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  البحث: ملخص

يهدف البحث إلى بيان مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري، واستعراض بعض المسائل 
اللغوي لها، كما يهدف إلى لهذا األثر، وكذلك الوقوف على أثر هذه اللهجات في التقعيد النحوي، وبيان التطور 

بيان موفق الزمخشري من هذه اللهجات، من حيث القبول أو الرفض، كل ذلك في ضوء كتاب (الفائق في غريب 
  الحديث)

وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع االعتماد في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، وما يتطلبه من المناقشة 
 إلى الحقيقة العلمية بتجرد وموضوعية. والتحليل والتعليق، بغية الوصول 

ولتحقيق الغاية من البحث، بدأ بتمهيد عرف بالزمخشري وكتابه الفائق في غريب الحديث، ثم مبحثين ُخِصَص 
  تكأ عليها البحث، وجاء في ثالثة مطالب. األول منها لبيان المصطلحات التي ا

وجيه غريب الحديث عند الزمخشري، وتضمن ثالثة وخصص المبحث الثاني لبيان مظاهر األثر اللهجي في ت

مطالب: األول: التوجيه الصوتي، والثاني: التوجيه الصرفي، والثالث: التوجيه النحوي، ثم ذيل البحث بخاتمة 
  تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 

د الزمخشري جاءت ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عن
في ثالثة مستويات: الصوتي، الصرفي، النحوي. وأن الزمخشري هو من قال بأن قلب النون الساكنة ميًما وليس 
بعدها باء لهجة يمانية. كما كشف البحث أن مفهوم االستنطاء عند علماء اللغة القدامى في نظر، إذ إن تفسير هذه 

تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة؛ ألن العين تختلف اختالًفا كبيًرا من  الظاهرة بأن العين قلبت نوًنا، تفسير ال

الناحية الصوتية عن النون. ومن النتائج أيًضا أن بعض اللهجات التي وردت في غريب الحديث قد ُروِعَيت في 
  عملية التقعيد النحوي، ودخلت ضمن قواعده.

  الزمخشري. اللهجة. التوجيه. غريب الحديث. مفتاحية: الكلمات ال
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  :مقدمةال

الحمد هللا الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوًال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب 
  الحكمة، وٕاْن كانوا من قبل لفي ضالل مبين.

والصالة والسالم على نبينا محمد الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم، وكان فضُل اهللا عليه عظيًما، وعلى آله 
  وصحبه الذين اتقوا اهللا وقالوا قوًال سديًدا، ولم يبدلوا تبديًال.

  وبعد...

اصة بها، وتجلى ذلك فعلى الرغم من وجود اللغة المشتركة بين القبائل العربية إال أن بعضها تميزت بلهجتها الخ
للناس أجمعين، ومن ثم اقتضت رسالته  - �-رسولنا الكريم - �-واضًحا في أشعارها وأحاديثها. وقد بعث اهللا 

كان قرشيا، وتربى في بني سعد إال أنه  -�-مخاطبة الناس جميًعا على اختالف لهجاتهم وثقافاتهم، ورغم أنه 
يكلم كل قوم بلهجتهم، إلفهامهم قصد دعوته  - �-ائل، األمر الذي جعلهكانت تأتيه الوفود العربية من شتى القب

الشريفة وهدفها، وحسبنا هنا ما نقله السيوطي عن المظهري بأن: "لغات العرب مختلفة منهم من انقرضت لغته، 
  ).٣/١٧١، ١٩٩٤" (السيوطي،- �-فأتى بها

ا جعل أصحابه الحاضرين مجالسه مع الوفود ال يتكلُم ببعض لهجات قبائل العرب المختلفة، مم -  �-فكان 
  ).٤٣٣، ص١٩٨٣يفهمون بعض كالمه (أبو شهبة،

ومن ثم طرأ وصف الغرابة على بعض ألفاظ الحديث؛ فكان علم غريب الحديث، والذي من أبرز مهامه توضح 
  وفود القبائل.-�-معنى الكلمات التي كان يخاطب بها رسول اهللا 

ن أثر بعض هذه اللهجات في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري في ضوء كتابه لذا وجدُت من المفيد بيا
، حيث قال: "...إلى -رحمه اهللا-(الفائق في غريب الحديث)؛ وذلك ألنه اسم على مسمى، كما وصفه ابن األثير

ي غريب فصنف كتابه المشهور ف - رحمه اهللا- عهد اإلمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الُخَواَرْزمي
الحديث، وسماه (الفائق)، ولقد صادَف هذا االسم ُمَسمى، وكشف من غريب الحديث كل معّمى". (ابن 

  ) هذا عن المؤلف، أما المؤلف فهو غني عن التعريف.١٤، ص١٩٦٣األثير،
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، وهو من أجل هذا، وألنه لم تتم العناية بدراسة األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث في دراسات مستقلة
هو  -أيا كان تخصصه–موضوع ذو أهمية ومكانة لغوية ال تخفى، ولالعتقاد الكامل لدى الباحث أن كل مسلم 

على ثغرة من ثغور اإلسالم يجب عليه الدعوة إليه، والزود عنه وعن تراثه، فإنني رغبت في دراسة هذا الموضوع 
  دراسة مستقلة؛ فكان هذا البحث.

  ويهدف البحث إلى:

  بيان مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري.  •
استعراض بعض المسائل التي أثرت فيها اللهجات في توجيه غريب الحديث، والتي ذكرها الزمخشري في  •

  كتابه (الفائق في غريب الحديث).
  الوقوف على أشهر اللهجات التي ذكرها الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث. •
  الكشف عن موفق الزمخشري من هذه اللهجات، من حيث القبول أو الرفض. •
  الوقوف على أثر هذه اللهجات في التقعيد النحوي. •
  بيان التطور اللغوي لهذه اللهجات. •
  

  مشكلة البحث وأسئلته:

  تتبلور مشكلة البحث في الحاجة إلى معرفة عن األسئلة التالية: 

 ريب الحديث عند الزمخشري؟ ما مظاهر األثر اللهجي في توجيه غ •
  ما المسائل التي اتضح فيها األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري؟ •
  ما أشهر اللهجات التي وردت في كتاب الفائق في غريب الحديث؟  •
 ما موقف الزمخشري من هذه اللهجات من حيث القبول أو الرفض؟ •
 ؟هل أثرت هذه اللهجات في التقعيد النحوي أو ال •
  ما التطور اللغوي لهذه اللهجات؟ •
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  تكمن أهمية البحث فيما يلي:أهمية البحث: 

، فالعكوف على دراستها وبيان ما فيها من كنوز لغوية من أنبل ما ُيْبَحُث - �-إنه متعلق بأحاديث الرسول  •
  فيه، وأوجب ما تشحذ إليه الهمم وتصرف فيه األوقات.

 في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري.يكشف البحث عن مظاهر األثر اللهجي  •
 يكشف البحث عن بعض اللهجات التي وردت في كتاب الفائق في غريب الحديث. •
يكشف البحث عن التطور اللغوي لبعض اللهجات التي وردت في غريب الحديث، وٕابراز ما تميزت به كل  •

  لهجة.
 يكشف البحث عن عالقة هذه اللهجات بالتقعيد النحوي. •
 عن دور الزمخشري في نسبة هذه اللهجات، وبيان موقفه منها. يكشف البحث •
  يكشف البحث عن موقف شراح الحديث من هذه اللهجات. •
  

  منهج الدراسة وخطة البحث:

اقتضت طبيعة هذا الموضوع االعتماد في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، وما يتطلبه من المناقشة 
  إلى الحقيقة العلمية بتجرد وموضوعية. والتحليل والتعليق، بغية الوصول 

ولتحقيق الغاية من البحث، ابتدأته بتمهيد ألقيت فيه الضوء على الزمخشري وكتابه الفائق في غريب الحديث، ثم 
  مبحثين خصصُت األول منها لبيان المصطلحات التي يتكأ عليها البحث، وجاء في ثالثة مطالب. 

مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري، وجعلته في أما المبحث الثاني فخصصُته لبيان 
ثالثة مطالب: األول: التوجيه الصوتي، والثاني: التوجيه الصرفي، والثالث: التوجيه النحوي، ثم أردفته بخاتمة 

  تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 
ن درس هذا الموضوع دراسة مستقلة، وٕانما على حد علم الباحث ال يوجد أحٌد من الباحثي الدراسات السابقة:

  ُوِجَدْت دراسات تتقاطع معها في بعض األمور، وبيانها كالتالي:

  م. "أثر تعدد اللهجات العربية في النحو العربي". ٢٠١٣أبو الغنم، ليلى برجس محمد.  - ١
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عالجتها، وضوابط وهدفت إلى الوقوف على منهج النحاة في رصد الخصوصيات التركيبية للهجات، وكيفية م
  قبولها أو التحفظ عليها.

  م). "أثر اللهجات العربية في توجيه المعنى النحوي. ٢٠١٦عطوات، نسرين عبد اهللا. ( - ٢

وهدفت إلى بيان أثر اللهجات العربية القديمة في توجيه المعنى النحوي، والمدى الذي مثلته الشواهد التي احتج 
حوية لألنماط اللهجية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية. ومستوى صحة بها العلماء في تأصيل القواعد الن

  المقاييس التي وضعها النحاة  للقبائل التي يؤخذ منها.

  م). "االختالف اللهجي وأثر في تعدد الوظائف النحوية". ٢٠١٧محمد، شيماء رشيد.( - ٣

النحوية، وجاءت في أربعة مباحث: عرف األول وتهدف إلى دراسة الخالف اللهجي وأثره على تعدد الوظائف 
منها باللهجة، والثاني بالنحو الوظيفي، والثالث باالختالف اللهجي، أما الرابع فدرس مسائل االختالف اللهجي التي 

  كان لها أثر في تعدد الوظائف النحوية.

جات الفصحى قديًما وحديًثا عبد اهللا، نجم، محمد عبد المنعم عبد اهللا، مبارك حسين نجم.(د.ت). "الله - ٤
  وعالقتها باالستشهاد النحوي". 

وتناولت العالقة بين اللهجات القديمة والشواهد النحوية، وعالقتها بالفصحى. واتبعت المنهج التاريخي الوصفي. 
  ومما توصلت إليه أن اللهجات تمد اللغة الفصحى بالشاهد النحوي.

  ب في كتاب غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم".م). "لغات العر ٢٠١٨محمد، إسماعيل. ( - ٥

وهدفت إلى استخراج اللهجات التي أورها أبو عبيد في كتابه، وبيان قيمتها العلمية واللغوية، وتحديد أثرها في 

نشأة اللغة الفصحى، والكشف عن عناصر المنهج الذي اتبعه أبو عبيد في دراسة اللهجات. وتوصلت إلى أن 
  هجات التي ذكرها أبو عبيد لهجات فصيحة.غالبية الل
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  عالقة هذه الدراسة بالدراسات السابقة:

  أوًال: أوجه االتفاق: 

  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناول الجانب اللهجي وبيان أثره.  •
  تتفق مع الدراسة األخيرة في إبراز أهمية غريب الحديث. •

  ثانًيا: أوجه االختالف: 

  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، وبيان اختالفها كالتالي: 

: فموضوعها هو األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري في ضوء كتابه من حيث الموضوع •
الفائق في غريب الحديث، أما الدراسات السابقة فتناولت الجانب اللهجي وأثره في التوجيه النحوي، ولم تتطرق 

  غريب الحديث باستثناء الدراسة األخيرة. إلى
: فهدفها الرئيس هو الكشف عن مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند من حيث الهدف •

  الزمخشري.
: فمصدرها الرئيس الذي انطلقت منه هو كتاب الفائق في غريب الحديث، وهو ما لم من حيث المصدر •

  د الجانب اللهجي.يخص بدراسة مستقلة في هذا الجانب، أقص
: فمنهجيتها تناولت هذه اللجهات من حيث أثرها في توجيه غريب الحديث، وبيان من حيث منهجية التناول •

آراء العلماء فيها وخاصة الزمخشري، وبيان نسبتها، وبيان التطور اللغوي لها، كل ذلك مدعًما بشواهد من 
  فصيح الكالم.

  دراسة تناولت هذا الموضوع.تعد أول  -على حد علم الباحث –وعليه
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  التمهيد: 

فُت فيه بالزمخشري ّخَذُته مصدًرا  -رحمه اهللا تعالى -وقد عربوضع ترجمة له، ثم ذكرُت نبذة عن كتابه الذي ات
  للدراسة، وهو كتاب (الفائق في غريب الحديث).

  أوًال: الزمخشري:

  اسمه وكنيته ولقبه:

عمر الخوارزمي الزمخشري. كنيته: أبو القاسم. ويلقب: بــــ (جار اهللا)؛ ألنه هو: محمود بن عمر بن محمد بن 
جاور بمكة زماًنا، فصار هذا اللقب علًما عليه. أما (فخر خوارزم) فلقب آخر لقبه الناس به بعد أن قصدوه لالنتفاع 

  ).٣/٢٦٧: ١٩٥٢بعلمه (ينظر: القفطي،

  نشأته ورحالته العلمية:

ه)، في قرية تدعى (زمخشر)، وهي ٤٦٧ربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة (ولد الزمخشري يوم األ
)، ومن هنا جاءت نسبته الزمخشري والخوارزمي، وبها ٣/٢٦٥: ١٩٥٢قرية قريبة جدا من خوارزم (ينظر: القفطي،

  نشأ ودرس على بعض مشايخها، ثم رحل إلى بخارى؛ لطلب العلم.

ناك اتصل بأميرها أبي الحسن ُعَلّي بن حمزة بن هاوس الشريف الحسني، وكان ثم ارتحل إلى مكة المكرمة، وه

ذا فضل غزير؛ فعرف قدره، وأكرم وفادته، وأكثر من االستفادة منه، وأخذ عن الزمخشري، وأخذ الزمخشري عنه 
  ).١٤/٨٦: ١٩٧٩(ينظر: الحموي،

إلى مكة المكة، وعاوده الحنين إلى الجوار  ولبث في جواره هذا عامين ثم عاد إلى وطنه، لكنه سرعان ما اشتاق
  بها، فعاد إليها مرة أخرى، وجاور بها جواره الثاني ثالث سنين، َألَف فيها تفسيَره (الكشاف). 

ه)، ومنها إلى ٥٣٣ثم عاوده الحنين إلى وطنه مرة أخرى فارتحل إليه، وفي طريقه عرج على بغداد سنة (
ه) بجرجانية، وهي قصبة خوارزم على شاطئ ٥٣٨وافته المنية ليلة عرفة سنة ( خوارزم، حيث مكث بها إلى أن

  ).٩/١٢٩: ١٩٧٩نهر جيحون (ينظر: الحموي،
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  شيوخه وتالميذه:

  أوًال: شيوخه:

  أخذ الزمخشري العلم عن عدد من العلماء، من أشهرهم:

األصفهاني، وقد درس عليه الزمخشري النحو األدب، وعنه أخذ مذهب  أبو مضر: محمود بن جرير الضبي - ١
  ).٥/٤٨٧: ١٩٧٩االعتزال (ينظر: الحموي،

: ١٩٧٩أبو الخطاب: نصر بن أحمد بن عبد اهللا بن البطر البغدادّي، البزاز القارئ (ينظر: الحموي، - ٢
٤/١٩٢.(  

هو شيخ الزمخشري في التفسير (ينظر: حاجي أبو السعد: المحسن بن محمد بن كرامة الجشمّي البيهقّي، و  - ٣
  ).٥١٧خليفة، د.ت. ص

أبو منصور: موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، إمام الخليفة المقتفي، كان من المحامين عن السنة، وقد  - ٤
  ).٣/٢٧٠: ١٩٥٢قرأ عليه الزمخشري بعض كتب اللغة من فواتحها واستجازه فيها (ينظر: القفطي،

  ه:ثانًيا: تالميذ

تتلمذ على يد الزمخشري عدد من الطالب واألصحاب؛ منهم من أخذ عنه العلم مشافهة، ومنهم من أخذه بطريق 
  اإلجازة، ومن هؤالء الطالب:

الموفق بن أحمد بن محمد بن أبي سعيد إسحاق، أبو المؤيد، المكي المعروف بـ (أخطب خوارزم). كان  - ١
ه)، ٤٨٤ربية عن الزمخشري بخوارزم، وتولى الخطابة بجامعها، ولد سنة (فقيًها أديًبا، أصله من مكة، أخذ الع

  ).٣/٢٧٠: ١٩٥٢ه) (ينظر: القفطي،٥٦٨وتوفي سنة (

محمد بن أبي القاسم بايجوك، أبو الفضل البقالي الخوارزمي، الملقب بــــــ (زين المشايخ). كان إماًما في  - ٢
نبليا، أخذ اللغة وعلم اإلعراب عن الزمخشري، وجلس بعده مكانه، األدب، وحجة في لسان العرب، ومفسًرا فقيًها ح

  ).٥/٤١٥: ١٩٧٩ه) (ينظر: الحموي،٥٦٢ه)، وتوفي سنة (٤٩٠ولد سنة (
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علي بن محمد بن علي بن أحمد بن مروان، أبو الحسن العمراني الخوارزمي، كان من علماء المعتزلة، قرأ  - ٣
ه) (ينظر: ٥٦٠، وأوفرهم حظا من غرائب أدبه، توفي سنة (األدب على الزمخشري، فصار أكبر أصحابه

  ). ٤/٤١٩: ١٩٧٩الحموي،

  وممن طلب اإلجازة والرواية عن الزمخشري:

زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني الشعريي، أم المؤيد، فقيهة، لها اشتغال بالحديث، أخذت عن  - ١
ه) (ينظر: ٦١٥ه)، وتوفيت سنة (٥٢٤لزمخشري، ولدت سنة (جماعة من العلماء رواية وٕاجازة؛ منهم أبو القاسم ا

 ).٢/٣٤٤: ١٩٧٠ابن خلكان،
َلفّي، أحد الحفاظ المكثرين، كان شافعي المذهب، لم يكن في آخر  - ٢ الحافظ: أبو طاهر أحمد بن محمد الس

عاته عصره مثله، كتب إلى الزمخشري من اإلسكندرية، والزمخشري يومئذ مجاور بمكة، يستجيزه في مسمو 
ه، ١٣٥٧ه) (ينظر: ابن األثير الجزري، ٥٧٦ومصنفاته فرد عليه بما ال يشفي الغليل، توفي باإلسكندرية سنة (

  ). ١/١٠٥: ١٩٧٠، وابن خلكان،١/٥٥١
محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك البلخي، رشيد الدين المعروف بالوطواط. األديب، الكاتب،  - ٣

ن وعجائبه، وأعلم الناس بدقائق كالم العرب، وأسرار النحو واألدب، وقد كتب إلى الشاعر، كان من نوادر الزما
  ). ٥/٤٣٠: ١٩٧٩ه) (ينظر: الحموي،٥٧٣الزمخشري رسالة يستجيزه فيها، مات بخوارزم سنة (

  مكانته العلمية:

  ال عنه:كان الزمخشري واسع العلم، متفنًنا في علوم شتى، وقد شهد له بذلك عدٌد من العلماء، فقد ق

"العالمة كبير المعتزلة، النحوي، صاحب الكشاف والمفصل، كان رأًسا في  ):٢/١٥١م :١٩٨٥الذهبي (
  البالغة العربية، والمعاني والبيان، وله نظم جيد". 

"كان إماًما في التفسير، والنحو واللغة، واألدب، واسع العلم، كبير  ):٥/٤٨٩: ١٩٧٩وياقوت الحموي (
  الفضل، متفنًنا في علوم شتى".

:"كان الزمخشري أعلم فضالء العجم بالعربية في زمانه، وأكثرهم انًسا واطالًعا )٣/٢٦٩: ١٩٥٢والقفطي (

رب، تضرب إليه أكباد اإلبل، ما دخل على كتبها، وقد صنف التصانيف المفيدة فيها، وكان على دراية بأنساب الع
  بلًدا إال واجتمعوا عليه وتلمذوا له، واستفادوا منه.
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كان واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفنًنا في كل ):"٢/٢٧٩: ١٩٦٥والسيوطي (
  حو". علم، معتزليا قويا في مذهبه، مجاهًرا به، داعية إليه، عالمة في األدب والن

  مؤلفاته:

لقد ظفرت المكتبة العربية بالكثير من مؤلفات الزمخشري ومصنفاته، والتي امتازت بالعلم الغزيز، والبحث 
الدقيق، واألدب الرفيع، والفكر العميق، حيث ذكر المترجمون لحياته أن له نحو خمسين مؤلًفا في فنون اآلداب، 

  ).٥/٤٩٤، ١٩٧٩أغلبها ياقوت الحموي (واللغة، والترجمة والحديث، والفقه، وقد ذكر 

  ومن أهم وأشهر هذه المؤلفات:

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل. •
  الفائق في غريب الحديث، وهو الذي ُيعنى به هذا البحث. •
  ة.أساس البالغة. وهو من المعاجم المفيدة، وله عناية خاصة باالستعارة والمجاز في اللغ •
 المفصل في علم العربية.  •
  

  ثانًيا: ُنْبَذة عن كتاب (الفائق في غريب الحديث):

إن أردنا الحديث عن كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري فإننا ال نجد أصدق وال أوجز مما قاله ابن 
فصنف  -رحمه اهللا-مياألثير عنه، حيث يقول: "...إلى عهد اإلمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الُخَواَرزْ 

كتابه المشهور في غريب الحديث، وسماه (الفائق)، ولقد صادَف هذا االسم ُمَسمى، وكشف من غريب الحديث كل 

معّمى، ورتبه على وضع اختاره ُمَقفى على حروف المعجم، ولكن في العثور على طلب الحديث منه كلفة مشقة، 
؛ ألنه جمع في التْقِفَيِة بين إيراد الحديث َمْسروًدا جميعه، أو أكثره، أو أقله، ثم وٕان كانت دون غيره من ُمَتَقدم الكتب

َشَرَح ما فيه من غريب، فيجيء شرح كل كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث، في حرف واحد من حروف 
ان كتاب الَهَروي أقرب متناوًال، المعجم، فترد الكلمة في غير حرفها، وٕاذا َتَطلَبَها اإلنساُن َتِعَب حتى يجدها، فك

، ١٩٦٣وأسهل مأخًذا، وٕان كانت كلماته متفرقًة في حروفها، وكان النفع به أتم، والفائدة منه أعم". (ابن األثير،
 )١٤ص
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ومن ثم فالكتاب هو أحد المصنفات التي صنفت في غريب الحديث، وهو اسم على مسمى، رتبه صاحُبه على 
حروف المعجم، لكن في العثور على طلب الحديث منه كلفة ومشقة، وقد أتمه في شهر ربيع اآلخر سنة 

صيح (ينظر: حاجي خليفة، د.ت. ه)، وأوله: الحمد هللا الذي فتق لسان الذبيح بالعربية البينة، والخطاب الف٥١٦(
  ). ١/١٣)، و(الزمخشري، د.ت. ٢/٢٠١٧،٢٠١٦

أما المنهج الذي اتبعه الزمخشري في تأليفه هو التنسيق على حروف المعجم، ثم قام بتقسيمه إلى كتب، وجعل 

ا بحرف من حروف العربية، بحيث يتضمن كل األلفاظ التي تبدأ بذلك الحرف، ثم قام بتر  تيب هذه كل كتاب خاص
األلفاظ في فصول وفًقا للحرف الثاني، ولم يراِع الحرف الثالث في الترتيب، فهو مثًال يذكر (أبط) قبل (أبن) 
و(جدل) قبل (جدف)، وكان يدرج تحت المادة األحاديَث التي تحتوي عليها، ثم يقوم بشرحها، وشرح األلفاظ الغريبة 

  ن الكريم، واألحاديث الشريفة وأشعار العرب. داعًما أقواله وآراءه بفصيح الكالم من القرآ

وفصاحته، ولم يقتصر الكتاب على األحاديث  - �-وقدم له بمقدمة قصيرة تحدث فيها عن بالغة الرسول
  النبوية، بل تضمن كثيًرا من األقوال المأثورة.

ة، متضمًنا لنصوٍص أدبية وألن الزمخشري عالم باللغة والنحو والبالغة والتفسير؛ جاء الكتاُب كتاَب أدٍب ولغ 
َها؛ ومن ثم فال غرو إذا قلنا: إن  نادرة ذات لغة رفيعة المستوى قد أضفى عليها الزمخشري من علمه وفنه ما جال

كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري ُيَعد من أغزر المصنفات في هذا المجال من حيث المادة اللغوية، وهذا 
  ف وسعة ثقافته.إنما يدل على عقلية المؤل

  المبحث األول: التعريف بمصطلحات البحث: 

تكأ عليها البحث في دراسته، وقد امعاني ومدلوالت المصطلحات التي  خصصُت هذا المبحث للوقوف على
  وضعتها في ثالثة مطالب، وهي كالتالي:

  المطلب األول: اللهجة واللغة والعالقة بينهما:

  الداللة اللغوية للفظ (اللهجة):  -١
  ورد في لفظة (اللهجة) لغتان، تسكين الهاء وتحريكها، والفتح أعلى.بداية أود أن أنبه إلى أنه 
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، (ل ه ج)): "اللْهَجة واللَهَجة... والفتح أعلى. ويقال: فالن فصيح اللْهَجة ٢/٣٥٩يقول ابن منظور(د.ت: 
  .واللَهَجة"

  ، (ل ه ج)) "إن اللهجة بالفتح والسكون" ٦٠٦، ص١٩٩٩وورد في مختار الصحاح (الرازي،

، (ل ه ج)): واللْهَجة "بالتسكين" ويحرك ...والفتح أعلى... ويقال: فالٌن فصيح اللْهَجِة ٢٠٠٩ويقول الزبيدي (
  واللَهَجة.

  غة على عدة معاٍن هي: أما بالنسبة لداللته اللغوية فيطلق لفظ (اللهجة) في الل

  ، (ل ه ج)): واللْهجة: اللسان.٢/٣٥٩: يقول ابن منظور(د.ت: اللسان -١

  .، (ل ه ج)): واللْهَجة "بالتسكين" ويحرك: اللسان٢٠٠٩ويقول الزبيدي (

اللسان، (ل ه ج)): "اللْهَجة واللَهَجة: طرف  ٢/٣٥٩يقول ابن منظور(د.ت، طرف اللسان، وَجَرس الكالم.  -٢
  .وَجْرس الكالم"

، (ل ه ج)): َلَهَج باألمر َلَهًجا، وَلْهَوَج وَأْلَهَج، كالهما: ٢/٣٥٩: يقول ابن منظور(د.ت، الولع واالنشغال-٣
  ُأولع به واعتاده، واللْهُج بالشيء: الولوع به.

ولهوج وألهج: ُأغري به،  -بفتح الهاء –، (ل ه ج)): لهج به، أي باألمر: كفرح، لَهًجا ٢٠٠٩ويقول الزبيدي (
وُأولع فثابر عليه واعتاده. ألهجته به. ويقال: فالٌن ُمْلَهُج بهذا األمر: أي ُمولٌع به... واللهُج بالشيء: الولوع به. 

  وَأْلَهَج زيٌد: إذا َلِهَجْت ِفَصاُله برضاِع ُأَمهاِتَها.

  ر هذه التعريفات ما يلي: تعددت تعريفات العلماء للهجة، ومن أشه اللهجة في االصطالح: -٢

) وعرفها بأنها "مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة ١٣، ص١٩٩٢تعريف الدكتور إبراهيم أنيس(
  .خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة"
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ر به ) وحدها بأنها: "عبارة عن نظام لغوي تعب١٩، ص٢٠٠٧وتعريف الدكتور يحيى علي يحيى المباركي (
  جماعة بشرية عن أغراضها، لكن هذه الجماعة جزء من الجماعة الكبيرة التي تنتسب إليها هذه اللغة".

وقيل: "هي الطريقة التي تتكلم بها جماعٌة ما لغًة ما، والتي تميزها عن سواها من الجماعات التي تتكلم اللغة 
رافية، أي: (إقليم) تميز إقليًما عن إقليم" نفسها، واللهجة قد تكون اجتماعية تميز طبقة عن أخرى، أو جغ

  ). ١٤٦، ص١٩٨٢(الخولي،

، ٢٠٠١ومن ثم فهي "طريقة من طرق األداء اللغوي، يتوخاها المتكلم في ظل حالة اجتماعية خاصة" (حسان،
  ).١٨٣ص

  ثانًيا: مفهوم اللغة:

  تنوعت تعريفات اللغة عند علماء العرب والغرب، وهاك بيانها:

  ، ومن أشهر تعريفاتهم وأهمها تعريف ابن جني، وتعريف ابن خلدون. فات علماء العربأوًال: تعري

  .) بأنها: " أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"١/٣٣٠فعرفها ابن جني(د.ت،

) فقال: "اعلم أن اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده، ١٠٥٦وأما ابن خلدون (د.ت، ص
ل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكالم، فال بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو وتلك العبارة فع

  اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطالحاتها".

  ومنها:ثانًيا: تعريفات علماء الغرب، 

) حيث عرفها بقوله: "اللغة: هي الصورة اللغوية المثالية التي تفرض ٣٠٦، ص٢٠١٤تعريف فندريس ( - ١
نفسها على جميع األفراد في مجموعة واحدة"، فهي "قوة فعالة ال يستطاع تحديدها إال بالهدف الذي تتجه نحوه، هي 

  ).٣٠٦، ص٢٠١٤حقيقة بالقوة ال تخرج إطالًقا إلى حيز الفعل، وصيرورة ال تصل أبًدا إلى االستقرار" (فندريس،

رية عند المتكلمين بلغة ما، لتكوين وفهم جمل ): "اللغة: ملكة فط٥٩٠، ص١٩٦٥تعريف نعوم تشومسكي ( - ٢
  نحوية".
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  ).٢٢٨، ص١٩٨٣تعريف فردينان دي سوسير، "اللغة: تنظيم من اإلشارات المفارقة" (ميشال،  - ٣

): "اللغة: وسيلة ال غريزية خاصة باإلنسان يستعملها، إليصال األفكار ٨، ص١٩٢١تعريف إدوارد سابير (- ٤
  ز يؤديها بصورة اختيارية وقصدية.والمشاعر والرغبات عبر رمو 

وعلى أية حال فال خالف بين العلماء على أن اللغة تتضمن عدة لهجات، وأن كل لهجة تحتفظ بمميزاتها التي 
  تميزها عن اللهجة األخرى.

  العالقة بين اللغة واللهجة:

) هذه العالقة بقوله: "إن العالقة بين اللغة واللهجة هي ٢٩(د.ت، ص بيَن الدكتور عبده الراجحي الراجحي
العالقة بين العام والخاص، فاللهجة هي مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في 

كنها هذه الصفات أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة جزء من بيئة أوسع تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها، ل
تشترك جميعها في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد 

  يدور بينهم من حديث فهًما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات". 

دراَء والحيف الذي لحق ) بقوله: "إن االز ٩، ص٢٠١١وقد أكد هذه العالقة الدكتور عبد القادر عبد الجليل (
بالعامية باعتبارها صورة مشوهة ولغة هشة ال ترقى إلى مستوى الفصحى سبب هذا التباعد وهذه الفجوة، وكأنها 
وافدة دخيلة ال تمت إلى العربية بأدنى صلة. والحق أنه ليس كل ما تستعمله العامية خطـأ، إذ إن في بعض 

  استغاللها، إلثراء الفصحى وتلقيحها على حد تعبير محمد تيمور". مفرداتها طاقة تعبيرية خاصة في اإلمكان

ومن ثم يتضح لنا أن العالقة بين اللهجة واللغة هي عالقة بين الخاص والعام، ألن "بيئة اللهجة هي جزء من 

لتي بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميًعا في مجموعة الظواهر اللغوية ا
تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهًما يتوقف على قدر الرابطة 
التي تربط بين هذه اللغات، وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة، 

ها، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات، لكل منها ما يميز 
  ).١٣، ص١٩٥٢اللغوية والعادات الكالمية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات (أنيس،
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وُيْفهم من ذلك "أن كل لغة كانت يوًما ما لهجًة من لهجات كثيرة للغة من اللغات، ثم حدثت عوامل كثيرة أدت 
ندثارها وانتشار كل بنت من بناتها في بقعة من األرض مكونة لغة لها خصائصها إلى موت اللغة األم أو ا

). كما حدث للغات السامية، ومنها العربية التي ٧٣، ص١٩٩٦ومميزاتها التي تنفرد بها عن أخواته" (عبد التواب،
  انقسمت بدورها إلى لهجات مختلفة.

ل به لهجة على أختها التي انحدرت معها من أصل  وكل اللهجات حجة فليس "أمام العقل مسوغ مقبول ُتَفض

واحد، وشابهتها في النشأة، وسايرتها في التدرج حتى نهاية المراحل الجاهلية، فهما متساويتان ال محالة، وبأيهما 
ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، ألنها ليست أحق )؛ لذا فإنه "ليس لك أن ٣٢، ص١٩٦٦اقتدينا اهتدينا" (حسن، 

)، "فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ" (ابن ٢/١٠بذلك من رسيلتها"(ابن جني، د.ت:
  ). ٢/١٢جني، د.ت،

  المطلب الثاني: مفهوم التوجيه: 

  أوًال: الداللة اللغوية للفظ (التوجيه): 

ه) مضعف العين، فيكون معناه كمعنى فعله، ألن المصدر هو اسم التوجيه: هو المصدر القياسي للفعل  وج)
وجهه «)، لذلك نجده يأتي مؤكًدا لمعنى فعله، نحو ٤٥٦، ص٢٠٠٤الحدث الجاري على الفعل (ابن هشام، 

  ، (و ج ه)). ٤/٢٩٥، ٢٠٠٥، أي: أرسله وشرفه (الفيروزآبادي، »توجيًها

  لغوي بيانها كالتالي: وهو يحمل معاني متعددة من حيث أصله ال
ه، أي: انقاد واتَبع، وشيٌء  - ١ هِت الريُح الحَصا توجيًها، إذا ساقته... ويقال: قاَد فالٌن فالًنا فوج و"يقال: وج

ٌه إذا ُجِعَل على جهة واحدة ال يختلف" (ابن منظور، د،ت،  ٢٠٠١، (و ج ه))، و(األزهري،٤٥٨-١٧/٤٥٣موج ،
 ، (و ج ه)).٦/٣٥٢

ُهوا للناِس َطِريًقا، إذا وطئوه وَسَلُكوه حتى استبان أثر الطريق لَمْن يسلكه (ابن و" - ٢ يقال: خرج القوُم َفَوج
  ، (و ج ه)).٤٥٨-١٧/٤٥٣منظور، د،ت. 

"والوجيه من الخيل: الذي تخرج يداه مًعا عند النتَاج، واسم ذلك الفعل التوجيه"(ابن منظور، د،ت.  - ٣
  ه)). ، (و ج٤٥٨-١٧/٤٥٣
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دف إال إنه دونه، وقيل: التوجيه من الفرس تداني الُعجاَيتَين، وتداني الحافرين  - ٤ والتوجيه في القوائم: كالص"
  ، (و ج ه)).٤٥٨-١٧/٤٥٣والتواء الرسغين" (ابن منظور، د،ت. 

َهه األمير توجيًها وأوجهه إيجاًها: جعله وجيًها" (الزمخشري، وينظر: ، (و ج ه١٠٠٨، ص١٩٨٢"َوَوج ،((
  ، (ج و ه)).١١٨، ص١٩٨٢(الرازي،

ه" (الراغب األصفهاني، - ٥ ٥٤٧، ص٢٠٠٩"ووجهُت الشيَء: أرسلته في جهة واحدة، فتوج.(  

  عند النحاة:» التوجيه«ثانًيا: معنى 

يعني لفظ (التوجيه) عند النحاة: ذكر السبب أو التعليل، ويدل على ذلك قول الشيخ خالد األزهري 
في تعليقه على كالم ابن هشام في االسم الواقع بعد (ال) النافية للجنس في ال حول وال قوة إال  - )٢٠٠٠،١/٢٤١(

:"ولكل منها توجيه يخصه، فأما فتحها، فوجهه أن نجعل(ال) فيها مركبة من اسمها كما لو انفردت"، ولكثرة - باهللا
  لتقليب.اقتران كلمة التوجيه بتعدد اآلراء وتشعبها صار لها ظل آخر، هو ا

) تحت عنوان (تخريج المروي على وجه واحد بوجوه متعددة وآراء ٧٤، ص١٩٨٨ويقول الدكتور محمد عيد (
مختلفة): "فلم يكن ثمة مجال للرأي غير المسائل الجزئية من ناحية، والنصوص المجموعة الجاهزة من ناحية 

  أخرى، فتناولوها بالتفتيت والتوجيه، وتقليب اآلراء".

  صطالحي للتوجيه:المعنى اال

  ، (و ج ه)) بقوله: ."ووْجُه الكالم: السبيل الذي تقصده به" ١٥/٢٢٥عرفه ابن منظور (د.ت. 

) بأنه "تحديد وجه ما للحكم، ويقسمه إلى قسمين: ٢٣١، ص٢٠٠٠( -رحمه اهللا -وعرفه الدكتور تمام حسان
و القياس، والقياس غما حمًال على اللفظ، أو حمًال توجيه استداللي، وتوجيه تأويلي، أما االستداللي فيكون بالسماع أ

  على المعنى، والتأويلي يكون بالرد إلى األصل أو التماس مخرج أو مسوغ".

) بأنه: "بيان أن رواية البيت أو القراءة القرآنية لها وجه ٢٥٠، ص٢٠١١وعرفه الدكتور محمد إبراهيم عبادة (
  لون مثًال: وتوجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا وكذا".في العربية وموافقة لضوابط النحو، فيقو 
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 المطلب الثالث: غريب الحديث:

   :غةأوًال: معنى الغريب في الل

ى وابتعد، ومنه الُغْربة،  ا: إذا تنحيطلق الغريب في اللغة على البعد عن شيء ما، ومنه قولهم: َغَرَب فالٌن عن

االبتعاد عن المعارف، ومنه قولهم: أتاه َسْهٌم َغْرٌب: إذا لم َيْدِر من ألقاه به، واالغتراب عن الوطن، لما في ذلك من 
، ٤/٤٢٠، ١٩٧٩، وابن فارس، ٤/٤١٠ومنه الكالم الغريب: الغامض، لبعده عن األفهام. (ينظر: الخليل، د.ت، 

  (غرب)).

وكلمة غريبة، وقد غُربت، وهو من ، (غ ر ب)): "الغريُب: الغاِمُض من الكالم، ١/٦٤٠يقول ابن منظور (د.ت،
  ذلك".

  ومن ثم يتضح لنا أن الغريب في اللغة هو الغامض من الكالم.

  ثانًيا: معناه في االصطالح:

) غريب الحديث بأنه: "عبارة عما وقع في متون األحاديث من األلفاظ ١٩٥عرف ابن الصالح (د.ت، ص
  الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها".

) بقوله: "غريب الحديث: هو ما وقع في متن الحديث من ٧٧، ص١٩٨٥( -رحمه اهللا- اإلمام النوويوعرفه 
  لفظة غامضة بعيدة من الفهم، لقلة استعمالها".

)  بأنه: "ما يخفى معناه من المتون، لقلة استعماله ودورانه، بحيث يبعد فهمه، ٣/٤٥ه،١٤٢٦وعرفه السخاوي (
  اللغة". وال يظهر إال بالتفتيش في كتب

ومن ثم يتضح لنا بأنه يقصد به: ما وقع في متون األحاديث من ألفاظ مشتبهة، وغامضة، وبعيدة عن األفهام. 
   ).٤٩٦، ص٢٠٠٢(ينظر: زكريا األنصاري، 

فإذا كان البالغيون عرفوا  -�-وليس معنى القول بوجود غرابة في الحديث النبوي قدح في فصاحة النبي

)، ١/١٢: خلوصها من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس(ينظر: الصعيدي، د.ت،فصاحة الكلمة بأنها
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وقالوا: إن الكلمة الفصيحة ينبغي أال يكون جرسها ثقيًال على السمع، مثل كلمة (َجَخْفُت) بمعنى (فخرت) (ينظر: 
  نوعين:)، فإنهم لم يتركوا األمر هكذا، وٕانما قسموا الغريب إلى ٤١٦، ص١٩٨٧السكاكي،

، ١٩٨٧: غريب قبيح، يعاب استعماله مطلًقا، وهو الوحشي الغليظ الثقيل على السمع (ينظر: السكاكي،أحدهما
  ).٤١٦ص

  وهذا النوع هو المخل بالفصاحة.

هو الغريب الحسن، الذي استعمله العرب الخلص دون المولدين، ألنه لم يكن وحشيا عندهم(ينظر:  واآلخر:
  ).٤١٦، ص١٩٨٧السكاكي،

وهذا النوع مما ال يخل بالفصاحة، ألنه مستعمل، ودائر األلسنة، وليس وحشيا متوعًرا، وال مبتذًال مهجوًرا، ومن 
  ).٣٥،٣٤، ص١٩٩٦هذا النوع ما يوصف بالغرابة في القرآن الكريم والحديث الشريف (ينظر: أبو موسى،

لمعرفة معاني األحاديث، حيث يترتب عليه الحكم على ويعد علم غريب الحديث من العلوم التي ُيحتاج إليها 
المتن من جهة، واستنباط األحكام من جهة أخرى، وهو صورة من صور شرح الحديث، فيحتاج إلى علم واسع بهذا 

  الفن مع التحري والدقة.

جتهاد أو كاد، ولذا، فإننا نجد أنه لم يقدم على شرح غريب الحديث من العلماء المتقدمين إال َمن بلغ رتبة اال
كأبي عبيد القاسم بن سالم، وابن قتيبة، والخطابي، وابن الجوزي، فهؤالء جميًعا أخذوا بأكبر الحظ من علوم الرواية 
والدراية، ورحلوا، وسمعوا، ورووا، وفقهوا، مما يسر األمر على من أتى بعدهم ممن جمع كالمهم وهذبه، كابن 

) ٥٦-٣/٤٥ه،١٤٢٦اوي،تصره، وال ننسى الزمخشري في فائقه (ينظر: السخاألثير في نهايته، والسيوطي في مخ
  المبحث الثاني: مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري: 

يهتم هذا المبحث ببيان صور ومظاهر أثر اللهجات في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري، وقد تَبَن للباحث 
(الفائق في غريب الحديث) أن هذه المظاهر جاءت على ثالثة أضرب من التوجيه، هي: من خالل دراسته لكتاب 

التوجيه الصوتي، والصرفي، والنحوي؛ لذا قسمُت هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، تناول كل مطلب منها نوًعا من 
 ذلك على النحو التالي: األنواع الثالثة، وقد اكتفيُت بذكر مسألة أو مسألتين تحت كل نوع منها، فالبحث، وبيان
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  المطلب األول: التوجيه الصوتي: ومن مسائله:

  قلب النون الساكنة ميًما وليس بعدها باء

: "...وَمْن َزَنى ِمْم ِبْكٍر، فاْصَقُعوه مائة واْسَتْوِفُضوه َعاًما، َوَمْن َزَنى ِمْم ثَيب، فَضّرُجوه - �-وذلك في قوله
  ). ١/١٤باَألَضاميم..."(الزمخشري، د.ت،

من المعروف أن من سجايا العربية وسننها إبدال الحروف، وذلك إذا كان بين الصوتين نوٌع من القرابة الصوتية 
  في المخرج والصفة.

): "ومن سنن العرب إبدال الحروف وٕاقامة بعضها مقام بعض، يقولون: ٣٣٣يقول ابن فارس (د. ت، ص 
  هور، قد ألف فيه العلماء".مدحه ومدهه، وفرس ِرفّل وِرفّن، وهو كثير مش

ومن إبدال الحروف التي ذكرها العلماء إبدال النون ميًما، وعلى هذا ورد هذا الحديث الشريف، حيث أبدلت فيه 
  النون ميًما في موضعين:

  :"ِمْم ِبْكٍر"، حيث جاءت فيه النون ساكنة ومردفة بالباء.  -�-الموضوع األول: في قوله 

  : "ِمْم ثَيب"، حيث جاءت فيه النون ساكنة وغير مردفة بالباء. -� - الموضع الثاني: في قوله

ه الزمخشري (د.ت، قلب نون (ِمْن) في الحديث ميًما بقوله: "َقْلُب نون (ِمْن) ميًما في مثل قوله: ١/١٨وقد وج (

ه أهل اليمن، ألن النون "مم ثيب" لغة يمانية، كما يبدلون الميم من الم التعريف، وأما "ِمْم بْكٍر" فال يختص ب
  الساكنة عند الجميع ُتْقلُب مع الباء ميًما، كقولهم: َشْنَباء وعنبر".

  يتضح لنا: -رحمه اهللا تعالى -وبتحليل كالمه 

ثَيب" بأنه لغة وعزاها إلى أهل  : "ِممْ - �-أنه وصف قلب النون الساكنة ميًما وليس بعدها باء، وذلك قوله  •
  اليمن قياًسا على إبدالهم الم التعريف ميًما.

"ِمْم ِبْكٍر" بأنها لغة؛ ألن النون الساكنة عند الجميع  - �-أنه لم يصف قلبها ميًما وبعدها باء، وذلك قوله •
  تُْقلُب مع الباء ميًما.
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كانت مسألة البحث ترتبط بالموضع الثاني؛ وذلك وقد وجدُت من المفيد هنا أن أقف مع موضعي اإلبدال، وٕان 
  لتمام الفائدة. 

): "والميم تكون بدًال من النون في عنبر وشنباء ٤/٢٤٠: ١٩٨٨أما بالنسبة للموضع األول، فيقول سيبويه (
  ونحوهما، إذا سكنت وبعدها باء".

اء كانا في كلمة، أو كلمتين" (ابن ومعنى هذا أن النون تبدل ميًما "بشرطين: سكونها، ووقوعها قبل الباء، سو 
  ).٤/٤٠١هشام، د.ت، 

  إلى ذلك بقوله:  -رحمه اهللا تعالى -وقدِ أشار ابن مالك

ــــــــــوَن، ِإَذا ــــــــــا الن ــــــــــْب ِميًم ــــــــــا اْقِل ــــــــــَل َب   َوَقْب
  

ـــــــــــــَذا    ـــــــــــــت اْنِب   كـــــــــــــاَن ُمَســـــــــــــكنا َكَمـــــــــــــن َب
وجب قلبها ميًما، وذلك لما في النطق بالنون الساكنة قبل  -ومعنى قوله: "أن النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء  

الباء من العسر، الختالف مخرجيهما، مع منافرة بين النون وغنتها، وذلك فيما كان من كلمتين، أو من كلمة، 
، والمتصل نح ٢/٤٣٩: ٢٠٠٢و: انبذا" (ابن طولون، ولذلك مثل بالنوعين: فالمنفصل نحو: من بت .(  

) السبب الذي جعل العرب تبدل النون ميًما إذا كانت ساكنة، وجاء بعدها باء ٤/٤٥٣: ١٩٨٨وقد َبيَن سيبويه (
بقوله: " وتقلب النون مع الباء ميًما، ألنها في موضع تعتل فيه النون، فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء من 

ما أدغموها فيما قرب من الراء في الموضع، فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة موضع الميم، ك
ما قرب من أقرب الحروف منها في الموضع، ولم يجعلوا النون باًء، لبعدها في المخرج، وأنها ليست فيها غنة، 

ك، يريدون: من بك، وشمباء وعنمر، ولكنهم أبدلوا مكانها أشبه الحروف بالنون، وهي الميم، وذلك قولهم: َمْمبِ 
  يريدون: شنباء وعنبر". 

) بقوله: "وذلك أنه يتعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الباء، ألن ٣/٢١٦، ١٩٨٢وأكد على ذلك الرضي (

النون الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق كما يجيء في اإلدغام، والنون الخفية ليست إال في الغنة التي 
دها الشفة، ويتعسر اعتمادان متواليان على مْخرجي النفس المتباعدين، فطلبت حرف تقلب النون إليها متوسطة معتم

   بين النون والباء، فوجدت هي الميم، ألن فيه الغنة كالنون، وهو شفوي كالباء".
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نفي إلى الصوت ومن ثم يتضح لنا أن "النون هي التي تتحول إلى ميم، وهذا يعني تحول الصوت اللثوي األ   
الشفوي األنفي. وهذان الصوتان مما يطلق عليه اسم األصوات المتوسطة، وهي التي يحصل لمجراها غلق من جهة 
والسماح للهواء بالمرور من جهة أخرى، لذلك فإنه إذا ُوِجَدْت كلمتان بمعنى واحد، ومتساويتان في عدد الحروف 

ما مشتملة على النون واألخرى على الميم، فإن المشتملة على النون هي وترتبيها، وال يختلفان إال بأن تكون إحداه
  ).   ٣٤٧، ص١٩٩٥األصلية، والمشتملة على الميم هي الفرعية" (السحيمي،

وهذا اإلبدال يسمى عند علماء القراءات (إقالًبا)، وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم. وهذا ليس بلهجة، ألن جميع 
  ون عليه، وهو الزم.القراء متفقون ومجتمع

وهو قلب النون الساكنة ميًما وليس  - وهو موضع مسألة الدراسة –هذا عن الموضع األول، أما الموضع الثاني 
بعدها الباء، فلم أجد أحًدا من العلماء تطرق إليه سوى الزمخشري في هذا الموضع من الحديث الشريف، وهو بهذا 

كما يحسب له نسبتها إلى أهل اليمن، معتمًدا في ذلك على القياس،  ُيحسب له فضل السبق إلى وصفه بأنه لغة،
  حيث قاس هذا اإلبدال على إبدالهم الم التعريف ميًما.

أن أشير إلى أن العلماء كما عرفنا من قبل اشترطوا لقلب النون ميًما شرطين: أن  -ولتمام الفائدة-وأود هنا 
  تكون ساكنة، وأن يأتي بعدها باء.

  سؤاالن:وهنا يظهر 

  السؤال األول: إذا تحركت النون وجاء بعدها باء، هل تقلب ميًما أو ال؟ 

  والسؤال الثاني: إذا تحركت النون ولم يأِت بعدها باء، هل تقلب ميًما أو ال؟

  وبالبحث لإلجابة عن السؤال األول وجدُت أن ذلك يجوز، ولكنه على ضعف. 

ت النون نحو شَنب ونحوه، فليست النون مجرد الغنة، بل أكثر ): "وأما إذا تحرك٣/٤٥٣، ١٩٨٢يقول الرضي (
  معتمدها الفم بسبب تحركها، فال جرم انقلب ميًما، وضعف إبدالها من النون المتحركة". 

  ومن ثم يتضح لنا أنه يجوز إبدالها على ضعف.
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  حالة هذه بالشذوذ.أما بالنسبة لإلجابة عن السؤال الثاني فقد وجدُت أن بعض العلماء وصف إبدالها وال

  ) في صدد حديثه عن إبدال النون ميًما:"...وشذوًذا في نحو قوله: ٤/٤٠١يقول ابن هشام، (د.ت، 

ِب الَبَنامِ  ِك الُمَخضَوَكف  

  وأصله: البنان" 

): "أبدلت الميم من النون شذوًذا"، وٕالى هذا ذهب األستاذ أحمد الحمالوي ٢/٧٤٣، ٢٠٠٠يقول خالد األزهري (
  ).٢١٧ت، (د.

وفي الحقيقة وصف هذا بالشذوذ فيه نظر؛ ألن علماء اللغة ذكروا ذلك في معاجمهم، وهو كثير (ينظر: 
  ).٣٤٧، ص١٩٩٥السحيمي،

فقد ذكر ابن منظور(د،ت، (أ ج م)) أن: أجم الماء: تغير كأجن، وزعم يعقوب أن ميمها بدل من النون.  
  لدْخَشم.وذكر(د خ ش ن): رجل َدْخَشن: عظيم، ويقال: ا

  وقال في مادة (ق ن ع): َقَنعة الجبل والسنام: أعالهما، وكذلك قمعتهما.

وقال في مادة (م ج ر): ومجر من الماء واللبن مجًرا، فهو مجر: تمأل، ولم يرو، وزعم يعقوب أن ميمه بدل من 
ثر الشرب، فلم يرو نون (نجر)، وزعم اللحياني أن ميمه بدل من باء (بجر)، ويقال: مجر ونجر: إذا عطش فأك

  ألنهم يبدلون الميم من النون، مثل: نخجت الدلو ومخجتها.

، (ح ز م)) أن: "الحزم من األرض فقد يكون من هذا، ويكون من أن يقلب ١٩٧٩،٢/٥٤وذكر ابن فارس (
  النون ميًما، واألصل: حزن".  

ة تتحرك على ندًى، فيخرج اللبن ): "أن الشاة والناق٢٩٢، ص١٩٨١كما ورد في نوادر أبي زيد عن األصمعي (
أنغرت الشاة «كقطع األوتار أحمر، فيقال: النَغر والمغر، الميم بدل من النون، لمقاربتها لها في المخرج، يقال: 

، فإذا كان ذلك من عاداتها، فهي (مْنَغار ومْمغار)، والمصدر (اإلنغار واإلمغار)، »شاة منغر وممغر«، و»وأمغرت
  ر والمغر)".واالسم (النغَ 
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). عند حديثه عن إبدال الميم :"وأبدلت من النون فيما حكاه يعقوب عن ١٩٨٧،١/٣٩٤وذكر ابن عصفور (
  األحمر من قولهم: طانه اهللا على الخير وطامه، أي: جبله، وهو يطنيه"

  وقد سبق أن رأينا أنه ورد من النظم ما يدعم ذلك، وهو قول الراجز:

ــــــــــــــاَل َذاُت الَمْنِطــــــــــــــِق التْمتَــــــــــــــاِم     ــــــــــــــا َه َي
  

ـــــــــــــــــــــــــــِب الَبَنـــــــــــــــــــــــــــامِ    ـــــــــــــــــــــــــــِك الُمَخضَوَكف  
، ٢٠٠٠، واألزهري،٤٢٢، ص١٩٩٣؛ وابن جني،١٨٣(البيت من الرجز، وهو لرؤبة في: ملحق ديوانه، ص   

ابن ، و ٣/٨٦٠، ١٩٥٥وني،سبة في: األشم، وبال ن٤/٥٨٠، و العيني، د.ت، ١٠/٣٣ن يعيش، د.ت، ، واب٢/٣٩٢
  ).٤/٤٠١، ١٩٧٩هشام،

  ): "وأصله :(البنان)، أي أبدل النون من البنان ميًما فأصبحت (البنام)" ٣٤٥، ص١٩٩٥يقول السحيمي (

  التالي: ومما سبق نستطيع أن ُأْجِمَل أقوال العلماء في هذه المسألة على

  إذا كانت النون ساكنة، فإما أن يأتي بعدها باء وٕاما ال:   أوًال:

  :(ِمْم ِبْكٍر). - �-فإذا جاء بعدها باء ُأْبِدَلْت ميًما باتفاق العلماء، مثل قوله 

فهذا لغة كما وصفه الزمخشري، وعزاها إلى  -كما ورد في مسألة الدراسة-وٕاذا لم يأِت بعدها باٌء وقلبت ميًما
  : (ِمْم ثَيب)، قياًسا على إبدالهم الم التعريف ميًما. - � -ل اليمن، مثل قولهأه

  إذا كانت النون متحركة فإما أن يأتي بعدها باٌء، وٕاما ال:  ثانًيا:

  فإذا جاء بعدها باٌء فيجوز إبدالها ميًما على ضعف، كما وصفه الرضي.

  كما وصفة ابن هشام وتبعه الحمالوي.  وٕاذا لم يأِت بعدها باٌء وُقِلَبْت ميًما فهذا شاذ،

  وفيه نظر، حيث أثبت البحث أن هذا ورد كثيًرا في اللغة، ووردت له شواهد من فصيح الكالم تؤديه.
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  االستنطاء

من الظواهر اللهجية التي ذكرها العلماء االستنطاء، وهو عند اللغويين "إبدال العين الساكنة نوًنا إذا جاورت 
)، "هكذا تقول المصادر، غير أنها لم تمثل له إال بمثال واحد، ١٤١، ص١٩٩٦في أعطى"(كريم،  الطاء، كأنطى

  ).١٢٠، ص١٩٩٩وهو: (أنطى) بدًال من (أعطى)" (عبد التواب،

) موضًحا ذلك: "ومن ذلك االستنطاء ... تجعل العين الساكنة نوًنا إذا جاورت ١/١١١، ١٩٨٦يقول السيوطي (
  .الطاء كأنطى في أعطى"

: "...فإن اليَد العليا هي - �-وقد ورد في غريب الحديث، وذلك في (المْنِطية، المْنَطاة، ُمْنِطي) من قوله
  .).٣/٤٤٢المْنِطية، وٕان اليَد السفلى هي المْنَطاة، وٕان مال اهللا مسئول ومنطى" ..."(الزمخشري، د.ت،

  د، يقولون: أنطني، أي: أعطني.): "هذه لغة بني سع٣/٤٤٢(، د.ت،-رحمه اهللا-يقول الزمخشري

  لرجل: أْنِطه كذا". -�-ومنه قوله

  وكما دلت األحاديث النبوية الشريفة على هذه اللهجة، وردت لها شواهد أيًضا من القراءات القرآنية، والشعر. 

)، أن الحسن وطلحة وغيرهم ١(الكوثر: �mx�w�vl: -تعالى –فقد جاء في البحر المحيط: في قوله 
، وابن خالويه، ٨/٥١٩، ١٩٩٣(ينظر: أبو حيان األندلسي، - �-أنطيناك) وهي قراءة مروية عن الرسول قرأوا (

��:-تعالى –). كما قرأ ابن مسعود واألعمش قوله ١٨١ص m�È� �Ç� �Æ� �Å� �Ä� � �Ãl :١٧(محمد :(
  ).٨/١٤١، ١٩٩٣، أبو حيان األندلسي، ١٨١(وأنطاهم تقواهم) (ينظر: ابن خالويه، ص

  اللهجة من النظم قول الشاعر:ودليل هذه 

  ِجَيــــــــــــاُدَك فـــــــــــــي الَقـــــــــــــْيِظ فـــــــــــــي ِنْعَمـــــــــــــةٍ 
  

ــــــــــــِعيَرا    ُتَصــــــــــــاُن الَجــــــــــــالل وتُْنَطــــــــــــي الش  
ه، ١٣٢٨حيان األندلسي، ، والرواية فيه (تعطي) بدال من (تنطي)، وأبو ٨٨(البيت لألعشى في: ديوانه، ص  

  ).٢/٣١٨، ١٩٦٠، أبو الطيب اللغوي،٨/٥١٩
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لتميم الداري: "هذا ما أنطى محمد رسول اهللا لتميم الداري  - �-وقد وردت هذه اللهجة في كتاب الرسول 
  ).١/١٧٤، ٢٠١٠وٕاخوته: حبرون، والمرطوم، وبيت عينون، وبيت إبراهيم، وما فيهن نطية بت بذمتهم"(ابن يحيى،

  وردت عدة روايات في عزو هذه اللهجة: وقد

) إلى بني سعد، وعزاها في موضع آخر إلى أهل اليمن، حيث قال: ٣/٤٤٢فقد نسبها الزمخشري (د.ت،
  ). ١/١٧"اإلنطاء اإلعطاء، لغة يمانية"(د.ت،

): "اإلنطاء لغة في اإلعطاء، وهي لغة أهل اليمن"، وتبعه الجوهري ١٠/٦٦٤٨، ١٩٩٩وقال الحميري (
  (ن ط ا). ١٥/٣٨٨(ن ط ا)، وأيده ابن منظور (د.ت، ٦/٢٥١٢، ١٩٨٦(

  ).١/٥١٩، ١٩٩٣وعزاها التبريزي إلى العرب العاربة (ينظر: أبو حيان األندلسي، 

) لسعد بن بكر، هذيل، واألزد، وقيس، واألنصار، وعدها من اللهجات الرديئة ١٩٨٦،١/١١١ونسبها السيوطي (
  ). ١/٢٢٢، ١٩٨٦المذمومة (

  ) كرواية السيوطي مستثنًيا قيًسا، فلم يذكرها.١٨٣ه، ص١٢٩٩وعزاها الشدياق (

  ومن ثم يمكننا القول بأنه وردت في عزو هذه اللهجة ثالثة أقوال:

  األول: نسبها إلى أهل اليمن، وعليه الزمخشري، والجوهري، وابن منظور، والحميري.

  .الثاني: نسبها إلى العرب العاربة، وعليه التبريزي

  الثالث: نسبها إلى سعد بن بكر، هذيل، واألزد، وقيس، واألنصار، وعليه السيوطي، والشدياق.

وربما يكون هذا هو الذي دفع الدكتور أحمد علم الدين الجندي إلى أن يرى أن قيًسا التي ذكرها السيوطي ليس 

حيث يقول: "وبالبحث في الظواهر المراد بها قيس عيالن، وٕانما هي بطن من همدان القحطانية، وكذلك هذيل، 
اللهجية لقيس، وفي ديوان هذيل، لم أعثر على تلك الظاهرة، لذلك أرجح أنها بطن من همدان القحطانية، ومما 

  يؤيدني في ذلك ما جاء في البحر المحيط من قول الشاعر األعشى.
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  ِجَيــــــــــــاُدَك فـــــــــــــي الَقـــــــــــــْيِظ فـــــــــــــي ِنْعَمـــــــــــــةٍ 
  

ــــــــــــِعيَرا ُتَصــــــــــــاُن الَجــــــــــــالل وتُْنَطــــــــــــي    الش  
وقائل هذا البيت هو األعشى وهو من قيس القحطانية، كذلك أرجح أن هذيًال ليست تلك القبيلة المعروفة من   

د األنصار واألزد في نص السيوطي، مضر، وٕانما هي هذيل اليمينة، فتكون الظاهرة قد خلصت لليمن بدليل وجو 
  ).١/٣٨٦، ١٩٨٣وجميعهم من اليمن" (الجندي،

  تعقيب:

مما يلفت االنتباه هنا أن مصنفات العلماء لم تستشهد على هذه الظاهرة إال بالفعل (أعطى)؛ ومن ثم يظهر 
ة المجاورة للطاء نوًنا، فلماذا سؤال مهم، وهو: إذا كان االستنطاء كما عرفه اللغويون القدامى هو إبدال العين الساكن

  لم تبدل في كل عين ساكنة بعدها طاء، مثل: َيْعَطب، وَيْعطش؟

لذا فإن تعريف اللغويين القدامى لالستنطاء بهذا المفهوم فيه نظر، وذلك أن "تفسير هذه الظاهرة بأن العين قلبت 
ف اختالًفا كبيًرا من الناحية الصوتية عن النون. نوًنا، تفسير ال تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة؛ ألن العين تختل

ومن المعروف أن الصوت ال يقلب إلى صوت آخر إال إذا كان بين الصوتين نوع من القرابة الصوتية في المخرج 
  )١٢١، ص١٩٩٩والصفة". (عبد التواب،

ا تقارب منها، ) إلى ذلك، حيث يقول: "القلب في الحروف، إنما هو فيم١٩٩٣،١/١٩٧وقد فطن ابن جني ( 

وذلك: الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، والهاء والهمزة، والميم والنون، وغير ذلك مما تدانت مخارجه، فأما 
الحاء فبعيدة عن الثاء، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها"، ولوال هذا "البعد الصوتي، لحدث اإلبدال 

ها االستنطاء في كلمات كثيرة، وقعت فيها العين ساكنة قبل الطاء، مثل: َيْعَطب، عند القبائل التي روي عن
  ).١٢٢، ص١٩٩٩ومْعِطير، ويْعَطس، وَيْعطش، ويْعَطل، وَيْعطن، ويْعطو، وغير ذلك من األمثلة"(عبد التواب،

  لذا نجد لعلماء اللغة المحدثين تفسيرات متعددة لهذه الظاهرة:

) يرى أنه من "العسير أن نبرر استنطاء هذيل في فعل واحد من بين ١/١٤٢،١٤١، ١٩٩٢فإبراهيم أنيس (
أفعال اللغة، وليس في مجاورة العين للطاء أمر غير عادي، فقد رويت هذه المجاورة في كثير من األمثلة ومع هذا 
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شتقت من المواد فلم ينسب لها استنطاء. فِلَم اختصت (أعطى) بهذه الصفة، في حين أنها لم تنسب ألية كلمة ا
  اآلتية: (عطش، عطس، عطل، عطر، عطن، عطف)؟!

ويظهر أن األمر لم يكن مقصوًرا على الفعل (أعطى)، بل يتعلق بنطق كل (عين) سواء وليها (طاء) أو صوت 
آخر. فلعل من القبائل من كانوا ينطقون بهذا الصوت بصفة خاصة نطًقا أنفمًيا، وذلك بأن يجعلوا مجرى النفس 

ن الفم واألنف مًعا، فتسمع العين ممتزجة بصوت النون وليست في الحقيقة نوًنا، بل هي (عين) أنفمية، معه م

وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الرواة قد سمعوا هذه الصفة ممثلة في الفعل (أعطى) فأشكلت عليهم، ولم يصفوها لنا 
  على حقيقتها".

ل ليس مقصوًرا على الفعل (أعطى)، وٕانما يتعلق بنطق كل ومن خالل كالمه يتضح لنا أنه يرى أن هذا اإلبدا
  (عين) سواء وليها (طاء) أو صوت آخر، وافتراضه فيه نظر، إذ ال يوجد من فصيح الكالم عليه ما يدعمه. 

) أن الفعل (أعطى) منحوت من الفعل (َنَتَن) الموجود في ١٢٢، ص١٩٩٩ويرى الدكتور رمضان عبد التواب (
العبرية والسريانية، ومن الفعل (أعطى) الموجود في العربية، حيث أخذت فاء الفعل من العبرية والسريانية، وبقيت 

  عينه والمه كما في العربية. 

) فيفسرها بقوله: "ومالك األمر في هذه النون، أنها لم تكن ٢١٧، ص١٩٦١( أما الدكتور إبراهيم السامرائي
مقابلة للعين في (أعطى)، وٕانما جاءت من أن الفعل كان: (آتى)، بمعنى: أعطى، ثم ُضعف الفعل فصار (أتى) 

النون بأحد الحرفين بتشديد التاء. ومعلوم أن فك اإلدغام في العربية وفي غيرها من اللغات السامية، يقتضي إبدال 
  المتجانسين، كما تقول في العربية: (َجْنَدل) وهي من (جدل) بتشديد الدال. وهذا كثير معروف".

) أن الدكتور إبراهيم السامرائي "قد أصاب في أصل (أنطى)، ولكن لم يبين ٤٨٥، ص١٩٩٥ويرى السحيمي (
ل واحد أو من أصلين مختلفين؟ وهل هما متفرعان من العالقة التي تربط بين (أنطى) و(أعطى)، وهل هما من أص
  أصل ثالث؟ وهل فيهما إبدال أم أن حروفهما كلها أصلية؟". 

كما أنه يرى أن األفعال: (أنطى) و(أعطى) و(آتى) و(أدى) متفرعة من أصل واحد، وهو (أتى)، حيث يقول: 
ترجع هذه المواد إلى أصل واحد اشتركت في تنوعه "إن معرفة قانون التبادل بين األصوات العربية باستطاعتها أن 



    
      

          
  ا��دد ا����ث ��ر

   ٢٠١٩ – ١١ – ٢: ��ر�� ا�دار
www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  

 

١٦٧ 

Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

، ١٩٩٥حروف الحلق والحروف األسنانية اللثوية، وفك اإلدغام، فأصل هذه المواد هو (أتى)" (السحيمي، 
  ).٤٨٦ص

  ).٤٨٦، ص١٩٩٥ثم فسر ذلك بأن هذا األصل سلك في تطوره عدة طرق (ينظر: السحيمي،

  فأصبح: (أأتى)، ثم دخل على (أأتى) تغيران:  : دخلت الهمزة على (أتى)الطريق األول

  األول: إبدال الهمزة الثانية ألًفا، فنتج عن ذلك (آتى). 

والثاني: إبدال الهمزة عيًنا كما في عنعنة تميم، أو في قاعدة التبادل بين الحروف الحلقية، وٕابدال التاء طاًء تبًعا 
  عطى).لقاعدة األصوات األسنانية اللثوية فنتج عن هذا (أ

  تضعيف التاء في (أتى)، فأصبح (أتى)، ثم أبدلت التاء داًال فأصبح: (أدى)، بتضعيف الدال. الطريق الثاني:

هو فك اإلدغام في (أتى)، وٕابدال إحدى التاءين، فأصبحت (أنتى)، ثم أبدلت التاء طاًء على  الطريق الثالث:
  قاعدة التبادل بين التاء والطاء، فأصبحت (أنطى).

وبهذا وصل إلى أن (أعطى)، و(أنطى) متفرعان من أصل واحد، وكل لهجة من اللهجات العربية تدل على 
  طور من أطوار هذه الكلمة.

ثم دعم رأيه ودلل عليه بقوله: "وما يدل على أن (أنطى) و(أعطى) متفرعان من أصل واحد قراءة (وأنطاهم)، 

من (آتى) و(أعطى) قد قرئت (أنطى)، فقد تجمع من  ) حيث إن كال ١٧(محمد: mÈ��Çlفي قوله تعالى 

  القراءات القرآنية ثالث مواد هي: آتى، وأعطى، وأنطى، وكل منها تمثل مرحلة من مراحل تطور هذه الكلمة. 

وقد الحظ ابن دريد العالقة بين (آتى) و(أعطى)، حيث قال في مادة (ت أ د ى) من الجمهرة، وآتى يؤتي إيتاء 
  ).٤٨٧،٤٨٦، ص١٩٩٥(السحيمي، في معنى أعطى"

) أن الفعل (أنطى) هو نفسه الفعل (أْنَدى) بدليل أنه سمع بعض ١٣٩،١٣٨، ص٢٠٠٠ويرى جزاء المصاروة (
اليمانيين ينطقون (عبطاهللا) بدًال من (عبداهللا) بإبدال الدال طاًء، وبعضهم يقول: إنديني، وٕاندي بدًال من أعطني 

  ).١٤٢، ص١٩٩٢وأعِط ( ينظر: أنيس،
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أما المستشرق رابين فإنه يرى أن االستنطاء ال شأن له بالفعل (أعطى)، بل هو من فعل سامي آخر معروف 
، ١٩٩٢في اللغة العبرية، هو (نطا) بمعنى مد يده إلى، ثم زيدت عليه الهمزة فجاء على وزن (أفعل) (ينظر: أنيس،

  ). . ٤٨٤، ص١٩٩٥، والسحيمي، ١٤٢ص

عل (أنطى) مخالًفا للفعل (أعطى)، وليس مغايًرا صوتيا له، وٕانما الفعل (أنطى) هو ويقترح رابين أن يكون الف
  ). ١/٣٨٨، ١٩٨٣(ينظر: الجندي، صيغة التعدية من الفعل المجرد (نطى) بمعنى مد يده

  

وهذا اإلبدال شائع في كلمة (أعطى) في معظم مناطق األردن، كما يشيع في معظم اللهجات العراقية (وافي، 
)، "وهذا يشير إلى ١٣، ص١٩٥٧)، كما أنه شائع في لغة األعراب بصحاري مصر (ناصف، ١٤٢، ص١٩٥٦

، ١٩٨٣(الجندي، أن في النازلين األولين في العراق، ومصر من العرب قوًما ممن كانت سمتهم تلك الظاهرة"
١/٣٨٨.(  

نها كانت توجد على طرق القوافل، من والتوزيع الجغرافي لمواطن "النطق بالصيغة (أنطى) قديًما وحديثًا، يبين أ
الجنوب إلى الشمال، ومن ثم فإن احتمال انتقال هذه الصيغة من الجنوب، أي من بالد اليمن، على طول طريق 

  ).٥١، ص١٩٦٨احتمال مقبول" (أيوب،  -رحلتي الشتاء والصيف
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  المطلب الثاني: التوجيه الصرفي، ومن مسائله:

  عند الوقف قلب ألف المقصور واًوا

قال أبو بَشامة: " قلت له: إني قتلُت  -رضي اهللا عنهما –وذلك في (األفعو...الِحَدْو) من حديث ابن عباس 

حيًة وأنا ُمْحِرم. فقال: هل َبهشْت إليك؟ قلُت: ال، قال: ال بأس بقتل اَألْفَعْو وال برْمي الِحَدْو" (الزمخشري، د.ت، 
١/١٣٨ .(  

: "قلب ألف (أفعى) واًوا، وهذه لغة ألهل الحجاز إذا وقفوا على األلف، يقولون: هذه - هللارحمه ا-يقول الزمخشري
ُحْبَلْو، ولقيُت ُسْعَدو، ومنهم من يقلبها ياًء، فيقول: ُحْبَلْى وُسْعَدْى، وأما الِحَدأ، فإنه لما وقف عليه فُسكَنت همزته 

  ).١/١٣٨(الزمخشري، د.ت،  في أفعى" خففها تخفيَف همزة رأس وكأس، ثم عاملها معاملة األلف

ه قلب ألف (أفعى) واًوا عند الوقف بأنه لغة، ونسبها إلى أهل الحجاز، وأن  ومن ثم يتضح لنا أن الزمخشري وج
  من اللهجات العربية من يقلب ألف المقصور عند الوقف ياًء.

ه قلب ألف (الحدأ) واًوا، بأنه لما وقف عليها ُسكَنت همزتها، ثم تم تخفيفها، مثل همزة (رأس، وكأس)، ثم  ووج
  ُعوِمَلْت معاملة ألف (أفعى).

واالسم المقصور: هو االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة مفتوح ما فبلها، مثل: الفتى، الهدى، الحبلى، األفعى، 
  ).١١وتقدر في إعرابه الحركات الستحالة النطق باأللف محركة (ينظر: الفراء، د.ت، ص

  وعان: منون، نحو: (فتًى، ُهدًى، عًصا). وغير منون، نحو: (ُحْبلى، أفعى، سكرى، نجوى).وهو ن

وما يهمنا هنا هو المقصور غير المنون، وقد أجمع النحاة أن الوقف عليه يكون باأللف، تقول: هذه حبلى، 
  ورأيُت حبلى، ومررُت بحبلى.

اللهجات العربية المشهورة كانت تفر من الوقف بيد أنه من خالل نص الزمخشري السابق يتضح لنا أن بعض 
على ألف االسم المقصور، فكانت تبدله واًوا، وبعضها كان يبدله ياًء، وزاد ابن األثير قد يكون ذلك بتشديد الواو 

  والياء، وزاد بعضهم أن من هذه اللهجات من يبدل األلف المقصور همزة.
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ف الموقوف عليها همزًة، أو ياًء، أو واًوا، نحو: هذه أفعأ، أو ): "ربما قلبت األل٣/٣٨٩، ١٩٩٨يقول السيوطي(
  أفَعْي، أو أْفَعْو، في: هذه أفعى، وهذه عصأ، أو عصْي، أو عصْو، في: عصا".

  ): "وفي األلف الموقوف عليها لغات:٢/٦١٧، ٢٠٠٠ويقول خالد األزهري (

  األولى: أشهرها أن تقر على صورتها.

  لياء أبين من األلف، وهي لغة فزارة، وبعض قيس.الثانية: قلبها ياء، ألن ا

  والثالثة: قلبها واًوا، ألن الواو أبين من الياء، وهي لغة بعض طيئ.

والرابعة: قلبها همزة، ألن الهمزة أخت األلف، وهي أبين الحروف كلها، وهي لغة لبعض طيئ أيًضا، وليس من 
  ف المقصور في الوقف تعددت، ووردت فيها لغات متعددة:لغتهم التخفيف"، ومن ثم يتضح لنا أن صور النطق بأل

  أن تقر ألف االسم المقصور على صورتها. اللغة األولى:

: تقلب األلف المتطرفة في األسماء المقصورة واًوا في حالة الوقف، ومنها الحديث موضع مسألة اللغة الثانية
الحجاز، حيث يقول في صدد الحديث موضع ، (أ ف ع)) إلى أهل ٥٥، ص١٩٦٣الدراسة، وعزها ابن األثير (

الدراسة: "...أراد: األفعى، فقلب ألفها في الوقف واًوا، وهي لغة أهل الحجاز، واألفعى ضرب من الحيات معروف"، 
   ، (ف ع ا)).٢٠/١٨وتبعه ابن منظور (د.ت، 

، وكذلك عزاها ) لبعض طيئ، يقول: "وزعموا أن بعض طيئ يقول: (أفعو)"٢/٢٨٧، ١٩٨٨وعزاها سيبويه (
  ) لبعض طيئ.٢/٨٢٩، ٢٠٠٢المرزوقي (

) إلى طيئ، يقول: "ومن ذلك قول بعض طيئ في (ُحْبَلى) في الوصل: ٢/٨٢٦، ١٩٩٨ونسبها أبو حيان (
  ُحْبَلْى، وُحْبَلو".

) إلى بعض الطائيين، حيث يقول: "... وفيه إبدال بعض الطائيين في ٤/٣٣١، ١٩٨٢وعزاها ابن مالك (
  المقصور واًوا".  الوصل ألف
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تقلب فيها األلف ياء، تقول: (ُحْبَلْي، وُسْعَدْي)، وقد أشار ابن األثير أيًضا إلى هذه اللهجة، فقال:  اللغة الثالثة:
  (ف ع أ)). ٥٥ه، ص١٤٢١"..ومنهم من يقلب األلف ياًء في الوقف" (ابن األثير، 

ذه أْفَعْي، وفي حبَلى: هذه ُحْبَلْي، وفي مثنى: ): "قول بعض العرب في أفَعى: ه٢/٢٨٧، ١٩٨٨يقول سيبويه (

مثَنْي، فإذا وصلت صيرتها ألًفا. وكذلك كل ألف آخر االسم، حدثنا بذلك الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة، 
وناس من قيس، وهي قليلة، فأما األكثر واألعرف فأن تدع األلف في الوقف على حالها، وال تبدلها ياًء، فإذا 

  استوت اللغتان... وأما طيئ فزعموا أنهم يدعونها في الوصل على حالها في الوقف".  وصلت

): "الياء في األواخر وقعت موقع األلف في الوصل والوقف، وذلك ١/٦٤،٦٣، ٢٠٠٧ويقول أبو علي الفارسي (
فيما حكاه سيبويه عن أبي الخطاب وغيره من العرب، وذلك قولهم في أفعى: أفعْي...كما أن ناًسا يقولون:  لغة طيئ

  أفعْي في الوقف، فإذا وصلوا قالوا: رأيت األفعى فاعلم. وجعلت طيئ الحرف في الوصل والوقف ياًء".

  ". ): "ومنهم من يبدل هذه األلفات في الوقف ياءً ١/٧٧، ١٩٩٤ويقول ابن جني (

) فقد عزاها إلى طيئ، حيث يقول: "وطيئ تقول في هدًى، وعًصا، وأفعًى، وما ٨٧٠، ص١٩٨٨أما الزجاج (
  ).٩/٧٧أشبه هذا في الوقف: ُهَدْي، وَعَصْي، وَأْفَعْي"، وكذلك عزاها ابن يعيش (د. ت، 

  ) فقد ذكرها، ولكنه لم ينسبها.١/٣٤٦، ١٩٩٢وأما ابن الشجري (

): "روي لنا عن قبيلة طيئ أنهم كانوا يقولون في مثل: ٢٤٣، ص١٩٨٢عبد التواب ( يقول الدكتور رمضان
أفعى وُحبلى، وغيرهما مما ينتهي في العربية الفصحى باأللف المقصورة: َأْفَعْي، وُحْبَلْي، بالياء في الوقف والوصل، 

  ويشارك طيًئا فزارة وناس من قيس في هذه الظاهرة في الوقف فقط".

، (ف ع أ))، ولم أجد أحًدا ذكرها ٥٥ه، ص١٤٢١وتكون بتشديد الواو والياء، ذكرها ابن األثير( بعة:اللغة الرا
  غيره.

  وتكون بقلب األلف همزة، فيقال في (أفعى): أفعأ، وفي (حبلى): حبأل. اللغة الخامسة:
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واًوا، نحو: هذا في أفعأ ): "وربما قلبت األلف الموقوف عليها همزة أو ياًء، أو ٣/٣٨٩، ١٩٩٨يقول السيوطي(
أو أفعْي أو أفعو، في: هذه أفعى. وهذه عصأ أو عصي أو عصو في عصا، األولى واألخيرة: لغة لبعض طيئ. 

  ).٢/٣٣٩، ٢٠٠٠والثانية: لغة فزارة"، وكذلك في شرح التصريح (األزهري، 

  لعصا: عصو.) إلى أهل اليمن قال: قوم من أهل اليمن يسمون ا٥٤، ص١٩٥٨ونسبها ابن دريد (

وقد علل لها بعض العلماء بأن األلف أخفى من الهمزة، والهمزة إذا كان ما قبلها متحرًكا كانت أبين من األلف، 
، ١٩٩٨، والسويطي،٢/٣٣٦، ٢٠٠٠واأللف قريبة من الهمزة، ألن األلف تهوى وتنقطع عندها (ينظر: األزهري، 

٢/٢٠٦.(  

ى بطن من طيئ إلى أن "بطًنا من طيئ كانت تنطق بالهمزة تارة، وربما يرجع تعدد هذه اللهجات ونسبتها إل

وبطًنا أخرى باأللف، وثالثة بالياء، أو ربما أن هذه اللهجات حدثت في فترات متباينة، وقد جمع النحاة هذه 
  ).٤٩٦، ص١٩٨٣االستعماالت دون توضيح أو بيان" (الجندي،

مثل حبلى وأفعى هي األصل، وأن الياء ليست إال  ) أن األلف المقصورة في١/٧٧، ١٩٩٤ويرى ابن جني (
  انقالًبا لتلك األلف، حيث يقول: "ومنهم من يبدل هذه األلفات في الوقف ياًء".

) غير ذلك، فهو يرى أن األصل في ألف االسم ٢٤٤، ص١٩٨٢بينما يرى الدكتور رمضان عبد التواب (
جدتها على هذه الصور المختلفة، يقول: "غير أن االطالع المقصور الياء، وأن هذه الياء مرت بمراحل تطويرية أو 

على اللغات السامية من جانب، وتحكيم القوانين الصوتية من جانب آخر، يدالن على أن مثل: ُحْبَلْي، وأفَعْي 
  بالياء، أسبق في سلسلة التطور اللغوي من: أفعى، وحبلى باأللف".

  ومما سبق نخلص إلى أن: 

  فون على االسم المقصور بالواو. أهل الحجاز كانوا يق

  وأن طيًئا كانت تقف عليه بأشكال ثالثة:

  األول: بواو ساكنة. 
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  الثاني: بياء ساكنة. 

  الثالث: بالهمزة.

وكاد يجمع العلماء على أن هذا اإلبدال يكون في حالة الوقف فقط، غير أن السيرافي يخالفهم، ويقول بأنهم 
  ف، كما نقل عنه ابن يعيش.يجعلون األلف ياء في الوصل والوق

وأن قبيلة فزارة كانت تبدل االلف المقصورة عند الوقف ياًء، فتقول في أفعى: أفعْي، كما عزيت أيًضا إلى فزارة 
  ).٢/٨٢٩، ٢٠٠٣)، وٕالى قيس وحدها(المرزوقي، ٢/٦١٧، ٢٠٠٠وقيس مًعا(األزهري،

)، ٢/٢٠٦، ٢٠٠٢األلف (ينظر: ابن جني،  وذهب النحاة إلى أن سبب هذا اإلبدال في حالة الوقف هو خفاء
فأبدلوا منها الواو والياء لتظهر، وقالوا لهذا أبدلت حرًفا من جنسها، فالواو والياء يرونهم أنهما أبين من األلف، لقرب 
مخرجهما من الفم، وقال ابن يعيش الواو أبين من الياء، ألنها أقرب إلى الفم من الياء (ينظر: ابن يعيش، 

  ).٩/٧٧د.ت،

كما ذهبوا إلى أن األلف المقصورة هي األصل، وأن الياء بدل منها عند من يقف بالياء بدال من األلف، فذكر 

)، وذكر ابن جني أن منهم من يبدل هذه األلفات ٩/٧٧ابن يعيش أن طيًئا يجعلونها ياًء (ينظر: ابن يعيش، د.ت،
  ). ١/٧٧، ١٩٩٤في الوقف ياًء (ابن جني، 

ة المحدثون فيذهبون إلى أن األصل في ألف المقصور هو الياء، وأن هذه الياء تطورت ومرت أما علماء اللغ
) أن االسم المقصور مر بأربع مراحل ٢٥٠- ٢٤٥، ص١٩٨٢بمراحل، حيث يرى الدكتور رمضان عبد التواب (

  تطويرية:

  َفَتٌى، وَعَصٌو، وما إلى ذلك. : كان فيها االسم المقصور مثل: ُهَدٌى، و المراحل األولى أو المرحلة القديمة 

: وهي مرحلة التسكين، أو سقوط الحركة بعد الواو والياء للتخفيف، فتصبح األسماء المقصورة المرحلة الثانية

على نحو: َأْفَعْي، وَعَصْو...وقد بقيت هذه المرحلة عند قبيلة طيئ، فيما روي لنا من األمثلة السابقة: أفعْي وجبلْي 
  ها. ومثَنْي وغير 
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يقول: "وقد كنا في انتظار أن يظهر الفرق بين األصل الواوي، واألصل اليائي في المقصور في هذه الحالة، 
ويبدو أن تلك كانت الحال في بداية األمر، فكان يقال: هذه ُحْبَلْي، وهذه َعَصْو. ولكن يبدو أن طيًئا قاست الواوي 

على حين قاس ناس منهم اليائي على الواوي، فقالوا: حبَلْو وَعَصْو"  على اليائي، فقالت في الجميع: ُحْبَلْي وعَصْي،
  ). ٢٤٦،٢٤٥، ص١٩٨٢(عبد التواب، 

  وقد دلل على ذلك بقول الراجز الذي يظنه لواحد منهم:

  إن ِلَطي ِنْسَوًة تحَت الَغَضيْ 

  يمنعهن اهللا ممن قد َطَغـــــــــــــــــــــيْ 

  ــــــــــــــــــَنيْ بالمشرفيات وَطْعٍن بالقَ 

، ١٩٨٢، عبد التواب، ١٩٥٤،١/١٦٠، ابن جني، ١/٧٧: ١٩٩٤(لم أتوصل للقائل، ورد في: (ابن جني، 
  )   ٢٤٦ص

  ). ٢٤٦، ص١٩٨٢"يريد: الغضا، وطغى، والقنا" (عبد التواب،   

  ويالحظ هنا أنه الراجز وقف على اللف المقصورة بالياء في االسم والفعل.

: هي تلك المرحلة التي تسمى في عرف اللغويين المحدثين: انكماش األصوات المركبة. الثالثةالمرحلة 
  واألصوات المركبة في العربية هي الواو والياء المسبوقتان بالفتحة، وتحولها إلى حركات 

وَبْيت، وَلْيل. كما ممالة، مثل قولنا في العامية: ُيوم، وصوم، ونوم، وَبيت، وَليل بدال من: يْوم، وصْوم، ونْوم، 
  توجد هذه المرحلة في اللهجات العربية التي تميل.

: وتتمثل في التحول من اإلمالة إلى الفتح الخالص، وهذا الطور األخير هو الذي المرحلة الرابعة واألخيرة
  وصلت إليه العربية في المقصور، في نحو: حبلى وأفعى.
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ا الحديث قراءة (َيوَم ُيْدَعْو كل أناس) (وهي قراءة الحسن في: ابن ومن الشواهد التي تدعم اللغة التي جاء عليه
، وأبو ٢١/٧١، والرازي، د.ت،٢/٤٥٩، ١٩٩٥، والزمخشري، ٧٧، وابن خالويه، د.ت،ص١٩٩٤،٢/٢٢جني، 

) بضم الياء ١٩٧٣،٣/٢٤٦، وبال نسبة في: الشوكاني،٢/٨٢٨، ١٩٧٦، والعكبري، ١٩٩٣،٦/٢٦حيان األندلسي،
  ).٧١(اإلسراء: �mu���t��s��r��qv��lن في قوله تعالى: وفتح العي

) بالرفع، واألصل (ُيْدَعى) ثم ١/٧٩٦، ١٩٩٦يقول العكبري (  يقرأ بضم الياء وفتح العين وواٍو بعدها، و(كل" :(
  إنه وقف على لغة من قال: هذه أفَعْو، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف".

  من أبدل األلف في الوصل واًوا، نحو: َأْفَعْو، وحبَلْو.): "هذا لغة ١/٧٩، ١٩٩٤يقول ابن جني (

وأكثر هذا القلب إنما هو في الوقف، ألن الوقف من مواضع التغيير، وهو أيًضا في الوصل محكي عن حاله 

في الوقف. ومنهم من يبدلها ياء، وبهذه اللغة يحتج ليونس في البيت الذي أنشده صاحب الكتاب شاهًدا عليه بأن 
  يك ياء التثنية ردا على يونس في أنه ألف بمنزلة َعَلى وَلَدى، والبيت قوله:ياء لب

  َدَعـــــــــــــــــــوُت ِلَمـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــابني ِمْســـــــــــــــــــَوًرا
  

ــــــــــــــــــــى َفَلبــــــــــــــــــــْى َيــــــــــــــــــــَدْى ِمْســــــــــــــــــــَوِر    فلب  
، ٢٠٠٠،٢/٣٨، واألزهري، ١٩٨١،٣/٦٨(البيت من المتقارب، وهو لرجل من بني أسد في: الشنقيطي،  

، وبال نسبة في: ابن ٣/٣٨١، ل ب ى، والعيني، د.ت، ١٠/٢٣٩، وابن منظور،د.ت،٢/٩١٠والسيوطي، د.ت،
، ١٩٧٩،١/٣٧٩، والسيرافي، ٢/٧٤٧، ١٩٨٥، وابن جني،١٩٨٩،٢/٩٣،٩٢، والبغدادي،٣/١٢٣: ١٩٧٩هشام،

، ١٩٩٨، والسيوطي، ٢/٥٧٨، ١٩٨٧، وابن هشام،٢/٢٣، ١٩٩٤،١/٧٨، وابن جني،١/٣٥٢، ١٩٨٨وسيبويه، 
١/١٩٠     (  

): (فلبْى) بالياء داللة على أنها ياء التثنية، قال: ولو كانت كألف على ١/١٧٦، ١٩٨٨قال سيبويه (ينظر:
فليونس أن يقول: جاء هذا على قولهم في الوصل: هذه وَلَدى، لقال: فلّبى يدى مسور، كقولك: على يدى مسور، 

)، فكذلك يكون (ُيْدَعْو) مراًدا به ١/٧٩، ١٩٩٤أفَعْي. وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع من كتبنا (ينظر: 
  ).٢/٢٣،٢٢، ١٩٩٤(ُيْدَعى) على (أْفَعْو)" (ابن جني، 
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  المطلب الثالث: التوجيه النحوي، ومن مسائله:

  للفاعل مطابقة الفعل

الصبَح، ثم يرجعَن  -�-وذلك في (ُكن نساء المؤمنين) من حديث "ُكن نساء المؤمنين َيْشَهْدَن مع النبي
  ).٣/٣٢٣ُمَتَلفَعات بمُروِطِهن ما ُيْعَرفَن من الَغَلس" (الزمخشري، د.ت، 

) عالمة وليست بضمير، كالواو في - رحمه اهللا- يقول الزمخشري أكلوني البراغيث«: "النون في (كن "«
  ).٣٢٣(الزمخشري، د.ت، 

ومن ثم يتضح لنا أن الزمخشري هنا وجه الحديث على أنه مثل لغة (أكلوني البراغيث)، ولكنه لم يشر إليها، 
  ولم ينسبها.

)، حيث يقول: "قوله: (كن)، أي: النساء، والقياس أن يقال: ٥/٧٤، ٢٠٠١وعلى هذا الوجه خرجه العيني (
  ء المؤمنات، ولكن هو من قبيل: أكلوني البراغيث".كانت النسا

  وهذا يسمى عند علماء اللغة المحدثين بالركام اللغوي. 

): "ومن أمثلة الركام اللغوي كذلك، ما نعرفه من إلحاق ٦٧، ص١٩٨٢يقول الدكتور رمضان عبد التواب (
  الفعل عالمة تثنية أو جمع في بعض ما روي لنا من أمثلة في العربية".

فمن المعروف في العربية أن من أحكام الفعل إذا تقدم على الفاعل، وكان الفاعل مثنى أو جمًعا أنه ال تلحقه 
عالمة تثنية وال جمع، استغناًء بما في الفاعل من عالمة، وهذا هو المشهور في لغة العرب، فيقال مثًال: جاء 

، وابن عقيل، ٢/٧٣٩، ١٩٩٨ر: أبو حيان األندلسي، الزيدان، وجاء الزيدون، جاءت الهندان، وجاءت الهندات(ينظ
)، وجاءت عليه جمرة الجمل الفعلية في الكتاب العزيز، ومن هذا ٢٠٤، ص٢٠٠٤، وابن هشام،٢/٦٦، ١٩٨٠

��m��C) ٣٠(يوسف:mÍ��Ì�l) ١٤(الصف:mà�ß�l)، ٢٣(المائدة:mÀ¿lقوله تعالى:  �B� �A

H��G��F��E��DI��l:١٢٢(آل عمران (m}����¯�� �®��¬��«��ª��©��¨��� �§��¦��¥��¤��£��� � �¢��¡���� �~

°±��´��³��²�l:فلم يقل سبحانه: قاال رجالن، قالوا الحواريون، قلن نسوة، همتا طائفتان، ١٤٦(آل عمران (
  قاتلوا معه ربيون.
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  الزيدون.فال يقال في الفصحى: قاما الزيدان، وال قاموا الزيدون، على اعتبار أن الفاعل: الزيدان، و 

  تلك هي القاعدة المطردة في العربية الفصحى، شعًرا ونثًرا، والتي عليها جمهور العلماء.

ولكن ورد أن من العرب من يلحق الفعل عالمة تثنية أو جمع، فيقول: جاءا الزيدان، جاءوا الزيدون، وقمن 
  دلت التاء في قامت هند على التأنيث. الهندات، فاأللف والواو والنون أحرف دالة على معنى التثنية والجمع، كما

، »ضرباني أخواك«، و»ضربوني قوُمك«): "واعلم أن من العرب من يقول ١/٢٣٦، ١٩٨٨يقول سيبويه (
، فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة، كما جعلوا للمؤنث »قالت فالنة«فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في: 

  عالمة، وهي قليلة".

جد فارق بين عالمة التأنيث، وعالمتي التثنية والجمع، وذلك أن األولى الزمة لبيان معنى التأنيث على أنه يو 
  ).  ١/٢٤٣، ١٩٨٨بخالف األخرى، إذ ينبئ الفاعل عنها وينوب في بيان المراد (ينظر:سيبويه،

، »قام الزيدان«مثًال:  كما أن التأنيث الزم للمؤنث، أما التثنية والجمع فعارضان، واألصل فيهما العطف، فقولك
أصله: قام زيد وزيد، فلم تلحق الفعل عالمة تثنية الفاعل، وعلى ذلك فليزم تجريد الفعل عند إسناده للمثنى، نحو 

  ). ٢/١٣،١٢، ١٩٧٩، ومثل لك يقال في الجمع (ينظر: السيرافي،»قام الزيدان«

لعالمتي التثنية والجمع، نحو (َمْن)، فإذا كان الفعل وقد علل ابن مالك لهذه اللغة بأن الفاعل قد يكون غير قابل 

مجرًدا وقصدت تثنية الفاعل أو جمعه لم ُيعلم هذا القصد، فعمد أصحاب هذه اللغة إلى إلحاق عالمة بالمثنى 
على والجمع، مع إبقاء الفعل مجرًدا حال إسناده للمفرد، فارتفع اللبس، ثم لزموا ذلك فيما ليس فيه لبس، طرًدا للباب 

  ).١/١٧٢، ١٩٨٥نسق واحد (ينظر: ابن السراج،

وفي تعليله هذا نظر، حيث إن (َمْن) موصول اسمي مشترك يكون للمفرد والمثنى والجمع، والصلة توضح ذلك 
  وتبينه، كما أن (َمْن) التي مثل بها اسم مبني، واألصل في األسماء اإلعراب، فكيف يحمل األصل على الفرع.

ة ذلك بأن الذي دفعهم على ذلك هو دفع التباس بعض األسماء المفردة بالمثنى والجمع، إذ كما علل بعض النحا
قد يسمى المفرد بالتثنية والجمع، نحو: (يقضيان، وزيدون) فألفاظهما تشبه تماًما ألفاظ المثنى والجمع في حالة 

  ).١٦٦، ص١٩٨٤الرفع، فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العالمة (ينظر: السهيلي،
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، ١٦٤، ص١٩٧٣وقد اشتهرت هذه اللغة بين النحاة بلغة (أكلوني البراغيث) (ينظر: الشلوبين،
، ١٩٩٨، والسيوطي،٢/٤٨، ١٩٩٨، واألشموني،٤٧٨، ص١٩٨٧، وابن هشام،١٧١، ص١٩٨٣والمرادي،

ل من مّثل لها في كتابه، واختار هذ١/٥، ١٩٨٨)، "وقد عرفت بهذا االسم، ألن سيبويه (٢/٢٥٧ ه المثال، ) هو أو

فقال: في قول من قال: أكلوني البراغيث، كما قال في موضع آخر: ومن قال: أكلوني البراغيث، قلت على حد 
)، وٕان كان قد ضرب لهذه الظاهرة أمثلة أخرى ١/٢٣٧: ١٩٨٨قوله: مررت برجل أعويرن أبواه (ينظر: سيبويه، 

  ).٧٠، ص١٩٨٢في كتابه" (عبد التواب،

ل علًما على تلك اللهجة، وفيه مع كونه جارًيا على غير اللغة المشهورة استعمال الواو وهو قول ألعرابي ُجع
لغير العاقل، إذ كان حقه أن يقول على اللهجة المشهورة: (أكلني)، وعلى لهجته: (أكلتني)، ألن الواو للعقالء فقط 

  ).١/١٠١، ١٩٧٠أبو عبيدة،سواء كانت ضميًرا أو عالمة، ولكنه شبه البراغيث بالعقالء مجاًزا (ينظر: 

، ١٩٨٥) بلغة (يتعاقبون فيكم مالئكة)، وتابعه في ذلك الرضي (الرضي، ١/٥٤٠، ١٩٧٧وسماها ابن مالك (
١/٨٨.(  

، أبو ٣/٢٩٧، ١٩٦٥، وابن األثير،٣/٧٤وقد نسبت هذه اللغة إلى طيئ، وأزد شنوءة (ينظر: الزمخشري، د.ت،
، ١٩٩٨، واألشموني،٤٧٨، ص١٩٩٨، وابن هشام،١٧١، ص١٩٨٣، والمرادي، ١/٣٥٤، ١٩٨٦حيان األندلسي،

، ٤٧٨، ص١٩٩٨)، وبلحارث (ينظر: ابن هشام،٢/٧، ١٩٧٦، والمرادي، ٢/٢٥٧، ١٩٨٨، والسيوطي،٢/٤٨
  ). ١٨٤٦٨، ١٩٨٠وابن عقيل،

 ): "وٕاذا كان العربية الفصحى، قد تخلصت رويًدا رويًدا من٢٥٢، ص١٩٨٢يقول الدكتور رمضان عبد التواب (
هذه الظاهرة فإن بقاياها ظلت حية عند بعض القبائل العربية القديمة، كقبيلة طيئ. وقد حكيت لنا هذه اللغة كذلك 

  عن قبيلة: بلحارث بن كعب، وقبيلة أزد شنوءة، وهما من القبائل اليمنية التي تمّت ألصل قبيلة طيئ بصلة".

عربية الحديثة، كقولنا مثًال في لغة الخطاب في مصر: وقد بقيت هذه الظاهرة "شائعة في كثير من اللهجات ال
ظلموني الناس، وزارونا الجيران، وغير ذلك. كما بقيت بعض امثلتها في القرآن الكريم، والحديث الشريف، واحتفظ 

  ).٧٠، ص١٩٨٢بها الكثير من أبيات الشعر العربي القديم" (عبد التواب،
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  نثًرا ونظًما، وقد خرجها العلماء على هذه اللغة، منها:وقد وردت شواهد عديدة على هذه اللغة 

  ).٧١(المائدة: �mO��N��M��L��KP����T���S��R��Qlقوله تعالى: 

  ) على هذه اللغة في أحد توجيهاته لها.١/٢٨٦، ١٩٨٠حيث حملها األخفش(

)، أي: َعِمَي كثيٌر وصم، بعد ٧١(المائدة:�mO��N��M��L��KP��l" ): "٦/٢٤٨، ١٩٦٦يقول القرطبي  (
تّبين الحق لهم بمحمد عليه السالم، فارتفع (كثير) على البدل من الواو، وقال األخفش سعيد: كما تقول: رأيُت 
قوَمك ثلثيهم. وٕان شئت كان على إضمار مبتدأ، أي: الُعْمُي والصم كثير منهم. وٕان شئت كان التقدير: الُعْمُي 

 م أكلوني البراغيث«منهم كثير. وجواب رابع: أن يكون على لغة من قال: والص."«  

  ). ٣(األنبياء: �mV��UW��`��_������^��]��\���[��Z��Y��Xa��e���d����c��blوقوله تعالى:

على أن الواو في (عموا، صموا، أسروا) عالمات تدل على تعدد الفاعل، وليست بفواعل (ينظر: الفراء، د.ت، 
  ).٤٧٩، ص١٩٨٨، وابن هشام،٢/٤٤٧، ١/٢٨٦، ١٩٨٠واألخفش، ،١/٣١٥

): "وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي: تناجوا فيما بينهم بالتكذيب، ثم بين من ١١/٢٦٨، ١٩٦٦يقول القرطبي (
اس ، وهو عائد على الن»أسروا«بدل من الواو في » الذين ظلموا«، أي الذين أشركوا، فــــ »الذين ظلموا«هم، فقال: 

قال المبرد: وهو كقولك: إن الذين في الدار انطلقوا بنو ». النحوي«المتقدم ذكرهم، وال يوقف على هذا القول على 

عبد اهللا، فبنو بدل من الواو في (انطلقوا). وقيل: هو رفع على الذم، أي هم الذين ظلموا. وقيل: على حذف القول، 
���mlالتقدير: يقول الذين ظلموا وحذف القول، مثل:  �k� �j��i�� �h��g.� � � �o��nl :واختار ٢٤،٢٣(الرعد ،(

هذا القول النحاس... وقول رابع: أن يكون منصوًبا بمعنى: أعني الذين ظلموا. وأجاز الفراء أن يكون خفًضا 
، فهذه خمسة أقوال. وأجاز »...النجوى«بمعنى: اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم، وال يوقف على هذا الوجه على 

�قال اهللا تعالى: األخفش الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث، وهو حسن، mO� �N� �M� �L� �KPl 
  )... وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير، مجازه: والذين ظلموا أسروا النجوى".٧١(المائدة:
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) أن حمل اآليتين الكريمتين على غير ٤٧٩، ص١٩٩٨)، وابن هشام (١٧١، ص١٩٨٣وقد ذكر المرادي (
هذه اللغة أولى؛ ألنه "إذا احتمل الشيء على أن يكون على فصيح كالم العرب فال ينبغي أن يجمل على ما 

"(ابن أبي الربيع، ١/٢٦٩، ١٩٨٦قل .(  

  ومن السنة الشريفة: 

: "وكن أمهاتي يحثثني على خدمته" (صحيح مسلم (كتاب األشربة، باب إدارة الماء واللبن -�-قول الرسول
  ).٣/١١٠، المسند ٣/١٦٠٣ونحوهما) 

، وصحيح ١/١٤٦،١٤٥: "يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار..." ( صحيح البخاري - �-وقوله 
 ).١/٤٣٩مسلم

"قوله: (يتعاقبون فيكم مالئكة) جمع فيه الفعل مع إسناده إلى ظاهر، وهو  ):٤/٣٢٦، ١٩٩٦يقول ابن رجب(
البراغيث"، وٕان كان حمل هذا الحديث على هذه اللغة فيه خالف (ينظر: مخرج على اللغة المعروفة بلغة أكلوني 

  ).٨، ص١٩٧٣ابن السراج،

  ).٢/٥٣٤، ١٩٨٦: "وُكن النساُء يكبرن خلف أبان بن عثمان..." (ابن حجر،-�-وقوله 

اللغة ): "قوله: (وكان النساء) في رواية غير أبي ذر (وكن النساء)، وهي على ٢/٥٣٥، ١٩٨٦يقول ابن حجر(
  القليلة".

  ). ٢/٦٠٣، ٢٠٠٦"...وبالٌل باسٌط ثوَبُه ُيْلِقيَن النَساُء صدقًة" (مسلم،-�-وحديث جابر بن عبد اهللا

  ): "يلقين النساء كذا في األصول، وهو على لغة أكلوني البراغيث".٢/٤٥٨، ١٩٩٦يقول السيوطي(

  ).٢/٢٥٧، ٢٠٠٢ا الناُس حولهم" (البخاري،: "فانحدرت السحابُة عن رأسه َفُسُقو -�-وحديث عبد بن مسعود

): "قوله: فُسُقوا الناس حولهم، كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين ٢/٥١١، ١٩٨٦يقول ابن حجر(
  والقاف، وهو على لغة بني الحارث".

  ).٦/٣٥، ١٩٨٦: "ما اغبرتا قدما عبد في سبيل اهللا فتمسه النار" (ابن حجر،-�-وقوله 
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  ): "قوله: (ما اغبرتا) كذا في روية المستملي بالتثنية، وهو لغة".٦/٣٦، ١٩٨٦ابن حجر(يقول 

  ويتضح من خالل معالجة شراح الحديث لمتون الحديث السابقة أنهم تبنوا توجيهيها على هذه اللغة دون حرج.

  ومما ورد على هذه اللغة واستشهد به النحاة من النظم:

  قول الشاعر:

ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــي اْشـــــــــــــــِتَراِء النِخيـــ   َيُلوُمـــــــــــــــوَنِني ف
  

ــــــــــــــــــــــــــــِذُل     ــــــــــــــــــــــــــــُم َيْع ــــــــــــــــــــــــــــي، َفُكلُه ِل َأْهِل
، ٢/٢٨٣، ١٩٨١، والشنقيطي، ٤٨(البيت من المتقارب، وهو ألمية بن أبي الصلت في: (ديوانه، ص  

، ٢/١٠٠، ١٩٧٩، وابن هشام،٢/٣٩٣، ١٩٨٥السيوطي، ، وبال نسبة في:١/٢٧٦، ٢٠٠٠زهري،واأل
، ١٩٩٨، والسيوطي،٧/٧، ٣/٨٧، وابن يعيش،د.ت، ٢٣٩، ص١٩٩٠، وابن عقيل،١/١٧٠، ١٩٥٥واألشموني،

١/١٦٠(  

  وقول الشاعر:

ـــــــــــــــــَماِرِقيَن ِبَنْفِســــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــاَل ال ــــــــــــــــَولى ِقَت   َت
  

  َوَقـــــــــــــــــــْد َأْســـــــــــــــــــَلَماُه ُمْبَعـــــــــــــــــــٌد َوَحِمـــــــــــــــــــيمُ   
، ٢/٢٨٢، ١٩٨١، والشنقيطي، ١٩٦(البيت من الطويل، وهو لعبيد اهللا بن قيس الرقيات في: ديوانه، ص  

، والعيني، د.ت: ٢/٧٩٠،٧٨٤، والسيوطي، د.ت:٤٧٣: ص١٩٨٦، وابن هشام، ١/٢٧٧، ٢٠٠٠واألزهري،
، ١٩٥٥، واألشموني،١٧٥، ص١٩٨٣، و المرادي،٢/١٠٦: ١٩٧٩، وبال نسبة في: ابن هشام، ٢/٤٦١
، ٢/٣٧١،٣٦٧، ١٩٨٧، وابن هشام،٢٣٩، ص١٩٨٠، وابن عقيل،٢٢٧، ص٢٠٠٤، وابن هشام،١/١٧٠

  )١/١٦٠، ١٩٩٨والسيوطي، 

  وقول اآلخر:

  ُأْلِفَيتَـــــــــــــــــــــا َعْيَنـــــــــــــــــــــاَك ِعْنـــــــــــــــــــــَد الَقَفـــــــــــــــــــــا 
  

  َأْوَلــــــــــــــــــى َفـــــــــــــــــــَأْوَلى َلـــــــــــــــــــَك َذا َواِقَيـــــــــــــــــــْه   
، ٩/٢١، ١٩٨٩، والبغدادي،٤٧٤، ص١٩٨٦(البيت من السريع، وهو لعمرو بن ملقط في: ابن هشام،  

، وبال نسبة في: ابن هشام، ٢/٤٥٨، و العيني، د.ت، ١/٣٣١، و السيوطي، د.ت، ١/٣٧٥، ٢٠٠٠واألزهري،
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فارس، ، وابن ٣/٨٨، وابن يعيش، د.ت، ٢/٧١٨، ١٩٩٣، وابن جني، ١٩، والمالقي، د.ت، ص٢/٩٨، ١٩٧٩
  ).٢/٣٧١، ١٩٨٧، و ابن هشام،١٧٧د.ت، ص

  وغير ذلك من الشواهد. 

ولم تخُل أشعار المولدين من الطائيين وغيرهم من هذه الظاهرة، فديوان أبي تمام الطائي يمتلئ باألبيات التي 
  ، نحو قوله:  )٢٥٣،٢٥٢، ص١٩٨٢جاءت عليها(ينظر: عبد التواب،

  ْفتُـــــرُ شــــجًى فــــي الَحَشــــى تَــــْرَداُدُه لــــيس يَ 
  

  بــــــــــه ُصــــــــــْمَن آمـــــــــــالي وٕانــــــــــي لمْفِطـــــــــــُر   
يقول أبو العالء المعري: "يبين في كالم الطائي أنه كان يختار إظهار عالمة الجمع في الفعل، مثل قوله:   

  ). ٢/٢١٤، ٢٠٠ستقام الوزن" (التبريزي،صمن آمالي. ولو قال: صام أمالي، ال

  ):٢/١٣١، ٢٠٠ومنه في شعره أيًضا(ينظر: التبريزي،

  َوَغـــــــــًدا تبــــــــــيُن كيــــــــــف ِغــــــــــّب مــــــــــدائحي
  

ــــــــــي إلــــــــــى بغــــــــــداِد    ــــــــــَن بــــــــــي ِهَمِم   إْن مْل
  حيث ألحق الفعل (مال) عالمة الجمع، ألن الفاعل (هممي) جمع.   

  ):١٧٨ /٣، ٢٠٠ومنها أيًضا قوله (ينظر: التبريزي،

  ولـــو كانـــت األرزاُق تجـــري علـــى الِحَجـــا
  

ــــــــــــَن إذن مــــــــــــن جهلهــــــــــــن البهــــــــــــائُم      َهَلْك
  حيث اختار إظهار عالمة الجمع في الفعل (هلك)، ألن الفاعل (البهائم) جمع.  

  وقد اختلف النحاة في توجيه الظاهر المرفوع بعد عالمة التثنية والجمع، ويمكن حصر مذاهبهم في رأيين:

أن هذه العالمات حروف تدل على التثنية والجمع ال محل لها من اإلعراب، فاأللف والنون عالمة تدل  أحدهما:

على تثنية الفاعل، والواو النون عالمة تدل على جمع الفاعل، واالسم الظاهر بعدهما هو الفاعل (ينظر: 
  ).٢/٤٩، وابن مالك، د.ت، ١/١٧، وابن السراج، د.ت، ٢/٤٠، ١٩٨٨سيبويه،

  ):١/٤٦٨، ١٩٨٢ظاهر قول ابن مالك في األلفية (ابن عقيل، وهو
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  وقـــــــــــــــــــد ُيَقــــــــــــــــــــاُل َســـــــــــــــــــِعَدا وَســــــــــــــــــــِعُدوا
  

  والفعـــــــــــــــــُل للظـــــــــــــــــاهِر َبْعـــــــــــــــــُد ُمْســـــــــــــــــَنُد   
  ).٦/٢٠٣،٢٠٢وقد اختار هذا الرأي أبو حيان (د.ت،  

أن هذه العالمات ضمائر، وهي الفاعل، واالسم الظاهر بعدها، إما أن يعرب مبتدأ خبره الجملة المتقدمة  اآلخر:

ه، ١٤١٩عليه المؤلفة من الفعل والفاعل، وٕاما أن يعرب بدًال مما اتصل بالفعل من ضمائر(ينظر: النيلي،
  ). ١/٢٦٩، ١٩٨٦، وعبيد اهللا القرشي األشبيلي،١٩٩٢،١/٢٠٢، وابن الشجري، ١/٤٨٢،٤٨١

وهذه الشواهد وما ورد على منوالها يخرج عند جمهور النحاة على أن هذه األحرف (األلف، الواو، النون) 
ضمائر، وما بعدها يعرب إما بدًال منها، وٕاما مبتدأ مؤخًرا، والجملة قبله خبًرا مقدًما (ينظر: ابن مالك، د.ت، 

، ١/٣٥٤، ١٩٩٨، و أبو حيان األندلسي،١/٤٨٢ه، ١٤١٩، و النيلي،٢٢١، ص٢٠٠٠، وابن الناظم،٢/١١٧
  ). ٢/٢٥٧، ١٩٩٨، والسيوطي،١٩٨٢،١/٤٦٨، وابن عقيل،٤٧٩، ص١٩٨٧وابن هشام،

): "ومن العرب من يلحقه األلف والواو والنون على أنها ٢/٢٥٧، ١٩٩٨والراجح الرأي األول، يقول السيوطي (
ين من جعلها ضمائر ثم اختلفوا، فقيل ما بعدها بدل، وقيل حروف دوال كتاء التأنيث ال ضمائر.....ومن النحوي

  مبتدأ والجملة السابقة خبر، والصحيح األول لنقل األئمة أنها لغة".

ومما سبق يتضح لنا أن المفسرين والنحاة واللغويين العرب قد قلبوا في هذه الظاهرة كل األوجه الممكنة في 
  العربية من التخريج والتأويل. 

الدكتور رمضان عبد التواب يرى أن األصل في تلك اللغات أن يلحق الفعل عالمة التثنية والجمع إذا بيد أن 
كان الفاعل مثنى أو جمًعا. يقول: "...غير أن مقارنة اللغات السامية، أخوات العربية، تؤدي إلى معرفة أن األصل 

مثنى والمجموع، كما تلحقه عالمة التأنيث، عندما في تلك اللغات، أن يلحق الفعل عالمُة التثنية والجمع للفاعل ال
  ). ٦٩،٦٨، ص١٩٨٢يكون الفاعل مؤنثًا سواء بسواء" (عبد التواب،

هذا بالنسبة لموقف النحاة من توجيه االسم الظاهر المرفوع بعدها، أما موقف النحاة من هذه اللهجة فمن يرجع 
  تباينين:إلى كتب النحو يجد أن للنحاة من هذه اللهجة موقفين م
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يرى أنها لهجة غير محققة تفتقر إلى الشاهد الصحيح الذي ال يقبل التأويل على سواها، ومن ثم  أحدهما:
، والمالقي، د.ت، ٢١٣، ص١٩٩٩، والوراق،١/٦٨، ١٩٩٦وصفها بالشذوذ والرداءة (ينظر: ابن السراج،

  ).١/١٠٨، ٢٠٠٢، وابن الحسين العراقي،٤٩٥ص

ه، ١٢٩٩) من اللحن، ورد عليه الشهاب الخفاجي (٦٥، ص١٩٩٦ه) (٥١٦وقد عدها الحريري (ت 
)، فقال: "وليس األمر كما ذكره، فإن هذه لغة قوم من العرب، يجعلون األلف والواو، حرفي عالمة للتثنية ١٥٢ص

نه مثالها الذي اشتهرت به، وهي لغة والجمع، واالسم الظاهر فاعًال، وتعرف بين النحاة بلغة (أكلوني البراغيث)، أل
 طيئ، كما قال الزمخشري. وقد وقع منها في اآليات، واألحاديث، وكالم الفصحاء ما ال ُيْحصى".

، ٢/٢٩٦، وابن يعيش، د.ت، ٢/٧٣٩،  ١٩٩٨يرى أنها لهجة فصيحة. (ينظر: أبو حيان األندلسي،  واآلخر:

)، و"ال يقبل قول من أنكرها" ٣/٣٠، ١٩٩٤، والسيوطي،١٥٣،١٥٢ه، ص١٢٩٩والشهاب الخفاجي، 
  ).١/٢٤٢، ١٩٧٧(المرادي،

ومن خالل ما ُذِكر من شواهد يتضح لنا أن َمْن أنكر هذه اللهجة، ووصفها بالشذوذ والرداءة لم يوفق، وكان 
  متعسًفا في وصفه.

لف مستغنى عنه، ): "وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها للبدل، وهو تك٦/٢٤٨، ١٩٦٧يقول القرطبي (
  فإن تلك اللغة مشهورة، ولها وجه من القياس واضح".

  )١٥٢، ص١٩٩٦وذلك لألسباب التالية: (ينظر: الحريري،

  سعة استعمال هذه اللهجة على نحو ما مثلنا، وهذه يدل على تعسف من أبطلها أو اعترض عليها. )١
  ف، والشعر.ورودها في فصيح كالم العربي، في القرآن الكريم، والحديث الشري )٢
  أن الهروب من إقرار هذه اللهجة، واللجوء إلى التأويالت فيه مغالطة، وليس باألولى. )٣
 ورودها في الصحيحين، وٕاقرار شراح الحديث بها. )٤

يختلف » قام الزيدان«وللباحث هنا رأي، حيث يرى أن هناك معًنى نحويا دالليا يكمن وراء هذه اللغة، فقولنا: 

، ففي المثال األول لم يهتم القائل بتفصيل طريقة القيام وٕانما أراد أن يخبر السماع بأنهما »الزيدان قاما«عن قولنا: 



    
      

          
  ا��دد ا����ث ��ر

   ٢٠١٩ – ١١ – ٢: ��ر�� ا�دار
www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  

 

١٨٥ 

Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

قاما، أما في المثال الثاني فأراد القائل أن ينبه السامع على أن الفاعلين اشتركا في الفعل، ولكنهم اختلفوا في طريقة 
  فهو مهتم بتفصيل فعل القيام، ومثل هذا يقال مع الجمع. القيام، فكل واحد منهم قام بطريقة تختلف عن اآلخر،

  الخاتمة

  بعد االنتهاء من هذه الرحلة العلمية خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها ما يلي:

كشف البحث أن مظاهر األثر اللهجي في توجيه غريب الحديث عند الزمخشري جاءت في ثالثة مستويات:  •
  الصوتي، الصرفي، النحوي.

من اللهجات التي وردت في غريب الحديث وذكرها الزمخشري في كتابه غريب الحديث: إبدال النون ميًما وليس  •
  بعده باء، االستنطاء، قلب ألف المقصور واًوا، لغة أكلوني البراغيث.

 رحمه اهللا –تبين من خالل البحث عناية الزمخشري بتوثيق اللهجات، ونسبتها إلى قبائلها، حيث ُيحسب له  •
 نسبة لهجة إبدال النون ميًما وليس بعده باء إلى أهل اليمن، وُيَعد أول من قال بذلك. -تعالى

  كشف البحث عن موقف الزمخشري من اللهجات التي ذكرها، حيث قبلها ولم يرفض منها أي لهجة. •
لتقعيد النحوي، تبين من خالل البحث أن بعض اللهجات التي وردت في غريب الحديث قد ُروِعَيت في عملية ا •

  ودخل ضمن قواعده.
أشار البحث إلى أن معظم اللهجات التي وردت في غريب الحديث قد توافر له ما يبرر القياس عليه من كثرة  •

 الشواهد وتنوعها.
تبين من خالل البحث أن شراح الحديث كانوا على علم ودراية بهذه اللهجات، ومن ثم وجهوا األحاديث النبوية  •

 يها وأقروها، دون أن يتكلفوا توجيهات أو تأويالت أخرى.الشريفة عل
من القبائل التي وردت لهجاتها في غريب الحديث: أهل اليمن، قبيلة طيئ، أهل الحجاز، بنو سعد بن بكر،  •

 هذيل، األزد، وقيس واألنصار، أزد شنوء، وبلحارث.
والرداءة جانبه الصواب ولم يوفق، وكان  كشف البحث أن َمْن أنكر لهجة (أكلوني البراغيث)، ووصفها بالشذوذ •

  متعسًفا في وصفه.
أفاد البحث أن األخذ بالقول باللهجات يحّد من التأويل الذي يثقل كاهل النحو العربي، ويزيد من صعوبته،  •

 وتشعبه، هذا فضال عن ضعف وتعسف بعض هذه التأويالت.
رويًدا من بعض اللهجات التي وردت في غريب كشف البحث أنه إذا كانت العربية الفصحى قد تخلصت رويًدا  •

 الحديث وذكرها الزمخشري إال أن بقاياها مازالت حية حتى اآلن في بعض المناطق العربية كاالستنطاء.
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تَبيَن من خالل البحث أن النطق بالصيغة (أنطى) قديًما وحديثًا، يبين أنها كانت توجد على طرق القوافل، من  •
ومن ثم فإن احتمال انتقال هذه الصيغة من الجنوب، أي من بالد اليمن، على طول طريق  الجنوب إلى الشمال،

 احتمال مقبول. -رحلتي الشتاء والصيف
 تبين من خالل البحث أن بعض هذه اللهجات تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية. •
لحديث، حيث قال في قلب النون تبين من البحث أن القياس يعد من منهج الزمخشري في توجيهه لغريب ا •

 الساكنة ميًما وليس بعدها باء إنه لغة يمانية، قياًسا على إبدالهم الم التعريف ميًما.
كشف البحث أن مفهوم االستنطاء عند علماء اللغة القدامى في نظر، إذ إن تفسير هذه الظاهرة بأن العين قلبت  •

 ة؛ ألن العين تختلف اختالًفا كبيًرا من الناحية الصوتية عن النون.نوًنا، تفسير ال تؤيده الدراسات الصوتية الحديث
تبين من خالل البحث أن أهل الحجاز كانوا يقفون على االسم المقصور بالواو، وأن طيًئا كانت تقف عليه  •

 بأشكال ثالثة: بواو ساكنة، بياء ساكنة، بالهمزة.
 ن هذه الياء تطورت ومرت بأربع مراحل تطويرية.تبين من خالل البحث أن أصل ألف المقصور هو الياء، وأ •
كشف البحث أن لهجة (أكلوني البراغيث) لهجة عربية فصيحة خاصة بأقوام من العرب، هم: أزد شنوءة،  •

 وطيء، وبنو الحارث بن كعب، وهي تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية.
  

  التوصيات:

  ين على فهم كثير من النصوص، وتفسيرها.االهتمام باللهجات العربية القديمة، فهي تع •
 ضرورة ربط الحديث الشريف بقواعد اللغة، ففيه ما يخفف من وصف كثير من اللغة بالندرة أو الضرورة.  •

  
  المصادر والمراجع: 

 . (د.ط). مكتبة القدسي.اللباب في تهذيب األنسابه). ١٣٥٧ابن األثير الجزري، عز الدين علي بن محمد. (
. تحقيق: النهاية في غريب الحديث واألثرم). ١٩٦٣ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الَجَزرّي. (

  . المكتبة اإلسالمية. القاهرة.١محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي. ط
  البغا. دار الهدى. الجزائر.. (د.ط). تحقيق: مصطفى ديب مقدمة في علوم الحديثابن الصالح، أبو عمرو (د.ت). 

  . الهيئة المصرية للكتاب. ٤. تحقيق: محمد علي النجار. طالخصائصم). ١٩٩٩ابن جني، أبو عثمان. (
. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير الحجة في القراءات العشرم). ٢٠٠١ه/١٤٢١ابن خالويه، الحسين بن أحمد. (

  ار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.. د١جويجابي. تعليق: كامل مصطفى الهنداوي. ط
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 ع. (د.ط). مكتبة المتنبي. القاهرة.مختصر شواذ القرآن من كتاب البديابن خالويه، الحسين بن أحمد. (د.ت). 
. دار ٧. تحقيق. د. علي عبد الواحد وافي. طمقدمة ابن خلدونم). ٢٠١٤ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. (

 نهضة مصر للنشر. 
. (د.ط). تحقيق: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم). ١٩٧٠شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. (ابن خلكان، 

 إحسان عباس. دار صادر. بيروت.
. تحقيق: فخر الدين قباوة. دار ١. طالممتع في التصريفم). ١٩٨٧ابن عصفور اإلشبيلي، علي بن مؤمن. (

 المعرفة. بيروت.
 . (د.ط). دار التراث. القاهرة.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكم). ١٩٨٠لدين. (ابن عقيل، عبد اهللا بهاء ا

. تحقيق: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدم). ١٩٦٧ه=١٣٨٧ابن مالك، جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا. ( 
  محمد كامل بركات. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.

. تحقيق: ١. طشرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدم). ٢٠٠١ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا. (
 محمد عطا وطارق السيد. دار الكتب العلمية. بيروت. 

. تحقيق: عبد المنعم هريدي. جامعة أم ١. طشرح الكافية الشافيةابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا. (د.ت). 
 لقرى. مكة المكرمة.ا

 . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. لسان العربم). ٢٠٠٩ابن منظور، محمد بن مكرم (
. تحقيق: محمد محي الدين شرح شذور الذهبم). ١٩٧٨ه/ ١٣٩٨ابن هشام، جمال الدين بن هشام األنصاري. (

  عبد الحميد. الطبعة الخامسة عشرة. دار االنتصار. القاهرة.
. تحقيق: محمد أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكم). ١٩٧٩ه/١٣٩٩جمال الدين بن هشام األنصاري. ( ابن هشام،

  محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة. دار الفكر. بيروت.  
. تحقيق: ١. طمسالك األبصار في ممالك األمصارم). ٢٠١٠ابن يحيى، ابن فضل اهللا الُعمرّي شهاب الدين أحمد. (

 . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ١لمان الجبوري. طكامل س
. تحقيق: إميل يعقوب. دار الكتب ١. طشرح المفصل للزمخشريم). ٢٠٠١ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش. (

 العلمية. بيروت. لبنان.
 دمشق. . (د.ط). تحقيق: عز الدين التنوخي. اإلبدالم). ١٩٦٠أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي. (
. دارسة وتحقيق وتعليق الشيخ: تفسير البحر المحيطم). ١٩٩٣ه/ ١٤١٣أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف. (

عادل أحد عبد الموجود، والشيخ: على محمد معوض، وشارك في تحقيقه الدكتور: زكريا عبد المجيد النوتي، والدكتور: 
  . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ١. طأحمد النجولي الجمل، وقرظه أ.د: عبد الحي القرماوي
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. تحقيق: رجب محمد. ١. طارتشاف الضرب من لسان العربم). ١٩٩٨أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف. (
 مكتبة الخانجي. القاهرة.

ا . (د.ط). تحقيق: حسن هنداوي. در التذييل والتكميل في شرح التسهيلأبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف. (د.ت). 
 القلم. القاهرة. 

. (د.ط). عالم المعرفة لنشر الوسيط في علوم ومصطلح الحديثم). ١٩٨٣أبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم .(
 والتوزيع.  

. تعليق: محمد فؤاد سيزكين. مكتبة الخانجي. ٢. طمجاز القرآنم). ١٩٧٠ه/ ١٣٣٩أبو عبيدة، معمر بن المثنى (
  القاهرة: 

. مكتبة وهبة. ٤. طخصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعانيم). ١٩٩٦. (أبو موسى، محمد محمد
 القاهرة.

. (د.ط). شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوم). ٢٠٠٠األزهري، خالد عبد اهللا. (
 دار الكتب العلمية. بيروت. 

. قدم له شرح األشموني على ألفية ابن مالكم). ٢٠٠١ه/١٤٢٢األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد. (
  . دار الكتب العلمية. بيروت.  لبنان.١ووضع هوامشه وفهارسه: حسن حمد، إشراف: إميل بديع يعقوب. ط

. تحقيق: مصطفى أحمد النماس. مطبعة النسر ارتشاف الضرب من لسان العربم). ١٩٨٦األندلسي، أبو حيان. (
  الذهبي. 

  . تحقيق: حسن هنداوي. دار القلم. دمشق.   التذييل والتكميل في شرح التسهيلاألندلسي، أبو حيان. (د. ت). 
. تقديم: حسن حمد. إشراف: بديع إميل مغني اللبيب عن كتب األعاريبم). ١٩٩٨ه=١٤١٨األنصاري، ابن هشام. (

 . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.١يعقوب. ط
 . (د.ط). مكتبة األنجلو المصرية. القاهرة.في اللهجات العربيةم). ٢٠٠٣أنيس، إبراهيم. (

 . مطبعة سجل العرب. القاهرة.١. طالعربية ولهجاتهام). ١٩٦٨أيوب، عبد الرحمن. (
. . تحقيق: عبد السالم هارون٤. طخزانة األدب ولب لباب لسان العربم). ١٩٩٧البغدادي، عبد القادر بن عمر. (

 مكتبة األنجلو. القاهرة.
 . كامبرج. (د. ط). جوانب النظرية النحويةم). ١٩٦٥تشومسكي. (

 . (د. ط) .). اللهجات العربية في التراثم١٩٩٣الجندي، علم الدين. (
. تحقيق وتعليق: عبد الحفيظ فرغلي على القرني. ١. طدرة الغواصم). ١٩٩٦الحريري، القاسم بن علي بن محمد. (

 ل. بيروت.دار الجي
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 . عالم الكتب. القاهرة.٤. طاللغة بين المعيارية والوصفيةم). ٢٠٠١حسان، تمام. (
 . (د.ط). دار المعارف . مصر.اللغة والنحو بين القديم والحديثم). ١٩٦٦حسن، عباس. (

 . (د.ط). دار إحياء التراث العربي. بيروت.معجم األدباءم). ١٩٧٩الحموي، ياقوت بن عبد اهللا. (
. تحقيق: يوسف محمد عبد ١. طشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومم). ١٩٩٩حميري، نشوان بن سعيد. (ال

 اهللا وآخرون. دار الفكر المعاصر. بيروت. لبنان.
شرح ديوان الحماسة م). ٢٠٠٠الخطيب التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني. (

 دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.. ١. طألبي تمام
 . مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، السعودية.١. طمعجم علم األصواتم). ١٩٨٢الخولي، محمد علي. (

. تحقيق: ١. طسير أعالم النبالءم). ١٩٨٥الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. (
 ن. مؤسسة الرسالة. بيروت.بشار معروف، ويحيى هالل السرحا

  . دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع. القاهرة. مصر.اللهجات العربية في القراءات القرآنيةالراجحي، عبده (د.ت). 
 . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.مختار الصحاحم). ١٩٧٨ه/ ١٣٩٨الرازي، محمد بن أبي بكر (

 . تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار القلم. دمشق.٤. طألفاظ القرآنمفردات م). ٢٠٠٩الراغب األصفهاني. (
  . دار الكتب العلمية.  بيروت. لبنان.١. طتاج العروس في شرح القاموسم). ٢٠٠٩الزبيدي، محمد مرتضى (

. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ٢: المبادئ واألعالم. طاأللسنية (علم اللغة الحديث)م). ١٩٨٣زكريا، ميشال (
  والتوزيع. بيروت. 

. تحقيق: محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفائق في غريب الحديثالزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود. (د.ت). 
  الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي وشركاه.

 (د. ط). اللغة.. ١٩٢١سابير. 
 . مطبعة العاني. بغداد. دراسات في اللغةم). ١٩٦١، إبراهيم. (السامرائي

. دراسة ١. طفتح المغيث بشرح ألفية الحديثه). ١٤٢٦السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. (
لمنهاج وتحقيق: عبد الكريم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الخضير، ومحمد بن عبد اهللا بن فهيد آل فهيد. مكتبة دار ا

 للنشر والتوزيع. الرياض. المملكة العربية السعودية.
. تحقيق: عبد السالم هارون. الطبعة األولى. دار الكتابم). ١٩٨٨سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. (

  الجيل. بيروت.
بياري. دار الكتاب . تحقيق: إبراهيم األ٢. طالتعريفاته). ١٤١٣السيد الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي. (

  العربي. بيروت.
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. (د.ط). تحقيق: محمد علي هاشم. شرح أبيات سيبويهم). ١٩٧٤السيرافي، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهللا. (
 دار الفكر. مصر.

. عقود الزبرجد على مسند أحمد في إعراب الحديث النبويم). ١٩٩٤السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال. (
 ط). دار الجيل. بيروت. (د.

م). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. (د.ط). تحقيق: محمد أبو ١٩٦٥السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. (
 االفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة.

دار ابن عفان للنشر . ١. طالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجم). ١٩٩٦السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. (
 والتوزيع. المملكة العربية السعودية.

. تحقيق: أحمد شمس ١. طهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعم). ١٩٩٨السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. (
 الدين. دار الكتب العلمية. بيروت.

تحقيق: محمود ياقوت. درا  . (د.ط).االقتراح في علم أصول النحوم). ٢٠٠٦السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. (
 المعرفة الجامعية.

 . (د. ط). دار الجيل. بيروت.المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. (د.ت). 
 . دار النوادر. سورية.١. طالجاسوس على القاموسم). ٢٠١٣الشدياق، أحمد فارس بن يوسف بن منصور. (

. (د.ط). تحقيق: محمد نور الحسن. دار شرح شافية ابن الحاجبم). ١٩٧٥ن. (الشريف الرضي، محمد بن الحس
 الكتب العليمة. بيروت.

 ، الدار السودانية للكتب. الخرطوم، السودان.١. طلهجة جوبا العربيةم). ٢٠٠٥شول، بول دينق. (
. دار الكتب العلمية. ١ط. حاشية الصبان على شرح األشموني وألفية ابن مالكم). ١٩٩٧الصبان، محمد بن علي. (

 بيروت.
 . مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة.١. طبحوث ومقاالت في اللغةم). ١٩٨٢عبد التواب، رمضان. (
  . مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. ٦. طفصول في فقه العربيةم). ١٩٩٩عبد التواب، رمضان. (
. دار الصفا للنشر ١. طالدالالت الصوتية والصرفية في لهجة اإلقليم الشماليم). ٢٠١١ر. (عبد الجليل، عبد القاد

  والتوزيع. األردن.
  . مكتبة لبنان.  بيروت. لبنان.٢. طمعجم األغالط اللغوية المعاصرةم). ٢٠٠٩العدناني، محمد (

. راجعه: قصي محب الدين اريفتح الباري بشرح صحيح البخم). ١٩٨٦ه/ ١٤٠٧العسقالني، الحافظ ابن حجر. (
. ١الخطيب. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب. ط

  دار الريان للتراث.
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ABSTRACT  

This research aims to identify the relationship between Arabic dialects and the grammatical 

guidance of (Gareebul Hadith), and its effect according to Zamakhshari. It also aims to demonstrate 

the manifestations of these dialects in the (Gareebul Hadith), and highlight the role of Zamakhshri in 

proportion and guidance. All this in the light of the book (Al-fa'iq fee Gareebil Hadith)  

To achieve these objectives, the research relied on analytical descriptive approach, and the required 

discussion, analysis and comment, in order to reach the scientific truth impartially and objectively. 

The nature of the subject necessitated that it be composed of four topics preceded by an 

introduction, followed by a conclusion. 

The first topic defined the meaning of the dialect and the language and the relationship between 

them, and the second section the concept of grammar guidance language and terminology, while the 

third section expressed the concept of (Gareebul Hadith). 

The fourth topic dealt with the manifestations of Arabic dialects in the (Gareebul Hadith), and 

included two requirements: one dealt with the substitution in the letters, and the other dealt with the 

change in the formula. 

The conclusion included the most important results, which include: that Arabic dialects have an 

impact on the grammatical guidance of the (Gareebul Hadith) according to Zamakhshari, and this is 

illustrated by his grammatical guidance in (Gareebul Hadith) on the basis of dialects. 

That some of the dialects contained in the (Gareebul Hadith) had been observed in the grammatical 

process, and entered into its rules. 
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