددان

د ثالثددة

الواو ،نقدو :قفدا ،و صدا ،والقندا ،والق دا ،وأشدباههن مدن اوسدماء .وذلدك ّأنهدب أرادوا

يبينوا ّأنها مكان الواو ،ويفص وا بينها وبين بنا
أن ّ

الياء وهذا ق يل يقفا .4

ذكر اوافش اووس هذا النوع من اإلمالة ي تفسيره لقوله تعال  ﴿ :زادهب اهلل مرضا﴾.5
قال :من اب نص

ونهدا مدن ِ
(زد )
الزاي قال( :زادهدب) ومدن مدال كسدر الدزاي قدال( :زادهدب) ّ

أولها مكسور .ناس من العر يمي ون ما كان من هذا النقو وهب بعض أهل القجاز .6

 1الكتا  ،ج ،2ص.144
2

المصدر السابق ،ج ،2ص.119

 3المصدر السابق ،ج ،2ص.118
 4المصدر السابق ،ج ،2ص.118
5
6

البقرل ،ا ية.10 :

معاني القرن ،ص.114 -112
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وقد از اوافش هذه اإلمالة إلد بعدض مدن أهدل القجداز .ووا دق سديبويه اوافدش اووسد
ي زو هدذه اولفداا الممالدة إلد بعدض أهدل القجداز قدال :وممدا يمي دون ألفده كد لل ش ٍ
ديء كدان مدن
بنددا

ين ،إذا كددان ّأول ع د
اليدداء والدواو ممددا همددا يدده د ٌ

الياء يما كان

مكسددو ار نقدوا نقددو الكسددر كمددا نقدوا نقددو

ألفه ي موضع الياء ،وهي لية لبعض أهل القجاز .1

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي إمالة ك مة (زادهب) ،وهذا يدل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
المبحث ال اربع :ظاهرة اإلبدال:
اإلبدال لغة:
2
دف مددن الشد ِ
ديء
هدو التيييددر ،قددال الجددوهري :وبدددل الشدديء يدره  .وقددال الا يددل :البدددل :ا د ٌ

والتبديل التييير  .3وقال ابن مناور :وتب َّدل الشديء وتبددل بده واسدتبدله واسدتبدل بده ،كلده :اتادذ منده
بدددال .وتبددديل الشدديء :تييي دره وِان لددب ت د

ببدددل .واسددتبدال الشدديء بيي دره َّ
وتبدلدده بدده إِذا أاددذه مكاندده.

اإلبددال جعدل شديء مكدان شديء ادر كِإبددالك مدن الدواو تداء دي تداهلل .و ِ
واوصل ي ِ
اإلبددال :تنقيدة
الجوهرل واستقناف جوهرل أارى.4

 1الكتا  ،ج ،2ص.140
 2الصقاح تاج اللية وصقاح العر ّبية ،مادل :بدل.
3
4

كتا

العين ،مادل :بدل.

انار :لسان العر  ،مادل :بدل.
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اإلبدال اصطالحا:
إمدا ضدرورل ،وا ّمدا صدنعة
درف ابدن يعديش اإلبددال قداقال :البددل أن تقديب قر دا مقداب قدرفّ ،
واستقسانا .1
وقال السيو ي نقال ن ابدن دارس :مدن سدنن العدر إبددال القدروف ،واقامدة بعضدها مقداب
بع ددض  .2ونق ددل الس دديو ي ددن أب ددي ال يد د
تعويض قرف من قرف ،واّنما هي ليدا

ال ي ددوي قول دده :ل دديس المد دراد باإلب دددال أن الع ددر تتعم ددد
مات فدة لمعدان متفقدة ،تتقدار ال فاتدان دي ليتدين لمعند

واقد ،قت ال تات فا إال ي قرف واقد .3
ويشتر

ي اإلبدال إقامة قرف مكدان قدرف مدع اإلبقداء

د سداقر أقدرف الك مدة ،وبدذلك

قد تشترك الك متان أو الصورتان بقر ين أو أكثدر ،ويبددل قدرف منهدا بقدرف ادر يتقاربدان مارجدا،
أو ي المارج والصفة معا ،وال بد من شر التقار
واإلبد دددال يعند ددي :إقامد ددة صد ددو مقد دداب صد ددو
والصددفا

وهددذا مددا ذك دره صدداق

النااقر المتعاقبة ،لكن ابن السكي

كتددا

ي المارج بينهما .4
اد ددر  5ويج د د

د ددي اإلبد دددال تقد ددار الماد ددرج

اإلبدددال ددي قولدده :وجددو تقددار الماددارج والصددفا

وأبا ال ّي

ددي

يوي و بد الرقمن الزجاجي وكثيد ار مدن روال الليدة
ال ّ

اوولين الذين ذكرناهب ال يشتر ون ذلك .6

1
2

ي ،ج ،4ص.229
شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ
ل
المزهر ي وب ال ية وأنوا ها ،ج ،1ص.210

3

المصدر السابق ،ج ،1ص.210

5

سر صنا ة اإل ار  ،ج ،1ص.18
ل

 4أبو ال ّي
المققق).
6

كتا

ال يوي ،بد الواقد بن

ي الق بي ( .)1811كتا

اإلبدال ،ج ،1ص( ،11مقدمة المققق).

نواي ،دمشق :م بو ا
اإلبدال .تققيق :ز ّ
الدين التّ ّ

مجمع اللية العر ّبية .ج ،1ص( ،8مقدمة
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وزيددادل

د ذلددك ددإن المسددوخ ددي اإلبدددال هددو التقري د

الصددوتين المتجدداورين ،تيسددي ار
بددين ّ

لعم ية الن دق ،واقتصدادا دي الجهدد العضد ي ،وال شدك أن هدذا التشدابه يقددث مدع تدوالي الدزمن بدر
التدداري ال يددوي ويرجددع إل د قددول ذاتيددة ددي الصددو يجع دده أن يقددول مجدداوره إل د مث ددهع ون القددرف
القددوي لدده ت د ثير ددي الضددعيف إذ يددؤثر يدده قت د يزقزقدده ددن مارجدده اوص د ي ويقولدده إل د قددرف
أقر ما يكون منه .1
ويع ددد اإلب دددال مبقث ددا م ددن مباق ددث االش ددتقاق قتد د إن بع ددض الب دداقثين س ددماه ب د د االش ددتقاق
الكبير  ،2ي قين أ ق

يه بعضهب االشتقاق اوكبر  ،3وبذلك

ينا أن نفرق بين اإلبدال ال يوي

الصددر ي يقددع ددي أص دوا
الصددر ي (القياسددي) ،اإلبدددال ّ
(السددما ي) واإلبدددال ّ
لإل ددالل ونقددل القركددا

واال تعددال وهددو مددن مباقددث

ددب الصددرف،

ما َّ
الصر يون من قوا د وقوانين بل اشتمل
سنه ّ

ال يوي

معينددة وجع ددوه شددامال

د قددين ال يقتصددر اإلبدددال

ادواهر يقكمهدا السدماع وهدي دي

أ بها مساقل لهجية تعود الاتالف الن ق بين الّ هجا .4
أمددا موقددف اوافددش اووس د مددن مص د ح اإلبدددال ،قددد ورد نددده مص د ح اإلبدددال 5ددي
ّ
تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :أنددؤ ِمن كمددا مددن ال لسدفهاء﴾ .6وكددذلك ذكدره ددي مواضددع أاددرى ،7كمددا اسددتادب
مص قا

1
2
3
4
5
6
7

أارى تدل

يه ومنها (التقويل) ،إذ جداء دي تفسديره لقولده تعدال ﴿ :أن يصَّدِقا بينهمدا

اّل هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.228
كتا اإلبدال ،ج ،1ص( ،14مقدمة المققق).
من أسرار اللية ،ص.19
الصالح ،صبقي ( .)4002دراسا
انارّ :
معاني القرن ،ص.118

البقرل ،ا ية .12 :ي المصقف (ءامن).

ي قه اللية ،11 .بيرو  :دار الع ب ل ماليين .ص.411

انار :معاني القرن ص ،429وص ،290وص.289
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ص قا﴾ ،1ومنها :وقال بعضهب﴿ :يص قا﴾ ،وهي الجيددل .لمدا لدب يقددر

د إد داب (الصداد) دي

(التاء) قول ي موضع (التاء) قرف م بق .2
وبمددا أن اإلبدددال يقصددل بددين اوص دوا
اإلبدال

التددي مددن ماددرج واقددد أو متقاربددة الماددرج ،يكددون

قسمين هما:
 اإلبدال بين اوصوا

الصوام .

 اإلبدال بين اوصوا

الصواق .

و ي ضوء هذا التقسيب إننا سنعرض نصوص اإلبددال التدي ورد

دي كتدا

معداني القدرن

لألافش اووس .
اإلبدال بين األصوات الصوامت:
 .0إبدال الهمزة عي انا (العنعنة):
يعد الا يل بن أقمدد الفراهيددي مدن أواقدل ال يدويين الدذين أدركدوا اداهرل إبددال العدين بدالهمزل
وقددد ر د

هددذه الادداهرل (بالعنعنددة) ،إذ قددال :ويقددال :مددن تددرك نعنددة تمدديب وكشكشددة ربيعددة هددب

أما ت ِميب ّإنهب يجع ون بدل الهمزِل العين .3
الفصقاءّ ،

1
2
3

النساء ،ا ية .149 :ي المصقف (يصِقا).

معاني القرن ،ص.289

كتا

العين ،مادل :نن.
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وقد اشتهر هذا ال ق

ص
(العنعنة) ي تميب وا ّ

العباس أقمد بن يقي المعروف بثع :

به (أن) المفتوقة الهمزل ،وهذا ما قاله أبو

(أن)َّ :دن.
دإن تميمدا تقدول دي موضدع ّ
ّما نعنة تميب ّ

قاقب .1
تقولَّ :ن بد اهلل ٌ
وقد نسب

الفراء ي قوله :لية قدريش ومدن
هذه الااهرل إل قباقل ّدل ،وهذا ما قكي ن ّ

(أن) إذا كاند
(أن) ،وتمديب وقديس وأس ٌدد ومدن جداورهب يجع دون ألدف ّ
جاورهب ّ

مفتوقدة يندا ،يقولدون:

أشهد َّنك رسول اهلل ،إذا كسروا رجعوا إل اولف .2
وال تقتصر هذه الااهرل

همزل (أن وقدها) بل ثمة اقفدة مدن اولفداا التدي أبددل

الهمزل ينا ،منها :الابع :الا ء ي لية تميب  ،3وقولهب :ا تنف
وزيادل

يهدا

اومر بمعن اقتنفته .4

ذلك قد ذكر بعض ال يويين أن ثمة بعض الك ما

قد أبددل

يهدا الهمدزل يندا

وقد اص بها أهل مكة قال الزجاجي :ذكدر مقمدد بدن يقيد العنبدري َّ
أن رجدال مدن صدقاء ربيعدة
أابره ّأنه سمع كثي ار من أهل مكة من صقاقهب يقولون :يا أبدد اهلل ،يريددون :يدا بدد اهللق ويقولدون:
لانابد ِدة اوند ِ
دف وهددي صددفقته تهمددز وال تهمددز ،وهددي دون المق ِجددر ممددا ي ددي الفددب،
الانعبددة ّ
الان بددة و ّ
ّ
وامرأل اب لٌ وابعةٌ :وهي التي تاتبِئ .5

1
2

ثع  ،أبو العباس أقمد بن يقي ( .) 1810مجالس ثع  .تققيق :بد السالب مقمد هارون ،4 ،مصر :دار المعارف .ج ،1ص.91
اوزهري ،أبو منصور مقمد بن أقمد ( .)1891تهذي اللية .تققيق :بد السالب هارون ،مقمد ي النجار ،بد الق يب النجار ،بد الكريب العزباوي ،بد اهلل درويش،

مقمد بد المنعب افاجي ،مقمد رج العقدل ،بد السالب سرقان ،بد العايب مقمود،

النبي ،إبراهيب اإلبياري ،1 ،مصر :الدار المصرية ل ت ليف والترجمة .مادل :نن.

3
4
5

كتا العين ،مادل :ابع.
تهذي اللية ،مادل :نف.

ي قسن هاللي ،مقمد أبو الفضل إبراهيب ،أقمد بد الع يب البردوني ،يعقو

النااقر .تققيق :ز الدين التنواي ،دمشق :مجمع اللية العر ّبية .ص.24
الزجاجي ،أبو القاسب بد الرقمن بن إسقاق ( .)1814اإلبدال والمعاقبة و ّ

بد
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ذكر اوافش اووس شيقا ن هذا اإلبدال ي موضعين:
أولهما :جاء ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :لجبريل﴾ ،1إذ ذكر أن يها س
جبرييل

وجبرقيل

وجبرقل

وجبريل

جب ار يل

وجبر يل

وجبرِ ل

ع يل

ذكدر اوافددش هددذه ال هجدا
ممدود ،مهموز ،مشدبع،
مم دددود ،مهم ددوز ،ما ددت س
مقصور مات س

ليا

ِ
وجب ِريل

وجبر ِ
اءل

وِع يل

وجب ار ِ ل

ولددب ينسددبها ونسدبها الثع بددي إلد القدراءا

هي:2

ددي قولدده( :جبراقيددل)

د وزن جب ار يدل ،وهدي قدراءل ابدن ّبداس و قمدة وابدن وثدا ( .وجب ارقدل)
د د وزن جب ار ددل وه ددي قد دراءل

ق ددة ب ددن مص ددرف( .وجبرق ددل) مهم ددوز،

وزن جبر ل ،وهي قراءل يقي بن دب .3

ويتضح من كالب اوافش والثع بي أن القسب الثاني لب يكن لهجا
ل قسب اوول ،إذ إّنه لو جع ها لهجا

واّنمدا هدي أوزان صدر ية

وصبح مجمو ها اثنتدي شدرل لهجدة دي قدين مجمو هدا سد

لهجا .
وثانيهما :جاء ي تاريج اوافش لقول الشا ر:4
تعرض د د د د د د د د د
ّ

1

لد د د د د د د د ددي بمكد د د د د د د د د ٍ
دان ق د د د د د د د د د ّل

تعرضا ل د د د د د د د د ددب ت ل د د د د د د د ددن قتال لد د د د د د د د ددي

البقرل ،ا ية.89 :

2

انار :معاني القرن ،ص.492-494

4

مجالس ثع  ،ج ،4ص ،422-422اوبيا

3

تعد د د د د د د د لدرض المهد د د د د د د ددرِل د د د د د د د ددي ال د د د د د د د ددول

الكشف والبيان ،ج ،1ص.420

تعرض لي بم ٍ
تعرض المهرِل ي ال و ِل
قل
جاز ّ
لمناور بن مرثد اوسدي ،قالّ :
بمثل ِج ِيد الرق ِ
تعرلضا لب ت ل ن قتِ
مة الع بل
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قال اوافش :وقال بعضدهبّ :إنمدا هدي (أن قدتال لدي) ولكنده جع ده ينداع َّ
ون ِمدن ليتده دي
(أن) ( :ن) .1
قال ابن مناور ي قديثه ن هذه اوبيا ّ :إنه أراد لب ت ل أن قتال أي أن قت تني ،بددل
العين مكان الهمزل ،وهذه نعنة ٍ
تميب ،وهي مذكورل ي موضعها ،ويجوز أن يكون أراد القكاية ك ّنه
قك النص
ما كان

الذي كان معتادا ي قولها ي بابه أي كان

قول قتال قتال أي أنا أقت ه قتال ثب قكد

ت فَّا به .2
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن

ااتالف ال هجا

ي إبدال (جبريل ،وأن) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
ميما (الطمطمانية):
 .2إبدال الالم ا
ال م مانيددة وهددي بددارل ددن إبدددال الب التعريددف ميمددا ددي ليددة يددئ وقيددل :هددي ليددة أهددل
اليمن ،3يقال مثال:

ا

أمهواء :أي ا

وذكدر السديو يّ :أنهدا ليدة زيد

الهواء  .4و يقال ي لية يئ( :امرجل) دي الرجدل .5

لدبعض يدئ وقميدر  .6وقدال أيضددا دي قديثده دن هدذا اإلبدددال:

جعل أهل اليمن ومن داناهب بدلها ميما .7

1
2

معاني القرن ،ص.224-221
لسان العر  ،مادل :أنن.

3

ومقمد نديب اضل ،1 ،بيرو  :دار الكت
الدين قباوه
الداني ي قروف المعاني .تققيق :ار ّ
المرادي ،القسن بن قاسب ( .)1884الجن ّ
ّ
المزهر ي وب اللية وأنوا ها ،ج ،1ص.442

6

السالب مقمد هارون و بد العال سالب مكرب ،بيرو  :مؤسسة الرسالة .ج ،1ص.492
السيو ي ،جالل ّ
الدين ( .)1884همع الهوامع ي شرح جمع الجوامع .تققيق :بد ّ
ّ
المصدر السابق :ج ،1ص.492

4
5

7

ي ،ج ،4ص.299
شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ

الع مية .ص.120
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ذكر اوافش هذا النوع من اإلبددال دي تفسديره لقولده تعدال ﴿ :أ دال تب ِ
صدرون ﴿ ﴾41أب أندا
ين﴾ .1قددال :وقددال بعضددهبّ :أندده
ايد ٌدر مددن هددذا الَّد ِدذي هددو م ِه د ٌ

د قولدده﴿ :أ ددال تب ِ
صددرون﴾ وجعددل

دين﴾ بددال مدن ﴿تب ِ
صدرون﴾ .ون ذلدك ندده بصد ار مدنهب أن
قوله﴿ :أب أنا ايٌر من هذا الَِّذي هدو م ِه ٌ
يكون ندهب هكذا وهذه (أب) التي تكون ي معن (أيهما) .وقد قال قوب ( ّأنها يمانية) وذلك أن أهل
أمددا مددا سددمعنا مددن الدديمن يجع ددون (أب) مكددان اولددف والددالب
الدديمن يزيدددون (أب) ددي جميددع الكددالب .و ّ
الزاقدتين ،يقولون (رأي

امرجل) و(قداب امرجدل) يريددون (الرجدل) .وال يشدبه أن تكدون ﴿أب أندا اي ٌدر﴾

لية أهل اليمن .2
ذكر اوافش هذا النوع من اإلبدال ونسبه إل أهل اليمن ،ولكدن يدذكر دي نهايدة الدنص أن
هذه ا ية ال يوجد بها إبددال مدن هدذا الندوع قدال :وال يشدبه أن تكدون ﴿أب أندا اي ٌدر﴾
اليمن  .3ونس

د ليدة أهدل

هذا اإلبدال كما ذكرنا سابقا إل قبي ة يئ وقمير وال أهل اليمن.

وذكددر القميددري ددي قديثدده ددن المدديب وقددال :ومبدلددة مددن الب المعر ددة ب يددة قميددر ،يقولددون:
امرجددل واميددالب أي :الرجددل واليددالب ،و ددي قددديث أبددي هري درل ّأندده داددل
ق ددال :ددا

د

ثمددان وهددو مقصددور

امض ددر  :أي الض ددر  ،د د مره ثم ددان أن ي قد د س ددالقه ،ق ددال :يرم ددي و ارق ددي بامس ددهب

وامس مه .أي بالسهب والس مة وهي :القجر .4

1

الزارف ،ا ية.44-41 :

2

معاني القرن ،ص.144

4

القميري ،نشوان بن سعيد ( .) 1888شمس الع وب ودواء كالب العر من الك وب .تققيق :قسين بد اهلل العمري وم هر بن

3

المصدر السابق ،ص.144

دمشق :دار الفكر .ج ،8ص.1218

ي اإلرياني ويوسف مقمد بداهلل،1 ،
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا
الّ هجا

ددي ه ددذا الن ددوع م ددن اإلب دددال ،وه ددذا ي دددل

أن اواف ددش ك ددان م دددركا اا ددتالف
دد ّ

العر ّبية القديمة.
هاء:
 .2إبدال الهمزة ا
وذكددر اوافددش اووس د اإلبدددال بددين الهم دزل والهدداء قددال :ومددن العددر مددن يقددولِ :
(هّيدداك)

(هيدداك نعبددد) كمددا تقددول( :إيد ِده) ِ
ِ
و(هيد ِده) وكمددا تقددول:
ب ددالهاء يجعددل اولددف مددن (إيدداك) هدداء يقددولّ :
(هرق ) و(أرق ) .1
ذكدر اوافددش ددي الددنص السددابق ال هجددة ونسددبها إلد (ندداس مددن العددر ) مددن دون أن يعددزوه
وق ددد ،ونس ددبها اب ددن س دديدل إلد د القباق ددل اليمني ددة ددي قول دده :وأ ارق دده ه ددو ،وه ارق دده  -د د الب دددل -ددن
ال قي دداني ،وق ددال :ه ددي لي ددة يماني ددة ث ددب شد د

ددي مض ددر ،والمس ددتقبل :أه ِري ددق ،والمص دددر :اإل ارق ددة،

وال ِهراقة  .2وقد اقتصر الرضي االستربادي اإلبدال ي ِ
(هن ع د )
مدن الهمدزل واولددف واليداء والتدداء ،مدن الهمدز مسددموع دي هرقد

وهرقد

د لهجدة ديء قدال :والهداء
ولهنددك وهدن ع د ،
وهيداك ّ
ّ

ي يء  ،3وياهر من االل ما سبق أن دزو هدذا اإلبددال إلد ( ديء) يعدود إلد أن قبي دة ديء
من القباقل اليمنية اوصل وهي من كبرى القباقل التي هاجر إل الجزيرل العر ّبية.

1

معاني القرن ،ص.121

2

انار :ابن سيده ،أبو القسن

3

شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص.444

ق).

ي بن إسما يل ( .)4000المقكب والمقي او اب .تققيق :بد القميد هنداوي ،1 ،بيرو  :دار الكت

الع مية .ج ،1ص( 400ر ي
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي إبدال ك مة ( ِهّياك) ،وهذا يدل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .4إبدال الخاء كافاا:
وقدد ذكددر اوافددش اووسد هددذا اإلبدددال ددي تفسديره لقولدده تعددال  ﴿ :يدده سددكينةٌ مدن َّربكددب﴾.1
قالِ َّ :
أما القديد هو :السدكين ،مشددد الكداف .وقدال بعضدهب( :هدي السدكين)
السكينة هي :الوقار ،و ّ
مث ه ددا ددي التش ددديد إال ّأنهد دا مؤنث ددة ّن ددث .والت ني ددث ل دديس ب ددالمعروف ،وبن ددو قش ددير يقول ددونِ :س دداين
ل ّس ّكين .2
و ي النص السابق نس

اوافش لهجة ( ِساين) إل بني قشير ،وجاء نسبتها إل بني أسد

ددي ك مددة أاددرى أوردهددا ابددن السددكي

ددن الفد ّدراء الددذي قكد

ددن امدرٍأل مددن بنددي أسد ٍدد ّأنهدا قالد

ددي

كالمهددا :جاءنددا سددكران م ًّ
تكددا ددي معن د جاءنددا م ت ًّاددا وهددو اليددابِس ِمددن ال لسد ِ
دكر  .3هددذا اإلبدددال قددد
قصل يه العكس ،إذ ثر اوسديون صو الكاف
وقد روى أبو ال ي

الااء.

الفراء قد قك
ال يوي االف ذلك ،إذ ذكر أن ّ

ن امرأل من بني أسد

ّأنها قال  :سكران م ت ٌّ وم ت ٌّ
ك .4

1
2

البقرل ،ا ية.429 :

معاني القرن ،ص.219

3

ابن السكي  ،أبو يوسف يعقو

4

اإلبدال ،ج ،1ص.222

ص.14
كتا

بن اسقق ( .) 1802الق

واإلبدال .ضمن كتا

(الكنز ال يوي) .نشره :أو س

هفنر ،بيرو  :الم بعة الكاثوليكية لآلباء اليسو يين.
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ويتضح من مما سبق أن القباقل البدوية تجنح إل اوصوا
البدو ي قين تجنح القباقل القضرية إل اوصوا

ونها تتناس
الشديدل ّ

و بيعدة

الراول.

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ي إبدال ك مة ( ِسكين) ،وهذا يدل

ااتالف ال هجا

أن اوافش كان مدركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
اإلبدال بين الصوائت:
أ ددق ال يوي ددون اوواق ددل
يق دددث اإلب دددال ب ددين الصد دوام

د د أصد دوا
بقسد د

(اول ددف واليدداء والد دواو) ق ددروف الم د ّدد وال ددين .1وكم ددا

م ددا ذكرن دداه س ددابقا د دإن اإلب دددال يق دددث ب ددين ه ددذه الصد دواق

دي :ا دب أن القركدا
وأبعاضها –أ ني القركا  ،-قال ابن ّ
جن ّ

أبعداض قدروف الم ّدد وال دين ،وهدي

اولددف واليدداء وال دواو ،كمددا أن هددذه القددروف ثالثددة ،كددذلك القركددا

ثددالث ،وهددي الفتقددة ،والكس درل،

والضمة ،الفتقة بعض اولف ،والكسرل بعض الياء ،والضمة بعض الواو .2
وق ددد س ددمي اإلب دددال ب ددين أصد دوا
بد(التناو بين أصوا

المد العر ّبية).4
ّ

1

سر صنا ة اإل ار  ،ج ،1ص.19
انار :ل

3

انار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،2ص.11

2

4

الم د ّدد إ ددالال ،3ددي ق ددين سد د لموا م ددا يق دددث ب ددين القرك ددا

المصدر السابق ،ج ،1ص.19

انار :الم بي ،ال

اضل ( .)1892ي اوصوا

يوية دراسة ي أصوا
ال ّ

المد العر ّبية .بيداد :دار القرية ل با ة .ص.489
ّ
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المد واللين:
اإلبدال بين أصوات ّ
ياء:
 إبدال األ لف ا
دوف
 .1وذكدر اوافش اووس هذا اإلبدال ي تفسيره لقولده تعال  ﴿ :من تبع هداي دال ا ٌ
يهب﴾ .1قال :انفتق
ي (هدى) ما اقتج
﴿ صاي أتوك

هذه الياء

كل ٍ
قال ،ون القرف الذي قب ها ساكن .وهدي اولدف التدي

إل قركة الياء قركتها بالفتقة ونك ال تقرك إال بالفتح .ومثدل ذلدك قولده:

ددي دال ادوف
يها﴾ 2ولية ل عر يقولون:
صي يا تد  ،وه َّ
َّ

ديهب ،لمدا كدان مدا

قب هدا قددرف سدداكن وكددان ألفددا ،ق بتده إلد اليدداء قتد تد مدده دي القددرف الددذي بعددده يجرونهددا مجددرى
واقدا وهو أاف

يهب .3

أشددار اوافددش ددي الددنص السددابق إل د وجددود لهجتددين ددي ك مددة (هددداي) :اوول د (هددداي)،
والثانيددة (هد ّددي) ،ولددب ينسد
ينس د

دي
اوافددش هددذه ال هجددة إلد قبي ددة وذكددر ّأنهدا ليددة ل عددر  .ونجددد القر بد ّ

دي
(هد ّددي) إل د هددذيل يقددول :وقد أ
ي) وهددو ليددة هددذي ٍل يقولددون :هددد َّ
ي (هددد َّ
در الجقددد ِر ل
ي و صد َّ

النقَّاس :و ِ َّة ه ِدذ ِه اللي ِدة ِ ندد الاِي ِدل و ِسديبوي ِه أ َّن سدبِيل ي ِ
داء ِ
ومقي َّي ،...قال َّ
اإلضدا ِة أن يكسدر مدا
قب ها َّما لب يجز أن تتق َّرك اولِف أبِدل

ياء وأد ِ م .4

ونسبها أبو قيان اوندلسي إل هذيل أيضا قال :وق أر اصب الجقددري و بدد الّده بدن أبدي
إسقاق و يس بن أبي مر :هديَّ ،بق

1

البقرل ،ا ية.29 :

3

معاني القرن ،ص.188

2

4

اولف ياء واد امها ي ياء المتك ب ،إذ لب يمكن كسر ما

ه ،ا ية .19 :ي المصقف (أتو ّكؤا).

السّنة و ي الفرقان ،ج ،1ص .299وانار :إ ار القرن ،ص .29وانار :الكتا  ،ج ،2ص.212
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
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ونه قرف ال يقبل القركة ،وهي لية هذيل ،يق بون ألف المقصور ياء ويد مونها ي ياء
قبل الياءّ ،
المتك ب .1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي إبدال ك مة (هداي) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مددركا اادتالف الّ هجدا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .4وذكددر اوافددش هددذا النددوع مددن اإلبدددال ددي موضددع اددر ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :إِن
2
ان لس ِ
إن ِ
اقر ِ
هذ ِ
هذان) وهذا ال يكداد يعدرف إال ّأنهدب يز مدون أن
ان﴾  .قال :وقد شددها قوب قالوا ( ّ

ب قارث بن كع

يجع ون الياء ي أشباه هذا ألفا يقولون( :رأي

نجد اوافش ي النص السابق ينس

أاواك) و(رأي

الرجالن) .3

إن ِ
هذان) إلد بندي القدارث بدن كعد  .ووا قده
لهجة ( ّ

ددي ذلددك ال ّبددري قددال :وقددال بعددض نقد ِدويي الكو د ِدة :ذلِددك

د وجهددي ِن :أقدددهما

د ليد ِدة بنِددي

الق ِار ِث ب ِن كع ٍ ومن جاورهب ،يجع ون ِ
ض ِهما بِاولِ ِ
االثني ِن ِي ر ِع ِهما ونصبِ ِهما واف ِ
ف .4
بي ي تفسيره لقوله تعدال ﴿ :قدل لَّدو شداء الَّده مدا ت وتده
وذكر القر ّ
داس والقسددن (وال أدراتكددب بِد ِده) بِتق ِويد ِدل اليد ِ
در ابددن َّبد ٍ
داء ألفددا،
قددال :وقد أ

1

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.244

3

معاني القرن ،ص.421-424

5

يونس ،ا ية.11 :

2

ه ،ا ية.12 :

4

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،11ص.89

6

السّنة و ي الفرقان ،ج ،10ص.219
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

ديكب و أدراكدب بِ ِده﴾.5

د ليددة بنددي قيددل  .6وقددال:
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قال أبو قاتٍِب :ي ِريد القسن ِيما أقس

(وال أدريتكب بِ ِه) بدل ِمدن الي ِ
داء ألِفدا

د لي ِدة بنِدي الق ِ
دار ِث

هذان ل ِ
ب ِن كع ٍ  ،يبِدلون ِمن الي ِ
ساقر ِ
اء ألِفا إِذا انفتح ما قب هاِ ،مثل( :إِن ِ
ان) .1
وقددد اات ددف ال يويددون ددي ددزو هددذا النددوع مددن اإلبدددال ،وسددنعرض ارءهددب يمددا ي ددي :تددذه
الكثرل اليالبة إل أن هذه الااهرل تعود لهذيل .2و از ال ّبري ،وابن مناور هدذه ال هجدة إلد
قكد د

يدئ.3

يسد د ب ددن م ددر الثقف ددي ه ددذه ال هج ددة ددن قد دريش .4و د د از الزماش ددري ه ددذه ال هج ددة إلد د أه ددل

السددروا  .5ثمددة مددن يشددرك مددع هددذيل يرهددا مددن دون تقديددد .6أشددرك الفد ّدراء بنددي س د يب وقدديس مددع
هذيل .7رجح أقمد

يا مضر.9

8
بي ّأنها لهجة
ب الدين الجندي زوها لهذيل وقدهب  .رجح القر ّ

تشددير النص ددوص الس ددابقة إلد د أن ال هج ددة هذلي ددة اوصددل والنشد د لع ونه ددا ذك ددر
النصددوص السددابقة ،و ّأنه دا انتق د

ددي أ د د

إل د القباقددل اواددرى ،وأشددهرها (ق دريش) بقكددب المجدداورل أو التبددادل

دديتان
أما اهور هذه ال هجة ي ( يئ وس يب) وهمدا قبي تدان نج ّ
التجاري وما يتبعه من ت ثر وت ثير ،و ّ
متجاورتان ،لعل امل الترقل والتنقل بين هذه القباقل وما يتبع ذلك من ت ثر وتد ثيرع لدذلك انتشدر
هذه الااهرل لديهب.

1
السّنة و ي الفرقان ،ج ،10ص.219
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
الدين بد اهلل ( .)1890شرح ابن قيل
 2انار:
قر  ،ص .419وانار :ابن قيل ،بهاء ّ
ّ
المفصل ي ب العر ّبية ،ص .109وانار :الم ّ
مقمد مقي الدين بد القميد ،40 ،القاهرل :دار التراث .ج ،2ص .81وانار :المقتبس من الّ هجا العر ّبية والقر ّنية ،ص.22
3

انار :تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،14ص ،128وانار :لسان العر  ،مادل :قفا.

ألفية ابن مالك .تققيق:

الع مية .ج .924 ،1وانار:

مقمد باسل يون السلود ،1 ،بيرو  :دار الكت
 4انار :اوزهري ،االد بن بد اهلل ( .)4000شرح التّصريح
التّوضيح .تققيقّ :
ألفية ابن مالك .تققيق :مقمد مقيي الدين بد القميد ،1 ،بيرو  :دار الكتا العربي .ج ،4ص.221
اوشموني ،ي بن مقمد ( .)1844شرح اوشموني

 5انار :الزماشري ،جار اهلل أبو القاسب مقمود بن مر ( .)1889الك ّشاف ن ققاقق وامض التنزيل و يون اوقاويل ي وجوه الت ويل .تققيق :ادل أقمد بد الموجود
معوض ،1 ،الرياض :مكتبة العبيكان .ج ،2ص.412
و ي ّ
مقمد ّ
ي تبيين وجوه شواذ القراءا

6
جن ّي ،أبو الفتح ثمان ( .)1882المقتس
انار :ابن ّ
إسما يل ش بي ،مصر :م ابع اوهراب التجارية .ج ،1ص ،91وانار :تفسير البقر المقي  ،ج ،4ص.481
7
8
9

واإليضاح نها .تققيق:

الفراء ،أبو زكرّيا يقي بن زياد ( .)1892معاني القرن ،2 .بيرو  :الب الكت  .ج ،4ص.28
انارّ :

انار :الّ هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،4ص.422-424
السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.128
المبين لما
انار :الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

النجار و بد الفتاح
ي النجدي ناصف و بد الق يب ّ

88

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
اادتالف ال هجددا

ددي إبدددال (إِن هددذان) ،وهددذا يدددل

أن اوافددش كددان مدددركا ااددتالف الّ هجددا
د ّ

العر ّبية القديمة.
 إبدال الواو ألفاا:
 .1ذك ددر اوافددش اووس د هددذا النددوع مددن اإلبدددال ددي تفسدديره لقولدده تعد ددال ﴿ :وال تعثددوا ِددي
اور ِ
ض مف ِسد ِددين﴾ ،1قددال :مددن ( ثِددي) (يعثد ) ،وقددال بعضددهب( :يعثددو) مددن ( ثددو ) دد(أنا أ ثددو)،
مثل ( :زو ) د(أنا أ زو) .2
وأشددار اوافددش إلد وجددود لهجتدين ددي ك مددة (تعثددوا) :اوولد (تعثدوا) ،والثانيددة (تعثددو) ،ولددب
ينسبها إل أصقابها .ونس

ال بري لهجة (تعثوا) إل الجمهور ،ولهجة (تعثو) ذكر أنه لب يق أر بها

أقد من القراء ولب ينسدبها إلد أي قبي دة بدل اكتفد بدذكرها دي قولده :و يده ليتدان أاريدان ،إقدداهما:
( ثددا يعثددو ثد ّدوا) .ومددن ق أرهددا بهددذه الليددةّ ،إنده ينبيددي لدده أن يضد َّدب الثدداء مددن (يعثددو) ،وال أ ددب قارقددا
يقتدى بقراءتِه ق أر به .ومن ن ق بهذه اللية مابِ ار ن ِ
نفسده قدال ( :ثدو أ ثدو) ،ومدن ن دق بالليدة
اوولد قددال ( :ثِيد

أ ثد ) .واواددرى منهمددا ( :دداث ي ِعيددث يثددا و يوثددا و يثانددا) ،كد لل ذلددك بمعند

و ٍ
اقد .3

1
2
3

البقرل ،ا ية.10 :

معاني القرن ،ص.420-448

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،4ص.11
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي إبدال ك مة (تعثوا) ،وهذا يددل

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
د ّ

العر ّبية القديمة.
 .4وأشددار أيضددا إل د هددذا اإلبدددال ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :ال تسددمعوا لِهددذا القددر ِن واليددوا
1
ونهد دا م ددن لي ددو ي يد د  ،مث ددل :مق ددو يمقد د  ،وق ددال
ِي د ِده﴾  .ق ددال :ق ددال بعض ددهب( :واليد دوا ي دده)ّ ،

بعضهب( :واليوا يه) وقال :ليو ت يو ،مثل مقو تمقو ،وبعض العر يقول :ل ِيدي ي يد  ،وهدي
قبيقة ق ي ةٌ .2
ذكر اوافش ي النص السابق إل وجود لهجتين ي ك مة (اليوا) :اوول (اليوا) ،والثانية
(الي دوا) ،ولددب ينس د

اوافددش هددذه الّ هجددا

إل د قباق هددا .ونسددبها أبددو قيددان اوندلسددي إل د الق دراءا

قددال :وقد أر الجمهددور والفددراء بفددتح اليددين مضددارع ِ
(ليددي) بكسددرها .وبكددر بددن قبيد
ّ
كتا

ابن

ية .و ي كتا

أما ي كتا
ال وامح .و ّ

السددهمي كددذا ددي

ابن االويه عبد الّه بن بكر السدهمي ،وقتدادل،

وأبددو قيددول ،والز ف ارنددي ،وابددن أبددي إسددقاق ،و يس د باددالف نهمددا .بضددب اليددين مضددارع (لي د )
بفتقها ،وهما ليتان .أي ادا وا يه ال يو وهو ااتالف القول بما ال اقدل يه .3
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي إبدال ك مة (اليوا) ،وهدذا يددل

العر ّبية القديمة.

1
2
3

ص  ،ا ية .41 :ي المصقف (القرءان).

معاني القرن ،ص.498

تفسير البقر المقي  ،ج ،9ص.292

أن اوافدش كدان مددركا اادتالف الّ هجدا
د ّ
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التناوب بين الحركات (الصوائت):
إن القرك ددا
اوصوا

ه ددي أبع دداض ق ددروف الم د ّدد وال ددين ،ددذلك ث ددر بع ددض القباق ددل العر ّبي ددة ه ددذه

و ثر بعضها أصوا

المد .ومن المع وب أن هذه اوصوا
ّ

ماارجها أوسدع وأن التعدديال

دؤدي إلد إ اقدة تامدة ل هدواء تمندع مدروره كمدا هدو
التي تقوب بها أ ضاء الن ق ي ريق الهواء ال ت ّ
القال ي الصوام

قر
بل يكون ا

وقد بين رمضان بد التدوا

يقا ويتاذ ال سان والشفتان أوضا ا ثابتة.
مادارج هدذه القركدا

فيدة (قداع الفدب)
قدال :منهدا مدا تكدون ا ّ

كالضددمة والفتقددة ،ومنهددا أمامي ددة (سددقف القنددك) وه ددي الكس درل ،1وقددد وص ددف
استدارية نسبة لوضع الشفتين ،ي قين وصف
و ي ضوء هذا التقار
تناوب

الضددمة ب ّنه دا قرك ددة

الكسرل والفتقة ب ّنهما قركتان ير استداريتين.2

دي المادرج والصدفة قددث ندوعٌ مدن التنداو بدين هدذه اوصدوا  ،إذ

ي ما بينها ي اقفة من اولفاا ،وكدان ل بيعدة المدتك ب وأثدر البيقدة دور ال يقدل تد ثيره دن

المددؤث ار اواددرى .وقددد قدددث هددذا التندداو بددين القركددا

ددي اوسددماء واو عددال والقددروف ،وأسددماء

او عال.
 التناوب بين الصوائت القصار في أسماء األفعال:
قال ابن يعديش دي أسدماء او عدال :ا دب أن معند قدول النقدويين( :أسدماء او عدال) المدراد
به ّأنها وضع

لتد ّل

تدل اوسماء
صيغ او عال ،كما ّ

مسدمياتها ،قولندا( :بعدد) ٌّ
دال

م ددا تقت دده م ددن المعند د  ،وه ددو ِا ددالف الق ددر  .وقول ددك (هيه ددا ) اس ددب ل ف د ِ
دا (بع ددد) ٌّ
دال
ٌ

1
2

انار :بد التّوا  ،رمضان ( .)1889المدال إل
انار :المصدر السابق :ص.82

ب اللية ومناهج البقث ال يوي ،2 .القاهرل :مكتبة الاانجي .ص.82

د

ي دده ،وك ددذلك
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سدداقرها  .1وذكددر ابددن يعدديش أن اليددرض هددو اإليجدداز واالاتصددار ددي قولدده :واليددرض منهددا اإليجدداز
واالاتصار وهو نوعٌ من المبالية .2
ذكر اوافش هذا النوع من تناو بين الصواق

القصار ي أسماء او عال ي تفسيره لقدوه

تعال  ﴿ :ال تقل لَّهمدآ أف﴾ .3قدال :قدد قرقد

(أف) و(أ ًّدا) ليدة جع وهدا مثدل (تعسدا) وقد أر بعضدهب

ف) وذلك أن بعض العر يقول (أ َّ
(أ َّ
ف لك)

القكاية :أي ال تقل لهما هدذا القدول ،والر دع قبديح

َّ
وندون .وقدال
ونه لب يجيء بعده بالالب ،والذين قدالوا (أف) سدكروا كثيدر وهدو أجدود .وكسدر بعضدهب ّ
بعضهب (أ ي) ك ّنه أضاف هذا القول إل نفسده قدال( :أ ّدي هدذا لكمدا) والمكسدور هندا مندون ،و يدر
منون

ّأنه اسب متمكن نقو (أم ِ
س) وما أشبهه .والمفتوح بيير نون كذلك .4
ذك ددر اواف ددش ددي ال ددنص الس ددابق سد د

لهج ددا

لك م ددة (أف) :اوولد د (أف) والثاني ددة (أ ًّ ددا)

والثالثة (أ َّ
ف) والرابعة (أف) والاامسة (أ دي) والسادسدة (الدذين قدالوا (أف) سدكروا كثيدر وهدو أجدود.
ونددون) .ولددب ينسد
وكسددر بعضددهب ّ
القد دراءا

أي واقدددل مددنهن .ونسد

أبددو قيددان اوندلسددي هددذه الّ هجددا

إلد

ق ددال :وقد د أر القس ددن واو ددرج وأبد دو جعف ددر وش دديبة و يسد د ون ددا ع وقف ددص (أف) بالكس ددر

والتشدديد مدع التنددوين .وقد أر أبددو مدرو وقمدزل والكسداقي وأبدو بكددر كدذلك بييددر تندوين ،وقد أر ابدن كثيددر
وابددن ددامر بفتقهددا مشد ّدددل مددن يددر تنددوين ،وقكد هددارون قدراءل بددالر ع والتنددوين ،وقد أر أبددو السددمال
(أف) بضددب الفدداء مددن يددر تنددوين .وق د أر زيددد بددن
باس (أف) افيفة هذه سبع قراءا

1

شرح المفصل ل زماشري ،ج ،2ص.2

2

المصدر السابق :ج ،2ص.2

4

معاني القرن ،ص.411-414

3

5

اإلسراء ،ا ية.42 :

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.44

من ال يا

دي (أ ددا) بالنص د
دّ
التي قكي

والتشددديد والتنددوين ،وق د أر ابددن

ي (أف) .5
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وذكددر الثع بددي ددي تفسدديره لآليددة السددابقة ددزو الّ هجددا

قددال( :أف) يدده ثددالث ليددا

بفددتح

الف دداء (قي ددث ق ددد ر ددع) وه ددي قد دراءل أه ددل مك ددة ،والش دداب ،وااتي ددار يعق ددو  ،وس ددهيل .و(أف) بالكس ددر
والتنوين وهي قراءل أهل المدينة ،وأيو  ،وقفص .و(أف) مكسور ير منون وهي قراءل الباقين من
معرو ة معناها واقد .1

القراء ،وك ها ليا

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا
الّ هجا

ي تناو القركا

لك مة (أف) ،وهذا يدل

أن اوافش كدان مددركا اادتالف
ّ

العر ّبية القديمة.
 التناوب بين الصوائت في الحروف:
ممددا وقددع يدده االاددتالف ددي القركددا

(الب اومددر) و(الب التع يددل) ،ونقددل اوافددش هدداتين

ي تفسيره لقولده تعدال ﴿ :ليشدتروا بده ثمندا ق ديال﴾ .2قدال :ز دب يدونس أن ناسدا

ال هجتين ن العر

من العر يفتقون الالب التي ي مكان (كي) .وز ب ا ف ّأنها لية لبني العنبر.3
ذكر اوافش ي الدنص السدابق وجدود لهجتدين بك مدة (ليشدتروا) اوولد بكسدر الدالب والثانيدة
بفددتح الددالب ونسد

اوافددش لهجددة ددتح الددالب إلد بنددي العنبددر ،وشدداركه ددي ذلددك أبددو قيددان اوندلسددي

قال :وبنو العنبر يفتقون الب كي ،قال مكي ي إ ار القرن له .4

1

الكشف والبيان ،ج ،1ص.84

3

انار :معاني القرن ،ص.441

2

4

البقرل ،ا ية.98 :

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.222
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددوتية لمددا ذك دره مددن
ااددتالف ال هجددا

ددي تندداو الصدواق

كان مدركا ااتالف الّ هجا

ددي القددروف لك مددة (ليشددتروا) ،وهددذا يدددل

العر ّبية القديمة.

أن اوافددش
د ّ

94

الفصل الرابع:
العربية القديمة في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط:
صرفية في الّلهجات
ظواهر
ّ
ّ
 التمهيد.
 المبقث اوول :ااهرل تناو قركا

الثالثية.
او عال
ّ

 المبقث الثاني :المشتقا  :ااهرل أسماء الزمان والمكان.
 المبقث الثالث :ااهرل التذكير والت نيث.
 المبقث الرابع :ااهرل التسكين والتقريك.
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العربية القديمة في كتاب معاني القرآن
صرفية في الّلهجات
الفصل الرابع :ظواهر
ّ
ّ
لألخفش األوسط:
التمهيد:
تع د ددد العالق د ددة ب د ددين
الموضو ا

م د ددي اوصد د دوا

والص د ددرف الق د ددة وثيق د ددة ومتداا د ددةع ون كثيد د د ار م د ددن

التي يدور قولها الصرف تبند

د قدوانين صدوتية مرجعهدا دي ذلدك التد ثير المتبدادل

بين القروف قين تتآلف وتتصل بعضها ببعض.1
وبما أن موضوع
إننا نالقا أن أ

ب الصرف ال فاة المفردل وما ي أر

هذه التيي ار والتقوال

القدروف ببعضددها ،أو تد ثي ار القركددا
جاء

مباقث

يها من تييير وتقويدل دي بنيتهدا،

إن هي إال تيي ار صوتية ناتجدة دن تد ثي ار بعدض

بددالقروف أو تد ثي ار بعددض اوصدوا

ب الصرف مبنيدة دي أساسدها

د مدا تقدرره اوصدوا

بمددا يجاورهددا .ددذلك

مدن ققداقق ومدا ترسدمه مدن

قدود.
و ي ما ياص الّ هجدا
الّ هج ددا

ود ارس ددتها تد درتب باوصد دوا

كالصيغ والمفردا
مددن الجان د

ّإنهدا تتمتدع ب هميدة ااصدة دي الد ارسدا

الت ددي تك ددون أكث ددر رض ددة ل ت ددور م ددن ددروع اللي ددة اوا ددرى،

واوسالي  ،ضال

2

ذلك إن الجان

المن وق دي الليدة يمدارس قريدة أكثدر

ل
دوتية ارو ددا
الصد ّ
المكتددو  ،باإلضددا ة إل د أن ال يددة تصددادف ددي تركيباتهددا وتجمعاتهددا ّ

سياقية ال تاهر ي الكالب المكتو .2

1

الصدر ّيةع ون
الص ّ
دوتية و ّ
ّ

انار :الّ هجا العر ّبية ي القراءا
يوي ،ص.218
الصو ال ّ
دراسة ّ

القر ّنية ،ص.148
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و د هددذا اوسدداس ددإن ل هجددا

الصددر ّية
القباقددل تد ثي ار كبيد ار ددي توجيدده كثيددر مددن القوا ددد ّ

التي وضعها ال يويون اوواقل ،إذ إنندا سدنرى بعضدا مدن أصدول االسدتعماال
بعض الّ هجا  ،وزيادل

ذلك قد نجد التعددد دي الوجدوه واالاتال دا

مرده ي كثير من اومر إل ااتال ا
الصر ّية ّ
ّ

الّ هجا

يويدة قدد اقدتفا بهدا
ال ّ

الصدر ّية دي بعدض البند
ّ

العر ّبية.

ولعددل مددن أبددرز سددما

ل
دي المتنددامي الددذي لددب يقتصددر
ال يددة العر ّبيددة وتميزهددا ذلددك الثدراء ال فاد ّ

د المعجددب قد  ،بددل تعدددد

د تنميددة الليددة

روا ددده الفياضددة التددي تصد

ددي بقددر الليددة ام ددة

دي والتضدداد والق د
واسددتمرار قيويتهددا .ومددن هددذه الادواهر التدرادف والمشددترك ال فاد ّ

المكدداني والنقد

ل
الصدر ي
يوي ي جانبه ّ
الدالليع وثمة اواهر أارى تثري ال ية ي جانبها ّ
وجميعها تثري المعجب ال ّ
الصر ّية وتعددها.
البناقي ،ياهر ذلك ي أبنيتها ّ
الصددر ّية التدي تناولهددا اوافدش ددي كتابده معدداني
وسدنتناول دي هددذا الفصدل بعددض الادواهر ّ
القرن ومنها:
الثالثية:
المبحث األول :ظاهرة تناوب حركات األفعال
ّ
إن ل قركا

الصدر ّية ومدا ي د أر
أث ار كبي ار دي ّ
تييدر الصديغ ّ

والمعن د  ،واو عددال ال تا ددو م ددن التيي د ار ال ارقددة

يهدا مدن اادتالف دي الصديية

د د ميزانهددا ،ولعددل هددذا اق ددد إل د السددعة ددي

استعمالهاع لما ل فعل من قاب ية التصرف واالشتقاق.
ومن المع وب أن ال يويين اوواقل قدد قصدروا اوبدوا

الصدر ّية دي سدتة أبدوا
ّ

وهدي :البدا

اوول ( عددل ،يفعددل) ،والثدداني ( عددلِ ،
يفعددل) ،والثالددث ( عددل ،يفعددل) ،وال اربددع ( ِعددل ،يفعددل) والاددامس
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( عل ،يفعل) ،والسادس ( ِعلِ ،
الصدر ّية التدي هدي
يفعل) .1وهذا يعني ّأنهدب أهم دوا كثي ا
در مدن الصديغ ّ
تاددرج ددن هددذه اووزان ،هددذه اوب دوا

أشددبه بتقديددد المنا قددة الددذين ألزم دوا اوشددياء أن تدددال ددي

مقكمة ثقي ة وهذا ال يصح ي اللية أو ال هجةع ون ال هجة ال تقبل القدود.2

تقسيما

ول بيقة أثر كبير ي هذا االشتراك ،وهذا ما يؤكده كدالب أبدي زيدد ،إذ يقدول:
مدل وي ة أس ل ن هدذا البدا
قيس وتميب ّ



د مدا يستق ِسدن

ير ذلك .3

وي ددذكر الس دديو ي س ددب
ااتالف ليا

فد

صدييرهب وكبيدرهبع و درف مدا كدان منده بالضدب أولد ،

وما كان منده بالكسدر أولد  ،دب أجدد لدذلك قياسداع واّنمدا يدتكّب بده كد لل امدرئ مدنهب
ل
ويستاف ال

دي

يدا

اا ددتالف لي ددا

الع ددر نق ددال ددن اواف ددش يق ددول :ق ددال اواف ددش:

العر ّإنما جاء من قبل أن َّأول مدا وضدع

د ادالف وان كدان مسدوقا

د صدقة

وقياس .4
ولعل السر ي هذا االاتالف ي قركة ين الفعل يعود إل أن القباقل العر ّبية تات ف دي
دوتية ،وأن مددا وضددع مددن أب دوا
الصد ّ
ن قهددا بددااتالف ميولهددا ّ

وقوا ددد لهددذه القركددة يعددود إل د

مددل

ال يويين قين جمعوا اللية ،وصنعوا المعجب.5
جن ّي
وأ ق ابن ّ

ااتالف ال يا

 1انار :ال هجا العر ّبية ي التّراث ،ج ،4ص.449
 2انار :المصدر السابق ،ج ،4ص.449
 أي با  :عل يفعل ِ
ويفعل.
 3المزهر ي وب اللية وأنوا ها ،ج ،1ص.409-409
4
5
6

المصدر السابق ،ج ،1ص.41-44

َّ
الموقدل ،ص.199-191
انار :لهجة تميب وأثرها ي العر ّبية
الاصاقص ،ج ،1ص.294

(تداال ال يا ) ي قوله :ليا

تداا

ترّكب .6
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الم بي أن هذا التناو لب يكدن بسدب

االادتالف دي قركدة دين الفعدل واّنمدا

وذكر ال

كان نتيجة لعمل ال يويين الذين جمعوا اللية واص نعوا أبوا

او عال ا وا بين ن ق القباقل لهذه

او عال.1
أن الفعددل الثالثددي المجددرد بصدديية الماضددي لدده ثالثددة أبنيددة هددي ( :عددل و عددل
واالصددة ذلددك ّ
و ِعدل) نقددو( :ضدر وكددرب و ِدرح) ،2و د و ددق هدذه اوبنيددة ومضدار ها ت لفد
ورتب

هذه اوبوا

بقس

أبدوا

الفعددل السددتة،

كثرل االستعمال ي اللية.

قركة ين الفعل اوثر الواضح ي اهور هذه االاتال ا  ،ولذلك جاء أكثدر او عدال مدن
اوبوا

التي قدث يها تياير بين الماضي والمضارع ي قركة العين ،ي قين تكون او عال ممدا

تتفق يه قركة العين أقل من اوول.3
و ي ما ياص موقف اوافش دي كتابده معداني القدرن مدن هدذه الاداهرل ّإنده لدب ييفدل ذلدك
وكاند

لدده إشددا ار واضددقة إزاء اقفددة مددن او عددال التددي تناوب د

مضار ها من جهة أارى بين اوبوا

الستة ،إال أن اليال

معينة از قسما منها وأهمل قسما ار ،وهي ق ي ة انقصر

قركددة ماضدديها مددن جهددة ،وقركددة
د هدذه او عدال ّأنهدا تعدود إلد قباقدل
ي او عال ا تية:

1

َّ
الموقدل ،ص.199
انار :لهجة تميب وأثرها ي العر ّبية

3

بي .بيرو  :مؤسسة الرسالة .ص.11-14
الصوتي ل بنية العر ّبية رؤية جديدل ي ّ
الصبور ( .)1890المنهج ّ
انار :شاهين ،بد ّ
الصرف العر ّ

2

انار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،1ص.19
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 .0ضـ ّلِ :
(يض ُّل ويض ُّل):
ااهرل تناو قركا

الثالثية ي الفعل (ض ّل) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
او عال
ّ

ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :قددد ض د

إذا﴾ 1قددال :وقددال بعضددهب (ض د

(ضِ ) قال (تض لل) ومن قال (ض

) قال (ت ِ
ض لل) ونق أر بالمفتوقة .2

) وهمددا ليتددان .مددن قددال

ذكر اوافش ي النص السابق وجدود لهجتدين دي ك مدة (ض د ّل) :اوولد (ضد

) ،والثانيدة

دي (ضدِ ) إلد تمديب( ،ضد
القر ب ّ

) إلد أهدل

(ضِ ) ،ولب ينس

الّ هجدا

إلد قباق هدا .ونسد

القجدداز ددي قولدده :وقد ِدرئ( :ض دِ ) بِفددت ِح الد َّدالِب وكسد ِدرها ،وهمددا ليتد ِ
دان .قددال أبددو مد ِدرو بددن العددال ِء:
ضِ

الالِب لية ت ِم ٍيب ،وِهي ِقراءل يقي ب ِن وثَّدا ٍ و قدة ب ِدن مصدر ٍ
بِكس ِر َّ
ف ،واوولد ِهدي اوصد لح

الضدداللة ِ
داز ،وِهددي ِقددراءل الجمهد ِ
واو صدحع ِوَّنهددا ليددة أهد ِدل ال ِقجد ِ
الضددالل و َّ
دور .وقددال الجددوه ِريل :و َّ
ضد لد
أ ِ
ض د لل ،قددال الَّدده تعددال ﴿ :قددل إِن ض د

الرشد ِ
داد ،وقددد ض د
َّ

صيقة ،وأهل العالِي ِة يقولون :ضِ
نجٍد ،وِهي الف ِ

ِإَّنم دآ أ ِ
ض د لل

د نف ِسددي﴾ 3هد ِدذ ِه ليددة

–بالكسر -أ ِ
ض ّل .4

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي تناو قركا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

1

اونعاب ،ا ية.41 :

3

سب  ،ا ية.40 :

2

4

الثالثية ي الفعل (ضد ّل) ،وهدذا يددل
او عال
ّ

العر ّبية القديمة.

معاني القرن ،ص.212-214
السّنة و ي الفرقان ،ج ،9ص.289
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

أن اوافدش
د ّ
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 .2عـرشِ :
ويعرش):
(يعرش ُ
ااهرل تناو قركا

الثالثية ي الفعل (ض ّل) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
او عال
ّ

ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :وما كانوا ِ
يعرشون﴾ .1قال :وقال (وما كانوا يع ِرشون) و(يعرشون) ليتان
ِ
ِ
ِ
و(ينفر) .2
و(يعكف) ،و(ينفر)
و(يقشر) ،و(يعكف)
وكذلك (نب ِ ش) و(نب ش) ،و(يقشر)
ذكر اوافش ي النص السابق وجود لهجتين دي ك مدة ( ددرش) :اوولد (يع ِدرش) ،والثانيدة
(يعددرش) ،ولددب ينسد
ِ
(يعرش) إل القراءا

الّ هجددا

إلد قباق هددا .ونسد

دي لهجددة (يعددرش) إلد تمدديب ،ونسد
القر بد ّ

لهجددة

اص ٍدب( :يعرشدون) بِضدب ال َّدر ِ
ِ
ي قوله :وق أر ابدن ِ
اء .قدال
دام ٍر وأبدو بك ٍدر دن

ال ِكساقِ ليِ :هي لية ت ِم ٍيب .وق أر إِبر ِ
اهيب بن أبِي ب ة( :يعرشون) بتشديد الراء وضب الياء .3
قيدان اوندلسدي قدد نسد
أما أبدو ّ
وّ

لهجدة (يع ِدرش) إلد أهدل القجداز قدال :وقد أر ابدن دامر

وأبو بكر بضب الراء .وباقي السبعة و(القسن) و(مجاهد) و(أبو رجاء) بكسر الدراء هندا و دي النقدل.
وهي لية القجاز .4
ويتضح مما سبق أن صيية (يعرش) هي التي توا ق لهجة تميب يكون ( درش يعدرش) مدن
البا

اوول

لهجة تميب و

لهجة أهل القجاز من البا

الضب أكثر مناسبة مع لهجة تميب.

1

او راف ،ا ية.129 :

3

السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.219
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
تفسير البقر المقي  ،ج ،2ص.291

2

4

معاني القرن ،ص.221

الثاني ( رش ِ
يعرش) ،ولعل قركة
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي تناو قركا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

الثالثية ي الفعل ( درش) ،وهذا يدل
او عال
ّ

أن اوافش
ّ

العر ّبية القديمة.

 .2ركن( :ي ْرك ُن وي ْرُك ُن):
ااهرل تناو قركا

الثالثية ي الفعدل (ركدن) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
او عال
ّ

1
ونهدا مدن (ركدن)
ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :وال تركنوا إِلد الَّ ِدذين ا مدوا﴾  .قدال :وقدال (وال تركندوا) ّ

(يركن) وان شق

(وال تركنوا) وجع تها من (ركن) (يركن) .2

ق

ذكر اوافش ي النص السابق وجود لهجتين ي ك مة (ركن) :اوول
إل

قباق ها .ونس

(يركن) ،ولب ينس

الّ هجا

ولهجة (يركن) إل

قيس وتميب وأهل نجد ،ولهجة ( ِ
ركن) إل

(يركن) ،والثانية

أبو قيان اوندلسي لهجة (يركن) إل

قريش،

تميب ،ي قوله :وق أر الجمهور

(تركنوا) بفتح الكاف ،والماضي ِ
ركن بكسرها ،وهي لية قريش ،وقال اوزهري :هي اللية الفصق ،
و ن أبي مرو بكسر التاء
وروي

لية تميب ي مضارع

وقر قتادل و قة واوشه ،
ب ير الياء ،أ

ن أبي مر وتركنوا بضب الكاف ماضي ركن تقها ،وهي لية قيس وتميب ،وقال الكساقي

وأهل نجد :وشذ يركن بفتح الكاف ،مضارع ركن بفتقها .3

1
2
3

هود ،ا ية.112 :

معاني القرن ،ص.282

تفسير البقر المقي  ،ج ،4ص.419
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي تناو قركا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

الثالثية ي الفعل (ركن) ،وهذا يدل
او عال
ّ

أن اوافش
ّ

العر ّبية القديمة.

 .4وجـل( :يوجل وي ْيجل وياجل):
ااهرل تناو قركا

الثالثية ي الفعل (وجدل) ذكر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
او عال
ّ

1
ونده مدن (و ِجدل) (يوجدل) .ومدا كدان
ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :قالوا ال توجل﴾  ،قدالّ :

هددو (يفعددل) وتاهددر يدده ال دواو وال تددذه

كمددا تددذه

د ( ِعدل)

أمددا بنددو تمدديب
مددن (يد ِدزن) ون (وزن) ( عددل) .و ّ

ونه دب يقولددون ددي ( ِعددل) (تِفعددل) يكسددرون التدداء ددي (تفعددل) واولددف مددن (أ عددل)
يقولددون (تِيجددل) ّ
والنون من (نفعل) ...قال بعضهب (ييجل) ق بها ياء وترك التي قب ها مفتوقدة ك ارهدة اجتمداع السدكرل
والياءين .2
ذكر اوافش ي النص السابق وجود ثالث لهجا
والثانية (ياجل) ،ولب ينس
صاق

كتا

هذه الّ هجا

ي ك مة (وجل) :اوول

(توجل)،

إل قباق ها ،والثالثة (ييجل) ونسبها إل بني تميب .ونس

دقاقق التّصريف لهجة (توجل) إل

أهل القجاز ولهجة (ياجل) إل

بني امر،

ولهجة (ييجل) إل بني تميب ي قوله :ومنهب من يقول يوجل ويوجع ،وهي لية قجازية صيقة .3

1
2
3

القجر.42 :

معاني القرن ،ص.408-409

الضامن ،1 ،دمشق :دار البشاقر .ص.441
مقمد بن سعيد ( .)4002دقاقق التّصريف .تققيق :قاتب صالح ّ
المؤد  ،أبو القاسب بن ّ
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بنو تميب :يِيجل

الفراء :وهب بنو امر  .1وقال :وقال
وقال :ومنهب من يقول :ياجل وياجع ،قال ّ
يِيجع ،كسروا الياء ي هذا النوع ااصة .2

بي لهجة (يِيجل) لبني أسد قال :ولية القر ِن الواو (قالوا ال توجدل) ومدن قدال:
القر ّ

ونس

(يِيجددل) بِكسد ِدر اليد ِ
داء ِهددي

د ليد ِدة بنِددي أسد ٍدد ،دِإَّنهب يقولددون :أنددا إِيجددل ،ونقددن نِيجددل ،وأند

تِيجددل،

كلها بِالكس ِر .3
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي تناو قركا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

الثالثية ي الفعل (وجل) ،وهذا يدل
او عال
ّ

أن اوافش
ّ

العر ّبية القديمة.

 .5قنـطِ :
(يقنط ويق ُنط ويقنط):
ااهرل تناو قركا

الثالثيدة دي الفعدل (قدن ) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
او عال
ّ

4
ونه دا مددن (قددن ) (يقددنِ ) ،وقددال
ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :ومددن يقددن ِمددن َّرقمد ِدة ربد ِده﴾  .قددالّ :

بعضهب (يقن ) مثل( :يقتل) ،و(يقن ) مثلِ ( :ب) (يع ب) .5
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود ثددالث لهجددا
والثانيددة (يقددن ) ،والثالثددة (يقددن ) ،ولددب ينسد
هذه ال هجا

إل القراءا

هددذه الّ هجددا

ي قوله :وق أر ابن وثا

1

دقاقق التّصريف :ص.441

3

السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.229
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

5

معاني القرن ،ص.408

2

المصدر السابق :ص.441

4

القجر ،ا ية.41 :

ددي ك مددة (قددن ) :اوول د (يقددنِ )،

إلد قباق هددا .ونسد

أبددو قيددان اوندلسددي

و قة ،واو مش وروي

دن أبدي مدرو مدن
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النقويان واو مدش ومدن يقدن  ،و دي الدروب والزمدر بكسدر الندون ،وبداقي
القن ين من قن يقن  ،وق أر ّ
السبعة بفتقها ،وزيد بن
صدداق

ونس د

بضمها .1

ي واوشه

اإلتق دداف لهجددة (يق ددن ) إل د أه ددل القجدداز وأس ددد ددي قول دده :د بو م ددرو،

والكس دداقي ،وك ددذلك ويعق ددو وا ددف ،بكس ددر الن ددون ،وا قه ددب اليزي دددي ،والقس ددن واو م ددش .والب دداقون
بفتقها ،كد( ب يع ب) ليدة يده ،واوول كدد(ضر يضدر ) ليدة أهدل القجداز ،وأسدد ،وهدي اوكثدر لدذا
الفتح ي الماضي ي قوله تعال ﴿ :من بعد ما قن وا﴾.3 2

أجمعوا

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي تناو قركا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

الثالثية ي الفعل (يقدن ) ،وهدذا يددل
او عال
ّ

أن اوافدش
د ّ

العر ّبية القديمة.

 .1ح َّـل( :ي ِح َّل وي ُح َّل):
ااهرل تناو قركا

الثالثيدة دي الفعدل (قد َّدل) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
او عال
ّ

دي تفسدديره لقولده تعددال ِ ﴿ :
يق َّدل
بعضهب (يق َّل)

دديكب ضدبي﴾ .4قددال :وقدال ( ي ِقد َّدل) و سدره

د (ي ِجد ) وقددال

(النزول) ضب .5

ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود لهجتددين ددي ك مددة (ق د َّل) :اوول د (ي ِقد َّدل) ،والثانيددة
(يق َّل) ولب ينس

1
2
3
4
5

الّ هجدا

إلد قباق هدا .ونسد

تفسير البقر المقي  ،ج ،4ص.229
الشورى ،ا ية.49 :

إتقاف ضالء البشر بالقراءا
ه ،ا ية.91 :

معاني القرن ،ص.422

اوربعة شر ،ج ،4ص.199-199

أبدو قيدان اوندلسدي هدذه الّ هجدا

إلد القدراءا

دي
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داز والمِديند ِدة والبصد ِ
امددة قددرِأل ال ِقجد ِ
درل والكو د ِدة ( :ي ِقد َّدل
قولدده :واات ف د ِ القددرأل ِددي ِقددراء ِل ذلِددكع ق أرتدده َّ
يكب) بِكس ِر الق ِ
اء( ،ومن يقِل) بِكس ِر الالَِّب .ووجَّهوا معناه إِل  :ي ِجد
جما ةٌ ِمن أه ِل الكو ِة ( :ي ِق َّل
يقع وين ِزل

در ذلِدك
ديكب ضدبِي .وق أ

يكب) بِضب الق ِ
اء .ووجَّهوا ت ِوي ه إِل ما ذكرنا دن قتدادل ِمدن أَّنده:

يكب ضبِي .1

ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي تناو قركدا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

الثالثيدة دي الفعدل (قد َّل) ،وهدذا يددل
او عدال
ّ

أن اوافدش
د ّ

العر ّبية القديمة.

 .1حـرصِ :
(حرص وحرص):
ا دداهرل تن دداو قرك ددا

الثالثي ددة ددي الفع ددل (قد ددرص) ذك ددر اواف ددش اووسد د ه ددذه
او ع ددال
ّ

الااهرل ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :إِن تق ِرص

2
ونها من (قرص)
هداهب﴾  .وقال (إِن تق ِرص) ّ

(يق ِرص) .3
ذكر اوافش ي النص السابق وجود لهجتين ي ك مة (قرص) :اوول ( ِ
قرص) ،والثانية
(قددرص) ولددب ينس د

الّ هجددا

إل د قباق هددا .ونس د

أبددو قيددان اوندلسددي لهجددة (قد ِدرص) إل د أهددل

القجدداز ددي قولدده :وِددي قولِد ِده( :إِن تقد ِدرص) .ليتد ِ
دانع ِمددن العددر ِ مددن يقددول :قددرص يقد ِدرص .بِفددت ِح

1

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،11ص.141-144

3

انار :معاني القرن ،ص414

2

النقل ،ا ية.29 :
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اء ِي عل وكس ِرها ِي يف ِعل .وق ِدرص يق ِدرص .بِكس ِدر ال َّدر ِ
الر ِ
اء ِدي ِعدل ،و ت ِقهدا ِدي يفعدل .وال ِقدراءل
َّ
الفت ِح ِي الم ِ
اضي ،والكس ِر ِي المستقب ِل ،وِهي لية أه ِل ال ِقج ِاز .1
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
اا ددتالف ال هج ددا

ددي تن دداو قرك ددا

اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا

الثالثي ددة ددي الفع ددل (ق ددرص) ،وه ددذا ي دددل
او ع ددال
ّ
العر ّبية القديمة.

يتضددح مددن النصددوص السددابقة التددي ورد
الصدديغ واوب دوا
اات ف

الّ هجا

ددن اوافددش أن ده كددان

د بينددة مددن ااددتالف

الص ددر يون ددي مددا بع ددد لكثيددر مددن او ع ددال ،نددرى أ ع دداال
الص ددر ّية التددي وضددعها ّ
ّ

صييها وتصريفاتها وهي ي أ بها تعود الاتالف لهجا

جداء قسددب منهددا

أن
دد ّ

القباقل وكذلك أشار إل قدراءا

د هددذه الصديغ هددب أجددازوا أ بهددا ولددب ي عندوا بهددا ،إال مددا رأوه ق دديال .وياهددر أثددر

الصر ّية وااصة ي مجال أبوا
واضقا ي توجيه كثير من القوا د ّ

الفعل.

المبحث الثاني :المشتقات :ظاهرة أسماء الزمان والمكان:
أوال :مفهوم االشتقاق :هو

ونه بدارل دن توليدد لدبعض اولفداا مدن بعدض،
ب ت بيقيع ّ

والرجوع بها إل أصل واقد ،يقدد مادتها ،ويوقي بمعناهدا المشدترك اوصديل ،مث مدا يدوقي بمعناهدا
الااص الجديد .2

1
2
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ويعد االشتقاق من وساقل نمو اللية وثراقها ،إذ بوسا ته تنمو ال يا

وتتسع ،يزداد ثراؤها

ي المفردا  ،تتمكن به من التعبير ن الجديد من او كار ،والمستقدث من وساقل القيال .1
الصر يين أاذ ك مة من أارى بندوع تيييدر مدع التناسد
واالشتقاق ي نار ّ

دي المعند  .أو

استاداب العنصر المتيير –أساسا -وهو القركا  ،لتشايص معن المادل ي صيية مرادل.2
الصر يون إل
وقد أشار ّ
كت

الصرف والمعجما

هجية ي مجدال اسدتعمال المشدتقا
اقفة من الاواهر الّ ّ

يوية وكت
ال ّ

اللية اوارى .كما ذكدر اوافدش اووسد

القرن العديد من مساقل صر ية متع قة بالمشتقا

تناولتهدا

دي كتابده معداني

وس رض منها أسماء الزمان والمكان.

ثانيا :ظاهرة أسماء الزمان والمكان:
يصدداخ هددذان االسددمان مددن الفعددل الثالثددي

د وزن (مفعددل وم ِ
فعددل) بفددتح العددين وكسددرها

ل داللددة

د زمددان وقددوع الفعددل أو مكاندده ،ويقددول الرضددي :ا ددب ّأنه دب ]ك د ّنهب[ ]ك دانوا[ بن دوا الزمددان

والمكان

المضارع ،كسروا العين ي مدا كدان مضدار ه مكسدور العدين ،و تقوهدا يمدا مضدار ه

ونده لدب يد
مفتوقها ،إّنما لب يضدموها يمدا مضدار ه مضدمومها نقدو يقتدل وينصدر ّ
ير هذا البا

نادر كمكرٍب ومعو ٍن
مفع ٌل ّإال ا

دي الكدالب دي

ما ذكرنا ،ب يقم وا مدا َّأدى إليده قيداس كالمهدب

بناء نادر ي ير هذا البا  ،و ِدل إل أقد ال فادين مفع ٍدل ومف ِع ٍدل ،وكدان الفدتح أا َّ
دف قمدل
يه .3

1
2
3

بد التّوا  ،رمضان .)1888( ،صول ي قه العر ّبية ،1 .القاهرل :مكتبة الاانجي .ص.480

بي ،ص.24
الصوتي ل بنية العر ّبية رؤية جديدل ي ّ
انار :المنهج ّ
الصرف العر ّ
شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،1ص.191
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أمددا صدديا تهما مددن يددر الثالثددي يصدداخ
وّ

د المضددارع مددع إبدددال قددرف المضددار ة ميمددا

مض ددمومة و ددتح م ددا قب ددل ا ا ددر ،وهم ددا به ددذا ال ددوزن يتفق ددان م ددع المص دددر الميم ددي وك ددذلك م ددع اس ددب
المفعول ،إال أن السياق هو الذي يقدد الداللة.1
 الم ْنسك والم ْن ِسك:ااهرل تناو أسماء الزمدان والمكدان دي ك مدة (منسدك) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل
ِ
ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :وأ ِرندا من ِ
(المناسدك)( :من ِسدك) مثدل (مس ِدجد) ويقدال
اسدكنا﴾ .2قدال :وواقدد
أيضا( :منسك) .3
ذكر اوافش ي النص السابق وجود لهجتين ي ك مدة (منسدك) :اوولد (من ِسدك) ،والثانيدة
هجيدة .ونسد
(منسك) ،ولب ينسبها إل قباق هدا واكتفد بدذكر هدذه الاداهر الّ ّ

ال ّبدري لهجدة (من ِسدك)

إل د أهددل القجدداز ،ولهجددة (منسددك) إل د أسددد ددي قولدده :و يدده ليتددان( :من ِسددك) بكسد ِدر السد ِ
دتح
دين و د ِ
دتح المد ِ
المد ِ
ديب والسد ِ
ديب ،وذلددك مددن ليد ِدة أهد ِدل القجد ِ
دين جميعددا ،وذلددك مددن ليد ِدة أسد ٍدد .وقددد
داز ،و(منسددك) بفد ِ
قرئ بال يتين جميعا .4
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
ااتالف ال هجا

ي ااهرل أسدماء الزمدان والمكدان دي ك مدة (منسدك) ،وهدذا يددل

كان مدركا ااتالف الّ هجا

1
2
3
4

أن اوافدش
د ّ

العر ّبية القديمة.

بي ،ص.140
الصوتي ل بنية العر ّبية رؤية جديدل ي ّ
انار :الكتا  ،ج ،2ص .81-80وانار :شرح شا ية ابن القاج  ،ج ،1ص .191وانار :المنهج ّ
الصرف العر ّ
البقرل ،ا ية.149 :

معاني القرن ،ص.492-492
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 الم ْرفق والم ْرِفق:ااهرل تناو أسماء الزمان والمكان ي ك مة (ر ق) ذكر اوافش اووس هذه الاداهرل دي
تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :مددن أمد ِدركب مر قددا﴾ .1قددال :أي :شدديقا يرت ِفقددون بِد ِده مثددلِ :
(المق ددع) و(مرِقددا)
جع دده أسددما ك د (المسد ِدجد) أو يكددون ليددة يقولددون( :ر ددق) (ير ددق) .وِان شددق

(مر قددا) يريدددِ :
(ر قددا) ولددب

تقرأ.2 .
ذكددر اوافددش اووس د لهجتددين ددي ك مددة (ر ددق) :اوول د (المر ددق) ،والثانيددة (المرِددق) ،ولددب
ينسبها إل قباق ها .ونسبها ال ّبدري إلد القدراءا

دي قولده :وكدان بعدض نق ِدويي أه ِدل البصدرِل يقدول

ِدي قولِد ِده﴿ :مدن أمد ِدركب مر قدا﴾ شدديقا ترت ِفقدون بِد ِده ِمثدل ال ِمق د ِدع ،ومرِقدا جع دده اسدما كالمسد ِدجِد ،ويكددون
لية ،يقولون :ر ق ير ق مر قا ،وِان ِشق

مر قا ت ِريد ِر قا ولب يق أر .وقِد اات ف ِ الق َّراء ِي ِقدراء ِل ذلِدك.

ديب وكس ِدر الف ِ
امة ق َّدر ِ
اء أه ِدل المِدين ِدة( :ويهيدئ لكدب ِمدن أم ِدركب مر قدا) بِفدت ِح ال ِم ِ
امدة
داء ،وق أرتده َّ
ق أرته َّ
(مر قا) بِكس ِر ال ِم ِيب و ت ِح الف ِ
ق ِي ال ِمصري ِن ِ
ق َّر ِ
اء ال ِع ار ِ
اء .3
صاق

ونس

كتا

الد ّر المصون لهجة (المرِق) إل أهل القجاز ي قوله :وقكي دن
ّ

الفد َّدراء َّأندده قددال :أهددل القجدداز يقولددون( :مر قددا) بفددتح المدديب وكسد ِدر الفد ِ
داء يمددا ارتفق د

ِ
ويكسددرون
بدده،

ِمر ق ا ِإلنسان ،والعر بعد يك ِسرون الميب منهما جميعا  .وأجاز معاذ تح الميب و ِ
مصدر
الفاء ،وهو
ٌ
كالمضر ِ والمقت ِل .4

1

الكهف ،ا ية.11 :

3

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،14ص.192

2

4

معاني القرن ،ص.444
الدّر المصون ي
ّ

وب الكتا

المكنون ،ج ،9ص.241
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ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
ااددتالف ال هجددا

ددي ادداهرل أسددماء الزمددان والمكددان ددي ك مددة (ر ددق) ،وهددذا يدددل

كان مدركا ااتالف الّ هجا

أن اوافددش
د ّ

العر ّبية القديمة.

المبحث الثالث :ظاهرة التذكير والتأنيث:
يويدة التدي تشدترك يهدا ال يدا
ااهرل التذكير والت نيث مدن الادواهر ال ّ
رف اإلنسان الفرق بين الذكر واونث منذ القدب ،وانعكس أثر ذلك

البشدرية جمعداء ،قدد

ليتده .والسداميون القددام

المؤنث ي اللية ،ال بوسي ة نقوية ،ولكن بك مة ل مذكر وك مة أارى مدن
كانوا يفرقّون بين المذ ّكر و ّ
أصل ار ل مؤنثع في اللية العر ّبية مثال( :قمار) ل مذكر ،ي مقابل (أتان) ل مؤنث مدن القميدر،
و(قصان) ل مذكر ،ي مقابل ( رس) ونث القصان ،و( الب) ل مذكر ،دي مقابدل (جاريدة) لألنثد
و ير ذلك .1
وقددد د ّدد بعددض

مدداء العر ّبيددة التددذكير أصددال ددي الليددة ،والت نيددث ددرع

يدده ،وهددذا مددا أراده

شيء ،والشيء يذ ّكر،
اتص بعد ،ك لل مؤنث
سيبويه ي قوله :إن اوشياء كَّها أص ها التذكير ثب ت ل
ٌ
أن النكدرل هددي أشد ّدد تم ّكنددا مددن المعر ددةَّ ،
التددذكير ّأول ،وهددو أشد ّدد تم ّكنددا ،كمددا َّ
ون اوشددياء َّإنمددا تكددون
أشد تم ّكنا ندهب .2
نكرل ثب َّ
أشد تم ّكنا ندهب ،اوول هو ّ
تعرف ،التذكير قبل ،وهو ّ

1
2

المؤنث .تققيق :رمضان بد التوا  ،مصر :م بعة دار الكت  .ص( 29مقدمة المققق).
اونباري ،أبو البركا ( .)1890الب ية ي الفرق بين المذ ّكر و ّ
الكتا  ،ج ،2ص.421
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وقد ناقش إبراهيب أنيس مس لة الت ور ال يوي والمقا اة

د القدديب بدين ليدة أهدل القضدر

وأهددل الباديددة ،ووصددل إلد أن ددي كددل منهمددا وامددل تجديددد و وامددل مقا اددة ،يددر أن قددول الت ددور
والتجديد ي البيقة القضرية ليس

كقوتها ي البيقة البدوية.1

ووجدددنا الفد ّدراء قددد ألمددح إل د أن القجددازيين والتميميددين لددب ي تزم دوا قالددة واقدددل ددي الت نيددث
والتذكير ،بل قد ارجوا ي بعض اوقيان ما رف نهب ،وهذا ما ذكره ي قولده :كدل جمدع كدان
واقدته بالهاء وجمعه ب رح الهاء ،إن أهل القجداز يؤنثونده وربمدا ذ ّكدروا ،واو د
وأهل نجد يذ ّكرون ذلك وربما أنثوا ،واو

ديهب الت نيدث.

يهب التذكير .2

ويتضددح ممددا سددبق أن مس د لة االاددتالف بددين الّ هجددا
تعددود إلد ااددتال هب ددي النادرل إلد اوشددياء ،وان كاند

العر ّبيددة ددي مس د لة التددذكير والت نيددث

بعددض القباقددل العر ّبيددة قددد تابعد

ددي ت نيددث

وندده ال يمكددن ل قباقددل العر ّبيددة أن تنفصددل ددن
بعددض اوسددماء وتددذكيرها المددوروث السددامي القددديبّ ،
ماضيها ال يوي.
و ددي مددا يد تي ددرض وشددهر اولفدداا التدي ذكرهددا اوافددش اووسد

ددي كتابدده معدداني القددرن

والتي يها لهجتان (التذكير والت نيث):
 السبيل:ذكر اوافش ك مة (السبيل) وأشار إل وجود االف لهجي ي أماكن متعددل وهي:

1
2

انار :ي الّ هجا العر ّبية ،ص.90-99
المؤنث .تققيق :رمضان بد التوا  ،4 ،القاهرل :دار التراث .ص.81
و
ر
ك
المذ
الفراء ،أبو زكرّيا يقي بن زياد (.)1880
ّ
ّ
ّ
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در
 .1ذكددر اوافددش اووس د هددذا الاددالف ال هجددي ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :اهد ِددنا الصد ا
المسددت ِقيب﴾ .1قددال :وأهددل القجدداز يؤنثددون (الص د ار ) كمددا يؤنثددون (ال ريددق) و(الزقدداق) و(السددبيل)
و(السوق) و(الكالّء) .وبنو تميب يذ ّكرون هذا ك ه .2
و ي النص السابق يذكر اوافش الّ هجا

الواردل ي ت دك اولفداا وينسد

ت نيثهدا إلد أهدل

القجاز ،وتذكيرها إل بني تميب.
 .4وذكددر اوافددش اووس د الاددالف ال هجددي ددي ك مددة (السددبيل) ددي تفسدديره لقولدده تعددال :
داز يقولد دونِ :
ون أه ددل القج د ِ
﴿ولتس ددتبِين سد دبِيل المج د ِدرِمين﴾ .3ق ددالَّ :
السد دبِيل) وق ددال بعض ددهب:
(ه ددي َّ
دي -صد
(ولتستبين) يعندي النب ّ

اهلل

يده وسد ب .-وقدال بعضدهب﴿ :ولِيسدتبِين سدبِيل﴾ 4دي ليدة بندي

تميب .5
و ددي الددنص السددابق يددذكر اوافددش الّ هجددا

الدواردل ددي ك مددة (السددبيل) وينسد

ت نيثهددا إلد

أهل القجاز ،وتذكيرها إل بني تميب وأهل نجد.
ِ
ِ
ِ
اء ق ِرقد
ويوا قه ي ذلك ال ّبري ي قوله :وأ َّما القدراءل دي قولِده( :ولِتسدتبِين) سدو ٌ

بِالتَّ ِ
داء أو

ِ
بِالي ِ
ديب وأهددل نجد ٍدد ،و ِمددنهب مددن يؤنددث (ال َّسدبِيل) ،وهددب
داءع ِو َّن ِمددن العددر ِ مددن يددذكر َّ
(السدبِيل) ،وهددب تم ٌ
ان مشهورت ِ
ان ِي قرِأل اومص ِار ،وليت ِ
ان مست ِفيضت ِ
أهل ال ِقج ِاز ،وهما ِقراءت ِ
ان ِمن ليا ِ العر ِ .6

1

الفاتقة ،ا ية.1 :

3

اونعاب ،ا ية.44 :

5

معاني القرن ،ص.214

2

4

6

معاني القرن ،ص.124
اونعاب ،ا ية .44 :ي المصقف (ولتستبين).

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،8ص.499
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أقمددد بددن يوسددف التددذكير إل د أهددل نجددد قددال :وهددذه الق دراءا

ونس د

داق درل

د تددذكير

(السبيل) وت نيثه وتع َّدي (استبان) ول ِزومه .وايضداح هدذا أن ليدة نجدد وتمديب تدذكير (السدبيل) ،و يده
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
دي يتَّ ِاددذوه س دبِيال﴾ ،1ليددة
قولدده تعددال ﴿ :وِان يددروا س دبيل الرشددد ال يتا دذوه س دبيال وِان يددروا س دبيل اليد ّ
القجاز الت نيث ،و يه﴿ :قل هذه سبي ي﴾.3 2
 .2وذكددر اوافددش اووس د الاددالف ال هجددي ددي ك مددة (السددبيل) ددي تفسدديره لقولدده تعددال :
﴿و

ِ
السبِ ِ
السبيل وَّنها مؤنثة ي لية أهل القجاز .5
يل﴾ .4قال :ومن
الَّ ِه قصد َّ
و ددي الددنص السددابق يددذكر اوافددش الّ هجددا

الدواردل ددي ك مددة (السددبيل) وينسد

ت نيثهددا إلد

أهل القجاز.
دي قددال :والسددبيل واقدددل بمعن د الجمددع ،ولددذلك َّأنددث الكنايددة قددال:
ووا قدده ددي ذلددك القر بد ّ
(ومنها) ،والسبيل مؤنثة ي لية أهل القجاز .6
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل التذكير والت نيث ي ك مة (السبيل) ،وهذا يدل

مدركا ااتالف الّ هجا

1
2
3
4
5
6

العر ّبية القديمة.

او راف ،ا ية.121 :

يوسف ،ا ية.109 :
الدّر المصون ي
ّ
النقل ،ا ية.8 :

وب الكتا

معاني القرن ،ص.411

المكنون ،ج ،2ص.144

السّنة و ي الفرقان ،ج ،14ص.481
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

أن اوافش كان
ّ
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 الصراط:ااهرل التذكير والت نيث دي ك مدة (الصد ار ) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل دي تفسديره
در المس ددت ِقيب﴾ .1ق ددال :وأه ددل القج دداز يؤنث ددون (الصد د ار ) كم ددا يؤنث ددون
لقول دده تع ددال ﴿ :اه د ِددنا الص د ا
(ال ريق) و(الزقاق) و(السبيل) و(السوق) و(الكالّء) .وبنو تميب يذ ّكرون هذا ك ه .2
نس

اوافدش اووسد

دي الدنص السدابق ت نيدث (الصد ار ) إلد أهدل القجداز وتدذكير ك مدة

(الص ار ) إل بني تميب .ووا قه أبو قيان اوندلسي دي هدذا العدزو دي تفسديره لك مدة الصد ار

قدال:

ويددذكر ويؤنددث ،وتددذكيره أكثددر .وقددال أبددو جعفددر ال وسددي :أهددل القجدداز يؤنثددون الص د ار كددال ريق
والسبيل والزقاق والسوق ،وبنو تميب يذكرون هذا ك ه .3
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل التذكير والت نيث ي ك مة (الص ار ) ،وهذا يدل

مدركا ااتالف الّ هجا

أن اوافش كان
ّ

العر ّبية القديمة.

 ال ّن ْحـل:النقددل) ذكددر اوافددش اووس د هددذه الادداهرل ددي تفسدديره
ادداهرل التددذكير والت نيددث ددي ك مددة ( ّ
النق ِل أ ِن اتَّ ِا ِدذي ِمدن ال ِجب ِ
لقوله تعال ﴿ :وأوق ربلك إِل َّ
دال بيوتدا﴾ :4قدال:

1

الفاتقة ،ا ية.1 :

3

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.24

2

4

معاني القرن ،ص.124
النقل ،ا ية.19 :

د الت نيدث دي ليدة
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أهل القجاز .و يدرهب يقدول( :هدو النقدل) وكدذلك كد ّل جمدع لديس بينده وبدين واقدده إال (الهداء) نقدو:
(الب لر) و(الش ِعير) ،هو ي ليتهب مؤنث .1
ونسد

دي
اوافددش اووسد ت نيددث ك مددة ّ
(النقددل) إلد أهددل القجدداز ،ووا قدده ددي ذلددك القر بد ّ

النق ِل) بِفدت ِح الق ِ
قال :وق أر يقي بن وثَّا ٍ (إِل َّ
داء .وسدمي نقدالع ِو َّن الَّده َّدز وج َّدل نق ده العسدل
الَّ د ِذي ياددرج ِمنددهع قالدده َّ
النقددل و َّ
الزَّجدداج .الجددوه ِريل :و َّ
النق ددة :الد َّددبر ،يقددع

د الد َّدذك ِر واونث د  ،قتَّد

النقل يؤَّنث ِي لي ِة أه ِل ال ِقج ِاز ،وك لل جم ٍع ليس بينه وبين و ِ
يقال :يعسو ٌ  .و َّ
اقِد ِه إِ َّال الهاء.2 .
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
اادتالف ال هجددا

النقددل) ،وهدذا يدددل
ددي ادداهرل التدذكير والت نيددث ددي ك مددة ( ّ

مدركا ااتالف الّ هجا

أن اوافددش كددان
د ّ

العر ّبية القديمة

الهـدى:
 ُذكر اوافش ك مة (الهدى) وأشار إل وجود االف لهجي ي أماكن متعددل وهي:
 .1ااهرل التذكير والت نيث ي ك مة (الهدى) ذكر اوافش اووس هذه الااهرل ي تفسديره
در المس ددت ِقيب﴾ .3ق ددال :وأه ددل القج دداز يؤنث ددون (الصد د ار ) كم ددا يؤنث ددون
لقول دده تع ددال ﴿ :اه د ِددنا الص د ا
(ال ريق) و(الزقاق) و(السبيل) و(السوق) و(الكالّء) .وبنو تميب يذ ّكرون هذا ك ه .وبندو أسدد يؤنثدون
(الهدى) .4

1

معاني القرن ،ص.412

3

الفاتقة ،ا ية.1 :

2

السّنة و ي الفرقان ،ج ،14ص.214
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

4

معاني القرن ،ص.124
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ذكددر اوافددش اووس د ت نيددث ك مددة (الهدددى) ونسددبه لبنددي أسددد ،ووا قدده ددي ذلددك أبددو

ددي

القالي ولكن ذكر أن بعض بني أسد تؤنث قال نقال ن أبي قاتب :الهدى مذ ّكر ي جميع ال يدا
إال ّأنهدب ذكدروا أن بعدض بنددي أسدد تؤندث الهددى تقددول هددى قسدنة ،وال ِ
أقد ل
ق ذلددك  .1دي قدين نقددل
الفراء أن (بعض بني أسد) يؤنثون لفاة الهدى ي قوله :قال الف َّدراء :بعدض
أبو جعفر ّ
الن ّقاس ن ّ
بنِي أسٍد تؤنث الهدى ،تقول :هِذ ِه هدى قسنةٌ .2
 .4ااهرل التذكير والت نيث ي ك مة (الهدى) ذكر اوافش اووس هذه الااهرل ي تفسديره
لقوله تعال ِ ِ ﴿ :
يه هدى ل متقين﴾ .3قال :قد ق أر بعض القراء ﴿ ِيه هدى﴾ د ب الهداء اوولد

دي

ونهما التقتا وهما مثالن .وز مدوا أن مدن العدر مدن يؤندث (الهددى) .ومدنهب مدن يسدكن
هاء (هدى) ّ
هاء اإلضمار ل مذكر ...وهذا ي لية أسد السرال ز موا كثير .4
و ددي الددنص السددابق نسد
الّ هجا

اوافددش ال هجددة اوايدرل إلد أسددد السدرال ،لددب ينسد

مددا تبقد مددن

ث .قال الف َّراء :بعدض
بي قال :الهدى لفاٌ مؤَّن ٌ
إل أصقابها واكتف بذكرها .ونسبها القر ّ

بنِددي أس د ٍدد تؤن ددث اله دددى ،تق ددول :ه د ِدذ ِه ه دددى قسددنةٌ .وق ددال ال قي ددانِ لي :ه ددو م ددذ َّكٌر ،ول ددب يع ددر ِ ،وَّن دده
ف ،وبِيي ِر قر ٍ
مقصور ،واولِف ال تتق َّرك ،ويتع َّدى بِقر ٍ
ف .5
ٌ
ددي نددص اوافددش السددابق يتضددح اوثددر ال هجددي ددي توجيدده القوا ددد الصددر ية لمددا ذك دره مددن
اادتالف ال هجدا

دي اداهرل التدذكير والت نيدث دي ك مدة (الهددى) ،وهدذا يددل

مدركا ااتالف الّ هجا

العر ّبية القديمة.

1

القالي ،أبو ي إسما يل بن القاسب ( .)1894البارع ي اللية .تققيق :هاشب ال ّعان ،1 ،بيرو  :دار القضارل العر ّبية.122 .
إ ار القرن ،ص.19-19

4

معاني القرن ،ص.142-144

2
3

5

البقرل ،ا ية.4 :

السّنة و ي الفرقان ،ج ،1ص.429
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

أن اوافدش كددان
د ّ
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كان هذا رضا وشهر اولفاا التي ذكرهدا اوافدش اووسد
ورد

دي كتابده معداني القدرن والتدي

د د لهجت ددين :اوولد د بالت ددذكير واوا ددرى بالت ني ددث ،وق ددد وج دددنا قس ددما منه ددا ق ددد ددزي إلد د

أصقابه ،ي قين أ ِ
همل العزو ي بعض المفردا .
يتضح من االل النصوص السابقة أن مسد لة التدذكير والت نيدث ال يمكدن الجدزب بهدا ،هنداك
بعض المفردا

قد تراوق

بين التذكير والت نيث ي ال هجة الواقدل ،ولذلك تعتمد هذه المس لة

النارل إل اوشياء دبعض اوشدياء يرونهدا مدذكرل قكمدوا
قكموا

د

يهدا بالتدذكير وهنداك أشدياء يرونهدا مؤنثدة

يها بالت نيث.
المبحث الرابع :ظاهرة التسكين والتحريك:
من المع وب أن الّ هجا

العر ّبية قدد اات فد

بالسدكون أب

دي ن دق دين الك مدة سدواء أكاند

بالقركددة ،وهددو ددي اوصددل متقددرك ،وهددذا مددا أدركدده سدديبويه ددي قولدده :وذلددك قددولهب ددي ِاد ٍدذ :اد ٌذ،
الرجل :كرب ،و ي ِب:
و ي كبٍِد :كب ٌد ،و ي ضٍد :ض ٌد ،و ي َّ
الرجل :رج ٌل ،و ي كرب ّ
لية بكدر بدن واقدل ،وأن ٍ
داس كثيدر مدن بندي تمديب  .1و دل ذلدك دي قولده :واّنمدا قم هدب
كره دوا أن ير ع دوا ألسددنتهب ددن المفتددوح إل د المكسددور ،والمفتددوح أاد ل
دف

دب ،وهدي

د هدذا َّأنهدب

دديهب ،كره دوا أن ينتق دوا مددن

اواف إل اوثقل .2
ويددذكر أقمددد
جنق

1
2
3

ددب الدددين الجندددي أن ّدة التسددكين ددي اوسددماء واو عددال التافيددف ،3ولددذلك

ونها تجنح إل السر ة ي اوداء.
لها بعض القباقل البدوية ومنها تميبع ّ

الكتا  ،ج ،2ص.112

المصدر السابق ،ج ،2ص.112

انار :اّل هجا

العر ّبية ي التّراث ،ج ،1ص.421-424
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جن ّي ااهرل التسكين والتقريك و ّبر نها بك متي (التثقيل والتافيف) ،1وهذا مدا
وأدرك ابن ّ
الد ارسدة القديثددة ل مقدا ع المفتوقددة والمقف ددة،
ره قسداب النعيمددي قيدث قددال :وهدو مددا يتفددق تمامدا مددع ّ
والمق ع المقفل الذي يؤدي إل ااتصار الجهد يؤدي ي الوق

نفسه إل ااتصار الزمن ي ن ق

الك مة ،ولذلك كان إسكان المتقرك متفقا مع بيعة البداول التي تميل إل السر ة ي الن ق .2
ويرى إبراهيب أنيس أن معاب الّ هجدا

العر ّبيدة تنفدر مدن تدوالي المقدا ع المتقركدة يدر ّأنهدا

تات ف ي نسبة هدذا النفدور ،دبعض القباقدل تدؤثر المقدا ع السداكنة

د المقدا ع المتقركدة ،ومنهدا

قبي ة تميب التي تؤثر تسكين وس الك مة المتقرك ،ي قين تميل القباقدل المتقضدرل بوجده داب إلد
تققيق أصوا

الك مة ك ها ،وا

وقددد ذكددر اوافددش اووسد

اء كل صو ققه ي الن ق.3
ددي كتابدده معدداني القددرن ألفااددا جدداء

بتسددكين العددين وتقريكهددا

وهي:
شرة – ع ِشرة:
 .0ع ْ
اداهرل التسددكين والتقريدك ددي ك مددة ( شدرل) ذكددر اوافدش اووسد هددذه الاداهرل ددي تفسدديره
4
ِ
أمدا أهدل القجداز
لقوله تعدال  ﴿ :دانفجر منده اثنتدا شدرل يندا﴾  .قدال :يكسدر الشدين بندو تمديب ،و ّ

يسكنون ﴿اثنتا شرل ينا﴾ .5

1

انار :المقتس

ي تبيين وجوه شواذ القراءا

واإليضاح نها ،ج ،1ص.108

2

جن ّي .العراق :دار الرشيد ل نشر .ص.440
وتية ند ابن ّ
الص ّ
النعيمي ،قساب سعيد ( .)1890الدراسا اّل ّ
هجية و ّ
انار :ي الّ هجا العر ّبية ،ص.121-120

5

معاني القرن ،ص.448

3
4

البقرل ،ا ية.10 :
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از اوافش اووس إسكان الشين ي لفاة ( شرل) إل أهل القجداز ،دي قدين د از كسدر
در مج ِ
ِ
اه ٌدد و قدة
الن ّقداس قدال :وق أ
بي نقدال دن ّ
الشين ( شرل) إل بني تميب .ووا قه ي ذلك القر ّ
ديب ،وهددذا ِمددن ليددتِ ِهب ند ِ
ين ،وِهددي ليددة بنِددي ت ِمد ٍ
و ِ يسد ِ ( :شددرلٌ) بِكسد ِدر الشد ِ
دادٌرع ِو َّن سدبِي هب التَّا ِفيددف.
ولية أه ِل ال ِقج ِاز ( شرل) وسبِي هب التَّث ِقيل .قال ج ِميعه َّ
النقَّاس .1
جن ّي إل أن هذا الموضع يه شيء من ال ار ة ،ون ال هجتين قد انعكسدتا مدا
ابن ّ

وذه

رف نهما ،وقال :وا ب أن هذا موضع ريفع وذلك أن المشهور ن القجازيين تقريك الثاني
من الثالثي إذا كان مضموما أو مكسورا ،نقو :الرسل وال ن

والكبِد و ِ
الفادذ ،ونقدو :ادرف وشدرف

ِ ِ
أمددا بنددو تمدديب يسددكنون الثدداني مددن هددذا ونقددوه ،يقولددون :رسددل وكتد
و ددب وقدددب .و ّ
ادرف وقددد

وكبددد و اددذ ،وقددد

دب ،لكددن القبي تدين جميعددا ارقتدا ددي هدذا الموضددع مدن العدددد معتداد ليتهمددا ،وأادذ

واق دددل منهم ددا لي ددة ص دداقبتها وتركد د

كددل

مد د لوف اللي ددة الس دداقرل نه ددا ،ق ددال أه ددل القج دداز :اثنت ددا شد درل

ِ
باإلسكان ،والتميميون ِشرل بالكسرل .2
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل التسكين والتقريك ي ك مة ( شرل) ،وهذا يدل

مدركا ااتالف الّ هجا

1
2

العر ّبية القديمة.

السّنة و ي الفرقان ،ج ،4ص.128
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
المقتس ي تبيين وجوه شواذ القراءا واإليضاح نها ،ج ،1ص.414-411

أن اوافش كان
ّ
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الرُهن:
الرْه ُن – ُّ
َّ .2
ادداهرل التسددكين والتقريددك ددي ك مددة ( ِرهددان) ذكددر اوافددش اووسد هددذه الادداهرل ددي تفسدديره
هان) مثدل( :قبد ٌل) ِ
هان مقبوضة﴾ .1قال :تقول( :ره ٌن)ِ ،
و(قبدا ٌل) .وقدال أبدو
و(ر ٌ
لقوله تعال ِ ﴿ :ر ٌ
مرو ( :ره ٌن) وهي قبيقةٌ َّ
ون ( عال) ال يجمع

( عل) إال ق يال شاذا .2

ذكر اوافش ي النص السابق وجود لهجتين ي ك مة ِ
الرهن) ،والثانية
(رهان) :اوول ( َّ
الرهن) ،ولب ينس
( ل

الّ هجا

وصقابها .ونسبها ال ّبري إل ال هجا

ي قوله :واات ف

القرأل ِي

امة قرِأل ال ِقج ِاز وال ِع ار ِ
ان مقبوضةٌ) .بِمعن ِجما ِع
ان مقبوضةٌ)ع ق أر ذلِك َّ
قِ ( :ره ٌ
ِقراء ِل قوِل ِهِ ( :ره ٌ
ره ٍن ،كما ال ِكباش جمع كب ٍ
ش ،والبِيال جمع بي ٍل ،والنعال جمع نع ٍل .وق أر ذلِك جما ةٌ ارون:
معن جم ِع ِره ٍ
ان ،وره ٌن جمع الجم ِع .3

( ره ٌن مقبوضةٌ).

دي إل د ال هجددا
ونسددبها القر بد ّ

در أبددو مد ٍدرو وابددن كثِيد ٍدر ( :ددره ٌن) بِضددب الد َّدر ِ
اء
ددي قولدده :وقد أ

در ِ
داء ،ورِوي نهمددا تا ِفيددف الهد ِ
والهد ِ
النجد ِ
دود ( :ددره ٌن) بِِإسددك ِ
اصددب بددن أبِددي َّ
داء ...قددال َّ
ان
الن َّقدداس :وقد أ
اله ِ
اء ،ويروى ن أه ِل م َّكة .4
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل التسكين والتقريك ي ك مة ( ِرهان) ،وهذا يدل

مدركا ااتالف الّ هجا

العر ّبية القديمة.

1

البقرل ،ا ية.492 :

3

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،4ص.142

2

4

معاني القرن ،ص.249

السّنة و ي الفرقان ،ج ،2ص.211
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

أن اوافش كان
ّ

121

الس ْبعُ:
الس ُبعُ – َّ
َّ .2
اداهرل التسدكين والتقريدك دي ك مدة (السدبع) ذكدر اوافدش اووسد هدذه الاداهرل دي تفسدديره
لقوله تعال ﴿ :ومآ أكل السَّبع﴾ ،1قال :ولية ياففون (السبع) .2
و ددد اوافددش اووس د (السددبع) لهجددة مددن دون أن يعزوهددا وقددد ،ددي قددين نقددل أبددو جعفددر
3
بي قال:
ّ
الن ّقاس ن ّ
الفراء :أن أهل نجد يقولون (السَّبع) يقذ ون الضمة  .ووا قه ي ذلك القر ّ

ون الب ِ
وق أر القسن وأبو قيول (السَّبع) بِسك ِ
اء ،وِهي ليةٌ ِوه ِل نجٍد .4
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الصر ية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل التسكين والتقريك ي ك مة (السبع) ،وهذا يدل

مدركا ااتالف الّ هجا

1

الماقدل.2 :

3

إ ار القرن ،ص.442

2

4

العر ّبية القديمة.

 ،معاني القرن ،ص.299
السّنة و ي الفرقان ،ج ،9ص.492
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

أن اوافش كان
ّ
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الفصل الخامس:
العربية القديمة في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط:
نحوية في الّلهجات
ظواهر
ّ
ّ
 التمهيد.
 المبقث اوول :ااهرل إ مال (ما) واهمالها.
تعدد الابدر.
 المبقث الثاني :ااهرل ّ
 المبقث الثالث :ااهرل تافيف َّ
(إن وك َّن) وا مالهما.
 المبقث الرابع :ااهرل الصرف و دب الصرف.
 المبقث الاامس :ااهرل نص

المستثن أو إتبا ه ي االستثناء المنق ع المنفي.
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العربية القديمة في كتاب معاني القرآن
وية في الّلهجات
ّ
الفصل الخامس :ظواهر نح ّ
لألخفش األوسط:
التمهيد:
إن ل هجا

النقدويين
أثر ا
العر ّبية ا
قويدة ،ونقدن نع دب أن ّ
كبير ي توجيه كثير مدن القوا دد ّ
الن ّ

يوية وجمعهدا مدن أ دواه العدر  ،وقداولوا أن
اوواقل قد بذلوا جهودا كبيرل ي مقاولة تقصي المادل ال ّ
ينهجدوا نهج دا

مي دا س د يما ددي إرسدداء قوا ددد وأصددول يمكددن بواس د تها الوصددول إل د صدديية مفهومددة

ل ية.
النقددويين اوواقددل كاند
وبمدا أن ّ
قوا دهب قد تح البا
قوا د النقو العربي

أمدامهب بيقددة واسددعة ددي االستشدهاد بكددالب العددر

ددي تقعيددد

هجيدة ،ومدن ثدب بنداء قسدب ال يسدتهان بده مدن
واسعا أماب كثير من المسداقل الّ ّ
أساس ت ك الّ هجا .

النق ددوي إلد د قال ددة ش ددبه مس ددتقرل أص ددبق
وبع ددد وص ددول ال دددرس ّ

الّ هج ددا

ت دددرس بمق دداييس

وضددعها النقددال ،ويقكددب

يهددا مددن قيددث م ابقتهددا أو ماالفتهددا لت ددك القوا ددد ،يددر أن االاتال ددا

قوية بين هذه الّ هجا
ّ
الن ّ

يوية ت ورا.
تكاد تكون ق ي ةع وذلك ون بناء الجم ة أقل الاواهر ال ّ

ولب ييفل اوافش اووس
العدي ددد منه ددا .وك ددان ل هج ددا
وس رض بعضا منها:

ي كتابه معاني القرن ن االاتال ا

قوية قد ذكر
هجية ّ
الن ّ
الّ ّ

قوي ددة.
الع ددر القديم ددة اوث ددر اوكب ددر ددي توجي دده كثي ددر م ددن القوا ددد ّ
الن ّ
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المبحث األول :ظاهرة إعمال (ما) واهمالها:
ذكددر اوافددش هددذه الادداهرل ددي تفسدديره لقولدده تعددال  ﴿ :مددا جددزء مددن يفعددل ذلددك ِمددنكب إِ ّال
ِاددزي﴾ ،1قددال :وقددال ﴿مددا هددذا إِ ّال بشددر ِمددث كب﴾ 2و﴿ومددآ أمرنددآ إِ ّال و ِ
اقدددلٌ﴾ 3ر ددع ،ون كددل مددا ال
ٌ
ٌ
تقسددن يدده البدداء مدن ابددر (مددا) هدو ر ددع ،ون (مددا) ال تشددبه ددي ذلددك الموضددع بالفعددل ،واّنمددا تشددبه
ونهددا قينقددذ تكددون ددي معن د (لدديس) ال يشددركها معدده
بالفعددل ددي الموضددع الددذي تقسددن يدده البدداءّ ،
4
ونه ليس من ليدتهب أن يشدبهوا (مدا)
شيء .وذلك قول اهلل ز وجل ﴿ما هذا بش ار﴾ ع وتميب تر عهّ ،

بالفعل .5
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ااتالف ال هجا
الّ هجا

ي ااهرل التسكين والتقريك ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف
ّ

العر ّبية القديمة.
داقب) زيددد:
أمددا (مددا) يددة بنددي تمدديب ّأنهدا ال تعمددل شدديقاع تقددول( :مددا زيد ٌدد قد ٌ
قددال ابددن قيددلّ :

دتص لداولده
مر وع باالبتداء ،وقاقب :ابره ،وال مل لما ي شيء منهاع وذلك ون (ما) قدرف ال يا ل
االسب نقو( :ما زيدد قداقب) و د الفعدل نقدو( :مدا يقدوب زي ٌدد) ومدا ال يادتص ققلده َّأال يعمدل .6
وق ددال أيض ددا :ولي ددة أه ددل القج دداز إ ماله ددا كعم ددل (ل دديس) لش ددبهها به ددا ددي ّأنهد دا لنف ددي الق ددال ن ددد

1

البقرل ،ا ية.94 :

3

القمر ،ا ية.40 :

5

معاني القرن ،ص.412-414

2

4

6

المؤمنون ،ا ية 42 :و.22
يوسف ،ا ية.21 :
شرح ابن قيل

ألفية ابن مالك ،ج ،1ص.204
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در﴾
يد قاقما) قال تعال ﴿ :ما هذا بش ا
اإل القع ير عون بها االسب وينصبون بها الابر ،نقو (ما ز ٌ

1

وقال تعال ﴿ :ما ه َّن أ َّمهاتِ ِهب﴾.3 2
جن ّي أن وجه الشبه بين (ما) و(ليس) من جدانبين :أقددهما :أن (مدا) تددال
ورأى ابن ّ
المبتدأ والابر كداول (ليس)

د

يهما .وا ار :أن (ما) النا ية ل قال ،مث ما (ليس) لنفي القال.4

أمدا بندو تمديب يجرونهدا مجدرى (أ ّمدا
ورأى سيبويه أن لهجة بني تميب توا دق القيداس ،قدال :و ّ
وندده لدديس بفعد ٍدل ولدديس مددا كد د يس ،وال يكددون يهددا
وهددل) ،أي ال يعم ونهددا ددي شدديء .وهددو القيدداسّ ،
أما أهل القجاز يشبهونها بد يس إذا كان معناه كمعناها .5
ٌ
إضمار .و ّ
ويرى مهدي المازومي أن (ما) القجازية من قيث الت ور التارياي أقدث هدا مدن (مدا)
التميمية ،ون القجازيين كانوا قدد وصد وا دي اسدتعمالهب (مدا) إلد مرق دة ت ّوريدة أقددث وأكمدل مدن
المرق ة التي مدر بهدا القدوب دي البيقدا
اإلسناد الذي انعقد

المو دة دي البدداول وهدي بيقدة تمديب ومدا واالهدا ،وأقسدوا بد ن

ونه لدب يعدد مدن االسدب اوول ،وبهدذا
يه ر ع الابر قد انتف بها نصبوا ابرها ّ

اهر ضعف الم اذ الذي أاذ به القدماء ي ترجيح لهجة تميب و ّدها أقيس من لهجة القجازيين.6
ق ددد ذهد د

دي إلد د أن الر ددع :أق ددوى قياسد دا وان كاند د
ابد دن ّ
جن د ّ

القجازي ددة أس ددير اس ددتعماال .7

دي أنده لدب يدرجح الر دع أو النصد ع ون كدل رأي لهجدة مدن لهجدا
وياهر من كدالب ابدن ّ
جن ّ
ذه
1

مذهبا تو يقيا بين ال هجتين ،قالّ :إال أنك إذا استعم

أن

العدر ،

شيقا من ذلك الوجه أن تقم ده

يوسف ،ا ية.21 :

2

المجادلة ،ا ية.4 :

4

انار :الاصاقص ،ج ،1ص.119-111

6

النقو ،4 .القاهرل :شركة مكتبة وم بعة مص ف البابي الق بي وأوالده .ص.489
انار :المازومي ،مهدي ( .)1849مدرسة الكو ة ومنهجها ي دراسة اللية و ّ
الاصاقص ،ج ،1ص.144

3

5

7

شرح ابن قيل

ألفية ابن مالك ،ج ،1ص.204

الكتا  ،ج ،1ص.49
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ل
أن القددرن بهددا نددزل ،وأيض دا مت د اربددك ددي
د مددا كثددر اسددتعماله ،وهددو ال يددة القجازّيددةع أال تددرى ّ
القجازّيددة ري د ٌ مددن تقددديب ابد ٍدر ،أو نقددض النفددي ِز د
قرٍد ،وان كثر

التميميددة ،ك نددك مددن القجازّيددة
إذ ذاك إل د
ّ

ي الناب والنثر .1

و ي ما ياص زو ال هجتين إل قبي ة معينة قد رأينا اوافش نس

الر ع إل بني تميب.2

أمددا الر ددع قددد نس د
إلد أهددل القجدداز ،و ّ

ددي اوكثددر إلد بنددي

بددذلك نددرى اتفاقدا

د نسددبة النصد

تميب.
وقددال القر بددي :وقكد الكسدداقي ّأنهدا ليددة تهامددة ونجددد  .3و ددل ضدداقي بددد البدداقي الدرب
أمدا النسدبة إلد نجدد وتهامدة قدد نق د
بين تميب ونجد وتهامة ي لهجة الر ع ،قدالّ :
وهو الب ثقة جا

الجزيرل وتنقل بين قباق ها .ولقد كان

دن الكسداقي،

معاب مساكن تمديب ندد تسدجيل الليدة دي

نجد ،وكثي ار ما يذكر ال يويون نجدا ويعنون تميما وقدها .أو هي و يرهدا مدن جيرانهدا ...وان تهامدة
بيقة مقف ة يناسبها اإلهمال ،وكونها تشارك النجديين ومنهب تميب هذا أمر بيعي لتشابه البيقتين .4
ونس

أبو قيان اوندلسي الّ هجا

إل قباق ها قدال :وانتصدا

(بشدرا)

د ليدة القجداز،

ولددذا جدداء﴿ :مددا هد َّدن أ َّمهدداتِ ِه ّن﴾ ﴿ 5مددا مددنكب مددن أقددد ندده قدداجزين﴾ ،6وليددة تمدديب الر ددع ،قددال ابددن
يدة :ولدب يقد أر بده .وقدال الزماشدري :ومدن قد أر

د سد يقته مدن بندي تمديب قد أر (بشدر) بدالر ع ،وهددي

قراءل ابن مسعود انته .7

1
2

الاصاقص ،ج ،1ص.144

انار :معاني القرن ،ص.412-414

3

السّنة و ي الفرقان ،ج ،11ص .221وانار :إ ار القرن ،ص.240
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
وصفية .القاهرل :الهيقة العامة لشؤون الم ابع اوميرية .ص.408-409
ة
ياي
ر
تا
اسة
ر
د
تميب
لية
).
1894
بد الباقي ،ضاقي (
ّ
ّ

6

القاقة ،ا ية.29 :

4
5

7

المجادلة ،ا ية.4 :

تفسير البقر المقي  ،ج ،4ص.402
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يتضح مما سبق أن إهمال (ما) شاع وانتشر دي تمديب مدع وجدوده دي يدره كتهامدة وبعدض
قباقل نجد اوادرى ،وا مدال (مدا) شداع ندد القجدازيين مدع وجدوده ندد يدرهب ولهدذا نسد
إل تميب وتهامة ونجد ،ند بعض الع ماء ،ونس

اإلهمدال

اإل مال إل القجازيين ند ارين.

تعدد الخبـر:
المبحث الثاني :ظاهرة ّ
ذكددر اوافددش اووس د أن قومددا مددن العددر ير عددون اسددمين
ددي تي ٌدد﴾،1
قال ... :وقد يكون ﴿هذا مدا ل َّ

د ّأنهمددا اب ددر لمبتدددأ واقددد،

در واقددا ،كمدا تقدول:
د وجده ادر ،أابدر نهمدا اب ا

(ه ددذا أقم ددر أاض ددر) ،وذل ددك أن قومد دا م ددن الع ددر يقول ددون( :ه ددذا ب ددد اهلل مقبد د ٌل) .و ددي قد دراءل اب ددن
ابر واقدا ،أو يكون ك ّنه ر عه
مسعود﴿ :وهذا بع ي شي ٌ ﴾ ،2ك ّنه أابر نهما ا
ددي﴾ ،قيددل :مددا هددو أو
إذا قدال﴿ :هددذا مددا لد ّ

التفسير ،ك ّنه

ددب ّأندده يدراد ذلددك مندده ،قددال ( :تيددد) ،أي ،مددا ندددي

تيد .وكذلك ﴿هذا بع ّي شي ٌ ﴾ .3
دي شدي ٌ ) ،و( بدد اهلل
ياهر من كالب اوافش ّأنه يجعل قوله تعال ( :ما ل ّ
ددي تيدد) و(بع ّ
ق) ،بمثابة ك مة واقدل هي ابر ل مبتدأ (هذا) ،ي ت دك العبدارل السدابقة ،ويجع ده اسدتعماال لقدوب
من ٌ
يسميهب.
من العر من دون أن ّ
و ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

تعدد الابدر ،وهذا يدل
ي ااهرل ّ

العر ّبية القديمة.

1
2
3

ق ،ا ية.42 :

هود ،ا ية .94 :ي المصقف (شياا).
معاني القرن ،ص.114

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ
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النقويدون قددد تناولهددا بعددض
وقضددية تعدددد الابددر ل مبتدددأ الواقددد مددن دون الع ددف لددب ييف هددا ّ
النقويين ،1وذكر سيبويه هذه الااهرل ،وقد كان سابقا لألافش ي د هذه الاداهرل اسدتعماال لهجيدا
ّ
لبعض العدر  ،إذ يقدول :هدذا بدا

مدا يجدوز يده الر دع ممدا ينتصد

قدثنا بذلك يونس وأبو الا ا
بد اهلل من ٌ
قّ ،

دي المعر دة ،وذلدك قولدك :هدذا

من يوثق به من العر .2

وبذلك يعد وجه الر ع لهجة لبعض العدر  ،وان لدب يعدين سديبويه أو اوافدش هدؤالء العدر ،
وهذا ما ذكره ابدن قيدل دي قولده :وذهد

در ِن دي
بعضدهب إلد ّأنده ال يتع َّددد الابدر إال إذا كدان الاب ا

ابر و ِ
ٍ
اقٍد ،إن لدب يكوندا كدذلك تعديَّن الع دفع دإن جداء مدن لسدان العدر شديء بييدر
معن

دف

قدر له مبتدأ ار .3
النقويين المبتدأ ا ار لما جاء
تقدير بعض ّ
هذه الشواهد مما يقدع دي لهجدا

العدر  ،وهدذا رواه سديبويه دن الا يدل دي تقدديرهب ل مبتددأ ا ادر،

قددال :وز ددب الا يددل –رقمدده اهلل -أن ر عدده يكددون
أضمر هذا أو هو ،ك َّنك ق

ألسنة العر بييدر

دف يؤكدد أن مثدل

د وجهددين :وجدده َّأنددك قددين ق د  :هددذا بددد اهلل

ق ،والوجه ا ار :أن تجع همدا جميعدا ابد ار
ق أو هو من ٌ
هذا من ٌ

قامض ،ال تريد أن تنقض القالولَّ ،
ولكنك تز ب َّأنه جمع ال َّعمين .وقال اهلل
لهذا كقولك :هذا ق ٌو
ٌ
﴿كال ّإنها لا ﴿ ﴾14ن َّاز ة ل َّشوى﴾ .4وز مو ّأنها ي قراءل أبي بد اهلل﴿ .هدذا بعِدي
ّز وج ّلّ :
شي ٌ ﴾.6 5

ي ،ج ،1ص .440-428وانار :شرح ابن قيل
 1انار :شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ
.109
2

الكتا  ،ج.92 ،4

3

شرح ابن قيل

5

هود ،ا ية .94 :ي المصقف (شياا).

4

6

المعارج.11-14 :
الكتا  ،ج.92 ،4

ألفية ابن مالك ،ج ،1ص.449

ألفية ابن مالك ،ج ،1ص .410-441وانار :شرح اوشموني ،ج ،1ص-101
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وقد ذكر اوشموني ضربين ي تعدد الابر :الضر اوول :ما تعدد يه ال فا والمعن
نقو﴿ :وهو اليفور الودود ﴿ ﴾12ذو العرش المجيد ﴿ ﴾14عال لما يريد﴾ 1وهذا الضر يجوز
أما الضدر ا ار :مما يتعددد يه ال فا من دون المعن د  ،وضاب ه أن ال يصدق
الع ف وتركهّ .
قامض) ،و(هذا أ سر يسٌر) وهذا الضر ال يجوز
اإلابار ببعضه ن المبتدأ ،نقو( :هذا ق ٌو
ٌ
يه الع ف.2
ولو نارنا إل اومث ة التي ذكرها اوافش اووس

ّإنها تارج ن هذين الضداب ينّ ،إنهدا

ال يجوز بينها الع دف وهدذا يوا دق مدا قالده اوافدش ،وال يصددق اإلابدار بواقددل دن الك متدين واّنمدا
ونده يعدد الابدرين بمثابدة
يراد اإلابار بكال االسمين المر دو ين بعدده وهدذا يادالف مدا قالده اوافدشع ّ
ك مة واقد.
وكأن) واعمالهما:
(إن َّ
المبحث الثالث :ظاهرة تخفيف َّ
ذكددر اوافددش ه ددذه الادداهرل ددي تفسدديره لقول دده تعددال ﴿ :ك د ن لَّددب يددد نا إِلد د ضددر َّم َّس دده﴾

3

و﴿كد ن لَّددب ي بثدوا إِ ّال سددا ة﴾ .4قددال :وهددذا ددي الكددالب كثيددر وهددي (كد َّن) الثقي ددة ولكندده أضددمر يهددا
افددف كم ددا تاف ددف (أ َّن) ويض ددمر يه ددا واّنم ددا ه ددي (ك ن دده ل ددب) .وق ددال بعض ددهب (كد د ن ثديي د ِده) اففه ددا
ل
لمدا
وأ مها ولب يضمر يهدا كمدا قدال ﴿إن كدل نفدس ّ
يع ِمل الثقي ة ولب يضمر يها.6

1

البروج ،ا يا .11-12 :

3

يونس ،ا ية.14 :

5

ال ارق ،ا ية.2 :

2

4

6

انار :شرح اوشموني ،ج ،1ص.101

يونس ،ا ية.24 :
انار :معاني القرن ،ص.291-294

يهدا قدا اٌ﴾ 5أراد معند الثقي دة

م هدا كمدا
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ي ااهرل تافيف َّ
(إن وك َّن) وا مالهما ،وهذا يدل

ااتالف ال هجا
ااتالف الّ هجا

أن اوافش كان مدركا
ّ

العر ّبية القديمة.

وأدرك سدديبويه هددذه الادداهرل وأشددار إليهددا مددن دون أن يعددد هددذه المسد لة لهجددة ،قددال :قد َّددثنا
من نثق بهَّ ،أنه ِ
درون﴿ :وِان كددالًّ لَّ َّمدا
دق .وأهدل المديندة يق أ
سمع من العر ِ مدن يقدول :إن م ا
در لمن ٌ
ليو يَّنهب ربلك أ مالهب﴾ 1ياففون وينصبون ،كما قالوا( :ك ن ثدييده ققّ ِ
دان) وذلدك ون القدرف بمنزلدة
الفعل ،ما قذف من نفسه شيء لب يييَّر م ه كما لب يييَّر مل لب يك ولب أبل قين قذف .2
من المع وب أن القروف المشبهة بالفعل إذا افف
ومن ذلدك مدا ذكدره ابدن قيدل قدال :إذا افّفد
داقب) ،واذا أهم د
زيد ٌدد لقد ٌ

كان

لها أقكداب قدد ذكرتهدا كتد

النقدو،

َّ
(إن) داوكثر دي لسدان العدر إهمالهدا ،تقدول( :إن

لزمتهددا الددالب ارقددة بينهددا وبددين (إن) النا يد ِدة ،ويقد لل إ مالهددا تقددول( :إن زيدددا

قاقب) وقك إ مالها سيبويه واوافش .3
بعض ال يويين هذه ال هجة إل أهل القجاز ،ومدنهب اوزهدري قدال:

ونس

أن ناسا من أهل القجاز ياففون وينصبون
ّإنه ير ع بها .إالّ ّ
وال د ذلددك ذه د

ابددن مناددور ،قددال:

القجاز ياففون وينصبون

1
2
3
4
5

هود ،ا ية.111 :

الكتا  ،ج ،4ص.120

ألفية ابن مالك ،ج ،1ص.299

شرح ابن قيل
تهذي اللية ،ج ،14ص.414
لسان العر  ،مادل :أنن.

ّمدا مدن افّدف

تو لهب الثقي ة .4

ّمددا مددن افّددف ّإن ده ير ددع بهددا ّإال َّ
أن ناسددا مددن أهددل

لما ليو يَّنهب﴾ .5
تو لهب الثقي ة ،وق ِرئ﴿ :وِان كدالًّ َّ
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ذك د ددر اواف د ددش ه د ددذه الا د دداهرل د ددي موض د ددع ا د ددر :د ددي تفس د دديره لقول د دده تع د ددال ﴿ :إن ه د ددذ ِ
ان
لس ِ
اقر ِ
ان﴾ .1قال :افيفة ي معن ثقي ة .وهدي ليدة قدوب ير عدون ويددا ون الدالب ليفرقدوا بينهدا وبدين
التي تكون ي معن (ما) ونقرؤها ثقي ة وهي لية لبني القارث بن كع .2
نس

اوافش هذه ال هجدة إلد بندي القدارث بدن كعد  ،ووا قده ال ّبدري قدال :واات دف أهدل

العر ّبيدة دي وجد ِده ذلدك إذا قد ِدرئ كدذلكع كددان بعدض أهد ِدل العر ّبيدة ِمددن أه ِدل البصد ِ
درل يقدول( :إِن) ا ِفيفدةٌ
ِي معن ث ِقي ٍة ،وِهي لية لِقوٍب ير عون بِها ،ويد ِا ون الالَّب لِيفرقدوا بينهدا وبدين الَّتِدي تكدون ِدي معند
(ما) .وقال بعض نق ِويي الكو ِة :ذلِك

وجهي ِن :أقدهما،

لي ِة بنِدي الق ِ
دار ِث ب ِدن كعد ٍ ومدن

جاورهبع يجع ون ِ
ض ِهما بِاولِ ِ
االثني ِن ِي ر ِع ِهما ونصبِ ِهما واف ِ
ف .3
دإنهب
دوي قددال :وقددال قددوب :هددذه ليددة القددارث بددن كعد  ،واددثعب ،وكنانددة ،د ّ
ووا قدده أيضددا البيد ّ
يجع ون االثنين ي الر ع والنص

والافض باولف ،يقولون :أتاني الزيدان (ورأي

الزيدان) ومرر

بالزيدان ( ،ال يتركون) ألف التثنية ي شيء منها .4
بي ي تفسيره لهذه ا ية :لية بني القرث بن كع
وقال القر ّ

وزبيد واثعب وكناندة بدن زيدد

يجع ون ر ع االثنين ونصبه وافضه باولف .5

1
2
3

ه ،ا ية.12 :

معاني القرن ،ص.422

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،11ص.89-89

4

مقمد بد اهلل النمر و ثمان جمعة ضميرية وس يمان مس ب القرش ،1 ،الرياض:
الب ّ
مقمد القسين بن مسعود ( .)1899تفسير البيوي معالب التنزيل .تققيقّ :
يوي ،أبو ّ

5

السّنة و ي الفرقان ،ج ،12ص.80
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

دار يبة .ج ،4ص.491
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المبحث الرابع :ظاهرة الصرف وعدم الصرف:
من المع وب أن االسب الممنوع من الصرف هو االسب الذي ال ي ققه التندوين ويجدر وينصد
1
وندده يددر موجددود ددي يرهددا مددن
بالفتقددة  .ويعددد الممنددوع مددن الصددرف مددن ابتددداع الليددة العر ّبيددةع ّ

ال يدا  ،وهذا ما أ ّكددده برجشتراسر بقوله :وهو من راق
وقد ورد ي كتا

اللية العر ّبية .2

معاني القرن ألفاا يها لهجتان من قيث الصرف ،والمنع من الصدرف،

ددبعض الع ددر يص ددرف ه ددذه اولف دداا ،ويمنعه ددا ا ا ددرون م ددن الص ددرف وه ددذه اولف دداا ه ددي( :هن ددد،
ومصر ،و ر ا ) .وبيان ذلك ما ي تي:
 .0صيغة هند:
ومن الصيغ التي جاء

مصرو ة و ير مصرو ة( :هند) ،قد ذكرها اوافش اووس

دي

تفسير قوله تعال ﴿ :ألب﴾ ،3قال :ومن العر من ال يصدرف المؤندث إذا كدان وسد ه سداكنا نقدو:
ِ
(هند) و(جمل) و(د د) ،قال الشا ر:
واند د د ددي وهد د د ددوى بي د د د د

ِهند د د د ٍدد وأه هد د د ددا

د د د هند د دوا ٍ ق د ددد ذك د ددرن

د د د ِهن د د ِدد

ِِ
وهددو يجددوز ددي هددذه الليددة ،أو يكددون سددماها بددالقرف ،والقددرف مددذكر ،واذا سددمي المؤنددث
بالمذكر لب ينصرف .4

1

انارَّ :
الزّجاج ،أبو إسقاق ( .)1891ما ينصرف وما ال ينصرف .تققيق :هدى مقمود ق ار ة ،1 ،القاهرل :م ابع اوهراب التجارية .ص.1
الت ور النقوي ل ية العر ّبية ،ص.119

4

معاني القرن.122 ،

2
3

البقرل ،ا ية.1 :
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ي ااهرل الصرف و دب الصرف ي ك مة (هند) ،وهذا يدل

ااتالف ال هجا

كان مدركا ااتالف الّ هجا

أن اوافش
ّ

العر ّبية القديمة.

 .2صيغة مصر:
ومددن الصدديغ التددي جدداء

مصددرو ة و يددر مصددرو ة( :مصددر) ،قددد ذكرهددا اوافددش اووسد

ي تفسير قوله تعال ﴿ :اهب وا ِمص ار﴾ .1قال :وقال ﴿ادا دوا ِمصدر إِن شدآء الَّده﴾ 2دز ب بعدض
الناس ّأنه يعني يهما جميعا ِ
(مصدر) بعينهدا ،ولكدن مدا كدان مدن اسدب مؤندث

د هدذا النقدو ِ
(هندد)

و(جمل) من العر من يصر ه ومنهب من ال يصر ه .3
دداوافش ددي هدداتين الصددييتين (هنددد ومصددر) يددذكر قا دددل هددي أن الع ددب المؤنددث إذا كددان
ساكن الوسد

النقويدون دي بدا
مدن العدر مدن يصدر ه ومدنهب مدن ال يصدر ه ،وهدذه قا ددل ذكرهدا ّ

الممنددوع مددن الصددرف ،لكددنهب لددب يشدديروا إل د أن ذلددك مددن لهجددا

العددر  ،ب دل اقتصددروا

د ج دواز

الصرف وتركه.
دميته
وهذا ما أشار إليه سيبويه ي المؤنث الساكن الوس  ،ي قوله :ا ب أن كد ّل مؤندث س ّ
بثالثة أقرف متو ٍ
دميته بثالثدة أقدرف كدان اووسد منهدا
ال منها قر ان بالتقرك ال ينصرف ،دإن س ّ

1
2
3

البقرل ،ا ية.11 :

يوسف ،ا ية.88 :

معاني القرن ،ص.420
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ساكنا وكان
شق

المؤنث كسعاد ،ند
يه
ّ

شيقا مؤنثا أو اسما اليال

بالايدار :إن شدق

صدر ته وان

لب تصر ه .وترك الصَّرف أجواد .1
وياهر مدن كدالب سديبويه ّأنده يجيدز الصدرف ومنعده مدن دون أن يدذكر أن الدوجهين لهجتدان
منع الصرف ،ي قين أشدار اوافدش إلد جدواز الصدرف

ل عر  ،بل انتقل إل القكب بالجودل

والمنددع ددي اوسددماء المؤنثددة السدداكنة الوسد و د ّددها وجهددين يرجعددان إلد لهجددا

العددر  ،إال ّأندده لددب

يعين قباقل العر التي تمنع صرف هذه اوسماء أو القباقل التي تصر ها.
ومن المع وب أن ااهرل المنع من الصرف تاص العر ّبية وقدها ،هدذا لدب تتجده كدل القباقدل
جن ّي ي وجود ليدة يصدرف أه هدا جميدع مدا ال ينصدرف ،2ومثدل
العر ّبية إل ذلك ،وهذا ما ذكره ابن ّ
ير﴾.3
يها بصرف (سالسل) ي قوله تعال ﴿ :سال ِسال وأ الال وس ِع ا
وقددد نس د

صدداق

إتقدداف ضددالء البشددر الصددرف م قددا إل د بنددي أسددد ،ددي قولدده :وقددال

الكساقي ،و يره ،من الكو يين إن بعض العر يصدر ون جميدع مدا ال ينصدرف ،إال أ عدل التفضديل.
و ن اوافش يصر ون م قا ،وهب بنو أسد ،ون اوصل ي اوسماء الصرف .4
دي مدن دون أن يعدزوهب ،أو الدذين نسدبهب صداق
يتضح ممدا سدبق أن الدذين ذكدرهب ابدن ّ
جن ّ
اإلتقاف وهدب (بندو أسدد) قدد قدا اوا

د المدوروث القدديب ،دب تتجده لهجدتهب إلد مندع اوسدماء مدن

أمدا القباقدل التدي
الصرف ،أي ّأنهب ال يصدر ون الممندوع ،واّنمدا هدب ال يمنعدون مدن الصدرف أصدال .و ّ

1

الكتا  ،ج ،2ص.420

3

اإلنسان ،ا ية.2 :

2

4

انار :الاصاقص ،ج ،4ص.81

إتقاف ضالء البشر بالقراءا

اوربعة شر ،ج ،4ص.499- 491
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ذكر الع ماء ّأنها تصرف بعض اوسماء الممنو ة من الصدرف مدع ّأنهدا تمندع أسدماء أادرى يتضدح
تتجه من دب الصرف إل المنع من الصرف.

ّأنها ي مرق ة وس

ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل الصرف و دب الصرف ي ك مة (مصر) ،وهذا يدل

كان مدركا ااتالف الّ هجا

أن اوافش
ّ

العر ّبية القديمة.

 .2الصرف وعدمه في صيغة (عرفات):
ذكر اوافش اووسد صديية ( ر دا ) ندد تفسديره لقولده تعدال  ﴿ :دِإذا أ ضدتب ِمدن ر دا ٍ
1
ونهد دا ت ددك الجما ددة الت ددي كاند د
دداذكروا الّ دده ِ ن ددد المش ددع ِر الق ددرِاب﴾ ق ددال :ص ددرف ( ر ددا ٍ ) ّ

تتصددرف ،واّنمددا صددر

ون الكس درل والضددمة ددي الت داء صددار بمنزلددة اليدداء وال دواو ددي (مس د مين)

ونه تذكيره ،وصدار التندوين دي نقدو ( ر دا ٍ ) و(مسدِما ٍ ) بمنزلدة الندون .مدا سدمي
و(مس مون) ّ
قاله كما يترك (مس مون) إذا سمي به

به ترك

د قالده قكايدة .ومدن العدر مدن ال يصدرف

(ذا) إذا سمي به ويشبه التاء بهاء الت نيث ( ي) نقو (قمدل) وذلك قبيح ضعيف ،قال الشا ر:2
تنورته د د د د د ددا م د د د د د ددن أذر د د د د د ددا ٍ وأه ه د د د د د ددا
ّ

بيثد د د ددر أدند د د د د دارهد د د ددا نا د د د ددر د د د د ِ
دال
ٌ

ومنهب من ال ينون ِ
(أذر ا ) وال ( انا ) ،وهو مكان .3
ذكددر اوافددش اووس د

ددي الددنص السددابق أن لهجددة (منددع الصددرف) ددي (أذر ددا ) قبيقددة

هجيددة دون نسددبتها قددال:
ضددعيفة مددن دون زوهددا لقبي ددة مددن العددر  .وذكددر سدديبويه هددذه الادداهرل الّ ّ
1
2
3

البقرل ،ا ية.189 :

ابن قجر ،امرؤ القيس ( .)4002ديوان امرئ القيس ،ضب وتصقيح :مص ف

معاني القرن ،ص.201

بد ال ّشا ي ،4 ،بيرو  :دار الكت

الع مية .ص.142
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ومن العر من ال ينون أذر ا
تجيء ل ت نيث وال ت قق بنا

ويقول :هدذه قريشديا

كمدا تدرى ،شدبهوها بهداء الت نيدث ،ون الهداء

الثالثة باوربعة ،وال اوربعة بالامسة .1

وذكر ذلدك ال ّبدري دي قولده :وقدال بعدض نق ِدويي الكدوِيين :إَِّنمدا انصدر

ر دا ٌ ع ِوَّنه َّدن

اع مؤَّن ٍث بِد(التَّ ِ
اء) .2
ِجم ٍ
في نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل الصرف و دب الصرف ي ك مة ( ر ا ) ،وهذا يدل

كان مدركا ااتالف الّ هجا

أن اوافش
ّ

العر ّبية القديمة.

المبحث الخامس :ظاهرة نصب المستثنى أو إتباعه في االستثناء المنقطع المنفي:
ّرف ابن يعيش االستثناء ي قوله :ا ب أن االستثناء استفعال ،من ثنداه دن اومدر يثنِي ِده
اوول ،وققيقته
إذا صر ه نه ،االستثناء صرف ال فا ن مومه بإاراج المستثن من أن يتناوله ّ
ٍ
ٍ
تاصيص ،وليس ك لل تاصيص استثناء .3
امة ،ك لل استثناء
صفة
تاصيص
ٌ
ذكد ددر سد دديبويه قد ددروف االسد ددتثناء وأسد ددماء االسد ددتثناء وأ عد ددال االسد ددتثناء د ددي قولد دده :قد ددرف
االستثناء ّإال .وما جاء من اوسماء يه معن ّإال ييٌر ،وسوى .وما جاء من او عال يده معند ّإال
ال يكون ،وليس ،و دا ،واال .وما يه ذلك المعن من قروف اإلضا ة ولديس باسدب قاشد وادال
ي بعض ال يا .4

1

الكتا  ،ج ،2ص.422

3

ي ،ج ،4ص.21
شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ
الكتا  ،ج ،4ص.208

2

4

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،2ص.411
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أما أنواع االستثناء ذكرها المبرد ي قوله :واالستثناء
ما كان

الكالب مقموال

يد ،وما ضرب
يه قبل داول االستثناء .وذلك قولك :ما جاءني إال ز ٌ

إال زيدا ،وما مرر إال بز ٍيدَّ .إنما يج ِري هذا
وتكون اوسماء مقمولة

وجهين :أقدهما :أن يكون

يد ،و أري
قولك :جاءني ز ٌ

أ عالها .واَّنما اقتج

إل النفي واالستثناءع َّ
ونك إذا ق  :جاءني

زيد قد يجوز أن يكون معه يره .إذا ق  :ما جاءني ّإال زيد  -نفي
وكذلك جميع ما ذكرنا .والوجه ا ار :أن يكون ِ
الفعل أو
بالمستثن بعد .إذا كان كذلك النص

واقع

زيدا ،ومرر بز ٍيد،

المجيء كَّه َّإال مجيقه،

يره من العوامل مشيوال ،ثب ت تي

كل مستثن  ،وذلك قولك :جاءني القوب ّإال زيدا،

ومرر بالقوب ّإال زيدا .1
أشددار اوافددش ددي كتددا
الميض ددو ِ

معدداني القددرن إل د هددذه القضددية ،نددد تفسددير قولدده تعددال  ﴿ :يد ِدر

دديهب﴾ ،2ق ددال :وق ددد قد د أر ق ددوب قول دده تع ددال  ﴿ :ي ددر الميض ددو ِ

دديهب﴾ ،جع ددوه

دد

االسددتثناء الاددارج مددن أول الكددالب ...وذلددك ّأندده إذا اسددتثن شدديقا لدديس مددن ّأو ِل الكددالب ددي ليددة أهددل
القجددازّ ،إن ده ينص د

ويقددول( :مددا يهددا أقد ٌدد ّإال قمددارا) .و يددرهب يقددول( :هددذا بمنزلددة مددا هددو مددن

اوول) ،ير ع .ذا يجر ( ير الميضو ) ي ليته .3
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د النقوية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ااهرل نص

المستثن

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

1
2
3

المقتض  ،ج ،2ص.298

الفاتقة ،ا ية.9 :

معاني القرن ،ص.121

أو إتبا ه ي االستثناء المنق ع المنفي ،وهذا يدل
العر ّبية القديمة.

138

ذكر اوافش زو لهجة النص
من هب ( يرهب) .و از سيبويه النص
ياتار يه النص

إل أهدل القجداز ،واإلتبداع إلد

يدرهب مدن دون أن يقددد

إل أهدل القجداز ،والر دع إلد بندي تمديب دي قولده :هدذا بدا ٌ

َّ
ون ا ِار ليس من النوع اوول وهو لية أهل القجاز ،وذلك قولك :ما يها أق ٌدد

قمار .1
ٌ
أما بنو تميب يقولون :ال أقد يها إال
إال قما ار ...و ّ
وقال ابن يعيش :ومذه

بني تميب ،وهو أن يجيزوا يه البدل والنص .2

و د د از المب ددرد الر ددع إلد د تم دديب ،ق ددال :وبن ددو تم دديب تقد د أر ه ددذه ا ي ددة﴿ :إال ابتي دداء وج د ِده رب د ِده
او

﴾ ،3ويقرءون﴿ :ما لهب بِ ِه ِمن

ٍب َّإال إتباع الاَّن﴾ 4يجع ون إتباع الان

أما أبو قيان ذكر ي تفسير قوله تعال ﴿ :ومنهب أميون ال يع مون الكتا
وّ
ددزو لهج ددة النص د

إلد د أهددل القج دداز ولهجددة اإلتب دداع

اسددتثناء منق ددع ،ون اومدداني لدديس مددن جددنس الكتددا
االس ددتثناء المنق ددع ،وه ددو يتوج دده

مهب .5
داني﴾.6
إالّ أم ّ

داني)
د الب دددل لبنددي تم دديب قددال( :إال أم د ّ

وال مندرجددة تقد

مدلولدده ،وهددو وأقددد سددمي

داني لك ددان
ي دده العام ددل ،أال ت ددرى ّأن دده ل ددو قي ددل :ال يع م ددون إال أم د ّ

مسددتقيما ،وهددذا النددوع مددن االسددتثناء يجددوز يدده وجهددان :أقدددهما :النصد
أهل القجاز .والوجه الثاني :اإلتباع

د االسددتثناء ،وهددي ليددة

البدل بشر الت ار وهي لية تميب .7

يتضح من النصوص السابقة مواقف ال يويين إزاء هذه الااهرل نجدهب يكادون يتفقدون
نص د
1

المسددتثن

ددي االسددتثناء المنق ددع

الكتا  ،ج ،4ص.218

2

ي ،ج ،4ص.42
شرح
المفصل ل زماشر ّ
ّ

4

النساء ،ا ية.149 :

6

البقرل ،ا ية.99 :

3

5

7

ال يل ،ا ية.40 :

المقتض  ،ج ،2ص.212

تفسير البقر المقي  ،ج ،1ص.224

د

د لهجددة أهددل القجدداز ،ددي قددين أجدداز التميميددون الر ددع
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د ّنيدة الب ِ
ددل .وبدذلك يتضددح أثدر ال هجدة دي توجيده قا دددل النصد
النص

واإلتباع

لهجة بني تميب.

د ال هجدة القجازيدة وقا دددل

141

الفصل السادس:
العربية القديمة في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط:
داللية في الّلهجات
ّ
ظواهر ّ
 التمهيد.
 الداللة لية.
 الداللة اص القا.
 بعض النصوص التي ت رق يها اوافش إل مساقل ي الداللة.
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العربية القديمة في كتاب معاني القرآن
داللية في الّلهجات
الفصل السادس :ظواهر
ّ
ّ
لألخفش األوسط:
التمهيد:
الداللـة لغــة :د َّل دالن إِذا هدددى ،1ود َّل ي ِدد لل إِذا هدددى .2وال َّددلِيل مددا يسدتد لل بدده وال َّددلِيل الد َّدا لل
وقد دلَّه

ال ريق يدلله داللة ِ
وداللة ودلولة والفتح أ

.3

الداللة اصطالحا:
ّرف الجرجاني الداللة بقوله :الداللة هي كون الشيء بقالة ي زب من الع ب به الع ب بشديء
ار ،والشديء اوول هدو الددال والثداني المددلول ،وكيفيدة داللدة ال فدا

د المعند باصد الح

مداء

اوصول مقصورل ي بارل النص واشارل النص واقتضاء النص .4
ويدذكر أقمددد ماتدار مددر دددل تعريفدا

لمصد ح الداللدة يقددول :يعر دده بعضدهب ب ّندده

دراسة المعن أو الع ب الذي يدرس المعند أو ذلدك الفدرع مدن
أو ذلك الفرع الذي يدرس الشرو الواج

ددب

دب الليدة الدذي يتنداول ناريدة المعند

توا رها ي الرمز قت يكون قاد ار

قمل المعن .5

و ّر هدا مقمددد قسدين ل ياسددين يقدول :الداللددة هدي القددة ال فدا بددالمعن  ،وداللدة أي لفددا
هي ما ينصرف إليه هذا ال فا ي الذهن من معن مدرك أو مقسوس .6

1

لسان العر  ،مادل :دلل.

3

المصدر السابق ،مادل :دلل.

2

4
5
6

المصدر السابق ،مادل :دلل.

الجرجاني،

مقمد ال ّشريف ( .)1894كتا
ي بن ّ

التعريفا  .تققيق :وس ا وس وجل ،بيرو  :مكتبة لبنان .ص.108

مر ،أقمد ماتار ( .)1889ب الداللة ،4 .القاهرل :الب الكت  .ص.11
مقمد قسين ( .)1892اوضداد ي اللية ،1 .بيداد :م بعة المعارف .ص.44
ل ياسينّ ،
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وقددد نددي

مدداء الليددة بالداللددة نايددة كبي درل ددي مصددنفاتهب مددن ه دؤالء الع مدداء الا يددل بددن

أمدا واوافدش قدد ألّدف كتابدا دي معداني القدرن تنداول يده
أقمدد الفراهيددي وت ميدذه سديبويه والكسداقي ّ
قضايا اللية كا ة من داللة وصو وصرف ونقو ومعجب .وسدنتناول بعدض النصدوص التدي ت درق
الداللة ومنها:
يها اوافش اووس إل ّ
 .0كلمة (الرجز):
ذكر اوافش وجود لهجا

ي ك مدة (الرجدز) دي تفسديره لقولده تعدال  ﴿ :نزلندا

د الَّ ِدذين

ِ 1
الرجددز دداهجر﴾ .2قددال :وقددال بعضددهب (و ِ
الرجددز) .وذكددروا أن
السددم
ا م دوا ِرجد ا
دز مددن َّ
آء﴾ وقددال ﴿و ل

(الرجز) :صنب كانوا يعبدونه ّمدا ِ
(الرجدز) هدو :ال ِدرجس (وال ِدرجس :الدنجس) وقدال ﴿إَِّنمدا المش ِدركون
نج ٌس﴾ 3و(النجس) :القذر .4
ذكر اوافش ي النص السابق وجود لهجتدين دي ك مدة (الرجدز) :اوولد (الرجدز) ،والثانيدة
( ِ
الرجز) ،ولب ينس

اوافش ي النص السابق الّ هجا

إل قباق ها .ونسبها ال ّبدري لهجدة ِ
(الرجدز)

داز :العددذا  ،وهددو يددر الددرج ِ
إل د أهددل القجدداز ددي قولدده :والرجددز ِددي ليد ِدة أهد ِدل القجد ِ
س ،وذلِددك أ َّن
الرجس هو النتن .5
ونس

أبو قيان اوندلسي لهجة (الرجز) إل بني الصعدا

قال :الرجدز :العدذا

راؤه وتضب ،والضب لية بني الصعدا  ،وقد قرئ بهما ي بعض المواضع .6

1

البقرل ،ا ية.48 :

3

التوبة ،ا ية.49 :

5

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،1ص.948

2

4

6

المدثر ،ا ية.4 :

معاني القرن ،ص.448-449
تفسير البقر المقي 244 ،

وتكسدر
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (الرجز) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .2كلمة (اهدنا):
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ددي ك مددة (اهدددنا) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :اهد ِددنا الص د ار

المسددت ِقيب﴾ .1قددال :يقددول ( :ر نددا) .وأهددل القجد ِ
داز يقولددون( :هديتدده ال ريددق) أيَّ :ر تدده ،وكددذلك
(هديته البي ) ي ليتهب .و يرهب يّقق به (إل ) .2
نس

بي ي قوله :تقدول:
اوافش اووس (هديته) إل أهل القجاز .ووا قه ي ذلك القر ّ

الدار وِال َّ
ق و َّ
هديته ال َّ ِريق وِال ال َّ ِري ِ
الد ِار ،أي َّر تده .اوولد ليدة أه ِدل ال ِقج ِ
داز ،والثَّانِيدة قكاهدا
اوافش .3
ونسد

ابددن مناددور (هددداه) إلد أهددل القجدداز ،و(هديتدده) إلد أهددل القجدداز ددي قولدده :وقددال

ق وِالد ال ريد ِ
بعضهب :هداه اهلل ال ريدق .وهدي ليدة أهدل القجداز ،وهدداه ل َّريد ِ
ق ِهدايدة وهدداه يهِديده
ِهدايددة إِذا دلَّدده

د ال ريددق .وهديتدده ال َّريددق والبي د

ِهدايددة أي َّر تدده ،ليددة أهددل القجدداز ،و يددرهب

يقددول :هديتدده إِلد ال ريددق وِالد الدددارع قكاهددا اوافددش .قددال ابددن بددري :يقددال هديتدده ال ريددق بمعن د

1
2
3

الفاتقة ،ا ية.1 :

معاني القرن ،ص.128

السّنة و ي الفرقان ،ج ،1ص.429
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
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ّر تدده يعد َّددى إل د مفعددولين ،ويقددال :هديتدده إِل د ال ريددق ول ريددق
بقرف الجر ك رشد  ،قال :ويقال :هدي

له ال ريق

معن بيَّن

د معن د أرشدددته إِليهددا يعد َّددى
له ال ريق .1

ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

ي ك مة (اهدنا) ،وهذا يدل

العر ّبية القديمة.
 .2كلمة (هدانا):
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ددي ك مددة (هدددانا) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :القمددد لَّد ِده الَّد ِدذي

هدددانا لِهددذا﴾ .2وقولدده تعددال ﴿ :الَّدده يهد ِددي لِ قددق﴾ .3قددال اوافددش :وتقددول العددر ( :هددو ال يهتد ِددي
لهذا) أي :ال يعر ه .وتقول( :هدي
وتقول( :أهدي

العروس إِل بعِها) .وتقول أيضدا( :أهدديتها إليده) و(ه ِددي

له هِديَّة) .وبنو تميب يقولون( :هدي

لده)

العروس إِل زو ِجها) جع وه ي معن (دل تها)

وقيس تقول( :أهديتها) جع وها بمنزلة الهدية .4
ذكر اوافش ي الدنص السدابق مجمو دة مدن الّ هجدا
(هدددي ) التددي نسدبها إلد بنددي تمدديب .ونقددل أبددو
وقددال أبددو القسددن :يقددال هدددي

1

لسان العر  ،مادل :هدي.

3

يونس ،ا ية.24 :

2

4

او راف ،ا ية.22 :

معاني القرن ،ص.224

ولدب يشدر إلد أه هدا سدوى دي ك مدة

ددي الفارسدي ددن اوافددش هددذا القددول ووا قدده قددال:

العددروس إِلد بعِهددا ،وتقددول أيضدا أهددديتها إليدده ،وهد ِددي

لدده .وتقددول:
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أهدددي

لدده هِدَّيددة .وبنددو تمدديب يقولددون :هدددي

العددروس إِلد زو ِجهددا ،جع ددوه ددي معند  :دل تهددا ،وقدديس

تقول :أهديتها جع وها بمنزلة الهديَّة .1
ابددن مناددور (هددداه) إلد أهددل القجدداز ،و(هديتدده) إلد أهددل القجدداز ددي قولدده :وقددال

ونسد

ق وِالد ال ريد ِ
بعضهب :هداه اهلل ال ريدق .وهدي ليدة أهدل القجداز ،وهدداه ل َّريد ِ
ق ِهدايدة وهدداه يهِديده
د ال ريددق .وهديتدده ال َّريددق والبي د

ِهدايددة إِذا دلَّدده

ِهدايددة أي َّر تدده ،ليددة أهددل القجدداز ،و يددرهب

يقددول :هديتدده إِلد ال ريددق وِالد الدددارع قكاهددا اوافددش .قددال ابددن بددري :يقددال هديتدده ال ريددق بمعن د
ّر تدده يعد َّددى إل د مفعددولين ،ويقددال :هديتدده إِل د ال ريددق ول ريددق
بقرف الجر ك رشد  ،قال :ويقال :هدي
أيضا بعض الّ هجا

ونس

له ال ريق

د معن د أرشدددته إِليهددا يعد َّددى

معن بيَّن

ي قوله :و ي القديث :تهادوا تقالبوا ،والجمع هدايا وهدداوى،

وهي لية أهدل المديندة  .3أبدو زيدد :الهدداوي ليدة

يدا معدد ،وسدفالها الهددايا .ويقدال أهددى وه َّددى .4

وقددال ثع د  :الهدددي ،بددالتافيف ،ليددة أهددل القجدداز ،والهد ِدديل ،بالتثقيددل
وسف

له ال ريق .2

د

ِعيددل ،ليددة بنددي تمدديب

قيس .5
نس

بي ي قوله :تقدول:
اوافش اووس (هديته) إل أهل القجاز .ووا قه ي ذلك القر ّ

الدار وِال َّ
ق و َّ
هديته ال َّ ِريق وِال ال َّ ِري ِ
الد ِار ،أي َّر تده .اوولد ليدة أه ِدل ال ِقج ِ
داز ،والثَّانِيدة قكاهدا
اوافش .6

1
2

أقمة اومصار بالقجاز والعراق وال ّشاب الّذين ذكرهب أبو بكر بن مجاهد ،ج 1ص.191
ّ
قراء ّ
القجة ل ّ
السبعة ّ
لسان العر  ،مادل :هدي.

3

المصدر السابق :مادل :هدي.

5

المصدر السابق :مادل :هدي.

4

6

المصدر السابق :مادل :هدي.
السّنة و ي الفرقان ،ج ،1ص.429
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (هدانا) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
(الس ْلم):
 .4كلمة ِّ
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ددي ك مددة (الس د ب) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :ادا دوا ِددي الس د ِب

كآ َّة﴾ .1قال :و(الس ب)ِ :
اإلسالب .وقوله ﴿وتدد وا إِلد السَّد ِب وأندتب او دون﴾ .2ذلدك :الصد ح .وقدد
الس د ب﴾ .3وه ددو االستسددالب .وق ددال ﴿وِاذا
قددال بعضددهب ددي (الص د ح)( :السد د ب) .وقددال ﴿وي ق دوا إِل دديكب َّ
4
ِ
ِ
لس ددالب) ددي بع ددض الك ددالب ه ددو:
ون (ا َّ
ا ددا بهب الج دداه ون ق ددالوا س ددالما﴾  .أي( :ق ددالوا بد دراءل م ددنكب) ّ

الب بِسالب) أي :ال ياالِ أقدا .5
البراءل .تقولّ :
(إنما ٌ
الن س ٌ
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا

ددي ك مددة (السد ب) ولددب ينسددبها .ونسددبها

امددة قد َّدر ِ
اء أهد ِدل ال ِقجد ِ
داز﴿ :ادا دوا ِددي
ال ّبددري ددي قولدده :وقد ِدد اات ددف القد َّدراء ِددي ِقددراء ِل ذلِددك ،ق أرتدده َّ
امة ق َّر ِ
اء الكوِيين بِكس ِر الس ِ
الس ِب﴾ 6بِفت ِح الس ِ
ين .7
َّ
ين .وق أرته َّ
ونسدبها الدرازي إلد القدراءا

ددي قولده :قد أر ابدن كثيدر ونددا ع والكسداقي (السد ِب) بفدتح السددين،

الس ِب﴾ .9وق أر اصب ي رواية أبي بكدر
وكذا ي قوله﴿ :وِان جنقوا لِ َّس ِب﴾ .8وقوله﴿ :وتد وا إِل
َّ
1

البقرل ،ا ية.409 :

2

مقمد ،ا ية.24 :

4

الفرقان ،ا ية.12 :

6

البقرل ،ا ية .409 :ي المصقف (الس ِب).

8

اونفال ،ا ية.11 :

3

5

النساء ،ا ية.81 :

معاني القرن ،ص.202

7

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،2ص.489-481

9

مقمد ،ا ية.24 :
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بددن يدداش (الس د ِب) بكسددر السددين ددي الكددل ،وق د أر قم دزل والكسدداقي بكسددر السددين ددي هددذه ،والتددي ددي
البقرل ،والتي ي سورل مقمد ي قوله﴿ :وتدد وا إِلد السَّد ِب﴾ 1وقد أر ابدن دامر بكسدر السدين دي هدذه
التي ي البقدرل وقددها وبفدتح السدين دي اونفدال ،و دي سدورل مقمدد ،دذه

ذاهبدون إلد ّأنهمدا ليتدان

بالفتح والكسر ،مثل :ر ل ور ل وجسر وجسر ،وق أر او مش بفتح السين والالب .2
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (الس ب) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .5كلمة (قُُروء):
ذكر اوافش وجود لهجا

ي ك مة (قروء) ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :ثالثة قروٍء﴾ .3قال:

در ِ الم د أرل) (إِقد دراء)
ممدددودل مهمددوزل وواقدددها (القددرء) افيفددة مهمددوزل مثددل( :القددرع) وتقددول( :قددد أقد أ
در قرنددا) .و( :قددد
در قيضدة قد ) مثددل( :مددا قد أ
بدالهمز ،إذا صددار صدداقبة قدديض .وتقددول( :مددا قد أ
در جنِيندا قد ل) مث هدا .أي :مدا قم د  .و(القدرء) :انق داع
ق أر قيضة أو قيضتي ِن) بالهمز ،و(ما ق أ
القيض .وقال بعضهب( :ما بين القيضتين) .4

1

مقمد ،ا ية.24 :

3

البقرل ،ا ية.449 :

2

الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح اليي  ،1 .بيرو  :دار الفكر .ج ،4ص.442
الرازي ار الدين ( .)1891تفسير الفار ّ
الرازي ،مقمد ّ
ّ

4

معاني القرن ،ص.211-210
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ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا
الن ِ
القر بي ي قوله :ق أر جمهور َّ
اس( :قروٍء)
ّ

ددي ك مددة (قددروء) ولددب ينسددبها .ونسددبها

ولَّ ،
وزِن ع ٍ
الالب همدزلٌ .ويدروى دن ندا ِ ٍع (قدرو)

الر ِ
بِكس ِر الو ِاو وشدها ِمن ي ِر هم ٍز ،وق أر القسن (قرٍء) بِفت ِح الق ِ
اء والتَّن ِو ِ
اف وسك ِ
ين .1
ون َّ
وذكر بعد ذلك زو المعن وصقابه قال :واات ف الع ماء ِي اوقر ِ
اء ،قال أهل الكو ِة:
الضددق ِ
ود وأبِددي موس د ومج ِ
ِهددي القدديض ،وهددو قددول مددر و ِددي وابد ِدن مسددع ٍ
اهد ٍدد وقتددادل و َّ
َّاك و ِ ك ِرمددة
والسلدي .وقال أهل ال ِقج ِازِ :هي او هار ،وهو قول اقِشة واب ِن مر وزيِد ب ِن ثابِ ٍ و ل
الزه ِري وأب ِ
ان
ب ِن ثمان و َّ
الشا ِ ِعي .2
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (قروء) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية

القديمة.
(الرضاعة):
 .1كلمة َّ
ذكر اوافش وجود لهجا

الرضدا ة) دي تفسديره لقولده تعدال ﴿ :قدولي ِن ك ِ
دام ي ِن
دي ك مدة ( َّ

3
وندده يقددول( :بينددي وبينددك رضددا ةٌ) و(رضدداعٌ) وتقددول( :اللددؤب
لِمددن أراد أن يددتِ َّب َّ
الرضددا ة﴾  .قددالّ :

الرضددا ة) وهددي ددي كددل شدديء مفتوقددة .وبعددض بنددي تمدديب يكسددرها إذا كان د
و َّ
(الرضا ة) .4

1
2
3
4

السّنة و ي الفرقان ،ج ،2ص.21
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
المصدر السابق ،ص.29

البقرل ،ا ية.422 :

معاني القرن ،ص.211

ددي االرتضدداع يقددول
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ذكر اوافش ي النص السابق وجود دل لهجا

(الرضا ة) ولب ينسبها .ونسبها
ي ك مة َّ

القر بي ي قوله :وق أر أبو قيول وابن أبِي ب ة والجارود بن أبِي سدبرل بِكسد ِر ال َّدر ِ
اء ِمدن (الرضدا ة)
ّ
دارل وال ِقضدارِل .ورِوي دن مج ِ
وِهي ليدةٌ ،كالقض ِ
(الرضدعة)
اه ٍدد أَّنده ق أ
در َّ

د وزِن الفع ِدة .ورِوي ِدن

(الرضدا ة) ِإ َّال بِفدت ِح ال َّدر ِ
اب ِن َّب ٍ
الرضدا ة)َّ .
اء،
داس أَّنده ق أ
النقَّداس :ال يع ِدرف البص ِدريلون َّ
در (أن يك ِمدل َّ
اء و تقها بِيي ِر ه ٍ
اء مع اله ِ
الر ِ
الر ِ
اءِ ،مثل ال ِقت ِ
اء .1
ال .وقك الكوِيلون كسر َّ
وال (الرضاع) إِ َّال بِكس ِر َّ
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

الرضا ة) ،وهذا يدل
ي ك مة ( َّ

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
ص ْرُه َّن):
 .1كلمة (ف ُ
ذكدر اوافدش وجددود لهجدا

ددي ك مدة ( صددره ّن) دي تفسديره لقولدده تعدال  ﴿ :اددذ أربعدة مددن

ال َّيد د ِدر صد ددره َّن إِليد ددك﴾ .2قد ددال :أي :ق عهد د َّدن ،وتقد ددول منهد ددا( :صد ددار) (يصد ددور) .وقد ددال بعضد ددهب
( صره َّن) جع ها من (صار) (ي ِ
صير) .3
ذكر اوافش ي النص السابق وجود دل لهجا

ي ك مة ( صدره ّن) ولدب ينسدبها .ونسدبها

در ذلِددك جما دةٌ ِمددن أهد ِدل الكو د ِدةِ ( :
صددره َّن إِليددك) يعنددي:
ال ّبددري إل د هددذي ٍل وس د يٍب ددي قولدده :وقد أ
ق عهد َّدن .وقددد ز ددب جما دةٌ ِمددن نقد ِدويي الكو د ِدة أَّنهددب ال يع ِر ددون ( ِ
صددره َّن) وال ( صددره َّن) ،بِمعن د :

1

السّنة و ي الفرقان ،ج ،2ص.108
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

3

معاني القرن ،ص.244

2

البقرل ،ا ية.410 :
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داد وضددمها ِددي ذلِددك إِالَّ بِمعند و ِ
الصد ِ
اقد ٍدد ،وأَّنهمددا
ق عه َّدنِ ،ددي كددالِب العددر ِ  ،وأ َّنهددب ال يع ِر ددون كسددر َّ
اإلمال ِة ،وأ َّن كسر الص ِ
ان بِمعن ِ
ج ِميعا ليت ِ
َّاد ِمنها ليةٌ ِي هذي ٍل وس يٍب .1
اء معندداه إِذا قد ِدرئ بِ َّ
الضددب ِمددن
وأضدداف وأ َّمددا نق ِوليددو البصددرِل دِإَّنهب قددالوا ( :صددره َّن إِليددك) سددو ٌ
داد وبِالكسد ِدرِ ،ددي أَّندده معنِد لي بِد ِده ِددي هددذا المو ِ
الصد ِ
ضد ِدع التَّق ِ يددع .قددالوا :وهمددا ليتد ِ
دان :إِقددداهما ،صددار
َّ
يصور ،واوارى ،صار ي ِ
صير .2
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة ( صره ّن) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
 .8كلمة (رْبوة):
ذكر اوافش وجود لهجا

ي ك مة (ربول) دي تفسديره لقولده تعدال ﴿ :كمث ِدل جَّندة بِربدوٍل﴾.3

قال :وقال بعضهب (بِربول) و(بِ ِربول) و(بِ ِرباول) و(بِربداول) ك ٌّدل مدن ليدا

العدر وهدو ك ده مدن الرابيدة

و ع ه( :ربا) (يربو) .4
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا

ددي ك مددة (بِربددول) ولددب ينسددبها .ونسددبها

ث ،وقد ق أر بِكل لي ٍة ِمنه َّن جما ةٌ ِمن الق َّر ِ
اءع وِهن( :ربدولٌ)
ال ّبري ي قوله :وِي َّ
(الربوِل) لِيا ٌ ثال ٌ
الر ِ
اء ،وبِها ق أر
بِضب َّ

ق .و(ربولٌ) بِفدت ِح ال َّدر ِ
امة ق َّر ِ
اء أه ِل المِدين ِة وال ِقج ِاز وال ِع ار ِ
در بعدض
اء ،وبِهدا ق أ
َّ

1

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،2ص.121

3

البقرل ،ا ية.414 :

2

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،2ص.129

4

معاني القرن ،ص.242-244

151

(ربدولٌ) بِكس ِدر ال َّدر ِ
الش ِاب وبعض أه ِدل الكو ِدة ،ويقدال :إَِّنهدا ليدةٌ لِت ِم ٍ
أه ِل َّ
ديب ،و ِ
در ِ-يمدا ذ ِكدر-
اء ،وبِهدا ق أ
ابن ب ٍ
َّاس .1
الرازي ي قوله :ق أر اصب وابن امر (بِربوٍل) بفتح الراء و ي المدؤمنين (إِلد ربدوٍل)
و زاها ّ
وهو لية تميب ،والباقون بضب الراء يهما ،وهو أن أشهر ال يا
بتعاق

القركدا

الدثالث

د الدراء ،و(ربداول) بداولف بتعاقد

ولية قريش ،و يه سبع ليا
القركدا

الدثالث

(ربول)

د الدراء ،و(ربدو)

والربدول المكدان المرتفددع ،قدال اوافدش :والددذي ااتداره (ربددول) بالضدب ،ون جمعهدا الربد  ،وأصد ها مددن
قولهب :ربدا الشديء يربدو إذا ازداد وارتفدع ،ومنده الرابيدة ،ون أجزاءهدا ارتفعد  ،ومنده الربدو إذا أصدابه
ونه ي اذ الزيادل .2
نفس ي جو ه زاقد ،ومنه الرباّ ،
بي إل القراءا
و زاها القر ّ

ي قوله :وِيها امدس ليدا ٍ (ربدولٌ) بِضدب ال َّدر ِ
در ابدن
اء ،وبِهدا ق أ

اصدب وابدن ِ
در ِ
الر ِ
كثِ ٍ
دام ٍر والقسدن.
اء ،وبِهدا ق أ
ير وقمزل وال ِكساقِ لي ونا ِعٌ وأبو م ٍرو .و(بِربوٍل) بِفت ِح َّ
ٌ
السبِ ِ
الر ِ
اء ،وبِها ق أر ابن َّب ٍ
وِ
در أبدو جعف ٍدر
يع لي .و(رباولٌ) بِدالفت ِح ،وبِهدا ق أ
اس وأبو إِسقاق َّ
(ربولٌ) بِكس ِر َّ
وأبددو بد ِدد الد َّدرقم ِن ،و ِ
در اوشدده
(ربدداولٌ) بِالكسد ِدر ،وبِهددا قد أ

العقيِ د لي .قددال الفد َّدراء :ويقددال بِربدداوٍل وبِ ِربدداوٍل،

الربِي ِة ،وِع ه ربا يربو.3
وكله ِمن َّا
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (ربول) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

القديمة.

1
2
3

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،2ص.192

الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح اليي  ،ج ،9ص.11
تفسير الفار ّ
السّنة و ي الفرقان ،ج ،2ص.221
من
نه
تضم
لما
ن
المبي
و
ن
القر
وقكاب
انار :الجامع
ّ
ّ
ّ

العر ّبية
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(م ِس ِّو ِمين):
 .2كلمة ُ
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ٍ
الف
ددي ك مددة (م ِسددو ِمين) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :بِامسد ِدة

1
ونهدب س َّدوموا الايدل .وقدال بعضدهب ﴿مس َّدومين﴾ معِمدين وَّنهدب هدب
ِمن المالقِك ِة مسو ِمين﴾  .قدالّ :

سوموا وبها نق أر .2
ي ك مة (م ِسو ِمين) ولب ينسدبها .ونسدبها

ذكر اوافش ي النص السابق وجود دل لهجا
ال ّبري إل القراءا

درِل أه ِدل
امدة ق أ
ي قوله :واات ف القرأل ِدي ِقدراء ِل قولِ ِده( :مسدو ِمين)ع ق أ
در ذلِدك َّ

در ذلِددك بعددض قدرِأل أهد ِدل الكو د ِدة
المِديند ِدة والكو د ِدة( :مسد َّدو ِمين) بِفددت ِح الددو ِاو ،بِمعند  :أ َّن الَّدده سد َّدومها .وقد أ
والبصرِل( :مسو ِمين) بِكس ِر الو ِاو ،بِمعن أ َّن المالقِكة س َّوم
دي إلد القدراءا
و ازهدا القر بد ّ

أنفسها .3

ددي قولده :قولدده تعدال ( :مسد َّدو ِمين) بِفددت ِح الدو ِاو :اسددب مفعد ٍ
دول،

وِهي ِقراءل اب ِن ِ
ام ٍر وقمزل وال ِكساقِي ونا ِ ٍع ،أي :معَّ ِمين بِعالما ٍ  .و(مسدو ِمين) بِكسد ِر الدو ِاو :اسدب
ا ِ د ٍدل ،وِهددي ِقددراءل أبِددي مد ٍدرو وابد ِدن كثِيد ٍدر و ِ
اصد ٍدب ،يقت ِمددل ِمددن المعن د مددا تقد َّددب ،أي :قددد أ م دوا
أنفسهب بِعالم ٍة ،وأ موا اي هب .4
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (م ِسو ِمين) ،وهذا يدل

العر ّبية القديمة.

1
2
3
4

ل مران ،ا ية .144 :ي المصقف (ءاالف).

معاني القرن ،ص.244

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،1ص.22

السّنة و ي الفرقان ،ج ،4ص.201
الجامع وقكاب القرن والمبّين لما
تضمنه من ّ
ّ

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

153

 .01كلمة (قاتل):
ذكر اوافش وجود لهجا

ي ك مة (قاتل) دي تفسديره لقولده تعدال ﴿ :وكد ين مدن َّنبِدي قتِدل

1
ِ
ِ
دي هدو الدذي قتِدل وهدو أقسدن الدوجهين وَّنده قدد قدال
معه ربيلون كث ٌير ما وهندوا﴾  .قدال :يجعدل النب ّ

أو قتِل﴾ .2وقال بعضهب ﴿قاتل معه﴾ 3وهي أكثر وبها نقرأ .وَّنهب كانوا يجع ون (قتِدل)

﴿أ ِإن ما

ِ
(ربيلون) .4
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا

ددي ك مددة (قاتددل) ولددب ينسددبها .ونسددبها

در ذلِدك جما دةٌ ِمدن
ال ّبري دي قولده :اات فد ِ القدرأل ِدي ِقدراء ِل قوِل ِده﴿ :قاتدل معده ِربليدون كثِي ٌدر﴾5ع ق أ
داف وبِدداولِ ِ
دره جما دةٌ أاددرى بِفددت ِح القد ِ
درل( :قتِددل) بِضددب القد ِ
داز والبصد ِ
ق درِأل ال ِقجد ِ
ف ،وِه دي ِقددراءل
داف .وقد أ
جما ٍة ِمن قرِأل ال ِقج ِاز والكو ِة .6
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (قاتل) ،وهذا يدل

القديمة.

1

ل مران .121 :ي المصقف (قاتل).

3

ل مران.121 :

5

ل مران.121 :

2

4

6

ل مران ،ا ية .122 :ي المصقف (أ إين).
معاني القرن ،ص.242
تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،1ص.110-108

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية
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 .00كلمة (فتب َّي ُنواْ):
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ددي ك مددة ( تبيَّن دوا) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :إِذا ضددربتب ِددي

س دبِ ِ
يل الَّد ِده تبيَّن دوا﴾ .1قددال :وقددال بعضددهب ( تثبَّت دوا) وكد ٌّدل ص دوا

ونددك تقددول (تبدديَّن قددال القددوِب)

و(تثَّب ) .و(ال تقِدب قتَّ تتبيَّن) و(قتّ تتثَّب ) .2
ذكر اوافدش دي الدنص السدابق وجدود ددل لهجدا

دي ك مدة ( تبيَّندوا) ولدب ينسدبها .ونسدبها

امددة قددرِأل المكيددين والمدددنِيين
درل ِددي ِقددراء ِل قولِد ِده ( :تبيَّن دوا) قد أ
ال ّبددري ددي قولدده :واات ف د ِ القد أ
در ذلِددك َّ
النا ِر والكش ِ
وبعض الكوِيين والبص ِريين ( :تبيَّنوا) .بِالي ِ
ون ِمن التَّبي ِ
اء واللن ِ
لن ،بِمعن  :التَّ ني و َّ
ف نه
قتَّ يتَّ ِ
ضح ،وق أر ذلِك اب ق أرِل الكوِيين ( :تثبَّتوا) بِمعن التَّثلب ِ الَِّذي هو ِاالف العج ِة .3
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة ( تبيَّنوا) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
ست):
 .02كلمة (در ْ
ذكد ددر اوافد ددش وجد ددود لهجد ددا
دارس ﴾.4

1

النساء ،ا ية.82 :

3

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،9ص.211

2

4

معاني القرن ،ص.298

اونعاب ،ا ية .104 :ي المصقف (درس ).

د ددي ك مد ددة (دارس د د ) د ددي تفسد دديره لقولد دده تعد ددال ﴿ :ولِيقول د دوا
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قددال :أي :دارس د

أهددل الكتددا ِ ﴿وكددذلك نصددرف ا يددا ِ ﴾ .1يعنددي :هكددذا .وقددال بعضددهب

ونها أو ق ل كتا  .وقال بعضهب (درس ) .2
(درس ) وبها نق أر ّ
ذكر اوافش ي الدنص السدابق وجدود ددل لهجدا

امة قرِأل أه ِل المِدين ِة والكو ِة:
ي قوله :واات ف ِ القرأل ِي ِقراء ِل ذلِكع ق أرته َّ

ال ّبري إل القراءا

﴿ولِيقولوا درس ﴾ .3بمعن  :ق أر أن
ابن ب ٍ
َّاس

يا مق َّمد .بِيي ِر ألِ ٍ
ف .وق أر ذلِك جما ةٌ ِمدن المتقدد ِمينع ِمدنهب

ف نه ِ ِ
ااتِال ٍ
يه ،و يره وجما ةٌ ِمن التَّابِ ِعين ،وهو ِقدراءل بع ِ
دض قدرِأل أه ِدل البصدرِل:

(ولِيقولوا دارس ) بِ لِ ٍ
دار وتعَّمد
ف ،بِمعند  :ق أ
(د ِرس ) بِمعن  :ق ِرق
ونس

دي ك مدة (درسد ) ولدب ينسدبها .ونسدبها

ِمدن أه ِدل ال ِكتدا ِ  .ورِوي دن قتدادل أَّنده كدان يقدرؤه:

وتِي  .و ِن القس ِن أَّنه كان يقرؤه( :درس ) بِمعن  :انمق .4

ال بري لهجة (درس ) إل قريش ي قوله :ق َّدثنِي المثَّن  ،قال :ق َّدثنا بد الَّ ِه بن

صالِ ٍح ،قال :ق َّدثنِي مع ِاوية بدن صدالِ ٍح قدال :ق َّددثنا ِد لي بدن أبِدي

قدةِ ،دن اب ِدن َّب ٍ
داس( :ولِيقولدوا

ش .5
درس ) قالوا :ق أر وتعَّم  ،تقول ذلِك قري ٌ
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (دارس ) ،وهذا يدل

العر ّبية القديمة.

1

اونعاب ،ا ية .104 :ي المصقف (اويا ِ )

2

معاني القرن ،ص.240-218

4

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،8ص .294-291

3

5

اونعاب ،ا ية.104 :

المصدر السابق ،ج ،8ص.294

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

156

 .02كلمة (ف َّرقُواْ):
ذكر اوافش وجود لهجا

ي ك مة ( َّرقوا) ي تفسيره لقوله تعال ﴿ :إِ َّن الَِّذين َّرقوا ِديدنهب

وكانوا ِشيعا﴾ .1قال :وقال بعضهب ( ارقوا) من (المفارق ِة) .2
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا
ال ّبري إل القراءا

ددي ك مددة ( َّرقدوا) ولددب ينسددبها .ونسددبها

ي قوله :ق أرها ِ ٌّي ر ِ
ضي الَّه نه ( :ارقوا ِدينهب) .وكد َّن ًِّيدا ذهد

بِقولِ ِده:

( ارقوا ِدينهب) :ارجوا ارت لدوا نه ِمن المفارق ِة .وق أر ذلِك بد الَّ ِه بن مسع ٍ
ود .3
وأضدداف أيضددا :قد َّددثنا أبددو إِسددقاق ،أ َّن بددد الَّد ِده ،كددان يقرؤهدداَّ ( :رقدوا ِديددنهب) .و د هد ِدذ ِه
امددة قد َّدر ِ
ال ِقددراء ِل ،أ نِددي ِقددراءل بد ِدد الَّد ِده ،قد َّدراء المِديند ِدة والبصد ِ
اء الكددوِيين .وك د َّن بددد الَّد ِده ت د َّول
درل و َّ
اق د ٌدد ،وه ددو ِدي ددن إِب ددر ِ
بِِقراءتِ د ِده ذلِ ددك ك ددذلِك أ َّن ِدي ددن الَّ د ِده و ِ
اهيب القنِ ِيفَّي ددة المسد دِمة ،ف د َّدرق ذلِ ددك اليه ددود
و َّ
النصارى ،ته َّود قوٌب ،وتنصَّر ارون ،جع وه ِشيعا متفرقة .4
دي إلد الّ هجددا
ونسدبها القر بد ّ

در قمددزل وال ِكسداقِ لي ( :ددارقوا) بِدداولِ ِ
ف ،وِهددي ِقددراءل
دي قولدده :قد أ

در ِ
ق.
ِي ب ِن أبِي الِ ٍ -ك َّدرب الَّده وجهده-ع ِمدن المفارق ِدة وال ِف ا

د معند أَّنهدب تركدوا ِديدنهب وارجدوا

در البدداقون بِالتَّشد ِدد ِيدع إِ َّال َّ
در:
ديِ ،إَّندده قد أ
دي يقددول :والَّد ِه مددا َّرقددوه ول ِكددن ددارقوه .وقد أ
النا ِعد َّ
ندده .وكددان ِد ٌّ
ض وكفروا بِبع ٍ
( رقوا) مافَّفاع أي :منوا بِبع ٍ
ض .5

1

اونعاب ،ا ية.148 :

2

معاني القرن ،ص.249

4

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،10ص.20

3

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،10ص.20

5

السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.122-122
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة ( َّرقوا) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية

القديمة.
 .04كلمة ( ِقيما):
ذكر اوافش وجود لهجدا

دي ك مدة ( ِقيمدا) دي تفسديره لقولده تعدال ِ﴿ :ديندا قيمدا﴾ .1قدال:

أي :مستقيما وهي قراءل العامة ،وقال أهل المدينة ِ
(قيما) وهدي قسدنة ولدب أسدمعها مدن العدر وهدي
ي معن المفسر .2
ذكر اوافش دي الدنص السدابق وجدود ددل لهجدا
ونسبها ال ّبري إل القدراءا

دي ك مدة ِ
(قيمدا) ونسدبها إلد القدراءا .

امدة
دي قولده :واات فد ِ القدرأل ِدي ِقدراء ِل قوِل ِدهِ ( :ديندا ِقيمدا) ،ق أ
در ذلِدك َّ

داف وتش د ِدد ِيد الي د ِ
(دين ددا قيم ددا) بِف ددت ِح الق د ِ
قد درِأل المِدين د ِدة وبع ددض البص د ِدريينِ :
ام ددة ق ددرِأل
داء  .3وق د أ
در ذلِ ددك َّ
داء وتا ِف ِيفهددا ،وق دالوا :القدديب وال ِقدديب بِمعن د و ِ
داف ،و ددت ِح اليد ِ
(دينددا ِقيمددا) بِكسد ِدر القد ِ
الكددوِيينِ :
اقد ٍدد ،وهم دا
ليت ِ
ان معناهما :الدين المست ِقيب .4
دي إلد القدراءا
ونسبها القر ب ّ

داف والتَّا ِفي ِ
دام ٍر بِكس ِدر الق ِ
دره الكوِ ليدون وابدن ِ
دف
دي قولده :ق أ

داف وكسد ِدر اليد ِ
صددف بِد ِده .والبدداقون بِفددت ِح القد ِ
داء ،مصدددر كالش دب ِع و ِ
و ددت ِح اليد ِ
داء وشدددها ،وهمددا ليتد ِ
دان.
ٌ
اء الواو (قيلوب) ث َّب أد ِ م ِ الواو ِي الي ِ
وأصل الي ِ
اء كمي ٍ .5
ٌ

1

اونعاب ،ا ية .111 :ي المصقف ( ِقيما).

2

معاني القرن ،ص.248

4

المصدر السابق ،ج ،10ص.24

3

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،10ص.22

5

السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.129
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ
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ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة ( ِقيما) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية

القديمة.
 .05كلمة ِ
(ح ْجٌر):
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ِِ
ِ
داب
ددي ك مددة (قجد ٌدر) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :وقددالوا هددذه أنعد ٌ

ِ
و(القجددر) (الق دراب) وقددد قرق د
ث ِقجد ٌدر الَّ ي عمهددآ إِ ّال مددن َّنشددآء﴾ .1قددال:
وقددر ٌ
وكذلك قرق

بالضددب (قجد ٌدر)،

و(قجرا) دي معند واقدد .وقدد يكدون ِ
﴿قج ار مقجو ار﴾ 2بضب القاء ِ
(القجدر) :العقدل،

قددال اهلل تعددال ﴿ :هددل ِددي ذلِددك قسد ٌدب لد ِدذي ِقجد ٍدر﴾ 3أي ذي قددل .وقددال بعضددهب :ال يكدون ددي قولدده
أما (قجر المرأل) فيه الفتح والكسر و(قجر
(وقر ٌ
ث ِقجٌر) إال الكسر .وليس ذا بشيء ّ
ونه قراب .و ّ
ِ
و(القجر) ما قجرته وهو قول أصقا ِ القجر .4
اليمامة) بالفتح
ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا
ال ّبري إل القراءا

ددي ك مددة ِ
(قجدٌدر) ولددب ينسددبها .ونسددبها

ي قوله :ق َّدثنِي بد الو ِار ِث بن بِد الصَّمِد ،قال :ق َّدثنِي أبِدي ،قدال :ق َّددثنِي

درٌب.
ث قجد ٌدر) .يقددول :قد ا
مددي قددال :قد َّددثنِي أبِددي ،د ِدن القسددي ِن ،ددن قتددادل أَّندده كددان يقرؤهددا( :وقددر ٌ
مضددمومة القد ِ
ق و َّ
در ِ
داء .وأ َّمددا الق درأل ِمددن ال ِقجد ِ
الشد ِداب بعددد ع د كسد ِدرها ،وِهددي ال ِقددراءل الَّتِددي ال
داز وال ِعد ا

1

اونعاب ،ا ية.129 :

3

الفجر ،ا ية.4 :

2

4

الفرقان ،ا ية 44 :و .42ي المصقف ِ
(قجرا).

معاني القرن ،ص.242
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اع القج ِ
َّة ِمن القرِأل
أست ِجيز ِاال هاع ِِإلجم ِ

يهدا ،وأَّنهدا الليدة الجدودى ِمدن ليدا ِ العدر ِ  .ورِوي ِدن

الر ِ
اب ِن ب ٍ
اء قبل ال ِج ِيب .1
ث ِقرٌج) بِ َّ
َّاس أَّنه كان يقرؤها( :وقر ٌ
ي قوله :وق أر أبان بدن ثمدان( :قجدر) بِضدب الق ِ
داء وال ِج ِ
ديب.
ٌ

بي إل القراءا
ونسبها القر ّ

وق أر القسن وقتادل( :قجدر) بِفدت ِح الق ِ
ان ال ِج ِ
ديب ،ليت ِ
داء وِاسدك ِ
دان بِمعند  .و ِدن القس ِدن أيضدا( :قج ٌدر)
ٌ
بِضب الق ِ
اء .2
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة ( ِقجٌر) ،وهذا يدل

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

العر ّبية القديمة.
وه ْم):
 .01كلمة (كالُ ُ
ذكددر اوافددش وجددود لهجددا

ددي ك مددة (كددالوهب) ددي تفسدديره لقولدده تعددال ﴿ :وِاذا كددالوهب أو

ون أهدل القجداز يقولدون ِ
َّوزنوهب يا ِسرون﴾ .3قال :أي( :إذا كدالوا النداس أو وزندوهب) َّ
(ك د
و(وزنته) أيِ :
(ك

له) و(وزن

له) .4

1

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،8ص.498

3

الم ففين ،ا ية.2 :

2

السّنة و ي الفرقان ،ج ،8ص.22
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

4

معاني القرن ،ص.142

زيددا)
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ذكددر اوافددش ددي الددنص السددابق وجددود دددل لهجددا

ددي ك مددة (كددالوهب) ونسددبها إل د أهددل

القجاز .ونسبها ال ّبري ي قوله :و ِمن لي ِة أه ِدل ال ِقج ِ
داز أن يقولدوا :وزنتدك ققَّدك ،و ِك تدك عامدك.
بِمعن  :وزن

لك ،و ِك

لك .1

الفراء إل أه ِل ال ِقج ِاز ومن جاورهب ِمن قي ٍ
س ي قوله :وس ِدمع
ونسبها ّ

أ اربَِّيدة تقدول :إِذا

الناس أتينا التَّ ِ
صدر َّ
اجر ،ي ِكي نا الم َّد والم َّددي ِن إِلد المو ِس ِدب المقبِ ِدل ،هدذا شداهد ،وهدو ِمدن كدالِب أه ِدل
ال ِقج ِاز ،ومن جاورهب ِمن قي ٍ
س .2
دي أن أهدل مكدة يسدتادمون ك مدة (وزن) وأهدل المديندة يسدتادمون ك مدة (كدال)
وذكر القر ب ّ
ضدي الَّده نده :إَِّنكدب مع ِ
داس ر ِ
اشدر او ِ
ي قولده :و ِدن اب ِدن َّب ٍ
داجِب وليدتب أمدري ِن بِ ِهمدا ه دك مدن كدان
دص او ِ
داجبِ ،وَّنهدب كدانوا يجمعدون الكيدل والدوزن ج ِميعدا ،وكاندا مف َّدرقي ِن
قب كب :ال ِمكيدال وال ِميدزان .وا َّ
ِي القرمي ِنع كان أهل م َّكة ي ِزنون ،وأهل المِدين ِة ي ِكي ون .3
ي نص اوافش السابق يتضح اوثر ال هجي ي توجيه القوا د الداللية لما ذكره من
ااتالف ال هجا

ي ك مة (كالوهب) ،وهذا يدل

العر ّبية القديمة.

1

تفسير ال ّبري جامع البيان ن ت ويل ي القرن ،ج ،42ص.191

3

السّنة و ي الفرقان ،ج ،44ص.122
المبين لما
الجامع وقكاب القرن و ّ
تضمنه من ّ
ّ

2

معاني القرن ،ج ،2ص.421

أن اوافش كان مدركا ااتالف الّ هجا
ّ

161

الخاتمة
توص د
َّ

ا ّلد ارسددة إل د اهتمدداب اوافددش اووس د والع مدداء القدددماء بال هجددا

العربيددة القديمددة

ِ
العناية بما رضه ِمدن لهجدا ِ القباق ِدل العر ّبي ِدة واالس ِ
يج كثي ٍدر
مااهر هذه
دتدالل بهدا دي تادر ِ

وتجّ

ِ
وتفسيرها.
ِمن ا يا ِ القر ّني ِة
وتوص د

الد ارسددة إل د اوثددر الكبيددر ل هجددا

ِ
ِ
دوتي ِة
الصد ّ
العددر القديمددة ددي توجيدده القوا ددد ّ

ديره ا ّلنصد ِ
الليد ِدة ،وتجّد ذلددك ددي مددا رض ده اوافددش نددد تفسد ِ
دوص القر ّنيد ِدة.
قويد ِدة و ّ
الصددر ّي ِة و ّ
الد ّ
الن ّ
و ّ
وتعد ّدد االاتال ددا

الصددوتي مددن أكثددر االاتال ددا
الّ ّ
هجيددة ددي المسددتوى ّ

العر ّبي ددة ،وق ددد وق ددف اواف ددش
اوصوا

د د موض ددو ا

ه ددذا الب ددا

أوسع صول الرسالة وأ زرها لما ذكره من تق يال
وأمددا ددي المسددتوى الصددر ي قددد كددان ل هجددا

بالد ارس ددة والتق ي ددل ول ددذلك ج دداء ص ددل
ّ
صوتية كثيرل ودقيقة.

العربيددة اوثددر الكبيددر ددي توجيدده الكثيددر مددن

الصر ّية .وأما ي المستوى النقوي قد كدان ل هجدا
القوا د ّ

العربيدة اوثدر الكبيدر دي توجيده الكثيدر

درده ددي أ د د
النق ددوي مد ّ
مددن القوا ددد النقوي ددة ،وا ّن تع د ّددد التوجي دده ّ
العر ّبيددة .وأمددا ددي المسددتوى الددداللي قددد كددان ل هجددا

شدديو ا بددين مات ددف القباقددل

اوقي ددان إلد د اا ددتالف الّ هج ددا

القباقددل العر ّبيددة اوثددر الكبيددر ددي الوصددول إلد

الدالال  ،إذ هي القجة اوقوى ي تفسير بعض النصوص القر ّنية.
كثير من ّ
وقامد
وكت
ال هجا

الد ارسددة بعددزو ال هجدا

التفسير و يرها .أما ال هجا

التددي أهمددل اوافدش زوهددا مددن ادالل كتد

ال يددة والمعدداجب

التي نسبها اوافش قد تب ذكرها وتعزيز نسبتها ،وقد ت تي هذه

منسوبة ي بعض اوقيان منسوبة لقبي ة أارى تب ذكر ذلك.
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و ددي الاتدداب هددذه د ارسددة تتندداول ال هجددا
اووس د
وقام

هددي تهددتب ال هجددا

العربيددة القديمددة ددي كتددا

معدداني القددرن لألافددش

التددي ذكرهددا اوافددش س دواء قدداب بنسددبتها أو أهمددل نسددبتها إل د قباق هددا

هذه الدراسة بعزو جل ال هجا

العربية القديمة التي ورد

بالدراسة.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. اواف ددش ،س ددعيد ب ددن مس ددعدل ( .)1890كتـــاب القـــوافي .تققي ددق :د دزل قس ددن ،دمش ددق:م بعة و ازرل الثقا ة.
مقم ددد
 ( .)1894معــــاني القــــرآن .تققي ددق :ب ددد اومي ددر ّأمين الورد ،1 ،بيرو  :الب الكت .
 ( .)1880معــاني الق ـرآن .تققيددق :هدددى مقمددود ق ار ددة، ،1القاهرل :مكتبة الاانجي.
مقمددد
 اوزهدري ،االددد بدن بددد اهلل ( .)4000شــرا التّصــريح علــى التّوضــيح .تققيددقّ :باسل يون السلود ،1 ،بيرو  :دار الكت

الع مية.

 اوزهري ،أبو منصور مقمد بن أقمد ( .)1891تهذيب اللُّغة .تققيق :بد السالبهارون ،مقمد

ي النجار ،بد الق يب النجار ،بد الكريب العزباوي ،بد اهلل درويش،

مقمد بد المنعب افاجي ،مقمد رج العقدل ،بد السالب سرقان ،بد العايب مقمود،
ي قسن هاللي ،مقمد أبو الفضل إبراهيب ،أقمد بد الع يب البردوني ،يعقو

بد

النبي ،إبراهيب اإلبياري ،1 ،مصر :الدار المصرية ل ت ليف والترجمة.
 ( .)1881معــاني القـراءات .تققيدق :يددد مصد ف درويددشو وض بن قمد القوزي ،1 ،القاهرل :دار المعارف.
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 اإلسددتراباذي ،رضددي الدددين مقمددد بددن القسددن ( .)1894شـــرا شـــافية ابـــن الحاجـــب.تققيدق :مقمددد ندور القسددن ومقمدد الز دزاف ومقمددد مقيدي الدددين بدد القميددد ،بيددرو :
دار الكت
 -اوشموني،

الع مية.
ي بن مقمد ( .)1844شـرا األشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك .تققيدق:

مقمد مقيي الدين بد القميد ،1 ،بيرو  :دار الكتا

العربي.

 اوصفهاني ،شمس الدين أبو الثناء مقمود بن بد الدرقمن ( .)1891بيـان المختصـرشرا مختصر ابن الحاجب .تققيق :مقمد ماهر بقا ،1 ،جدل :دار المدني.
 -اونبدداري ،أبددو البركددا

العربيــة .تققيددق :مقمددد
بددد الددرقمن بددن مقمددد (د .) .أس ـرار
ّ

بهجة البي ار ،دمشق :المجمع الع مي العربي.
البلغـــة فـــي الفـــرق بـــين المـــذ ّكر والمؤّنـــث.
 (ُ .)1890تققيق :رمضان بد التوا  ،مصر :م بعة دار الكت .
 اونبدداري ،أب ددو بك ددر مقم ددد ب ددن القاسددب ( .)1899الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس.تققيق :قاتب صالح الضامن ،بيداد :دار الشؤون الثقا ية العامة.
العربية .القاهرل :مكتبة اونج و المصرية.
 أنيس ،إبراهيب ( .)4002في الّلهجاتّ
 ( .)1899من أسرار اللُّغة ،1 .القاهرل :مكتبة اونج و المصرية.العربيـة( .إادراج وتصدقيح :رمضدان بدد
 برجشت ارسدر ( .)1882التطور ال ّنحـوي للغـةّ
التوا ) ،4 ،القاهرل :مكتبة الاانجي.
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مقمد القسين بن مسعود ( .)1899تفسير البغوي معالم التنزيل .تققيق:
 الب ّيوي ،أبو ّ
مقم دد بددد اهلل النمددر و ثمددان جمعددة ضددميرية وس د يمان مس د ب القددرش ،1 ،الريدداض:
ّ
دار يبة.
مقم دد ( .)1899إتحـــاف فضـــالء البشـــر بـــالقراءات األربعـــة عشـــر.
 ّالبنددا ،أقمددد بددن ّ
تققيق :شعبان مقمد إسما يل ،1 ،بيرو  :الب الكت .
 ثع د  ،أبددو العبدداس أقمددد بددن يقي د ( .)1810مجـــالس ثعلـــب .تققيددق :بددد السددالبمقمد هارون ،4 ،مصر :دار المعارف.
 الثّع بددي ،أبددو إسددقاق أقمددد ( .)4004الكشــف والبيــان المعــروف (تفســير الثّعلبــي).الس ددا دي ،1 ،بي ددرو  :دار إقي دداء التد دراث
مقم ددد ب ددن اش ددور وناي ددر ّ
تققي ددق :أب ددو ّ
العربي.
 -الجرجداني،

مقمدد ال ّشدريف ( .)1894كتـاب التعريفـات .تققيدق :وسد ا وس
دي بدن ّ

وجل ،بيرو  :مكتبة لبنان.
مقمددد ( .)4001التمهيـــد فـــي علـــم التجويـــد.
 ابددن الجددزري ،شددمس الد ّددين أبددي الايددر َّقدوري قمد ،1 ،بيرو  :مؤسسة الرسالة.
تققيق :انب ّ
 (د .) .النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر .تققي ددق:ي مقمد الضباع ،بيرو  :دار الكت
 الجندي ،أقمدل كت .

الع مية.

العربيـة فـي التّـراث .ليبيدا :الددار العر ّبيدة
دب ال ّددين ( .)1892الّلهجـات
ّ
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دي ،أبددو الفددتح ثمددان (د .) .الخصــائص .تققيددق :مقمددد
 ابددن ّجند ّ
مصر :دار الكت

د النجددار،4 ،

المصرية.
 ( .)1882سـ ُّـر صــناعة اإلع ـراب .تققيددق :قسددن هنددداوي،4 ،دمشق :دار الق ب.
 ( .)1882المحتسب فـي تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات واإليضـااعنها .تققيق:

النجار و بد الفتداح
ي النجدي ناصف و بد الق يب ّ

إسما يل ش بي ،مصر :م ابع اوهراب التجارية.
الصحاا تاج اللُّغة ِ
العربيـة .تققيدق:
وصحاا
قماد (ِّ .)1880
ّ
 الجوهري ،إسما يل بن ّأقمد بد اليفور

ّار ،2 ،بيرو  :دار الع ب ل ماليين.

 ابددن قجددر ،امددرؤ القدديس ( .)4002دي ـوان امــرق الق ـيس ،ضددب وتصددقيح :مص د فبد ال ّشا ي ،4 ،بيرو  :دار الكت

الع مية.

 قسان ،تماب ( .)1880مناهج البحث في اللُّغة .القاهرل :مكتبة اونج و المصرية.ـوتية عنـد علمـاء التجويـد ،4 .مدان:
 القمد ،انب ق ّددوري (ِّ .)4009الص ّ
الدراسـات ّ
دار مار.
مقمد ( .)1891القواعـد واإلشـارات فـي أصـول القـراءات.
ّ
القموي ،أقمد بن مر بن ّ
مقمد القسن ب ّكار ،1 ،دمشق :دار الق ب.
تحقيق ،بد الكريب بن ّ
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 القميددري ،نش دوان بددن سددعيد ( .)1888شــمس العلــوم ودواء كــالم العــرب مــن الكلــوم.تققيق :قسين بد اهلل العمري وم هر بن

ي اإلرياني ويوسدف مقمدد بدداهلل،1 ،

دمشق :دار الفكر.
 أبو قيان اوندلسي ،مقمد بن يوسف ( .)1882تفسير البحر المحـيط .تققيدق :دادلأقمد بد الموجود و ي مقمد معوض و يرهما ،1 ،بيرو  :دار الكت

الع مية.

 ابن اّكان ،أبو العباس شمس الدين أقمد بن مقمد ( .)1899وفيـات األعيـان وأنبـاءالزمان .تققيق :إقسان باس ،بيرو  :دار صادر.
أبناء ّ
 -الادولي ،مقمددد

ددي ( .)1894معجــم علــم األصـوات ،1 .الريدداض :م ددابع الفددرزدق

التجارية.
الداني ،أبو مرو ثمان بن سعيد اوندلسدي ( .)4000التحديد في اإلتقان والتجويـد.
 ّقدروي القمد ،1 ،مان :دار مار.
تققيق :انب ّ
المحكــــم فــــي نقــــط المصــــاحف.
 (ُ .)1889تققيق :زل قسن ،4 ،دمشق :دار الفكر.
العربية .بيرو  :دار النهضة العر ّبية.
 الراجقي ،بده ( .)1892فقه اللُّغة في الكتبّ
آنية ،1 .اإلسكندرية:
 ( .)1881الّلهجاتالعربية في القراءات القر ّ
ّ
دار المعر ة الجامعية.
 الد ّدرازي ،مقمددد الد ّدرازي اددر الدددين ( .)1891تفســير الفخــر الـ ّـرازي المشــتهر بالتفســيرالكبير ومفاتيح الغيب ،1 .بيرو  :دار الفكر.

168

 َّالزّجدداج ،أبددو إسددقاق ( .)1891مــا ينصــرف ومــا ال ينصــرف .تققيددق :هدددى مقمددود
ق ار ة ،1 ،القاهرل :م ابع اوهراب التجارية.
 ( .)1899معــاني الق ـرآن واعرابــه .تققيددق :بددد الج يددل بدددهش بي ،1 ،بيرو  :الب الكت .
 الزجدداجي ،أبددو القاسددب بددد الددرقمن بددن إسددقاق ( .)1814اإلبــدال والمعاقبــة وال ّنظــائر.تققيق :ز الدين التنواي ،دمشق :مجمع اللية العر ّبية.
 الزرقاني ،مقمد بد العايب ( .)1884مناهل العرفان فـي علـوم القـرآن ،1 .بيدرو :دار الكتا

العربي.

مقمددد بددن بددد اهلل ( .)1892البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن.
 الزركشددي ،بدددر الد ّددين بددن ّتققيق :مقمد أبو الفضل إبراهيب ،2 ،القاهرل :دار التراث.
شـــاف عـــن حقـــائق
 الزماش ددري ،ج ددار اهلل أب ددو القاس ددب مقم ددود ب ددن م ددر ( .)1889الك ّغوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .تققيدق :دادل أقمدد بدد الموجدود
معوض ،1 ،الرياض :مكتبة العبيكان.
و ي ّ
مقمد ّ
العربيـة.
المفصل فـي علـم
 (د.) .ّ
ّ
 ،4بيرو  :دار الجيل.
مقدمـــة للقـــارق العربـــي .بيددرو  :دار النهضددة
السددعران ،مقمددود( ،د .) .علـــم اللُّغـــة ّ
 ّالعر ّبية.
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 ابددن السددكي  ،أبددو يوسددف يعقددو بددن اسددقق ( .)1802القلــب واإلبــدال .ضددمن كتددا(الكنز ال يوي) .نشره :أو س

هفنر ،بيرو  :الم بعة الكاثوليكية لآلباء اليسو يين.

العربيــة القديمــة ،1 .الهددور -الباكسددتان:
 س د وب ،داود ( .)1891دراســات الّلهجــاتّ
المكتبة الع مية.
 ال لسددماتي ،ابددن ال ّقددان (ُ .)4009مرشــد القــارق إلــى تحقيــق معــالِم المقــارق .تققيددق:الضامن ،1 ،الشارقة :مكتبة الصقابة.
قاتب صالح ّ
الـد ّر المصــون فــي علـوم الكتــاب المكنــون.
دي ،أقمددد بدن يوسددف (دّ .) .
 السَّدمين الق ب ّالا ار  ،دمشق :دار الق ب.
مقمد ّ
تققيق :أقمد بن ّ
 سدديبويه ،أبددو بشددر مددرو بددن ثمددان بددن قنبددر ( .)1899الكتــاب .تققيددق :بددد السددالبمقمد هارون ،2 ،القاهرل :مكتبة الاانجي.
ّ
 -ابن سيده ،أبو القسن

ي بن إسما يل ( .)4000المحكم والمحـيط األعظـم .تققيدق:

بد القميد هنداوي ،1 ،بيرو  :دار الكت

الع مية.

ــويين
السدديو ي ،جددالل الد ّددين ب ددد الددرقمن ( .)1898بغيـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات الّلغـ ّ
 ّمقمد أبو الفضل إبراهيب ،4 ،بيرو  :دار الفكر.
وال ّنحاة .تققيقّ :
ُّ
مقمدد أقمدد جداد المدول
 (د .) .المزهر في علوم اللغة وأنواعها .تققيدقّ :مقمد البجاوي ،4 ،القاهرل :مكتبة دار التراث.
بك
ومقمد أبو الفضل و ي ّ
ّ
السددالب
 ( .)1884همــع الهوامــع فــي شــرا جمــع الجوامــع .تققيددق :بددد ّمقمد هارون و بد العال سالب مكرب ،بيرو  :مؤسسة الرسالة.
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آنية في ضوء علم اللُّغـة الحـديث .القداهرل:
الصدبور (د .) .القراءات القر ّ
 شاهين ،بد ّمكتبة الاانجي.
العربيــة رؤيــة جديــدة فــي
الصــوتي للبنيــة
ّ
 ( .)1890المــنهج ّالعربي .بيرو  :مؤسسة الرسالة.
الصرف
ّ
ّ
مقمد بدن
 -الشوكانيّ ،

الروايـة
فنـي ِّ
دي بدن ّ
مقمدد ( .)1882فـتح القـدير الجـامع بـين ّ

الدراية من علم التفسير .تققيق :بد الرقمن ميرل( ،د.ب) :دار الو اء.
و ِّ
الص د دالح ،صد ددبقي ( .)4002دراســــات فــــي فقــــه اللُّغــــة ،11 .بيد ددرو  :دار الع د ددب
ّ
ل ماليين.
الضامن ،قاتب صالح ( .)1898علم اللُّغة .الموصل :م بعة التع يب العالي.
ّ
مقمد بن جريدر ( .)4001تفسير الطّبري جامع البيـان عـن تأويـل
 ال ّبري ،أبو جعفر ّآي القرآن .تققيق :بد اهلل بن بد المقسن التركي ،1 ،جيزل  -مصر :د ار هجر.
 -أبو ال ّي

ال يوي ،بد الواقد بن

نواي ،دمشق :م بو ا
ّ
الدين التّ ّ

دي الق بدي ( .)1811كتـاب اإلبـدال .تققيدق :دز
مجمع اللية العر ّبية.

مقمد ال ّاهر ( .)1892تفسير التّحرير والتّنوير .تونس :ال ّددار التونس ّدية
 ابن اشورّ ،ل نشر.
-

ــفية .القدداهرل :الهيقددة
بددد البدداقي ،ضدداقي ( .)1894لغـــة تمـــيم دراســـة
تاريخيـــة وصـ ّ
ّ
العامة لشؤون الم ابع اوميرية.
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-

العربيــــة ،1 .الق دداهرل :مكتبدددة
ب ددد التّد دوا  ،رمض ددان .)1888( ،فصــــول فــــي فقــــه
ّ
الاانجي.
 ( .)1889المـدخل إلـى علـم اللُّغـة ومنـاهج البحـث اللغـوي. ،2القاهرل :مكتبة الاانجي.

 -ابدن صددفور،

المقـ ّـرب .تققيدق :أقمددد بددد السددتار الجدواري
ددي بددن مدؤمن (ُ .)1894

و بد اهلل الجبوري( ،1 ،د.ب)( :د.ن).
 ابددن قيددل ،بهدداء الد ّددين بددد اهلل ( .)1890شــرا ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك.تققيق :مقمد مقي الدين بد القميد ،40 ،القاهرل :دار التراث.
-

اللغوي .القاهرل :الب الكت .
الصوت
ّ
مر ،أقمد ماتار ( .)1889دراسة ّ
 .)1889( -علم الدِّاللة ،4 .القاهرل :الب الكت .

 ابددن ددارس الّيددوي ،أبددو القسددين أقمددد بددن ددارس بددن زكرّيددا (ُ .)1891مجمـــ ُل اللُّغـــة.تققيق :زهير بد المقسن س ان ،4 ،بيرو  :مؤسسة الرسالة.
 -الفارس ددي ،أب ددو

أئمـــة
ددي القس ددن ب ددن ب ددد اليفّد دار (ّ .)1892
الحجـــة للقـ ّــراء ّ
الســـبعة ّ

شام الّذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد .تققيدق :بددر الددين
األمصار بالحجاز والعراق وال ّ
قهوجي وبشير جويجاتي ،1 ،دمشق :دار الم مون ل تّراث.
 ( .)1888كتــــاب التكملــــة .تققيد ددق :كدددااببقر المرجان ،4 ،بيرو  :الب الكت .
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 الفراهيدي ،الا يل بن أقمد ( .)4002كتاب العين .تققيق :بد القميد هندداوي،1 ،بيرو  :دار الكت

الع مية.

الفراء ،أبو زكرّيا يقي بن زياد ( .)1892معاني القرآن ،2 .بيرو  :الب الكت .
 ّ ( .)1880المــذ ّكر والمؤّنــث .تققيددق :رمضددان بدددالتوا  ،4 ،القاهرل :دار التراث.
مقمد بن يعقو ( .)4004القاموس المحيط .تققيق :مكت
بادي ،مجد ّ
 الفيروز ّالدين ّ
تققيددق الت دراث ددي مؤسسددة الرسددالة ،بإش دراف :مقمددد نعدديب العرقسوسددي ،9 ،بيددرو :
مؤسسة الرسالة.
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة
 القاضي ،بد الفتاح بن بد اليندي (د .) .البدور ّشـا ّذةُ وتوجيههـا مـن لغـة العـرب .بيدرو :
من
اءات ال ّ
طريقي ال ّ
اطبية والـدُّرى  -القـر ُ
ش ّ
ّ
دار الكتا

العربي.
بية في القراءات
 ( .)1888الوافي في شرا الشاط ّالسبع ،4 ،جدل :مكتبة السوادي.
ّ

 -الق ددالي ،أب ددو

ددي إس ددما يل ب ددن القاس ددب ( .)1894البـــارع فـــي اللُّغـــة .تققي ددق :هاش ددب

ال ّعان ،1 ،بيرو  :دار القضارل العر ّبية.
المبـين لمـا
مقمدد بدن أقمدد ( .)4001الجـامع ألحكـام القـرآن و ّ
بي  ،أبو بد اهلل ّ
 القر ّس ّنة وآي الفرقان .تققيق :بد اهلل بن بد المقسن التركي و يره،1 ،
تضمنه من ال ّ
ّ
بيرو  :مؤسسة الرسالة.
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ِ ِ
دي ،جمددال الد ّددين أبددو القسددن
 -القف د ّ

ددي بددن يوسددف ( .)1891انبــاه الـ ّـرواة علــى أنبــاء

بي.
النحاة .تققيقّ :
مقمد أبو الفضل إبراهيب ،1 ،القاهرل :دار الفكر العر ّ
مقمددد بددن سددعيد ( .)4002دقــائق التّصــريف .تققيددق :قدداتب
 المددؤد  ،أبددو القاسددب بددن ّالضامن ،1 ،دمشق :دار البشاقر.
صالح ّ
مقم دد بددد الاددالق
 المبد ّدرد ،أبددو ّمقم دد بددن يزيددد ( .)1882المقتضــب .تققيددقّ :
العب داس ّ
ضيمة ،2 ،القاهرل :م ابع اوهراب التجارية.
 مجمع اللية العر ّبية ( .)4002المعجم الوسيط ،2 .القاهرل :مكتبة الشروق الدولية.آنيـة .اإلسدكندرية:
مقمد سالب ( .)1891المقتبس من الّلهجـات
العربيـة والقر ّ
ّ
 مقيسنّ ،مؤسسة شبا

الجامعة.

 المازومي ،مهددي ( .)1849مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسـة اللُّغـة وال ّنحـو،4 .القاهرل :شركة مكتبة وم بعة مص ف البابي الق بي وأوالده.
الداني فـي حـروف المعـاني .تققيدق :ادر
 المرادي ،القسن بن قاسب ( .)1884الجنى ّومقمد نديب اضل ،1 ،بيرو  :دار الكت
الدين قباوه
ّ
ّ
 -الم بددي ،ال د

الع مية.

ــد
اضددل ( .)1892فـــي األصـــوات
اللغويـــة دراســـة فـــي أصـــوات المـ ّ
ّ

العربية .بيداد :دار القرية ل با ة.
ّ
العربيـة الموحَّـدة .بيدداد:
 ( .)1899لهجة تميم وأثرها فيّ
دار القرية ل با ة.
 ابن مناور ،مقمد بن مكرب بنالوها

ي ( .)1888لسان العرب .تققيق :أمين مقمد بد

العبيدي ،2 ،بيرو  :دار إقياء التراث العربي.
ومقمد الصادق
ّ
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مقم دد بددن إسددما يل ( .)4009إع ـراب الق ـرآن .تققيددق:
 ّالن ّقدداس ،أبددو جعفددر أقمددد بددن ّ
االد الع ي ،4 ،بيرو  :دار المعر ة.
ـــول والثّبــــات .جامعدددة
 النعيم ددي ،قسد دداب سد ددعيد ( .)1898أصــــواتّ
العربيــــة بــــين التّحـ ّ
الموصل :دار الكت

ل با ة والنشر.

ـي .العدراق:
 النعيمي ،قساب سعيد (ِّ .)1890الص ّ
الدراسات الّل ّ
هجية و ّ
ـوتية عنـد ابـن ج ّن ّ
دار الرشيد ل نشر.
 الهمدداني ،القسدن بدن أقمدد بدن يعقدو ( .)1880صـفة جزيـرة العـرب .تققيدق :مقمددبن

ي اوكوع القوالي ،1 .صنعاء :مكتبة اإلرشاد.

مقمد قسين ( .)1892األضداد في اللُّغة ،1 .بيداد :م بعة المعارف.
 ل ياسينّ ،الدين أبو البقاء يعيش بن
 -ابن يعيش ،موّق ّ

ي.
ي ( .)4001شرا
المفصل للزمخشـر ّ
ّ

تققيق :إيميل بديع يعقو  ،1 ،بيرو  :دار الكت

الع مية.

