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إلى صاحب الفضل بعد اهللا سبحانه وتعالى، أستاذي  و شيخي الدكتور 

فبارك اهللا على مساعداته وتوجيهاته القيمة والسديدة،  "عبد الجليل مرتاض"

فيه أستاذًا عظيما وعالما فذًا، ومد اهللا في عمره وجزاه الجزاء األوفى خادما 

  .للعلم وطالبه

وشكري وتقديري وامتناني إلى جميع أعضاء لجنة المناقشة كلّ باسمه 

على تحملهم عناء قراءة هذه األطروحة، وأسأله جلّ في عاله أن يجعل ذلك في 

   .ميزان حسناتهم
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 مقدمة
 

 أ 
 

ات، واضع األلفاظ للمعاين حبسب ما اقتضته حكمه البالغات، غاحلمد هللا خالق األلسن واللّ

وأعذم بيانا، وعلى آله وصحبه أكرم م أنصارا  والصالة والسالم على أفصح اخللق لسانا،

  :وأعوانا وبعد

زيد األنصاري علما من أعالم اللغة وإماما يف طليعة املختصني بعلوم العربية وآداا،  يعد أبو

وما عرف به من سعة احملفوظ من آداب العرب وتأرخيهم وأيامهم يدل على ريادة آرائه لكل ما 

، واخلصائص واملقتضب للمربد ،جاءت به صفحات أمات الكتب العربية كالكتاب لسيبويه

  .أليب عبيد والغريب املصنف ،واإلبدال أليب الطيب اللغوي ،نصف البن جين وامل ،للمازين

 أمالٍ -يف أصله- والكتاب  ،وصل إلينا يف موضوعهأقدم ما  فهونوادر يف اللغة ال هكتابأما 

ه من بعده، وهو كتاب كان أبو زيد ميليها يف جملسه بالبصرة مث زاد عليه تالميذ ؛عامة يف اللغة

يف لغة البادية يف اجلاهلية وصدر اإلسالم يف  مادته وتتمثل .غزير املادة اللغوية، معتدل احلجم

عرضها من خالل النصوص الشعرية والنثرية اليت  ألفاظها وعباراا وأمثاهلا وأساليبها وهلجاا

 فهو مصدر من مصادر اللغة أُلّف يف حقبة زمنية اجتهد من عاش فيها على .أوردها يف الكتاب

قد حنا صاحبه إىل بيان جماالت اللغة من حنو وصرف وصوت مجع اللغة، فهو كتاب لغوي صرف، 

 خطوة أوىل عديإذ باملادة الداللية  غين هوو. من األلفاظ الغريبة اكبري عدداكما حوى  وداللة،

اللغوية واعتمد آرائه أهم مؤلفي املعاجم  .نييعند كلّ املعجم اًمهم التأليف يف املعاجم ومصدرل

  كاجلوهري، وابن سيده وابن منظور:اليت ألّفت بعد زمانه



 مقدمة
 

 ب 
 

ولكن كيف عاجل أبو زيد األنصاري هذه القضايا اللغوية ضمن أبواب كتابه؟ وفيما تتمثل 

وما هو املنهج الذي سار  ؟نوادرهالشواهد اليت ارتكز عليها يف إيضاح املسائل اللغوية واللهجية يف 

الشواهد ": املوسومة أطروحيتحاول اإلجابة عليه من خالل نذا ما سه. عليه يف تأليف كتابه؟

أسعى من خالهلا إىل استخراج أهم الشواهد . "النوادر أليب زيد األنصارياللغوية يف كتاب 

 وادر معتمدة على املنهج الوصفي والتحليل أداةيف كتاب الن والداللية الصوتية، والصرفية والنحوية

رأي أبو زيد فيها مث عرض حتليلها وعرض و تصنيفها، مث الشواهد  إيرادالذي يرتكز على  للتطبيق

  .جدو ن، و توضيح اخلالف و نسبته إىل أصحابه إاملسألة  اللغويني يفو أهم النحاة آراء 

عبد اجلليل  الدكتور والذي دفعين يف حقيقة األمر الختيار هذا املوضوع هو أستاذي الفاضل

ا أم. شخصية الباحث العلمية ة يف تكوينالتراثي الدراسات اللغويةي نبهين إىل أمهية مرتاض الذ

زيد األنصاري وجهوده اللغوية ،باإلضافة  العالمة أبوالسبب الثاين فهو قلة الدراسات اليت تناولت 

هذا العامل اجلليل الذي ال خيلو كتاب من الكتب  إسهاماتالكشف عن جانب من  إىل حماوليت 

   .القليل الشيء لتراثية إال وأخذ عنه ولوا

  : النحو التايل وانسجاما مع طبيعة املوضوع وأهدافه كان من املهم إتباع خطة موزعة على

  .فصول وخامتة مقدمة ومدخل، أربع
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 ج 
 

ه ومعاصريخصصت املدخل للتعريف بأيب زيد األنصاري وكتابه النوادر فذكرت أساتذته 

وعرضت  ،نهجه يف كتابه النوادرالتأليف يف النوادر، مث وضحت مة وتالمذته، كما تناولت ظاهر

  .خمطط لرواة الكتاب

ألهم  أما الفصل األول فكان للشواهد الصوتية واللهجية يف كتاب النوادر تطرقت فيه

فك اإلدغام مع ذكر و ،اإلدغامو ،اإلبدالك الظواهر الصوتية اليت عاجلها أبو زيد يف كتابه

  .أثناء عرض الشواهد املنسوبة هلا اخلصائص اللهجية للقبائل 

 يهلإفكان امليزان الصريف أول ما تطرقت  صت الفصل الثاين للشواهد الصرفية؛وخص

وأنواعه؛ كما عرضت  التصغريو وصيغه، اجلمع صيغ املبالغة والتفضيل مث انتقلت إىل إىل باإلضافة

  .تنوعةمسائل صرفية أخرى م

ومرفوعات مع ذكر  ،وجمرورات ،أما الفصل الثالث فأفردته للشواهد النحوية من منصوبات 

  .حنوية ما تفرد به أبو زيد من آراء

مث انتقلت إىل  ه،يلإالفصل الرابع للشواهد الداللية فكان املشترك أول ما تطرقت  وجاء

املتنوعة اليت  ب النوادر باملادة املعجميةر كتافقد زخ ،خيلوكذا املعرب والد ،الترادف مث األضداد

  .تعد أساس كل املعاجم اليت جاءت بعده

  .خبامتة أمجلت فيها أهم النتائج املتوصل إليها أطروحيتوختمت 
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واضحة يف  طريقةعني أو الكتاب ال خيضع ملنهج منا يف هذا العمل هو أنّ توأهم عقبة صادف

يضمها يف إطار من نظام  والنثرية إيرادا عفويا دون أنية ، فهو يورد النصوص الشعرهعرض مواد

نه يصعب على القارئ أن يطلب إأو تبويب ؛ مث يتناول األلفاظ الغريبة بالشرح والتفسري، ولذا ف

  .مادة لغوية معينة من هذا الكتاب 

جمموعة من الكتب يف مقدمتها كتاب النوادر بثالث حتقيقات هذا البحث يت يف وكانت عد

، الطبعة األوىل سنة أمحد عبد القادر حممد ين اعتمدت يف هذه الرسالة على حتقيق الدكتورنولك

 ،وسر الصناعة، واملنصف ،، باإلضافة إىل أمهات الكتب النحوية كالكتاب، واخلصائصم1981

ألبو والتكملة  ،البن السكيت و إصالح املنطق ، واإلبدالوشرح شواهده واملغين، األدب،وخزانة 

مقاييس  :ومن املعاجماألضداد كتب ووكتب معاين القرآن  ،، واملعرب للجواليقيالفارسيعلي 

كتاب  أما من الكتب احلديثة جند .وكذا الدواوين الشعرية الصحاحو ،لسان العرباللغة و

وكتاب ألستاذنا الدكتور عبد اجلليل مرتاض  العريب اللسانيات اجلغرافية يف التراث اللغوي

كتب اللهجات وعلى  واللغوية عند العرب يف القرن الثالث هجري حملمد آل ياسني،الدراسات 

 ، واللهجات العربية يف التراث ألمحد علم الدينرأسهم كتاب يف اللهجات العربية إلبراهيم أنيس 

، وكتب علم ألستاذنا عبد اجلليل مرتاضاملوازنة بني اللهجات العربية الفصيحة  ،وندياجل

  ...وكتب علم الداللة  ،األصوات باختالف مؤلفيها 

إين رأيت أنه ال يكتب : وملا كنت من النهاية قاب قوسني تذكّرت قول العماد األصفهاين

لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو : ا يف يومه إال وقال يف غدهكتاب إنسان



 مقدمة
 

 ه 
 

، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص لكان أمجلقُدم لكان أفضل، ولو ترك هذا 

  . على مجلة البشر

عند ذلك هدأت النفس، واطمأن القلب، وعرفت أني إن مل أكن قد وفّيت املوضوع حقّه، 

فشفيعي يف ذلك أنّ الوصول إىل الكمال أمر حمال و إن نال الرضى فاحلمد هللا املنعم املتفرد 

  .   ن دون ذلك فالعذر لقصر باعيبالكمال، وإن كا

على " عبد اجلليل مرتاض"ومسك اخلتام كلمة شكر وعرفان لشيخي وأستاذي الفاضل    

سعة صربه ومساعداته وتوجيهاته ورعايته هلذا البحث منذ كان أفكارا إىل أن استوى إىل هذا 

  .الشكل جزاه اهللا خري جزاء

  .بيلوهللا من وراء القصد وهو يهدي الس        

  مهدية بن عيسى

 05/10/2015:يف تلمسان
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 :ونشأته أبو زيد   مولد -1

له ترمجات خمتلفة  ترمجاختلفت كتب التراجم والسري يف اسم ونسب أبو زيد األنصاري فت

بن النعمان بن  بن زيد بن قيس بشريأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن " :نذكر منهانوعا ما 

بن  حممودبن  حرامأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن "و ،1"ثعلبة بن كعب بن اخلزرج مالك بن

 مد بن سعدبالعودة إىل أقدم ترمجة له يف الطبقات حمل لكنو ،2"األمحر بن القيطونبن  رفاعة

بن أوس  سعيدهو أبو زيد ": جند وكان أحد تالمذته الذي عاصر أبو زيد األنصاري 3)ه230ت(

بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن  زيد ثابت بن زيد بن قيس أيببن ثابت بن بشري بن 

وذكر هذه الرواية أيضا البغدادي وبن خلكان وياقوت احلموي وابن اجلزري . 4"اخلزرج

األدب، وغلب عليه اللغات  مةئاألنصاري اللغوي البصري؛ كان من أ دوأبو زي .5والسيوطي

خالفة هشام بن عبد يف  ،6م739/ه122ولد سنة  .يف روايته وكان ثقة ،والنوادر والغريب

                                                           
بريوت  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي، تح -1

 .1/28، 2004،  2ط لبنان،
 .143:ص م،1،2000ط دمشق، دار سعد الدين، حممد املصري،: تح بادي،أالفريوز البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، -2

و مجهرة أنساب . 165:ص دت، ،2ط ،رمص دار املعارف، حممد أبو الفضل إبراهيم، :تح الزبيدي، وطبقات النحويني واللغويني،
 .373: م، ص1962عبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، دط، : األندلسي، تحالعرب، بن حزم 

اهللا البصري، املعروف بابن سعد، وبكاتب الواقدي، لكونه الزم شيخه  هو حممد بن سعد بن منيع اهلامشي موالهم، أبو عبد -3
: ينظر. أشهر مؤلفاته الطبقات الكربىه 230سنة وتويف ه 168ولد بالبصرة سنة .حممد بن عمر الواقدي زمنا طويالً، وكتب له

  .5/321م، 2001، 1عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، تح
  .7/27م، 2001، 1علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: ى، حممد بن سعد، تحالطبقات الكرب -4
 ه،ئمكتبة البايب احلليب وشركا ياقوت احلموي، معجم األدباء، ،2/378 خلكان، ابن األعيان،وفيات  ،9/77 تاريخ بغداد، -5

  .1/584، بغية الوعاة. 11/212، دت دط، دمشق،
 .2/376بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،  -6
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حنو عشرة ، عاش )ثالثة وتسعون عاما (، وعمر طوياله215صرة عام وكانت وفاته يف الب. امللك

  .1أعوام يف العصر األموي، وثالثة ومثانني عاما يف العصر العباسي

زيد األنصاري عريب أصيل النسب من قبيلة اخلزرج املدنية  أبواإلمام العالّمة حجة العرب و

كما نص عليها . من األنصار، وكنيته أبو زيد، وقد أورد له هذه الكنية مجهرة الذين ترمجوا له

أما لقبه ،2 املزهر يف فصل معرفة من اشتهر بكنيته أو لقبه أو نسبه من أئمة اللغة النحو يف السيوطي

 .3والنحوي واللغوي واخلزرجياألنصاري والبصري ف

 :نسبــه -2

واكتفت ، ومل تشر الروايات إىل أسرته،أبو زيد عريب من اخلزرج كما ذكرنا سابقا 

، وكذلك كان أبو زيد 4كان أبوه أوس بن ثابت من رجال احلديثفقد ،باإلشارة إىل أبيه وجده

 .6والترمذي يف جامعه، روى له أبو داود يف سننه 5من رواة احلديث، ثقة مأمونا عندهم

ثابت بن زيد بن قيس هو ": ه فثابت بن زيد، وهو صحايب جليل يقول عنه أبو زيدأما جد

ة الذين مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه تجدي، وقد شهد أحدا، وهو أحد الس
                                                           

الباقي، مؤسسة الكتب الثقافية، مصطفى بن علي عوض و ربيع أبو بكر عبد : اإلعالم بوفيات األعالم، الذهيب، تح: ينظر -1
ذيب التهذيب، أبو حجر العسقالين، دائرة املعارف النظامية، . 77/ 9تاريخ بغداد، . 1/144م،1993، 1بريوت، لبنان، ط

  .4/3، ه1325، 1اهلند، ط
  .2/303، دط، دت، حممد أمحد جاد املوىل وآخرون، دار إحياء الكتب العربية: املزهر، جالل الدين السيوطي، تح: ينظر -  2
 .2/376بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، ، 27 /7الطبقات الكربى : ينظر -3
 .42، ص 1955ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة النهضة، مصر، د: مراتب النحويني، أبو الطيب اللغوي، تح: ينظر -4
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -5
 .2/29بغية الوعاة، . 11/64ياقوت احلموي، معجم األدباء، : ينظر -6
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بن اخلطاب  وسلم، وكان قد نزل البصرة واختط ا، مث قدم املدينة فمات فيها يف خالفة عمر

 .1"رمحك اهللا أبا زيد، لقد دفن اليوم أعظم أهل األرض أمانة :فوقف عمر على قربه وقال

رضي وكان جد أيب زيد قد جاء إىل البصرة ضمن عشرة أفراد أرسلهم عمر ابن اخلطاب 

  .2يف رفقة أيب موسى األشعري، وقد اختط ا، وله عقب فيهااهللا عنه 

 :هـافتـثق -3

كانت حمصورة يف التراث الثقايف العريب واإلسالمي القائم على اللغة والنحو ته فقد أما ثقاف

والشعر والعروض واألدب اجلاهلي واإلسالمي واألخبار واألمثال والقرآن الكرمي واحلديث 

الشريف، كذلك أخذ من الثقافات األجنبية الدخيلة، ونبغ يف علم القياس الذي كان يدرسه يف 

قدم ه أن« :فقال تالمذتهأحد وهو  3مؤرج بن عمرو السدوسي بذلك ثد حدوق ،ته لتالميذهاحلق

فأول ما تعلمت القياس يف حلقة أيب زيد : من البادية، وال معرفة له بالقياس يف العربية قال

ها، ويف النحو ولذلك مسوه بكما أظهر أبو زيد اختصاصا يف علوم اللغة وغري.4»األنصاري بالبصرة

  .أبا زيد النحوي

                                                           
الطبقات . 7/27، 1958طبقات الصحابة والتابعني، أيب عبد اهللا الزهري الواقدي، دار الصادر، بريوت، دط،  -1

  .7/27الكربى،
 .104: ، ونور القبس، ص9/77تاريخ بغداد، : ينظر -2
اللغة، أخذ عن أبو زيد األنصاري و صحب اخلليل و كان من هو أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي العجلي، من كبار أهل  -3

البلغة، . 54:ينظر الفهرست، ص. ه195كبار أصحابه، مسع احلديث عن شعبة بن احلجاج و أيب عمرو بن العالء، تويف سنة 
 .52:أخبار النحويني، ص. 105:نزهة األلباء، ص. 299:ص

 .105: م، ص1985، 3إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، األردن، ط: ، تحنزهة األلباء يف طبقات األدباء، ابن األنباري -4



 أبو زيد األنصاري وكتابه النوادر يف اللغة:                                                  مدخل

 

      5 
 

ومل يكن متعصبا يف طلب العلم، أبو زيد من شواهد النحو عن العرب ما ليس لغريه  حكىو

أخذ  فإنهنه كان بصريا أفقد كان بعيدا عن الصراع بني املدرستني البصرية والكوفية، وبالرغم من 

وال أعلم أحدا من علماء البصريني يف « :)ه368( السريايف يقول عنه أبو سعيد ،من الكوفيني

النحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة شيئا من علم العرب إال أبا زيد فإنه روى عن املفضل 

تلميذه أبو حامت " النوادر"، ويصرح يف أول كتابه 3الشعراء ويروى أنه قرأ عليه دواوين ،2»1الضيب

ل فضفهو مساعي من املُ ،ما كان فيه من شعر القصيدو:دأبو زيقال يل  ":بذلك قال 4السجستاين

قال  ....من العرب مساعيفذلك  ،الرجز أبوابوما كان من اللغات و  ،الكوفّيبن حممد الضيب 

  :5أنشدين املفضلُ لضمرةَ ابن ضمرةَ النهشلي و

  بسلٌ علَيك ملَاميت و عتايب    بكَرت تلُومك بعد وهنٍ في الندى

 ينبا وهرأَأَصمــاغبـعي س    ِابعو لَيع ةبا نم و كَفَاك  

                                                           
1- ي الكويف، كنيته أبو عبد الرمحن، كان ثقة من أكابر الكوفيني، كان عاملا بالنحو، والشعر، هو املفضل بن حممد بن يعلى الضب

بغية : ينظر. ه168كتبه من أهاجي الناس، تويف سنة والغريب، وأيام الناس، كان يكتب املصاحف ويقفها يف املساجد تكفريا ملا 
 .86: طبقات النحويني و اللغويني، ص. 52-51:و نزهة األلباء، ص. 2/297الوعاة 

 .60:الفهرست، ص -2
 .1/12ذيب اللغة، : ينظر-3
صانيف يف اللغة، وصنف يف هو أبو حامت سهل بن حممد السجستاين، كان عاملا ثقة قيما بعلم اللغة و الشعر، كان كثري الت - 4

 .95 -94: طبقات النحويني، ص.147-146: نزهة األلباء، ص: ينظر. ه255النحو والقراءة، تويف سنة 
هو ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن شل، كان من رجال بين متيم يف اجلاهلية لسانا وبيانا، وأحد حكّامها املشهورين،  - 5

نعمان بن املنذر ضمرة، وكان أبوه ضمرة بن جابر صديقا له، وكان ضمرة خطيبا وفارسا وشاعرا و مساه ال" شيق"وكان امسه 
طه أمحد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : طبقات الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي، دراسة وحتقيق: ينظر. شريفا

 .176: م، ص2001، 1ط



 أبو زيد األنصاري وكتابه النوادر يف اللغة:                                                  مدخل

 

      6 
 

بعد . "أي عجلَت، ومنه باكورة الرطَبِ والفاكهة، للشيء املُتعجل منه: بكرت: وقوله

": ساغب"، حرام عليك": بسل عليك"السخاء واإلعطاء، ": الندى"أي بعد نومة، و": وهن

  .1اخلزي واحلياء": االبة" جائع، 

لقيت أبا حنيفة « :زيد قال أبو ،2)ه150(والتقى يف الكوفة أيضا بأيب حنيفة النعمان 

منتنون قد : ، فقلت لهم النارتهمشحاة عراة منتنني قد أَيدخل اجلنة قوم حف: فحدثين حبديث فيه

محشأنا : قلت كل أصحابك مثلك؟:قال ،من أهل البصرة: فقلت نت؟ممن أ :فقال م النار،ته

أخسا يف العلم، فقالهم حظ :طوىب لقوم تكون أخومعىن هذا أنّ أبا زيد مجع بني علم  .3"همس

  .املدرستني البصرية والكوفية

 :شيوخه ومعاصروه -4

  :شيوخه 1 -4

، منهم من الزم حلقام يف مسجد البصرة خالل حتصيله العلم فيه، نشيوخ أيب زيد كثريو

ليهم يف بوادي احلجاز باحثا عن اللغة جينيها إليهم يف الكوفة، ومنهم من رحل إومنهم من رحل 

فاد منهم إحصاء دقيقا جامعا أحيث وجدها، ومن هنا كان من الصعب علينا إحصاء مجيع الذين 

                                                           
 .144-142:ص ،1،1981، طبريوت دار الشروق، حممد عبد القادر أمحد، :تح األنصاري، د، أبو زيالنوادر يف اللغة - 1
تويف يف  هو أبو النعمان بن ثابت،كان من التابعني، لقي عددا من الصحابة،كان من الورعيني الزاهدين،له عدة مؤلفات، - 2

 .251:ص :الفهرست: ، ينظره150الكوفة سنة 
  .9/79 ،تاريخ بغداد. 116:ص نزهة األلباء، - 3
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 دبشيوخه الذين عثرنا عليهم يف كتب السري والتراجم والطبقات واألبعض مانعا، ونثبت هنا 

  :فقد أخذمنهم بصريون وكوفيون، 

 و، 1عن أيب عمرو بن العالء القراءة 2مال قعنب العدويأيب الس.  

 سرائيل بن إ، و5وعمرو بن عبيد ،4، وشعبة بن احلجاج3عن عبد اهللا ابن عون احلديث

  .6يونس

   

                                                           
هو زبان بن العالء بن عمار بن عبد اهللا بن احلصني التيمي املازينّ، عامل بصري،أخذ عن ابن أيب إسحاق و كلن أوسع علما  -1

رواياته صادقة ثابتة،كان من جلّة القراء  ها، كما أخذ عن أعراب ثقات أدرك بعضهم اجلاهلية واإلسالم،يببكالم العرب لغاا وغر
- 35:طبقات النحويني واللغويني، ص: ينظر. ه154وكان أعلم الناس باللغة وعلوم القرآن والنحو يف زمانه،تويف  املوثوق م،

 .20:ومراتب النحويني، ص. 40
 .2/265بغية الوعاة، : ينظر. ه160هو قعنب العدوي البصري املقرئ، كان إماما يف العربية، له قراءة شاذة، تويف سنة  -2
 .5/346ذيب التهذيب، : ينظر. ه151عون بن أرطبان املزين البصري، كان من رواة احلديث، تويف  هو عبد اهللا بن -3
هو شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي األزدي، مسع احلديث عن أربعمائة من التابعني، وروى عن ثالثني رجال من أهل  -4

 . 9/255تاريخ بغداد، : ينظر. ه160نة الكوفة، كان من سادات أهل زمانه حفظا، وإتقانا و ورعا، تويف س
هو عمرو بن عبيد بن باب، ويقال له ابن كيسان التميمي، روى عن احلسن البصري،كان معتزليا اشتهر بالزهد،وقال بالقدر  -5

 .8/70-75ذيب التهذيب، : ينظر. ه143ودعا إليه، تويف سنة 
: ينظر. ه162الكويف، من علماء احلديث، ثقة صدوق، تويف سنة هو إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين  -6

 .1/263ذيب التهذيب، 
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 وأيب 2، وأيب اخلطاب األخفش1عن أيب عمرو بن العالء، وأيب البيداء الرياحي اللغة والشعر ،  

، 6وأيب مالك النمريي ،واملفضل الضيب ،5وعوف األعرايب 4ورؤبة ابن العجاجو  ،3خرية العدوي

 .10وأبو مهدية ،9وأيب طفيلة ،8واخلليل بن أمحد الفراهيدي ،7ويونس بن حبيب

 ويونس بن حبيب11عن عيسى بن عمر الثقفي النحو ،.  

   

                                                           
هو أسعد بن عصمة، من ثقات األعراب وعلمائهم، نزل يف البصرة وعاش فيها طيلة حياته،كان شاعرا أخذ عنه غريب الشعر  -1

 .49:الفهرست، ص: ينظر. و الكالم الفصيح
د، أبو اخلطاب املعروف باألخفش الكبري، كان من كبار علماء العربية ومن متقدميهم، تويف سنة هو عبد احلميد بن عبد اي -2 

   . 44: و نزهة األلباء، ص. 40: طبقات النحويني واللغويني، ص: ينظر. ه177
 .51:الفهرست، ص: ينظر. شل بن زيد، أعرايب بدوي من بين عدي، دخل احلضرة، له كتاب احلشرات -3
بة بن عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر، ويعرف بالتميمي السعدي البصري الراجز املشهور من خمضرمي الدولتني هو رؤ -4

معجم األدباء، : ينظر. ه145األموية والعباسية من أعراب البصرة، مسع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، تويف يف زمن املنصور سنة 
 .1/187وفيات األعيان، . 2/761و طبقات فحول الشعراء، . 11/149-151

ذيب التهذيب : ينظر. ه146هو عوف بن أيب مجيلة العبدي، أبو سهل البصري، كان ثقة كثري احلديث، تويف سنة  - 5
8/166. 
: ينظر. أبو مالك عمرو بن كركرة،أعرايب كان يعلّم يف البادية،و ورق يف احلضر، بصري املذهب كان حيفظ اللغة كلّها -6

 .16/131ومعجم األدباء . 49:صالفهرست، 
من أكابر النحويني أخذ عن عمرو بن العالء، كان أعلم الناس بتصاريف النحو وكانت له مذاهب وأقيسة يتفرد ا،كانت  -7

نزهة األلباء، : ينظر. ه183حلقته بالبصرة، أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغريهم، تويف يف زمن هارون الرشيد سنة 
 .53 -51:طبقات النحويني واللغويني، ص. 47: ، الفهرست، ص50-48:ص

، واضع علم العروض والقافية، وأول من ه100هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، ولد بالبصرة سنة  -8
 .48: الفهرست، ص: ينظر. ه170، تويف "العني"دون معجما يف اللغة 

9- 40: مراتب النحويني، ص: ينظر.م، أخذ عنه أبو زيدهو من فصحاء األعراب وثقا. 
 .52:الفهرست، ص: ينظر. أعرايب صاحب غريب، يروى عنه البصريون، وال مصنف له -10
أبو سليمان عيسى بن عمر موىل خالد بن الوليد، نزل ثقيف فنسب إليهم، كان ثقة عاملا بالعربية والنحو والقراءة، وقراءته  -11

مراتب : ، ينظره149فصيحا يتقعر يف كالمه مييل إىل الغريب والوحشي يف اللغة، رويت عنه النوادر، تويف سنة مشهورة، كان 
 .47: الفهرست، ص. 28:ونزهة األلباء، ص. 21:النحويني، ص
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  :البصرة والكوفةمن أشهر من عاصرهم من علماء  :معاصروه -2 -4
، واإلمام أبو حنيفة 4، ومحاد بن سلمة ابن دينار3، وابن األعرايب2، واألصمعي1األخفش
والنضر بن  ،9اءوالفر ،8والكسائي، 7، وأبو عمرو الشيباين6، وأبو عبيدة5اسيؤالنعمان، والر

  .12ضرمي، ويعقوب بن إسحاق احل11اليزيديأبو حممد  ، و10مشيل

   
                                                           

هو أحد أصحابه، أبو احلسن سعيد بن مسعدة، كان موىل لبين جماشع بن دارم، من أكابر أئمة النحو البصريني،أخذ عن سيبويه و  -1
 . 109: نزهة األلباء، ص. 58:الفهرست، ص:ينظر. ه211وكان األخفش أسن منه، تويف سنة 

عبد امللك بن قريب صاحب النحو واللغة والغريب واألخبار وامللح، كان الرشيد يسميه شيطان الشعر حلفظه آالف اآلراجيز، تويف  -2
  . 170-167:طبقات النحويني واللغويني، ص. 92-90:، ص، نزهة األلباء61:الفهرست، ص:ينظر. ه213سنة 

أبو عبد اهللا حممد بن زياد موىل بين هاشم، من أكابر أئمة اللغة، كان رأسا يف كالم العرب وأحفظهم للغات و األيام واألنساب،  -3
 .122-120:نزهة األلباء، ص: ينظر. ه232تويف سنة 

 .51:طبقات النحويني واللغويني، ص: ، ينظره169حبيب، تويف من متقدمي النحويني أخذ عنه يونس بن  -4
أبو جعفر الرؤاسي و مسي بذلك لكرب رأسه، وهو أستاذ أهل الكوفة يف النحو، وأول من وضع من الكوفيني كتابا يف النحو، أخذ  -5

 .125:طبقات النحويني واللغويني، ص. 71:الفهرست،ص: ينظر.عن عيسى بن عمر
: التيمي، كان عاملا باللغة والشعر والغريب واإلخبار،و األنساب، وكان األصمعي اعلم منه بالنحو، له كتاب الغريبنيمعمر بن مثىن  -6

 .90:ونزهة األلباء، ص. 59:الفهرست، ص: ينظر. ه213غريب القرآن وغريب احلديث، واختلف يف سنة وفاته واألرجح 
، وجاور شيبان فنسب إليهم، كان معه من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان هو أبو عمرو إسحق بن مرار، من رمادة الكوفة -7

الفهرست، : ينظر. سنة110عن عمر ه 206مع أيب عبيدة، كان ثقة يف احلديث أُخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلها، تويف سنة 
 .77:نزهة األلباء، ص. 195: طبقات النحويني واللغويني، ص. 75:ص

لي بن محزة األسدي املعروف بالكسائي، ومسي بذلك ألنه كان حيضر جملس معاذ اهلراء و الناس عليهم احللل و هو أبو احلسن ع -8
. أيام الرشيده 197عليه كساء، أخذ عن الرؤاسي و مجاعة،وكان أحد أئمة القراء السبعة،وكان قد قرأ على محزة الزيات،تويف سنة 

 .127: اللغويني، صطبقات النحويني و. 72: الفهرست،ص: ينظر
: ينظر. ه207أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء، أخذ عن الكسائي، كان إماما ثقة وكان أبرع الكوفيني يف علمهم، تويف سنة  -9

 . 133 -132:، طبقات النحويني واللغويني، ص73: الفهرست، ص
اخلليل وعن فصحاء األعراب،كان صدوقا ثقة، وقد  هو النضر بن مشيل بن خرشة بن يزيد بصري األصل، نزل بالد مازن أحذ عن -10

و . 58:الفهرست، ص: ينظر. ه203روي عنه احلديث، وكان صاحب حديث وغريب و شعر وفقه ومعرفة بأيام الناس، تويف سنة 
 .73:نزهة األلباء، ص .62-61:طبقات النحويني واللغويني، ص

دار أيب عمرو بن العالء دهرا، وقيل له اليزيدي ألنه أدب أوالد اليزيد بن منصور هو حيىي بن مبارك بن املغرية، كان معلّما قبالة  -11
 .61:طبقات النحويني واللغويني، ص :ينظر. ه202احلمريي، وكان أديبا عاملا باللغة و القرآن و كان شاعرا جميدا، تويف 

: ينظر. ه205اية الكثرية للحروف والفقه، تويف يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكالم العرب والرو -12
 .25:أخبار النحويني، السريايف، ص. 26:نزهة األلباء، ص. 54:طبقات النحويني واللغويني، ص
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 :تالميذه -5

تالميذ أيب زيد كثريون حبيث يصعب على الدارس إحصاؤهم إحصاءا دقيقا، وذلك لكثرة 

وأبو حامت ، 1التوزي: حلقته يف مسجد البصرة خالل تدريسه فيها، ومن أشهرهممن الزم 

  ، 7، والزيادي6 احظـاجل ، و5، وخلف األمحر4ازينـامل و، 3اجلرمي ، و2الرياشي والسجستاين، 

   

                                                           
الفهرست، : ينظر. ه230هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد التوزي موىل قريش قرأ على األصمعي و روى عن أيب عبيدة، تويف  - 1

 . 99: وطبقات النحويني و اللغويني، ص. 63:ص
عن األصمعي،  هو أبو الفضل العباس بن الفرج موىل حممد بن سليمان بن علي اهلامشي، كان عاملا باللغة والشعر، كثري الرواية -2

   .99 -98: وطبقات النحويني و اللغويني، ص .64:الفهرست، ص :ينظر. ه257قُتل سنة 
هو أبو عمر صاحل بن إسحاق البجلي، وجرم قبيلة من قبائل اليمن، أخذ النحو عن أبو احلسن األخفش  و قرأ عليه كتاب  -3

 .62:الفهرست، ص :ينظر.  زيد واألصمعي و طبقتهمسيبويه، لقي يونس بن حبيب ومل يلق سيبويه، أخذ اللغة عن أيب
هو أبو  عثمان املازين النحوي أحد بين مازن بن شيبان ابن ذُهل، روى عن أيب عبيدة و األصمعي وأيب زيد األنصاري، له  -4

 .94: و البلغة، ص. 63 -62:الفهرست، ص :ينظر. ه247كتاب التصريف تويف سنة 
بأيب حمرز، موىل أيب موسى األشعري، كان شاعرا يعمل الشعر على لسان العرب وينحله أيامهم،  هو خلف بن حيان و يكىن - 5

  .56 -55:و الفهرست، ص. 132-131: البلغة، ص. أحد رواة الغريب واللغة والشعر
. ه255ة، تويف سنة أبو عثمان عمرو اجلاحظ كان عاملا باألدب فصيحا بليغا مصنفا يف فنون العلوم، وكان من أئمة املعتزل -6

  . 150: نزهة األلباء، ص: ينظر
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرمحن بن زياد بن أبيه قرأ على األصمعي و غريه من العلماء، وقرأ كتاب سيبويه ومل يتمه -7

    .63:الفهرست، ص: ينظر
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، وحممد بن 4، ومؤرج السدوسي، واللحياين3، وأبو العيناء2وأبو عبيد القاسم بن سالم، 1وسيبويه

  .سعد الكاتب

، إمنا حكوا عنه من يف حلقاته مباشرامل يتصلوا به اتصاال يب زيد آخرون ألتالميذ  هناكو 

 جند كتبه أخذا عن طريق رواية أو عامل أو تلميذ أخذ عنه، ومن هؤالءفكانوا يروون غري مساع، 

الذي روى عن أيب زيد دون أن  7، وابن السكيت6الذي روى كتب أيب زيد عن ابن جندة 5ثعلب

الذي روى عن أيب العباس أمحد بن حيىي عن  -املعروف بغالم ثعلب -8يسمعه، وأبو عمر الوراق

                                                           
ويونس وعيسى بن عمر، -وهو أستاذه -و عن اخلليل أبا بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، موىل بين احلارث بن كعب، أخذ النح - 1

. ه179تويف . واللغات عن أيب اخلطاب األخفش و غريه، عمل كنابه الذي مل يسبقه إىل مثله أحد قبله، ومل يلحق به من بعده
 .57:و الفهرست، ص. 37:أخبار النحويني البصريني، ص: ينظر

اللغة، أخذ عن األصمعي وأبو زيد و أبو عبيدة معمر بن مثىن وغريهم من أبو عبيدة القاسم بن سالم، كان ملما بفنون  -2
. ه224البصريني، وأخذ عن الكسائي والفراء، كان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، أشهر مؤلفاته الغريب املصنف،تويف سنة 

 .109: و نزهة األلباء، ص. 233: والبلغة، ص. 78: الفهرست، ص: ينظر
. ه282تويف سنة . بن خالّد، البصري الضرير اللغوي اإلخباري، أضر وله أربعون سنة، له نوادر و فصاحةحممد بن القاسم  -3

 .3/466وفيات األعيان، . 3/177تاريخ بغداد، . 232:طبقات النحاة واللغويني، ص: ينظر
و الفصحاء من األعراب أخذ عنه أبو غالم الكسائي، وامسه علي بن املبارك و قيل بن حازم، ويكىن أبا احلسن، لقي العلماء  -4

   .206: و البلغة، ص. 54: الفهرست، ص :ينظر. عبيد القاسم بن سالم، له كتاب يف النوادر
أبو العباس أمحد بن حيىي النحوي إمام الكوفيني يف النحو واللغة يف زمانه،له معرفة بالقراءات،و كان حجة ثقة روى عنه  - 5

 . 80:الفهرست، ص. 86:البلغة، ص: ينظر. ه291الكثريون، تويف سنة 
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، املعجم املفصل يف اللغويني العرب، : ينظر. حممد بن احلسني بن حممد املشهور بابن جندة -6

 .2/305م، 1997، 1بريوت، لبنان، ط
يعقوب بن إسحاق،أبو يوسف املعروف بابن السكّيت، إمام اللغة والنحو واألدب، و من أهل الدين واخلري، لقي فصحاء  -7

 .318: البلغة، ص: ينظر. ه243األعراب و أخذ عنهم، تويف سنة 
ن أيب هاشم البغدادي، أبو عمرو الزاهد صاحب ثعلب وتلميذه،اإلمام احلافظ النحوي اللغوي صاحب حممد بن عبد الواحد ب -8

 .3/454وفيات األعيان، . 175:طبقات النحاة، ص: ينظر. ه345تصانيف كثرية، تويف سنة 
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و ومنهم الرياشي، وأبو نصر، وأب. الذي روى عن تالميذ أيب زيد 1ابن جندة عن أيب زيد، واهلروي

كما وجدنا شيخا من شيوخ أيب علي الفارسي ختصص يف كتابة كتب أيب  2حامت، وأبو عدنان،

  .3زيد فكتب منها كتبا كثرية وهو أبو بكر اخلياط

 :مؤلفاته -6

وتغلب اللغة على كتبه . عصره اليت وجدت يف تخصصاتة يف خمتلف الدأليب زيد كتب عدي

اا ومدونيها الذين فقد كان عاملا من كبار علماء اللغة ورو يف ذلك وتطبعها بطابعها، وال عجب

فقد  بديهي، وهذا أمر 4بالكثرة وصفت كتبهوقد . عن فصحائهاشافهوا العرب وأخذوا العربية 

ه على التأليف، كما كان كثري الرواية عن تساعدو هذه أحد األسباب اليت عمر زمنا طويال 

وأوسعهم رواية، وأكثرهم أخذا عن  أحفظ الناس للغة ،5عنهماألعراب، كثري السماع والنقل 

                                                           
أخبار : ينظر. ه255تويف . اهلروي، كان ثقة عاملا فاضال حافظا للغريب راوية لألشعار واألخبار أبو عمرو مشر بن محدويه - 1

 .152 -151:النحويني البصريني، ص
 .1/12و ذيب اللغة، . 151:أخبار النحويني البصريني، ص: ينظر -2
بغية الوعاة، . 85:البلغة، ص: أصحاب املربد، ينظر أبو بكر حممد بن أمحد بن منصور، عرف بابن اخلياط، أديب من -3

 .365:ص
 .166: اللغويني، صطبقات النحويني و: ينظر -4
 .167 -166: و طبقات النحويني واللغويني، ص. 4/4ذيب التهذيب : ينظر -5



 أبو زيد األنصاري وكتابه النوادر يف اللغة:                                                  مدخل

 

      13 
 

وغري "دوها يقولون عبارة بتوا لنا بعض أمساء كتبه بعد أن عولذلك وجدنا مجهرة الذين أث. 1البادية

  .داللة على عدم استطاعتهم حصرها حصرا دقيقا 2"ذلك

ما اتصل بالقرآن  منهامنها الرسائل اللغوية، و كثرية أبو زيد  صاحب تصانيف أدبية ولغوية

، ويف كتبه املصنفة يف اللغة من "ختفيف اهلمز"ككتابه  ما اتصل بالنحو، هاومنوعلومه واحلديث، 

ومؤلفاته  .وهناك بعض املصنفات يف موضوعات أخرى ،3ما ليس لغريه شواهد النحو عن العرب 

 ،  "الشاهو اإلبل"، "املعزى"، "اهلوش والنوش" ،"وحمالةحيلة "، "مسائية" ،"إميان عثمان" :هي

قراءة أيب "، "اللغات"، "النبات والشجر"، "الغرائز"، "خلق اإلنسان"، "املياه" ، "املطر"، "األبيات"

، "املقتضب"، "خبئاه"، "بيوتات العرب"، "اللنب"، "اهلمز ختفيف" ،"اجلمع والتثنية"، "عمرو

 ،"نابه ونبيه"، "املصادر" ، "مزاهل"، "غريب األمساء"، "ت وأفعلتفعل"، "الفرق"، "الوحوش"

 كتابو .4"النوادر" ،"املنطق"، "نعت املشافهات"، "نعت الغنم"، "التمر"، "الواحد"، "اجللسة"

لغات " .6"اهلشاشة والبشاشة" .5"النحو الكبري" ،"النوادر الكبري" ،"الصفات" ،"معاين القرآن"

                                                           
 .2/402املزهر، : ينظر -1
، 10/270والبداية والنهاية،  .2/583وبغية الوعاة، . 11/317ومعجم األدباء،  .2/376وفيات األعيان : ينظر -2

 .60:والفهرست، ص
 .41:البصريني، صأخبار النحويني : ينظر -3
 .60: الفهرست، ص: ينظر -4
 .1/12ذيب اللغة، : ينظر -5
 .373: مجهرة أنساب العرب، ص: ينظر -6
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، "احللبة"، "األمثال"، "اجلود والبخل"، "الالمات" ،"القوس والترس" ،"التثليث"، "القرآن

  .1"املنطق لغة"، "املكتوم"، "التضارب"

  :مرتلته العلمية -7

كان أبو زيد األنصاري إماما من أكرب أئمة اللغة والنحو والشعر واألخبار واألدب يف العصر 

متعددة دخيلة على العرب، امتزجت   وقد كان هذا العصر زاخرا بثقافات أجنبية العباسي األول،

بالثقافة العربية األصيلة، ونشطت يف هذا العصر حركة الترمجة عن اليونانية والفارسية واهلندية، 

  الزاهر وكان نتاج تالقي هذه الثقافات ازدهار احلياة العلمية بالبصرة، فنشأ أبو زيد يف هذا العصر

  .ه النوادريف كتابثقافاته، وهذا جلي ظاهر ول من 

 .خيتلف إىل جملسه كثري من رواد العلم فيأخذون عنه ويعترفون له بالتقدم والفضل لقد كان

  .2"ما شئت من عفاف وتقوى وإسالم: "سئل األصمعي و أبو عبيدة عن أيب زيد، فقاال

من كل  انت حلقة أيب زيد واحدة من أكرب احللقات العلمية يف مدينة البصرة يؤمها الناسك

: وكان أبو زيد موضع احترام وتقدير وإجالل من تالميذه ومعاصريه فريوي املازين قال ،3مكان

                                                           
 . 29: بغية الوعاة، ص: ينظر -1
 . 11/215معجم األدباء،  - 2
 .41: و أخبار النحويني البصريني، ص. 2/149طبقات النحاة واللغويني : ينظر -3
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هذا عاملنا ومعلمنا منذ عشر : كنا عند أيب زيد فجاء األصمعي فأكب على رأسه وجلس وقال«

  .1»سنني

رأيت خلف األمحر يف حلقة «  :كبار العلماء، قال األصمعيوتردد على هذه احللقة الكبرية 

كثري من أعراب البادية فمنهم من كان يأيت ليعرض بضاعته من  ، كما كان يؤمها2 »زيد أيب

ويروى أنّ أعرابيا وقف على حلقة أيب زيد "الشعر واألخبار، ومنهم من كان يأيت للسماع، 

سل يا  :فقال له أبو زيد. مسألة يف النحو ا، فظن أبو زيد أنه جاء ليسألأي مستميح :جاديا

  :فقال على البديهة .بدا لكعما أعرايب 

  بـلَا و لَا فيه أَرغَ    لَست للنحوِ جِئْتكُم                   

الا مرِئ                       ـأَنامي و ل    ضرِ يهالد دـأَببر  

يلِّ زأْنِـخشا لـد                  ه     بذْهاَء يا شثُ مي3"ح     

كىن عنه بأفضل ما يكىن و وكان سيبويه قد اعتمد بعض أقوال أيب زيد فأدخلها يف كتابه، 

جملسي  يأيتيه وكان سيب: زيد أبوقال  ،"هممن نثق به، ومن ال نت: "به على الرواة والعلماء مثل

                                                           
هذا عاملنا  «: قال األصمعي 84: ، ويف نزهة األلباء، ص2/235، وذيب األمساء واللغات 78 -9/77تاريخ بغداد،  -1

، ويف وفيات »منذ عشر سنني « 2/32، أما يف إنباه الرواة، 11/216، وكذلك يف معجم األدباء »ومعلمنا منذ عشرين سنة
، وشذرات الذهب، 1/583، وبغية الوعاة، 10/270، والبداية والنهاية، 4/224، ومسالك األبصار، 2/121األعيان، 

 .»أنت رئيسنا وسيدنا منذ مخسني سنة«قال األصمعي . 312/، وروضات اجلنات، 2/34
 .42:أخبار النحويني البصريني، ص - 2
 .43:، صاملصدر نفسه  -3
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أخربين : سيبويه، أو كلما قال أخربين من أثق بعربيته فإمنا يريدين: يقول عته، فإذا مس1له ذؤابتانو

فكأمنا أراد سيبويه أن يدعو الناس إىل هذه التسمية وأن يشاركه فيها من مل  « .2الثقة فأنا أخربته

، ولكن و مجلة ما روى عنه سيبويه يف الكتاب تسع مرات .3»يكن يشاركه إجالل للرجل 

  .5موضعني ، كما صرح بامسه يف4املواضع اليت وردت فيها الرواية عن الثقة أكثر من ذلك

القاسم أيب عبيد جند زيد وعلمه مصادر هلم  اعتمدوا كتب أبو العلماء القدامى الذينومن 

مزج بني كتب األصمعي وعلم أيب زيد وروايات عن  الّذي "الغريب املصنف"بن سالم صاحب 

 ":يف اثنتني منها قال عنه أبو عبيد ؛مرة 750يف كتابه حوايل زيد  ورد ذكر أبو و.6الكوفيني

 ألفاظمن بني كلمة  160 ويوجد حوايل .مرة13" أنشدنا: "كما قال عنه ،"مسعت أبا زيد

  .7كتاب النوادر

                                                           
هي اليت أحاطت بالدوارة من الشعر، ومجعها ذوائب وهي الشعر املضفور من : ذؤابة الرأس: قال أبو زيد الناصية،: الذؤابة - 1

 ).ذأب(  1/379 ،اللسان: الرأس، ينظر
 .74: ص و مراتب النحويني،. 2/29 بغية الوعاة،: ينظر - 2
 .93: ص سيبويه إمام النحاة،: ينظر -3
 .116 -115:ص ،2003اجلامعية، السويس، مصر، دط،  ةاملعرفمصادر التراث النحوي، حممود سليمان ياقوت، دار : ينظر -4
 .4/226 ،3/379عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، دط، دت، : سيبويه، تح الكتاب،: ينظر -5
 .2/257املزهر،  -6
، 1رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، ط: الغريب املصنف، أيب عبيد القاسم بن سالم، تح: ينظر -7

  . 81 -1/80م، 1989
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نصوصا " التصريف"و" اخلصائص"زيد موضع ثقة املازين فوجنا يف كتابه  وكانت آراء أبو

ففي " التصريف"مصدرا مهما من مصادر كتبه وخاصة كتابه  النوادر وكان. ينقلها عن أيب زيد

  .1معظم الكتاب نقول عنه

ني وأربعني صفحة من ا على أقواله فيورد امسه يف اثنكذلك وجدنا ابن السكيت يعتمد كثري

من " القلب واإلبدال"و" األلفاظ"، وال يكاد خيلو باب من أبواب كتابه "إصالح املنطق"كتابه 

  .2"األضداد"ويتردد امسه يف كثري من مواد رواياته، 

قال أبو زيد، يقال أمر أَمم، إذا  «: يبدأ به كتابه األضداد فأول ماأما أبو الطيب اللّغوي 

فقد رفع بنيان كتابه على قواعد أما يف كتابه اإلبدال  .3»كان عظيما، وأمر أَمم إذا كان صغريا 

الذي انتبه إىل سر اإلبدال يب زيد األنصاري أواللغويني ممن اختار كرواسخ من أقوال ثقات الرواة 

  .4ومجع كثريا من حروفه يف كتبه

، ووصفه بالضبط يف الرواية، سي وانتفع كثريا بآرائهأبو علي الفارأكربه واعترف مبرتلته كما 

 أعجب فقد ، يه إعراب ماوجواستعان به يف تفسري الكلمات، وروى ما أنشده يف كثرة ظاهرة، وت

                                                           
أبو عثمان املازين و مذاهبه يف الصرف والنحو، رشيد عبد الرمحن العبيدي، مطبعة سلمان األعظمي، بغداد، دط، : ينظر -1

 .39 -38: م، ص1969
 .297: م، ص1969، 1ابن السكيت اللغوي، حمي الدين توفيق، مطبعة دار اجلاحظ، بغداد، ط:  ينظر -2
، 2دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، دمشق، ط عزة حسن،: األضداد يف كالم العرب، أيب الطيب اللغوي، تح -3

 .موضعا من كتابه األضداد 62و استشهد أبو الطيب بأقوال أبو زيد يف  .35: م، ص1996
 . 2/682م، 1961عز الدين التنوخي، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، دط، : اإلبدال، أيب الطيب اللغوي، تح: ينظر-4
  .موضعا من كتابه اإلبدال 72استشهد أبو الطيب بأقوال أبو زيد يف  و
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وهذا واضح يف وعدت كتبه مصدرا من املصادر اليت نقل عنها ، ويةلمسائل اللغلتناوله  بطريقة

أما يف كتابه التكملة فيأيت أبو زيد األنصاري يف مقدمة علماء اللغة  .1كتابيه احلجة والشريازيات

واسم أبو زيد يتردد يف التكملة أكثر من غريه من البصريني،  « .والنحو البصريني الذين أخذ عنهم

وكان ما أفاده منه أبو علي رواية الشواهد الشعرية، ونقل عنه أيضا بعض  -فيما عدا سيبويه

وكان  « :فقالكما نص ابن جين على قراءة أيب علي لنوادر أيب زيد  .2»األقوال واآلراء اللغوية 

ليس فيها حرف إال وأليب : يكاد يصلّي بنوادر أيب زيد إعظاما هلا، وقال يل وقت قراءيت إياها عليه

  .3»زيد حتته غرض ما وهي كذلك؛ ألا حمشوة بالنكت واألسرار 

قد أخذ غري قليل من النوادر باعتباره فمبؤلفات أيب زيد، والرواية عنه  وقد شغف ابن جين

كتبه بنقول عنه من آثاره املختلفة، وذلك يف و امتألت ، 4ادر وصل إليناأقدم كتاب يف النو

ام يف مالت(و) املنصف شرح البن جين على تصريف املازين(و) سر صناعة اإلعراب(، و)احملتسب(

ألننا جند هذه  أستاذه أبو عليويبدو أنّ طريقه إىل أيب زيد كان بواسطة ) تفسري أشعار هذيل

   ...وروينا عن أيب زيد فيما أخذناه عن أيب علي، ومن غري أيب زيد كذا وكذا( :العبارة تتردد عنده

   

                                                           
 . 128 -127: م، ص1958أبو علي الفارسي، عبد الفتاح شليب، دار النهضة، القاهرة، دط،  :ينظر -1
 .42: م، ص1999، 2كاظم حبر املرجان، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: التكملة، أبو علي الفارسي، حتقيق ودراسة -2
 .1/331سر صناعة اإلعراب،  -3
 . 62:م، ص1980الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جين، حسام سعيد النعيمي، دار الرشيد للنشر، العراق، دط، : ينظر -4
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نصوصا من  3)فاضله(، و2)كامله(عند املربد يف و ،1)....وسألت أبا علي عن حكاية أيب زيد

 4)ما يقع فيه التصحيف والتحريف شرح(غريب اللغة عن أيب زيد، وكذلك أورد العسكري يف 

  .نصوصا عنه

أقواله مصدرا هاما من مصادر مادة املعاجم اللغوية اليت ونظرا لثقته، جعل مجهرة األئمة  

ازدمحت صفحات هذه املعاجم فألفت بعد زمانه كاجلوهري، وابن سيده، وابن منظور، وغريهم، 

  .باسم أيب زيد وروايته

باب أيب زيد يف ، ومل يكن مثل اخلليل و سيبويه، وكان يونس من النحوأبو زيد عاملا بوكان 

وكان  أعلم من أيب زيد بالنحو، و كان أبو زيد أعلم من األصمعي وأيب عبيدة  ،العلم واللغات

زيد  أبوجييب يف ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة جييب يف نصفها، وكان  األصمعيو قيل كان بالنحو،

ب من شواهد النحو ما عن العر ىحك كما أنه .يها، وكان أبو مالك جييب فيها كلّهاثجييب يف  ثل

أئمة اللغة من ما جعل كبار  .6، كما كان شديد العناية جبمع اللغات واللهجات5ليس لغريه

 أهلأنّ رجال من « ىفريو يف ذلك يف بعض مسائلها، وكان قوله الفصليستفتونه  معاصريه
                                                           

علي النجدي، عبد احلليم النجار و عبد الفتاح شليب، : احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جين، تح: ينظر -1
 .1/142، 60-1/59م، 1994ة، القاهرة، دط، الس األعلى للشؤون اإلسالمي

 .1/230حممد أبو الفضل إبراهيم، دار ضة مصر، دط، دت، : الكامل يف اللغة واألدب، أبو العباس املربد، تح: ينظر -2
 .78، 21 -20: م،ص1956عبد العزيز امليمين، دار الكتب، القاهرة، دط، : الفاضل، أبو العباس املربد، تح: ينظر -3
عبد العزيز أمحد، مطبعة مصطفى الباين : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أيب أمحد بن سعد العسكري، تح: ينظر -4

 .88، 1/25،  1963احلليب، القاهرة، دط، 
طبقات النحويني  .102: ص نزهة األلباء،  .73: و مراتب النحويني، ص. 41: أخبار النحويني البصريني، ص: ينظر -5

  .165:واللغويني، ص

 .2/145، دت، 4عبد احلليم النجار، دار املعارف، مصر، ط: تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، تح: ينظر -6
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هنا؟ ومن ما أوقفك ها: محد يسأله كيف يقالأرامهرمز يقال له عالوة كتب إىل اخلليل بن 

ال، إمنا : مث لقيين اخلليل فقال يل يف ذلك، فقلت له: قال أبو زيد. مها واحد: ك؟ فكتب إليهفَوقَأَ

  .1»فرجع إىل قويل: ك؟ قالفَك وما أوقَفَقَمن و: يقال

، فلقّب خاصةوكان أبو زيد مجيل اخللق حمبباً بني الناس، وكان يلقّب أصحابه بألقاب 

لجِاجلرمي بالكلب جلَدردا أل 2ه وامحرار عينيه، ولقّب املازين تدرج، أمن مشيته كانت تشبه الت

خلفّة حركته وذكائه، يف حني لقّب  3أبو حامت فلقّبه برأس البغل لكرب رأسه، و التوزي أبا الوزواز

  .4الزيادي طارقا ألنه كان يأتيه بليل 

  :لـغتـه -8

كانت لغة أيب زيد تشبه لغة األعراب اخللص مصفاة رغم أنه كان قرويا، فكان ينطق كما 

وزعم أبو العاصي أنه مل ير قرويا قط ال يلحن يف حديثه، وفيما  «: ينطق األعراب، قال اجلاحظ

ويقال إن بعض  .5»جيري بينه وبني الناس، إال ما تفقده من أيب زيد النحوي، ومن أيب سعيد املعلم

  . 6أعراب مضر مثل عقَيل و قُشري نزلوا البصرة من حمل أصام، فتعلّم عندهم أبو زيد

                                                           
 .76 -75: مراتب النحويني، ص -1
يهزل عند كدورته وهبوب يغرد يف البساتني بأصوات طيبة، يسمن عند صفاء اهلواء وهبوب الشمال، وطائر كاجلراد : التدرج -2

 ).درج( 2/268اللسان، : ينظر. اجلنوب، يتخذ داره يف التراب اللني
 ). وز( 5/428اللسان، : ينظر. طائش خفيف يف مشيته: ، ورجل وزوازطائر ضعيف احلركة: الوزواز -3
 . 75: مراتب النحويني، ص: ينظر -4
 .1/16البيان والتبيني،  -5
 .166: واللغويني، الزبيدي، ص طبقات النحويني: ينظر -6
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وكان حكمه  ،فيما اختلفوا فيه من مسائل اللغةإليه احتكم الناس نظرا لشهرته وفصاحته و 

قال يل أبو زيد األنصاري سألين  «: الفصل فيما خيتلفون فيه، ثقة منهم به، فريوي أبو حامت قال

قال، فقال  دت ال يكون إال ذلك،تعه: فقلت ؟دتتعاهدت ضيعيت أو تعه: عن 1احلكم بن قنرب

: فقال نعم، وكان احلكم بن قنرب سأل يونس :إذا سألك يونس فقل، يل على هذافاثبت : يل

وكان عنده ستة . ال: لتفقال أبو زيد فق .تعاهدت: فقال يونس .فلما جئت سأله: قالعاهدت؟ ت

 .واحدا فسأهلم واحدا ،سل هؤالء، فبدأ باألقرب إليه فاألقرب :من األعراب الفصحاء، فقلت

  .2»ه، أو شيئا حنو هذابكنت سب علمٍ بر :زيد ايا أب: تعهدت، فقال: فكلهم قال

وكان حكم األعراب دائما له حىت يف خالفه مع أنداده من كبار أئمة اللغة يف عصره لقرب 

 »أبرقت السماء وأرعدت«يقال : لغته من لغتهم ونطقه من نطقهم، ويروي أنّ األصمعي قال

ثالثيا من دون مهز، وخالفه أبو زيد وأبو حامت ) برق زيد ورعد: (باهلمز، أما يف التهديد فيقال

وبينما هم كذلك إذ وقف عليهم أعرايب حمرم . برقأيقال يف التهديد رعد وبرق وأرعد و :وقاال

رعدت : (كيف تقول: لستم حتسنون أن تسألوه مث قال: باحلج، فأخذوا يسألونه فقال هلم أبو زيد

وكيف تقول : ، فقال لهرعدت وبرقت:أقول: ؟ فقال)أرعدت وأبرقت(، أم )السماء وبرقت

                                                           
 .68-14/62كتاب األغاين، : شاعر ماجن خليع، تويف بعد مطلع القرن الثالث هجري، ينظر -1
 .42: أخبار النحويني البصريني، ص -2
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رعد وبرق وأرعد :قال. يعين أمن التهديد؟ قال نعمأمن اجلخيف تريد؟ : عرايبفقال األ: للرجل

   .1فحكم األعرايب أليب زيد وأيب حامت أبرق،و

النادرة و الغريبة،كثري األخذ عن األعراب قول  ظومما يدلّ على أنّ أبو زيد كان حمبا  لأللفا

ما املتأزف؟ : قلت. املتأزف: املتكأكئ؛ قالما : قلت ألعرايب: حدثين أبو زيد، قال" أيب حامت،

  .2"وذلك كله القصري. أمحق، وتركين ومضى احملبنطئ يا: قال

يقال أسوأ الرجل مهموزا؛ إذا : أخربنا أبو عثمان املازين، قال: وقال أبو العباس املربد

: وال يفلحونستة يلْزمون : وبإسناده قال. أخطأمت وأسأمت: أبو زيد يقول ألصحابهوكان . أحدث

من عرمان، من  ،األشنانداين، والكرماينّ، وابن السجستاينّ، و السرداين، واخلراساين، و العرماين

  .  3"األزد

 ،معرفة أيب زيد الدقيقة بكالم العرب ومتكّنه من اللغة وهذه فقط أمثلة بسيطة وقليلة تربز

عن طريق مجعها وتدوينها فهو من الشيوخ العلماء الذين حافظوا على اللغة العربية فقد كان من 

العظام الذين شدوا الرحال إىل البادية ملشافهة فصحاء األعراب، وتدوين ما يسمعونه من ألسنة 

أبنائها العرب، مث تنسيقه وضم الكلمات ذات املوضوع الواحد وإخراجها يف رسائل صغرية أو 

وإىل  واالستماع إىل نوادرهم، ألخذ العلم طالب إىل جمالسهمجملدات متوسطة أو كبرية، ويفد ال

                                                           
 .106: ص نور القبس،: ينظر -1
 . 43: أخبار النحويني البصريني، ص: ينظر -2
 .44: ص نفسه،املصدر : ينظر -3
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 ولكن الفضل يرجع إليه ورفاقه من علماء البصرة. ما جلبوه معهم من البادية من علم العربية

وأيب عبيدة وغريهم من أئمة البصرة، مث املفضل  ،واألصمعي ،وسيبويه ،اخلليل :أمثال والكوفة

لى أكتاف هؤالء أقيمت أعمال هاتني املدرستني ، وعسائي والفراء وأيب عمرو الشيباينالضيب والك

الكبريتني اللتني كان هلما الفضل األول يف الرواية، والنقل وتدوين اللغة، وعلى أعماهلم أسس علم 

  .العربية، ومبا حفظوه لنا مما مسعوه من األعراب من ألفاظ اللغة وأشعارها وآداا ونوادرها وغريبها

  :وكتابه النوادرآراء العلماء يف أبو زيد    -9

قوال طيبة، جتمع كلها على اإلعجاب به، فقد أمجع أوللعلماء يف أيب زيد آراء حسنة، و

بأنه كان ثقة يف روايته، ثبتا مأمونا من أهل الضبط  ألئمةوامعظم الذين ترمجوا له نقال عن العلماء 

معظم العلماء على أنه كما أمجع  واإلتقان، صدوقا، صاحلا كثري السماع من العرب والرواية عنهم

  .2وكان أعلم من األصمعي وأيب عبيدة به ، 1كان عاملا بالنحو

وذكر بعضهم أنه 3وروى العلماء أنه من أئمة األدب وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب

وذكر ابن اجلزري أنه كان من  .4كان إماما يف النحو واللغة واألشعار ومذاهب العرب وأيامهم

                                                           
 .102:نزهة األلباء، ص. 149: وطبقات النحاة واللغويني، ص. 4/4وذيب التهذيب . 34/ 2: إنباه الرواة: ينظر -1
، وإنباه الرواة، 216 -11/215، ومعجم األدباء 81: ، والفهرست، ص52: أخبار النحويني البصريني، ص: ينظر -2
 .4/4، وذيب التهذيب. 86:ونزهة األلباء، ص. 104: ، ونور القبس، ص2/33
 .2/58ومرآة اجلنان، . 2/121وفيات األعيان، : ينظر-3
 .3/270عيون األخبار،  : ينظر -4
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وكان . 1أيب عمرو وكربائهم، ومن أعيان أهل النحو واللغة والشعر ونبالئهمة أصحاب جلّ

: األخفش يفضله يف العلم على أستاذه أيب عمرو بن العالء فريوي عن مروان بن عبد مللك قال

: مسعت األخفش يقول: كان العباس ابن الفرج يقول: مسعت أبا حامت يقول: مسعت أبا داود قال«

  .2» عمروأبو زيد أعلم من أيب

ويبدو أنّ العباس بن الفرج الرياشي كان مهتما بأيب زيد وبكتبه فقد كان حيفظ الشعر الذي 

حفظ كتاب النوادر يف زمن أيب ذكر أنه وقد  ،يف كتاب النوادر كما حيفظ السورة من القرآن

  .3زيد، وحفظ كتاب اهلمز أيضا، وقرأه عليه حفظا وكان يعد حروفه

أبو  أمثال كتابه النوادر،كتبه و خباصة وتتضح آراء بعض العلماء فيه من خالل حديثهم عن 

أبو علي يكاد يصلي بنوادر أيب فقد كان  سابقاذلك  ذكرنا علي الفارسي، وتلميذه ابن جين كما

  . زيد إعظاما هلا

فه باالتساع وكان أبو حامت السجستاين يرفع من شأنه وجيله ويعظمه، وجيمل القول فيه ويص

وكذلك كان ابن األعرايب الكويف الذي أخذ علم البصريني خاصة عن أيب زيد من  .4يف اللغات

وقارن العلماء يف . 6وأحفظهم هلا لفراء فيه أنه أعلم الناس باللغةوكان رأي ا. 5غري أن يسمعه منه

                                                           
 .1/305غاية النهاية يف طبقات القراء، : ينظر -1
 .182:طبقات النحويني واللغويني، ص -2
 .142: النوادر، ص -3
 .182: طبقات النحويني واللغويني، ص: ينظر -4
 .2/411املزهر : ينظر -5
 .404 -2/403:  املصدر نفسه: ينظر -6
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عمرو بن كركرة فقال جمال معرفة اللغة والتمكن فيها بينه وبني األصمعي وأيب عبيدة وأيب مالك 

كان األصمعي جييب يف ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة جييب يف نصفها، وكان أبو زيد «: رذابن منا

وكان رأي أيب علي فيه يف جمال املقارنة يف . 1»جييب يف ثلثيها، وكان أبو مالك جييب فيها كلها

وكان أحنى من أيب عبيدة  «: علم اللغة كرأيه فيه يف جمال املقارنة يف علم النحو قال أبو علي

وقارنوا بينه . 2»واألصمعي، وأغرز يف اللغة منهما، وله كتب كثرية، ونوادر يف اللغة مشهورة

وكان يونس بن حبيب من باب أيب زيد يف «: ملربديونس بن حبيب يف اللغات فقال اأستاذه وبني 

، قال القراءاتاحلديث ويف اللغة والنحو وثقوه أيضا يف وكما وثقوه  . 3»يف اللغاتو العلم 

وأبو زيد من األنصار، وهو من رواة احلديث، ثقة عندهم مأمون وكذلك حاله يف «: السيوطي

الناس، وأما أبو عبيدة فأمجعهم، وأما أبو أما األصمعي فأحفظ «: ي يقولزولتاوكان . 4»اللغة

أحفظ الناس للغة بعد أيب مالك، وأوسعهم رواية، «: أيضا ، وقال عنه السيوطي5»زيد فأوثقهم

  .6»وأكثرهم أخذا عن البادية

   

                                                           
 .2/402، املزهر -1
 .182: طبقات النحويني واللغويني، ص -2
 .149: املصدر نفسه، ص -3
 .2/402املزهر،  -4
 .2/121وفيات األعيان،  -5
 .2/412املزهر،  -6
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 :وفـاته -10

وقد يكون  شيخوخته، كان أبو زيد سليم الصحة متماسك اجلسم يف شبابه ويف كهولته ويف

بني  وقد عرف عن أيب زيد كثرة تنقله.. السر يف متاسكه الصحي نشاطه وكثرة أسفاره إىل البادية

موارد العلم واللغة واألدب ومصادرها عند أعراب مضر مثل عقيل وقشري الذين نزلوا يف البصرة 

فة وبني البصرة ويف أطرافها يف البوادي البعيدة، ويف غدوه ورواحه وأسفاره بني البصرة والكو

  .1وبغداد، وبني البصرة واحلجاز

أتيت أبا : أخربنا الرياشي قال: وكرب سنه حتى اختلّ حفظه و مل خيتلَّ عقله، قال السكّري

ال تقرأه علي فإين قد : فقال ؟ هذا أقرأه عليك: زيد و معي كتابه يف الشجر والكأل، فقلت له

 .3بعد مثانني سأيا بين، وما الن :نسأَ اُهللا يف أجلك، فقال: دقلت أليب زي: وقال أبو حامت .2أُنسيته

يقول أبو . أواخر أيامه بصدره، وكان تالميذه يعودونه يف مرضه الذي مات فيهيف  واشتكى

: صدري، فقلت أشتكي: دخلت على أيب زيد يف مرضه الذي مات فيه، فقال«: عثمان املازين

  .4»ليس كذا، إمنا هو امرخه، فتعجبت منه يف تلك احلال يعلمين: أمرِخه بشمع ودهن، فقال

وبعد معاناة ومرض صعدت روح أيب زيد إىل بارئها، فانطفأ مبوته مشعل من أكرب مشاعل 

بال وهن وال احلضارة اإلسالمية، ومات إمام من أئمة ثالثة يف مدينة البصرة خدموا اللغة واألدب 
                                                           

 .182: طبقات النحويني واللغويني، ص: ينظر -1
  .85: مراتب النحويني، ص: ينظر -2
 .75:املصدر نفسه، ص: ينظر - 3
 .108: نور القبس، ص -4
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وكان يف العصر ثالثة هم أئمة الناس يف اللغة والشعر وعلوم العرب، مل «: انقطاع، يقول السيوطي

أبو : ير قبلهم وال بعدهم مثلهم، عنهم أخذ جلّ ما يف أيدي الناس من هذا العلم بل كله، وهم

 .1»زيد وأبو عبيدة واألصمعي

وميكن حصر سنة وفاته كما وردت . واسعاوإذا مضينا لتحديد سنة الوفاة سنجد اضطرابا 

  .2ه217، ه216، ه215، ه214يف املصادر بني سنوات 

  :النوادر ظاهرة التأليف يف  -11

بدأ التأليف يف نوادر اللغة وغرائبها يف أواسط القرن الثاين من اهلجرة، أي يف الوقت الذي 

جلمعها يف الكتب، وعلى هذا يمكن ض فيه رواة اللغة وعلماؤها لتدوين اللغة العربية، ونشطوا 

ليت مشلت تدوين اللغة يف هذا أن يعد تدوين النوادر وتأليف الكتب فيها جزءاً من احلركة الواسعة ا

، وتقوم على مجع األلفاظ الغريبة والنادرة ومعرفة معناها من أوائل كتب اللغة زمرةو هي  .3رعصال

حىت ال نكاد جند عاملا  ها، وكثر التأليف فيوالنثريةمن خالل النصوص الشعرية ومواضع استعماهلا 

واليت ذكرها ابن الندمي  كتب النوادر املبكرةبني ومن  ،أو أكثرمؤلّفا  هاإال وله فيمن علماء اللغة 

 ،الكسائيأيب زيد األنصاري، األصمعي،  أبو عمرو الشيباين، ،رو بن العالءأيب عم: ما ألفه جند

ابن  ، أيب حممد اليزيدي، أيب زياد الكاليب،األعرايب ابن األعرايب، الفراء، اللحياين، أيب مسحل
                                                           

 .2/401املزهر،  -1
أخبار النحويني . 76: مراتب النحويني، ص. 60: الفهرست، ص. 2/29بغية الوعاة، . 380/، 2وفيات األعيان: ينظر -2

 .104: نزهة األلباء، ص. 44: البصريني، ص
 .15-14: يب،عز الدين إمساعيل،مكتبة غريب، الفجالة، دط، دت، صاملصادر األدبية واللغوية يف التراث العر: ينظر -3
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وقد بقي من هذه املصنفات كتاب أيب زيد،  . 1وغريهم كثري.... .جاجالز إسحاق أيبالسكيت، 

 ،2يب كتاب النوادر أليب مسحل األعرال باإلضافة وهو أقدم كتاب من هذا النوع باق عندنا،

، وهو كتاب يف )ه356(، وكتاب النوادر أليب إمساعيل بن القاسم القايل 3وكتابه كبري يف جزأين

  .  4النوادر األدبية ال اللغوية، فهو كتاب أدب وأخبار، وحماورات أكثر منه كتاب لغة

ما شذّ در الشيء يندر ندورا، سقط وشذّ، ونوادر الكالم ، ونروالنوادر مجع نادرة وناد

كثريا مبعىن يف االصطالح تعبري لغوي يرد يف كتب اللغة ومعجماا  و النادر ، وخرج من اجلمهور

ال أن النادر إيف اللغة،  قريب يف املعىن من احلوشي والغرائب والشواذعروف و خالف الفصيح امل

العام يشمل هذه األلفاظ مجيعا، على الرغم من أنه مبعناه اخلاص أقرب هذه األلفاظ من  مبعناه

اعلم أم : قال ابن هشام" :، قالقاعدة يف معىن النادر عن ابن هشام ورد السيوطيأ و .5الفصيح

 ،تخلّفوالغالب أكثر األشياء، ولكنه ي. لفيستعملون غالبا وكثريا ونادرا ومطّردا، فاملطّرد ال يتخ

فالعشرون بالنسبة إىل ثالثة وعشرون . والكثري دونه، والقليل دون الكثري، والنادر أقل من القليل

غالبها، واخلمسة عشر بالنسبة إليها كثري ال غالب، والثالثة قليل، والواحد نادر فعلم ذا مراتب 

                                                           
 .96:الفهرست، ص: ينظر -1
بأيب حممد، وامسه عبد الوهاب بن حريش، حضر بغداد وافدا على احلسن بن سهل، و له مع األصمعي مناظرات أعرايب يكىن  -2

 .52: الفهرست، ص: ينظر. يف التصريف، تويف أواخر القرن الثالث هجري
عزة حسن، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، دط، : كتاب النوادر، أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش، تح: ينظر -3

 .1/24م، 1961
  .1/18م،1975األمايل، أيب القاسم القايل البغدادي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، دط، : ينظر -4
أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم : تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، تحو الصحاح ).ندر( ،5/199لسان العرب، : ينظر -5

  ).ندر(م، مادة 1979، 2للماليني، بريوت، لبنان، ط
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األلفاظ اليت مجعت بني الغرابة والندرة  النوادر الكثري من وقد وجدنا يف كتاب .1"ما يقال يف ذلك

، نذكر منها أبيات أنشدها املفضل لرجل من األشعريني يكىن أبا اخلصيب، والشذوذ واحلوشي

  :2قال

           هانديبِب ارالد رِفعلْ ته    ـهنفَّتعقَـد ت دـوخل ارد  

          هنفَحست اننيالع لَّتهفَان   هنلْكي سالَ فج انثْلَ اجلُمم  

ال أعرف له جمازا، وال أدري : سألت أبا العباس املربد عن هذا الشعر، فقال: قال أبو احلسن

يبها ومن طريف الضرورات وغريبها ووحشيها وعج": وقال ابن جني عن هذه األبيات .3ما صنع 

فهذه اآلبيات اليت جاء ا أبو زيد مشلت الغريب والوحشي . 4"ما أنشده أبو زيد و أورد األبيات

، فخفف "إنه"وأراد يف هذا "وقد أوردها أبو زيد  ،حىت أنّ األخفش واملربد مل يعرفا هلا تفسريا

  .5"اهلمزة، مثّ ذهبت األلف اليت مكان اهلمزة،  اللتقاء الساكنني

الذي يدخل مأدبة وهو غري مدعو  وهو الطفيلي "قنواسا: "األلفاظ النادرة أيضا، نذكرومن 

وأخربين أبو العيناء عن أيب العالية عن األصمعي أن العرب تسمي الطُّفَيلي «  :، قال أبو زيد6هلا 

                                                           
 . 193/ 1، املزهر -1
 .262 -261: النوادر، ص -2
 .262: ص ،نفسهاملصدر  :ينظر -3
 .1/331 ،اخلصائص - 4
 .262: النوادر، ص -5
  .)قنرس(  6/184 ،اللسان: ينظر -6
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أي  »مخرنبِق لينباق«: و املثل أي أن هذه اللفظة قليلة االستعمال، .1»، وهو حرف نادر"قنواسا"

، "مخرنبِق لينباع: " على السوءة، وقال بعضهم، واملخرنبق الساكت 2ليندفع فيظهر ما يف نفسه

 ومثلها ،و هذه اللفظة هلا يف الغرابة ما هلا. 3الّذي ينباع بالشر الّذي يف جوفه فيظهره: واملنباع

: ومما عد نادرا  وليس خبارج عن القياس و لكن قلّ استعماله. 4احللقفهو قرحة يف " اخلَازِبازِ"

    .5"اللَّتيا"على " الّيت"، وتصغري "أُبينِني"و "إِبنون"على " ابن"تصغري 

أما قوله يمحاه فإنّ : قال أبو احلسن"، "يمحاه" ضا األلفاظ الشاذة من ذلك قولكما جند أي

  .خارجة عن القياس أا أي. 6"ويمحى وقد جاء يمحي وهي شاذة قليلةالعرب تقول محا يمحو 

اعرنفز :" زيد ، قال أبو"اعرنفز"ومن األفعال اليت يقل استعماهلا ودوراا على ألسنة العرب 

عمال هو املعيار ميكننا أن نقول أنّ االست. 7"الرجل اعرنفازا إذا مات، ومل يعرف الرياشي اعرنفز

فكلّما كانت الكلمة شائعة جارية على ألسن العرب متداولة بينهم عدت فصيحة، أما  ،األساسو

  .إذا كانت قليلة االستعمال مهجورة عدت نادرة

                                                           
 . 189: ، صالنوادر -1
 ).بوق(30/ 10اللسان . 584: والنوادر، ص .309/ 2جممع األمثال، : ينظر  -2
 .585: النوادر، ص: ينظر - 3
 .570و  549: ص النوادر، -4
 .376: نفسه، ص: ينظر -5
 . 533: النوادر، ص -6
 .319: نفسه، صاملصدر  -7
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تمثِّل اللهجات العربية املشهورة واملغمورة يف  فهي ب النوادرااملادة اللغوية الواردة يف كتأما 

وليست كل األلفاظ . ا وأمثاهلا وأساليبها متثيالً جيداًاجلاهلية وصدر اإلسالم يف ألفاظها وعبارا

الواردة يف كتب النوادر نادرة أو غريبة كما توهم عنواناا، فهي تورِد النادر الشاذ من اللغة إىل 

جانب الفصيح املشهور منها، وكثري من األلفاظ اليت وردت فيها ال ميكن أن تعد من نوادر اللغة 

  .1كون من أفصح الفصيح وتشهد بذلك كتب النوادر نفسهاوغريبها، بل تكاد ت

ويغلب على هذه األمناط النادرة أنْ تكون استعماالت خاصة تصدر عن أفراد هلم ولوع 

باأللفاظ القدمية اليت كانت تصدر عن األجيال السابقة كما هو مشاهد اليوم يف اللهجات 

يحيون تلك األلفاظ القدمية اليت مل تعد تستعمل الدارجة؛ إذ جند أفراداً قالئل يف كل بيئة لُغوية 

على املستوى العام بالنسبة للناطقني باللهجة نفسها، حىت إذا نطقوا مبثل هذه األلفاظ النادرة بدت 

ومن هؤالء الذين روى عنهم أبو زيد، ة من أبناء البيئة اللغوية كأا غري مألوفة لألجيال الالحق

العكلي، وأعرايب يقال له العالء، واحلرمازي، وأبو العامرية : ادريف كتاب النو وذكر أمساءهم

النمريي، وأبو حمرز، وأبو الصقر، والغاضري، وأبو احلجاج، وأبو الضبيب وابنه، وأبو سحيم، 

   . 2وأبو السياح، وأبو السمح، والصقيل، وأبو املضاء، وأبو قرة

   

                                                           
السعودي أمحد عطية، عليان سلمان، عزمي حممد، الة األردنية يف اللغة وآداا، الد السادس، العدد ، ةالنوادر يف اللغ :ينظر -1

  .125-124: م، ص2010األول، 
 .  70:ص حممد عبد القادر، :تح أبو زيد األنصاري، النوادر يف اللغة،: ينظر -2
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  :كتاب النوادرأبو زيد يف منهج  - 12

والكتاب .كتاب النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري أقدم ما وصل إلينا يف موضوعه يعد - 

أمال عامة يف اللغة كان أبو زيد ميليها يف جملسه بالبصرة مث زاد عليه تالميذه من بعده،  -يف أصله

 وهو كتاب معتدل احلجم ولكنه غزير املادة اللغوية عرضها من خالل النصوص الشعرية والنثرية

 . وي على قدر كبري من األلفاظ الغريبةوحي. اليت أوردها يف الكتاب

فهو يورد النصوص  ،والكتاب ال خيضع ملنهج معني أو طريقة واضحة يف عرض مواده

مث يتناول األلفاظ  ؛الشعرية والنثرية إيرادا عفويا دون أن  يضمها يف إطار من نظام أو تبويب

ولذا فانه يصعب على القارئ أن يطلب مادة لغوية معينة من هذا  ،الغريبة بالشرح والتفسري

  .الكتاب

وبه العصمة  ،"بسم اهللا الرمحن الرحيم:"ـب ئيبتد ،خيلو الكتاب من مقدمة كما اخلامتة

  .2"حبمد اهللا ومنه النوادر وما يضاف إليه من كتاب مسائية كتابمت " :ـوخيتتم ب 1"والتوفيق

أما ما جنده يف أول الكتاب من كالم قبل باب الشعر فهو من إضافة الشراح الذين تناولوا 

وليس مجيع ما يف الكتاب أليب زيد مؤلفه، وإنما . الكتاب بالشرح والتفسري والتعليق واإلضافة

، فنجد مثالً األخفش 3أضاف رواة الكتاب إىل مادته كثريا من آرائهم وتعليقام وشروحهم

                                                           
 .141:ص، النوادر :ينظر -1
 .609:ص، نفسهاملصدر  :ينظر -2
 .149، 145: املصدر نفسه، ص: ينظر -3
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كما جند أبا حامت يذكر مذهب شيخه أيب عبيدة  ،1صغر ينبه على تصحيف وقع به أبو زيداأل

وللكتاب عدة مناذج ويف نصوصه بعض اخلالف، تبعا للروايات املختلفة، وامللحقات  .2واألصمعي

اليت أضافتها أجيال التالميذ املتتابعة ببعض النصوص صرفة كما أمالها أبو زيد من نصوص أدبية 

لغات مع قليل من التفسري، وبعض آخر مشوب بشروح وروايات وحتليالت لغوية وحنوية و

والبعض األخري حملّى بالتعليقات واحلواشي لزيادة تفسري وبيان، ومن مثّ "متفاوتة يف القيمة والكمية 

اختلف سياق كثري من العبارات الواردة يف النص، وتعددت الظنون يف أصلها ويف حتديد نوع 

 .3"اب وتعيني مؤلفه تبعا لتلك الزيادات املقحمةالكت

ن متصالن باملؤلف يبدأ ما األخفش عن املربد والسكري عن تالميذ أبو يوللكتاب إسناد

أخربنا : أخربنا أبو احلسن علي بن سلمان األخفش، قال: "زيد وكان قد قرأه عليه اللّخمي قال

التوزِي وأبو حامت السجستاين عن أيب زيد، قال أبو العباس حممد بن يزيد األزدي، قال أخربين 

وأخربين أبو سعيد احلسن بن احلسني البصري املعروف بالسكري، عن الرياشي وأيب : األخفش

 .4"حامت عن أيب زيد

وكتاب النوادر كما ذكرنا له إسناد ينقطع عند متام اللّخمي، فقد قرأ الكتاب على عامل 

وعلى هذا اية اإلسناد تكون بعد . ه315ش األصغر الذي تويف سنة جليل كان تلقاه عن األخف
                                                           

 .284: ، صالنوادر: ينظر -1
 .506 - 505: املصدر نفسه، ص: ينظر -2

م، 2003، 1قراءة موجهة ملصادر التراث يف رحاب املكتبة العربية، فخر الدين قباوة، امللتقى للنشر والتوزيع، حلب،ط -  3
  . 146:ص

 .141 :النوادر، ص -4
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جيلني من األخفش، أي يف أواخر القرن الرابع، بل امتد هذا التاريخ إىل القرن السادس هجري، 

وأما حممد بن خري . تلقى الكتاب عن أيب بكر بن السراج) ه377ت (فنجد أبو علي الفارسي 

، الذي كان قد أخذه عن املربد )ه365ت (ن أيب علي القايل فتلقاه ع) ه575ت (اإلشبيلي 

 .  1وابن دريد موصولني مبن هم تالميذ للمؤلف نفسه

املازين : ومن خالل ما قدمناه جند أنّ الكتاب ينقله إلينا مخسة من تالميذ أبو زيد هم

اد كلّ من واجلرمي والتوزي والرياشي والسجستاين، وهم بدورهم أخذ عنهم باجتماع أو انفر

السكري واملربد وابن السراج وابن دريد، وعن هؤالء األربعة أخذ أيضا األخفش األصغر والقايل 

وعن األخفش أخذ ابن بسام، وعن القايل أخذ ابن أبان وابن غمرون، وعن الفارسي . والفارسي

  :2أخذ ابن جين، واملخطط التايل يوضح ذلك

   

                                                           
 .146التراث، ص قراءة يف مصادر : ينظر -1
 .100نفسه، ص املصدر : ينظر -2
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ل الضيبالعرب املفض 

 زيد أبو

 السجستاين الرياشي التوزي اجلرمي املازين

 السكري ابن دريد املربد ابن السراج

 األخفش األصغر القايل

 ابن بسام ابن أبان ابن غمرون الفارسي

 متام اللّخمي السهمي

 املخزومي

 النفزي

 ابن خري

 ابن عتاب

 ابن جين عتاب
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نالحظ من خالل هذا املخطط أنّ كتاب النوادر حظي على مر عدة قرون بروايات كثرية 

متثل عناية العلماء به ومبا حيويه من درر ومن خمزون لغوي وأديب، ومن أشعار وأراجيز أكسبته 

 .والنوادر والغريبمرتلة احلجة يف اللغة 

والذي يعكس القول يف أخذ " مرتاض عبد اجلليل"الدكتورأما املخطط الذي أورده أستاذنا 

 :أبو زيد عن العرب وعن املفضل الضيب مساعاً

 )املفضل(الشعر                   املرسل إليه )                    الراوي األول(املرسل 

  

 )أبو زيد(الشعر                املرسل إليه الثاين                   املرسل إليه الثالث   

  )مث مرسل ثان)                                                     (أبو حامت(    

 )1(الشكل 

إنّ الشكل السابق يرسم ما تلقاه مساعا أبو زيد من املفضل، مث ما تلقاه أبو حامت من أيب 

 :مسعه أبو زيد من لغات ورجز من العرب، فإنه يرسم على النحو التايلزيد، لكن ما 

 )أبو زيد(لغات ورجز                   املرسل إليه )                    العرب(املرسل 

 لغات ورجز                   املرسل إليه ومرسل)                 مفترض(املرسل إليه

 )2(الشكل 
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معلوم وهو شخصية تارخيية بينما ) 1(لشكلني أنّ املرسل إليه الثالث يف الشكل والفرق بني ا

جمهول لكنه مفترض إجباريا بصرف  النظر عن شخصيته ) 2(املرسل إليه الثالث يف الشكل 

املعينة، وبالرغم من أنّ أبو زيد قد أقر أنه أخذ شعر القصيد من املفضل مساعا إالّ أنّ مصدر 

 .1لي أو األول واحد وهم العرب الذين ارتضى مجاعة اللغة السماع عنهمالسماع األص

إىل خطة معينة فهو يضم مخسة عشر بابا، ثالثة يف  فيما خيص تقسيم الكتاب فال خيضع وأما

الباب الثاين والرابع : الباب األول والثالث واحلادي عشر، ومثانية يف الرجز وهي: الشعر وهي

وليس . واخلامس والسابع والتاسع والثاين عشر والرابع عشر، وأربع أبواب الباقية هي يف النوادر

نطقي، فالباب األول يف الشعر ال يتميز عن الباب الثالث واحلادي هلذا التقسيم يف احلقيقة تفسري م

وباملثل ال يتميز باب يف النوادر أو الرجز عن الباب اآلخر يف شيء، . عشر يف الشعر يف شيء

وتعليلنا هلذا التقسيم هو أنّ أبا زيد ميلي كتابه على حلقات، فحلقة يف تفسري غريب الشعر، "

جز، وحلقة فيما روى عن العرب من نوادر لغوية، دون مراعاة لترتيب وحلقة يف تفسري غريب الر

معني وكان أوىل برواة الكتاب عنه أن جيمعوا كلّ ما يتصل بالشعر يف باب، وما يتصل بالرجز يف 

باب ثان، والنوادر يف باب ثالث فيصبح الكتاب بذلك ثالثة أبواب يف كل باب موضوع مستقل 

  .2"بذاته

                                                           
دراسة لسانية يف املدونة والتركيب، عبد اجلليل مرتاض، دار هومة، اجلزائر، دط،  -املوازنة بني اللهجات العربية الفصيحة: ينظر -1

 .47-46دت، ص 
 .321املصادر األدبية واللغوية، ص : ينظر -2
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اب الكتاب عامة أنه ليس فيه ختصيص دقيق، إذ جند يف أبواب الشعر رجزا واملالحظ يف أبو

تلك األبواب ليست تقسيما "ونوادر، ويف أبواب الرجز شعرا ونوادر، وبني النوادر شعرا ورجزا و

يف التصنيف، وأا كانت متلي يف جمالس متفرقة، فيكون لكل منها طابع مميز، مع ورود شذرات 

رات كمصنفات ضاخرى، ولذا فإننا نزعم أنّ كتاب النوادر هو ضرب من احملمن املضامني األ

وليس هناك فرق كبري . 1"االس أو األمايل، وإن كان مثة بعض الفروق بني هذه الضروب التراثية

بني االس واألمايل يف أصل استعماهلما وكلّ منهما مظهر ملا كان يدور يف تدوين أقوال العلماء 

ويف . أما األمايل فكان ميليها الشيخ أو من ينوبه فيتلقفها الطالب يف دفاترهم. ن للتعليمواملتصدري

وأما االس فتختلف عن . هذا يكون قد أعد ما ميليه، أو يلقى إىل الطلبة ما يشاء من تلقاء نفسه

  .2تلك بأا تسجيل كامل ملا كان حيدث يف جمالس العلماء

وال نعين ا ما نعرفه يف أيامنا " لغات"زيد من املفضل والعرب من مث نرجع إىل ما مسعه أبو 

هذه من جمموع األلفاظ والصيغ والتراكيب ومفردات الكالم وقواعد تأليفها، مما تتميز به 

وهو ال يعين ...) كاللغة العربية، الفرنسية، االجنليزية، الصينية(اجلماعات البشرية بعضها عن بعض 

تقابل لدى أيب زيد املراد ب " لغات"ختلفة بني القبائل العربية، بل لفظة أيضا اللّهجات امل

ويعين به املنثور من كالم العرب عامة يف مفردات أو مجل أو عبارات، قد يكون فيها ". النوادر"

                                                           
 .90قراءة موجهة ملصادر التراث، ص  -1
 .1/23، دت، 2عبد السالم هارون، دار املعارف، مصر، ط: جمالس ثعلب، أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب،  تح: ينظر -2
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. 1غريب أو نادر أو ال يكون، وهذا خالف ما صار شائعا بني العلماء من مفهوم للغات أو النوادر

روية واألشعار يف كتاب النوادر تنسب إىل أصحاا ما أمكن، فأول األشعار لضمرة والنصوص امل

مث أيب النجم العجلي، مث عبد اهللا بن مهام، والذي يليه دون نسبة وأورده أبو ،بن ضمرة النهشلي

أما فيما خيص املقوالت النثرية فنفس الشيء ينطبق . 2زيد مرة أخرى منسوبا خلداش بن زهري

متام بن عبد السالم اللّخمي مث أبو احلسن، أبو حامت، : فأوهلم: حتديد أنساا إن توفرت عليها يف

ضمرة بن : يف أحايني أخرى حيدد فترة أو عصر قائل الشاهد 3:قال بعض العرب، قال األصمعي

بن حصني من بين عبد اهللا بن كالب، وهو جاهلي،  سضمرة النهشلي، وهو جاهلي، قال مردا

وأنشد ). كان خمضرما(وأدرك اإلسالم . وقال سحيم الريبوعي ،بن وائل، جاهليرجل من بكر 

يف املفضل لرجل من بين ضبة هلك منذ أكثر من مائة سنة، وقال جمدح بن الطماح، وهو جاهلي 

  .4وغريهم كثري... أسدي، قال أَشوس بن بشامةَ احلَنظَلي إسالمي

   

                                                           
 .151: قراءة يف مصادر التراث، ص: ينظر -1
  . 200، 147-146، 144-143: النوادر، الصفحات: ينظر -2

 .رسالةوسوف أورد ترمجة لكل هؤالء األعالم يف الفصول الالحقة من ال
 .147-145-141النوادر، ص : ينظر -3
 .وترمجة هؤالء األعالم تكون يف الفصول الالحقة من األطروحة. 183-168-158-149-141النوادر، ص : ينظر -4
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يد كان دقيقًا ثقة وحجةً يف الرواية وهذا مل يوصف به جزافًا إمنا ظاهر نقول إنّ العالمة أبو ز

وأهم ما يالحظ على الكتاب أنّ أبا زيد مل ميحضه للنوادر وإن مساه ا،  .جلّي يف كتابه النوادر

ذلك أنّ النادر يف اللغة هو الساقط، وما سقط شذّ عن اجلمهور، وذا املعىن ينبغي أن تكون نوادر 

إالّ أنّ الذي وجدناه يف كتاب أيب زيد غري هذا، فقد جتوز املؤلف يف فهم نوادر اللغة، . المالك

ووسع مدلول اللفظة لتشمل ما شذّ عن القياس، وما قل يف االستعمال وكان معدودا يف بابه، 

  .ذا الفنيف ه واوذا وضع أبو زيد مصطلحا جديدا للنوادر، أخذ به من جاء بعده ممن ألف



 
 

  :الفصل األول
 الشواهد الصوتية 

  واللهجية يف كتاب النوادر
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تؤدي االختالفات الصوتية دوراً كبرياً يف تعدد اللهجات وتنوعها؛ ذلك أن العادة الكالمية 

تكون صوتية يف غالب األحيان، مما جيعلنا نقرر أن أكثر الفروق اللهجية الواردة يف كتب التراث 

ألن مميز اللهجة عن أُختها صويت يف معظمه، فقد حظيت املصادر "فروق صوتية، واللغوي هي 

اللغوية اليت تناولتها بقيم صوتية قابلة للدرس باعتبارها ظواهر مخالفة أو خروجاً على مسار 

أسد، ) كشكشة(متيم، و) عنعنة(الفصحى، فقد جاء يف كتب التراث اللغوي حديث عـن 

  .1"ربيعة) كسكسة(و

اختالف يف خمرج بعض األصوات اللغوية، أو : واالختالف الصويت بني اللهجات يرجع إىل

اختالف يف وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات كترقيق احلرف وتفخيمه عند القبائل املختلفة، 

أو اختالف يف مقاييس بعض أصوات اللني، أو تباين يف النرب أو النغمة املوسيقية أو النظام املقطعي 

لكالم، أو اختالف يف قوانني التفاعل بني األصوات املتجاورة حيث يتأثر بعضها ببعض فيميل إىل ل

املتعلقة باملستوى الصويت يف نوادر أيب زيد على هذا  الشواهد، وقد جاءت 2املماثلة أو املخالفة

  :النحو

   

                                                           
 .120:ص م،1995 اللغة والكالم أحباث يف التداخل والتقريب،كشك أمحد،مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، -1
و هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة، غالب فاضل املطليب، منشورات وزارة . 28:اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص: ينظر- 2

      .31-30:م، ص1978الثقافة والفنون، العراق، دط، 
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  :اإلبــدال -1

خالل عملية النطق، مما يؤدي األصوات يف أي لغة من اللغات بعضها ببعض يف البيئة  تتأثر

 .هلا تغيري خمارج بعضها أو صفاا، لكي تتفق يف املخرج، أو الصفة مع األصوات ااورة إىل

اللغات األخرى،  واللغة العربية يف تطورها التارخيي عرفت هذا اللون من التأثر، شأا يف ذلك شأن

بأضرا وأشكاهلا املتنوعة، إذ كثرياً  اإلبدالولعل من أكثر هذه الظواهر استخداماً يف اللغة ظاهرة 

تباعد يصيب أصواا يف تواصلها، لتحقيق التوازن بني  ما تستنجد ا لغتنا للتخلّص من تنافر أو

إقامة حرف مكان حرف يف : وهي تعين ،بني أصوات التركيب عناصرها ليعم التوافق واالنسجام

هو إحالل خرف مكان آخر يف الكلمة نتيجة لتطور صويت : أو مبعىن آخر ،1موضعه يف اللفظ

 أدائهمفالعرب مل تتعمد هذا اإلبدال لكن طبيعة  .2حدث على مر العصور بشرط اإلحتاد يف املعىن

: حتتم أن تكون لبعض كلمام صور خمتلفة باختالف قبائلهم ، ويف ذلك ذكر أبو الطيب اللغوي 

ليس املراد باإلبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإنما هي لغات خمتلفة ملعان 

  . 3متفقة، تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعىن واحد، حىت إما ال ختتلفان إالّ يف حرف واحد

  : يلي أمثلة شواهد اإلبدال يف النوادر ما ومن

   
                                                           

عجم املفصل يف امل .213:و شرح امللوكي يف التصريف، ص.10/7وشرح املفصل . 333:الصاحيب يف فقه اللغة، ص: ظرين -1
  .2/624م، 1993، 1، ط مراجعة إميل يعقوب، دار الكتب العلمية بريوت، مد التوجنيحم ،علوم اللغة

  .232 :، ص1،1987ط ،مكتبة اخلاجني عبد الصبور شاهني، ،أثر القراءات القرآنية يف األصوات والنحو العريب - 2
 .13-1/9، أبو الطيب اللغوي، اإلبدال: ينظر - 3
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  :إبدال اهلمزة هاءا .1-1

ار الفقعسي1:قال املر  

  لَعلَى شفَا يأْسِ وإِنْ لَم ييأَس     وأَما لَهِنك من تذَكر أَهلها

  .                                                     2هو على شرف خري أو شر: حرفه وناحيته و شرفه، يقال" شفا الشيء"و

  :يريد؛ أما إنك، وأنشد أبو حامت: قال

    َهِلالَّ نفْلَّي كَذي لَنِتِسي3ري  

  4العمرِ ةُياقبلَهِنك يف الدنيا لَ                        : وقال آخر

   :الشاهد

   : بو حامت فكان له تفسري آخر فقالأما أ. حيث أبدل اهلمزة هاءا" لَهِن" ، "لَهِنك" يف قوله 

 "كك وحذف مث حذف" لَهِنعليه األخفشأما . 5يريد هللا إن ا قول  «: فرديب حامت يف هذه أأم

                                                           
املؤتلف : ، والشاعر املرار بن سعيد بن حبيب بن فقعس بن قعني، شاعر إسالمي كثري الشعر؛ ينظر201:ص: النوادر -  1

  .337: و معجم الشعراء، ص. 268: واملختلف، ص
 .202: النوادر، ص: ينظر - 2
أنشدين غالم إمساعيل بن حممد بن : قالوهو من شعر رواه أبو بكر التارخيي، وحممد بن احلسني اليمين، يف ترمجة الرياشي، أنه  - 3

  : فَقُلت لَها: أيوب باملدينة، وكان لبين سليم
    دليين أقتطعما تم   ِسرينِي لَيي كَلَّفْتالَّذ لَهِن.  

، 4القاهرة، طعبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تح: ينظر
 .10/346م،1997

     مثَانِني حولًا ال أرى منك راحةً          :وهو خطاب ملؤنث، وصدره. 202-201:ص: النوادر -4
 .10/346اخلزانة، : ينظر

 .202: النوادر، ص: ينظر -5
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أصحابه البصريني ألنه حذف ا ذكر هللا إنك، فليس بشيء عند مبيات اليت فيها لَهِنك يريدون فياأل

ه حذف حرف اجلررور إالّ اهلاء، وهذا ال جيوز عند أهل   خملّ بالكالم، وذلك أنومجلة االسم ا

  .1»العربية، وال نظري له

ك: "أما قول أبو حامت فيما خيصفحذف مث حذف، أي حذف الالم األوىل من اهللا، " هللا إن

وقد خالف الرأي أبو احلسن وغريه وأنكر ذلك يف العربية، ورأى أنّ هذا من  .2واأللف من إنك

ألنك، فأبدل اهلاء من اهلمزة ألنها تقرب منها يف " لَهِنك"ولكن تأويل قوهلم  «: قبيل اإلبدال فقال

فاهلاء صوت مهموس رخو، فهو على عكس اهلمزة صوت شديد ال هو باملهموس وال  3.»املخرج

   .4ر وفقا لرأي بعض الدارسني احملدثنيباهو

وقد . التناوب بينهماوهذا اإلحتاد يف املخرج أدى إىل  5أما خمرجهما فهو من أقصى احللق

، وحكى أبو احلسن »أرقت وهرقت «: وردت ألفاظ وقع فيها هذا اإلبدال، كما يف قوهلم

                                                           
 .202النوادر، ص : ينظر -1
. 1/315اخلصائص . 346-10/338اخلزانة : المها، ينظرلقد أورد البغدادي عدة خترجيات لذلك، ونسبها إىل أقوال أع -2

 .2/36؛ أمايل القايل 1/55الغرة يف شرح اللمع، 
 .202ص : النوادر -3
األصوات اللغوية، : أما من احملدثني، ينظر. 4/434الكتاب . 1/69سر صناعة اإلعراب : وهو جمهور عند القدامى، ينظر -4

 .175: بشر كمال، صعلم األصوات العام، . 77-76: أنيس، ص
 .74: األصوات اللغوية، أنيس، ص: ينظر -5
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هبون إىل أنّ البدل ال يقاس ويذ .1»أنرت الثوب وهنرته وأرحت الدابة وهرحتها «: اللّحياين

  2.عليه، واملسألة تتعلق أصال بظاهرة لسانية جغرافية أكثر مما تتصل بقياس مطرد أو شاذ

على أنَّ العرب ملّا جفا عليها اجتماع هذين احلرفني قلبوا « "هلنك"وأما ابن جين ففسر 

أي لئنك ) هلنك قائم (  فيزول ما كان مستكرها من ذلك، فقالوا) إنّ(اهلمزة هاء ليزول لفظ 

الم االبتداء ، والثانية يف  األوىلهلنك يف الدنيا لباقية العمر، فالالم : أما الالمان يف قوله  .....قائم

  4.»3﴾...إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ...﴿:يف قراءة سعيد بن جبري فزائدة كزيادا يف ) لباقية (

  :إبدال اهلمزة عينا .1-2

  5:أعرابية من بين كالب وأنشدتين: قال أبو زيد

  قَطَّاع أَرمامِ احلبالِ صروم    فَتعلَّمن وإِنْ هويتك عننِي

  

                                                           
 .570-569/ 1اإلبدال، أبو الطيب، . 202النوادر، ص : ينظر -1
 .103: اللسانيات اجلغرافية يف التراث اللغوي العريب، ص: ينظر -2
وعلى زيادة الالم يف " أنهم" و وردت هذه القراءة دون نسبة لقارئ معني، وقرأت بفتح اهلمزة يف .20:سورة الفرقان، اآلية - 3
تفسري : ينظر. ، أي وما جعلناهم رسال إىل الناس إال لكوم مثلهم"إال أم يأكلون:"، وتكون إن مصدرية والتقدير"ليأكلون"

. 6/449م، 1993، 1رون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طعادل أمحد و آخ: البحر احمليط، أيب حيان األندلسي، تح
لبنان،  -وإمالء ما من به الرمحان من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، أيب البقاء العكربي، دار الكتب العلمية، بريوت

 .2/161دط، دت، 
 .315-1/314 ،اخلصائص - 4
: هوازن من قيس عيالن، من مضر، ومضر بطن من نزار العدنانية؛ ينظرينسب بنو كالب إىل . 203-202:النوادر، ص -5

 .66-65: ، ص1963إبراهيم األبياري، مطبعة السعادة، القاهرة، : قالئد اجلمان، القلقشندي أمحد بن علي، تح
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  : الشاهد

هذه : ما هذا؟ فقالت: فقلت هلا «: اهلمزة عينا، قال أبو زيد حيث أبدلت" عننِي"يف قوله 

عنتهم يقولوبعض. ان :عنعبين فالن فكما أُة نبا منها يف املخرج أُدلت اهلاء من اهلمزة لقرلت بد

   .1»منها العني ألنّ العلة واحدة

 .2بوالعنعنة من الظواهر اللّهجية اليت اشتهرت ا قبائل متيم وقيس وبين أسد، وبين كال

من  املواضع، وجميء النون يف العنعنة يدل  كثريعن، عن، عن يف  «: والكلمة مشتقة من قوهلم

أمثلة ومن " أن"اهلمزة عينا يف غري موضع  وقد تبدل ،3»"نْأَ"على أنّ إبداهلم إياها إنما هو يف مهزة 

عليهم  لَخدا ومها واحد وهو أن تعبص عبصعليهم أَ تعب، وصصبئًا أُبصعلى القوم أَ تأْبص :ذلك

  :طرفةل وأنشد ،4، و عكيك و أكيكمن شدة احلر كويوم أَ كيوم ع: وقال الفراء ،همريغَ

                                                           
 .203النوادر، ص : ينظر -1
، 8/149الطباعة املنريية، مصر، دط، دت، مشيخة األزهر، إدارة : شرح املفصل، ابن يعيش، صححه و علّق عليه: ينظر -2

، يف اللهجات العربية، أنيس إبراهيم، مكتبة األجنلو مصرية، )عنن( 13/295اللسان . 24: القلب واإلبدال البن السكيت، ص
حممد نور احلسن، : شرح شافية ابن احلاجب، االسترآباذي، مع شرح شواهده، للبغدادي، تح. 96، ص 1965، 3القاهرة، ط

 .3/203، 1982مد الزفزاف، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، حم
 .233-1/229سر صناعة اإلعراب، : ينظر -3
األب لويس شيخو اليسوعي، املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت، دط، : اهلمز، أيب زيد األنصاري، نشره: ينظر -4

أوغست هفنر، املطبعة : ، القلب و اإلبدال، بن السكيت، نشره وعلق عليهالكرت اللغوي يف اللسن العريب .16- 32: ، ص1911
واإلبدال . 553:والنوادر، ص. 558-552: واإلبدال، أبو الطيب، ص. 24-23: ، ص1903الكاثوليكية، بريوت، دط، 

م، 1962يب، دمشق، دط، عز الدين التينوخي، مطبوعات امع العلمي العر: واملعاقبة والنظائر، أبو القاسم الزجاجي، تح
 . 34:ص
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  1و عكيك القَيظ إِنْ جاَء بِقُر    تطْرد القُر بِحر صادقٍ                 

اهلمزة عينا يف كلمة  إبدالوأشار ابن دريد إىل  .2يالع لَثْي مآل شبكَ :ل أبو زيد أيضاو قا

و:" فقال بأخن بين متيم بع الرجل يف املكان إذا دخل فيه، وأحسب أن هذه العني مهزة، ألخ

ا عينا فيقولون هذا خحيققون اهلمزة، وجيعلوباعباؤنان3ا، يريدون خ."  

حنجري والعني صوت  وإبدال اهلمزة عينا له مسوغاته من الناحية الصوتية، فاهلمزة صوت

حلقي، وعلى هذا فالصوتان متقاربان خمرجا، وذلك مسوغ كاف حلدوث التبادل بينهما، قال 

والغرض من إبداهلا عينا هو  ،4»وأبدلوا من اهلمزة العني ألا أشبه احلروف باهلمزة«: سيبويه

فحني يبالغ يف حتقيقها، ويراد أن تكون أوضح يف  «: الوضوح السمعي، يقول إبراهيم أنيس

قرب أصوات احللق إليها أالسمع يستبدل ا أحد األصوات احللقية القريبة منها خمرجا وصفة، و

  .5»العني؛ ألنّ العني صوت جمهور، وهو أقرب أصوات احللق اهور للهمزة خمرجا

اصة إذا رأينا أنّ القبائل اليت تنطقها وإبدال اهلمزة عينا هو أقصى مراحل حتقيق اهلمزة، خب

واضحة يف السمع، وهذه الظاهرة ، لتجعلها باألصوات هراجلكانت متيل إىل و عينا، وكلها من البد

                                                           
درية اخلطيب و لطفي الصقال، املؤسسة العربية للدراسات والفنون، : ، شرح األعلم الشمنتري، تحديوان طرفة بن العبد - 1

 .67: م، ص2000، 2بريوت، ط
 .553: النوادر، ص. 24-23القلب و اإلبدال، ص : ينظر -2
 ).خبع(، 1/237، ه1351بعة جملس دائرة املعارف، حيدر آباد الدكن، اهلند، دط، كرنكو، مط: مجهرة اللغة، ابن دريد، تح -3
 .4/306الكتاب،  -4
 .97: يف اللهجات العربية، ص  -5
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ع يف أل، وعند ل: الكلمات مثل قوهلم ضأهايل صعيد مصر لبع يف نطقيف وقتنا احلاضر  منتشرة 

  .1عليك سأل: فالن سعل عليك يعين: وهلم مثاليف ق بالسودانأهل النوبة 

ميكننا أن نقول أنّ إبدال اهلمزة عينا أمر مألوف يف العربية، يقصد منها الوضوح السمعي، 

  .عة قبائل البدوية اليت متيل إىل اجلهر باألصواتطبيوهي مناسبة ل

  :إبدال السني تاء .1-3

  :2قال علباء بن أرقم

  شرار النات وعِبري نو بعمر    السعالَتيا قَبح اهللا بينِ 

فَّاِء وأَع رالَغَي اتأَكْي  

  :معىن البيت

: هلم، وقيل بين عمرو بن يربوع ويقال يهجو الراجز يف هذه األبيات بنو عمرو بن مسعود

 وقيل ساحرة اجلن، أي غوال،: بنو السعالة، وذلك أم زعموا أنّ عمرو بن يربوع تزوج سعالة

  .3فأولدها بنينا

                                                           
دراسة يف ضوء : والتعاقب بني صويت اهلمزة والعني يف العربية. 137: فصول يف فقه العربية، رمضان عبد التواب، ص: ينظر -1

، كانون الثاين 1، العدد 7علم اللغة احلديث، منصور الكفاوين وإبراهيم النعاة، الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 . 162: م، ص2011

والرجز يف النوادر،  . 367-4/364اخلزانة : علباء بن األرقم البشكري، شاعر جاهلي، كان معاصرا للنعمان بن املنذر؛ ينظر -2
 ,345:ص

 .3/221، شرح شافية ابن احلاجب، )سعل( 10/336اللسان : ينظر -3
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  :الشاهد

سمى هذه تو" أكياس" و"الناس"، فهو أراد "أَكْيات"و" النات"إبدال السني تاء يف قوله 

ألي قبيلة وليس يف  ومل ينسبها أبو زيد ،1حلمريكما نسبت  ،اللهجة بالومت وتنسب ألهل اليمن

هذا من قبيح البدل، إنما  «: األخفش قال أبو احلسن. يثبت أا ألهل اليمن أو لغريها كالمه ما

 .2»ريا فاستثقله فأبدل منها التاء وهو من قبيح الضرورةفأبدل التاء من السني ألنّ يف السني ص

فالتاء من األصوات الشديدة ونظريها الرخو  ،ري يف السني جعلهم يبدلوا تاءافاستثقاهلم الصف

ن فمخرج التاء مما بني طرف اللسا ،وقرب املخرج و الزيادة يشتركان يف اهلمس السني فهما

إالّ أنه نادر . 3بداهلما مصوغ صويتإلف و طرف اللسان خمرج السني، ومما بني الثنايا ،وأصول الثنايا

؛ يف خسيس ختيت نصيب :جنداإلبدال ن النوع م هذاأمثلة ومن  ،4االستراباذي كما وصفه 

وهي اَألماليس واَألماليت ملا . ، وهو شديد اخلساسة واخلتاتةقلَّله: أيأخس حظّه وأخته : ومنه

  :قال ذو الرمة ،5استوى من األرض

  6أَجِدي فَقَد أَقْوت علَيك اَألمالس    أَقُولُ لعجلي بين يم و داحسِ           

                                                           
اللهجات العربية يف التراث، أمحد علم الدين اجلندي، الدار العربية للكتاب،  .84: ، االقتراح، ص1/222: املزهر: ينظر -1

املقتضب يف هلجات العرب، حممد رياض كرمي، . 118-1/117اإلبدال، أبو الطيب اللغوي، . 1/384م، 1983مصر، دط، 
  . 143-142: ، ص1996دار الكتب العلمية، بريوت، دط، 

 .345: النوادر -2
 .10/36شرح املفصل، . 1/155سر صناعة اإلعراب، . 2/53 اخلصائص: ينظر -3
  .1/221شرح شافية ابن احلاجب، :ينظر -4
 .55:اإلبدال واملعاقبة والنظائر، ص: ينظر -5
  . 146: م، ص1995، 1أمحد حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ديوان، ذي الرمة، قدم له وشرحه -6
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تأٌ يحفَو منّاماً،ساس إذا كان قَات يف تورجل قَ يتوق يف يسوق،و ال تيما يف ال سيما، :ويقال

زعموا أنّ بعض  كما" ،1واستخذ يف اتخذ ،وطست يف طس ،سأُ وهو الرجل ضخم البطنييف حفَ

، وقد حكاها أبو عمرو وقال أا لغة 2﴾اتالنّ كلات، مالن بربِ وذُعل أَقُ﴿: األعراب كان يقرأ

  . 3"لقضاعة

قد أظن أنّ الشاعر هذا النوع من اإلبدال من أقبح الضرورات الشعرية، و لقد عد األخفش

  . عمد إليه  من أجل موافقة حرف الروي يف القصيدة وهي حرف التاء

  :وجاء يف النوادر أيضا -

مجنونا، وعلَى   مازالَ علَى است الدهرِ :وقال .»مازالَ علَى است الدهرِ «:ل أبو خنيلةوق

  .4»أُس الدهرِ أي مل يزل يعرف باجلنون

 ،5ا ومهزة است موصولةنني تاًءيإحدى الس" أس"يف فأبدلوا  ؛الدهر مدقيريد  :"أُس الدهرِ"و

 كما قيل للطس طست،. فالتاء والسني مهموستان فجاز بينهما اإلبدال، بعد فك اإلدغام يف السني

 ،"طست"أكثر استعماال من " طسا"ومل جتعل أصال ألن  ،بدال من السني" طست"التاء يفوجعلت 

                                                           
القلب واإلبدال، البن السكيت، . 156-1/155سر صناعة اإلعراب، .119-1/118الطيب اللغوي، اإلبدال، أيب : ينظر -1

  .  43:ص
 .2-1: سورة الناس، اآليتني -2
 .184: املختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه، مكتبة املتنيب، القاهرة، دط، دت، ص -3
 .478: النوادر، ص: ينظر -4
املقتضب،  . 10/36شرح املفصل، . 3/364، الكتاب،2/606، 2/567، 2/414، 1/115صناعة اإلعراب سر : ينظر -5
 . 2/411الغريب املصنف، ). است( 2/307لسان العرب، . 1/367
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: وتعين األصل فارسيةوهي كلمة  ،هو مما أدخل يف كالم العربو ،ستالطُّ لغة يف : س الطّو

ا قبيلة طيئ ،ناجِنور و الطَّالت وقد نفى الدكتور حسام سعيد النعيمي اإلبدال يف . 1وقد تكلمت

 نييالطائ أنّله بن رآه بعض احملدثني إبداال وعلَّإوال أراه من اإلبدال هلذا و«:فقال  "طست"كلمة 

نظريه  لوه على نظريه الرخو، والسني صوت رخوقد مالوا إىل الصوت الشديد وفض لبداوم

ا اللفظ إنّ الطائيني بسبب ميلهم إىل الصوت الشديد قد اقرو :ولكن ميكن أن يقال ،الشديد التاء

دليله يف و .2»كما فعل غريهم وال يعين ذلك إبداال صوت رخو إىلعلى حاله من غري تغيري المه 

ذلك أنّ هذه الكلمة معربة وقد تصرفت العرب فيها لذا ال تصح دليال على اإلبدال يف هلجات 

   .سني إىلمن غري تغيري التاء  "طست" كلمةقبيلة طيئ قد استعملت  ضف إىل ذلك العرب،

تاء قد أبدلت ون القبائل اليت نطقت بالكبني السني والتاء أصله ثاء فتهذا اإلبدال قد يكون و

ثاء من الكلمة األصلية ، والقبائل اليت نطقت بالسني قد أبدلت التاء إىلالثاء من الكلمة األصلية 

  .3ىل تاءسني وإ إىلاحلروف تغريا فهي تتحول  أكثرالثاء هي من ف سينا ،

   

                                                           
واملمتع . 269:، ص1969، 2أمحد حممد شاكر، دار العلم للماليني، بريوت، ط: املعرب، أبو منصور اجلواليقي، تح :ينظر -1

مادة  117/ 9، لسان العربو . 1/389م، 1987، 1فخر الدين قباوة، دار املعرفة، بريوت، ط: تصريف، ابن عصفور، تحيف ال
 .)طس(
 .153: الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جين، ص -2
 .475- 474 :ص سليمان السحيمي، إبدال احلروف يف اللهجات العربية، :ينظر -3



 النوادر كتاب يف واللهجية لصوتيةا الشواهد:                                       األول الفصل

 

53 
 

 :التاء كافاإبدال  .1-4

  :1وقال راجز من محري:أنشدين املفضل، قال : قال أبو زيد      

  اـوطَال ما عنيتنا إِلَيك    طَالَ ما عصيكَا 2يا ابن الزبريِ
  لَنضرِبن بِسيفنا قَفَيكَا

  :الشاهد 

فالتاء  ،3يف اهلمس، فأبدل الكاف من التاء ألا أختها "عصيت"وأصلها " عصيكَا"يف 

و مهموسان، إالّ أنّ الكاف خمرجه من أقصى احلنك والتاء  انفجارينيوالكاف صوتان شديدان 

فهما وإن كانا متباعدين يف املخرج إال أما  .4من التصاق رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا

و زعموا :"يف هذا يبمتفقان يف الصفات وهذا مصوغ كاف حلدوث اإلبدال ببينهما، قال أبو الط

أنّ من العرب من يبدل التاء يف مجيع الكالم كافا إذا مل تكن من نفس الكلمة حنو تاء النفس من 

ا جاء يف هذا النوع من ومم .5" قلت أنت: فَعلت وصنعت، وتاء املخاطب يف قولك: قولك

وأنا بك عريف، يريد  بك ظناً، سؤك: مسعت أعرابيا يقول آلخر:" أبو زيد قالدال ما ذكره اإلب

                                                           
اإلبدال، :ينظر" عنيتنا"مكان " دعوكَنا: "وباختالف يف رواية الرجز يف اإلبدال أليب الطيب اللغوي. 347: النوادر، ص: ينظر -1

 .106: يف اإلبدال واملعاقبة والنظائر، ص" عنيكَنا"و. 1/141أبو الطيب
 .3/202الشافية، هامش شرح : والزبري هو عبد اهللا بن الزبري بن العوام حواري النيب صلى اهللا عليه وسلم، ينظر -2
 .1/175مغين اللبيب، . 1/141اإلبدال، أبو الطيب، . 1/280سر صناعة اإلعراب، : ينظر -3
 .71-53: األصوات اللغوية، أنيس، ص: ينظر -4
 .1/140 اإلبدال، أبو الطيب، - 5



 النوادر كتاب يف واللهجية لصوتيةا الشواهد:                                       األول الفصل

 

54 
 

 :ولَكَحه يلْكَحه لَكْحا لَتحه يلْتحه لَتحا، :ويقال .1"سؤت بك ظناً، والعريف مبعىن العارف هاهنا

  .2 أي حبسةٌ ويقال يف لسانه حتلَةٌ وحكْلَةٌ ؛ إذا ضربه بيده،

أبدل من : قال  أبو احلسن األخفش، وفسر أبو علي الفارسي هذا اإلبدال استنادا إىل قول

وإن كان يف أكثر  أوقع الكاف موقعها: ملوضعني وإن شئت قلتالتاء كافا الجتماعها معها يف ا

أنت، ومررت به هو،  رأيتك: إلقامة القافية، أال تراهم يقولون االستعمال للمفعول ال للفاعل ،

 ومن مثَّ جاء. نواع يف أكثر األمر موقع اآلخرفيجعل عالمات الضمري املختص ا بعض األ

وذهب ابن جين . 3وإمنا يستحق اإلعراب بالعامل وإمنا ذلك ألن االسم ال يصاغ معربا، ،"لوالك"

أبدل " :فقال أبو علي إىل أنه من إبدال احلرف مكان احلرف إبداال تصريفيا، أستاذهمذهب 

 أَحسنك واهللا، :سحيم إذا أُنشد شعرا جيدا قال وكان الكاف من التاء ألا أختها يف اهلمس،

احترز به عن  واإلبدال التصريفي هو أن يأيت حرف عوضا عن حرف آخر، .4"أحسنت :يريد

 وإىل هذا ذهب أيضا ابن هشام .ما أنا كأنت :كقوهلم ،باإلنابة إبدال ضمري مكان ضمري

  .5وإنما الكاف بدل من التاء بدال تصريفيا: فقال نصارياأل

   

                                                           
 .1/142 اإلبدال، أبو الطيب، - 1
 .144-1/143، نفسهاملصدر  :ينظر - 2
 .85- 84: العسكريات، صاملسائل : ينظر -3
 .281-1/280سر صناعة اإلعراب، - 4
عبد العزيز رباح و أمحد الدقاق، دار : وشرح أبيات املغين، عبد القادر البغدادي، تح. 175-1/174مغين اللبيب : ينظر -5

 .3/348م، 1988، 2املأمون للتراث، لبنان، ط
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 :اءثإبدال التاء  .1-5

  :1قال السموأل

يفَنيِّالطَّ عالقَ بيلُل مزالرِّ ن    ِولَ قا يفَنالكَ عثيبِاخلَ ريت  

لٍّكُول مرِ نزقه ا قَمى اُهللاض   لَوو حنفَأَ كه املستم2 يت  

  :الشاهد

  ."تاخلبي": قولهيف  اتاءاء ثالإبدال 

:  حامت السجستاين عن األصمعي قالحدثين شيخ لنا من البصريني عن أيب: احلسنقال أبو 

، اخلبيثَ ادأر: فقلت ما اخلبيت«: أنشدت اخلليل بن أمحد قول السموأل وذكر األبيات فقال يل

  .3»ري فلم يكن عندي فيه شيءتالكل قُاء تاء، قال فلم مل يلليهود يبدلون من الثّ وهذه لغةٌ

، ولو كان أسأت العبارة، ألنك أطلقت من لغته أن يبدل الثاء تاء فعممت يف البدل: فقال

ون الثاء تاء يف ري يف الكثري، وأنت ترويه الكثري، وإنما اجليد أن تقول يبدلذلك للزمه أن يقول الكت

أظن أن هذا تصحيف ألن الشيء احلقري الرديء إمنا يقال له  قال أبو منصور، وأحرف منها اخلبيت

                                                           
لعريض وهو مضرب املثل يف الوفاء عند العرب، حصنه كان على رابية اليهودي أخوه سعية بن ا هو السموأل بن عريض عادياء -1

. 136-135:م، ص، سرية ابن هشا13-3/12األغاين : لترمجته، ينظر, مشرفا على تيماء يف أطراف الشام، بني الشام واحلجاز
 .107 -106:طبقات الشعراء، ص

واألصمعيات، . 28 -26: م، ص1951بريوت، دط، عيسى سابا، دار صادر، : شعر السموأل ابن عاديا، حتقيق وشرح -2
، باختالف يف 86:، دت، ص5لبنان، ط -عبد السالم هارون و أمحد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت: اختيار األصمعي، تح

 . 23 ، ضمن األصمعية رقم"ولو حك"مكان " إىل حك"، و"لكلّ"مكان و" بل لكل"رواية البيت الثاين 
 .347-345: النوادر، ص -3
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وكان اليهود يف بالد العرب يتكلمون . 1اخلتيت بتاءين، وهو اخلسيس فصحفه وجعله اخلبيت

العربية ولكنها مل تكن خالصة، بل كانت ممزوجة ببعض من العربية، ألم مل يتركوا استعمال اللغة 

ستعملوا يف صلوام ودراستهم، فكان من الضروري أن يدخل يف تركا تاما، بل كانوا ي يةربالع

   .2عربيتهم بعض العربية

م مع ما أظهرته البحوث يهذه لغة لليهود يبدلون من الثاء تاء، ال يستق: وقول األصمعي

وتلك قاعدة مطردة يف  ن الثاء يف العربية تقابل الشني يف العربية،إذ أ املقارنة يف اللغات السامية،

  .3مقارنات أصوات اللغات السامية

يف العربية إذا افترضنا أنّ الشاعر قد نزع يف نطقه  ى هذا كان األصل أن تبدل الثاء تاءاوعل

ية، فقد أدى انتشار هذه اللغة ملكن جاء احنراف يف نطق الشاعر من تأثري اللغة األرا ،إىل لغته األم

لّ العربية، إذ وجد العربيون أنفسهم أمام هذه اللغة الشعبية اليت على األلسنة إىل تقلص ظ

اكتسحت كل صدر آسيا فكان من السهولة أن يتعاملوا ذه اللغة بدال من لغتهم األصلية، ألنّ 

   .4هذين اللغتني قريبتني من بعضهما قربا شديدا

                                                           
 ). خبت(  2/474ذيب اللغة، ). خبت( 2/28اللسان : ينظر -1
، 2مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، الشريف أمحد إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: ينظر -2

 .245: ، ص1965
وفصول يف فقه العربية، رمضان . 254-243: ، دت، صتاريخ اللغات السامية، ولفنسون، دار القلم، بريوت، دط: ينظر -3

؛ اللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العربية، رابني، 47:، ص1999، 6عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط
  .248:ص

 .29: فصول يف فقه العربية، ص: ينظر -4
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  :إبدال الياء جيما .1-6

  :1األبيات لبعض أهل اليمنأنشدين أبو الغول هذه : قال املفضل

جتجح قَبِلت تإِنْ كُن با ري    يك بِجأْتي جاحالُ شزفَالَ ي  

جتزي وفْرني اتهن رأَقَم  

"جاحإذا الغراب صوت  احلمار وبعض أصوات  البغل و صوت: شحيجلاحلمار، وا": ش

حاج .أسنوالش :2رفع الصوت، وهو بالبغل واحلمار أخص.  

محار ّات أي ّاق، ورجل : الصياح، وقد استعري للحمار: النهيت والنهات": تنها"و 

يريد وفريت،والوفرة بفتح السكون، الشعر إىل ": وفْرتج"و .حيرك": ينزي"و 3.حارّات أي ز

  .4شحمة األذن

  :الشاهد

  ، 5"يب"و "وفريت"و "حجيت"يما أراد ـاء جـل اليفأبد" وفرتج" و" بِج"و" حجيت "يف قوله

                                                           
 .456: النوادر، ص  -1
 .)شحج(  305-2/304اللسان، : ينظر - 2
 .)ت(  2/101 ،اللسان: ينظر - 3
 .288-2/287 ،شرح شافية ابن احلاجب .456 : النوادر، ص -4
اللسانيات اجلغرافية . 288-2/287 ،شرح شافية ابن احلاجب. 1/261 ،و اإلبدال، أبو الطيب. 456: النوادر، ص: ينظر -5

املمتع يف . 1/177سر صناعة اإلعراب، . 111: ، ص2013يف التراث اللغوي، عبد اجلليل مرتاض، دار هومه، اجلزائر، دط، 
 29:القلب واإلبدال، ص. 10/50فصل، شرح امل. 4/29 ،مقاييس اللغة. 143-1/117 ،جمالس ثعلب. 1/355 ،التصريف

 ".يا رب"مكان  "ال هم: " برواية
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وناس من بين سعد وحنظلة،  ىيء،ط عة وناس من متيم ولقضا وهي العجعجة  اللهجةونسبت هذه 

  .إىل بعض أهل اليمن هنا ونسبها أبو زيد، 1ميوفق

أما  «: جة قلب الياء جيما، سواء كانت مشددة أو خفيفة، أو يف الوقف قال سيبويهعوالعج

ني بناس من بين سعد فإنهم يبدلون اجليم مكان الياء يف الوقف ألا خفية، فأبدلوا من موضعها أ

و مسعت بعضهم .علي: لج، يريدونعمتيمي، وهذا : ذا متيمج، يريدونه: احلروف، وذلك قوهلم

اجليم أبني حرف وسيبويه هنا ربط هذا اإلبدال بالوقف ذلك أنّ  .2»..عرباينٌّ: عربانج يريد: وليق

  .الياء يف الوقف من حرفوأوضح 

والذي يسهل إبدال الياء جيما هو إحتادمها يف املخرج، وهو الغار أو سقف احلنك الصلب، 

األول صوت أقرب إىل الشدة منه إىل وكوما جمهوران، وإمنا ختتلف اجليم عن الياء يف أنّ 

 من  أمكن االنتقال وهلذا ،3الرخاوة، يف حني الياء من األصوات املتوسطة الشبيهة بأصوات اللني

الياء إىل اجليم هلذه العالقة، والنطق باجليم أقوى من النطق بالياء، فالذين قلبوا الياء جيما هم من 

                                                           
املقتبس من اللهجات العربية، حممد سامل حمسن، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة . 1/375اللهجات العربية يف التراث : ينظر -1

املقتضب يف هلجات العرب، حممد رياض كرمي، جامعة األزهر، مصر، . 29: ، ص1986والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
ثرها يف العربية املوحدة، غالب فاضل املطليب، منشورات دار الثقافة والفنون، العراق، دط، هلجة متيم وأ. 132: ، ص1996
 .124: والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين، ص. 98: ، ص1978

 . 4/182الكتاب  -2
 .132: فصول يف فقه اللغة، عبد التواب، ص. 111: يف اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر -3
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البدو، إذ قد تلجأ تلك القبائل إىل االنتقال بالصوت من صفة اليسر إل صفة العسر قصد التفخيم 

  .1يف الكالم

أنّ الكالبيون  دى أبو زيووهناك عكس ظاهرة العجعجة؛ أي إبدال اجليم ياء، فقد ر

وهو الذي جيعل للماء  ،الصهري والصهاري :بنو متيم يقولونو  ،الصهريج والصهاريج :يقولون

   . 2رةجة للشريهم شضوقال بع جيتمع فيه، 

حلجاز، وجند وسواحل وهذه الظاهرة تشيع يف عصرنا احلاضر يف مناطق كثرية من العراق وا

أهل بغداد جيمع  مسيد، وبعض: يف دجاجة، ويف مسجد ال، وديايةجيف رِ رِيال:اخلليج، كقوهلم

  .3رجال على رياجيل

فالعريب مييل إىل السهولة واليسر يف الكالم فلذا يكيف الكلمات ليعمل اللسان يف مستوى 

  . واحد اقتصادا للجهد العضلي املبذول أثناء النطق

  :إبدال الظاء ضادا  .1-7

  : 4قال دكَين: قال أبو زيد

                                                           
 .111: يف اللهجات العربية، ص. 1/376اللهجات العربية يف التراث : ينظر -1
 .1/261اإلبدال، أبو الطيب، . 29: القلب واإلبدال، ص: ينظر -2
 .133-132: فصول يف فقه العربية، عبد التواب، ص. 127: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين، ص: ينظر -3
سالمي من شعراء الدولة املروانية، مدح عمر بن عبد العزيز فأعطاه ألف درهم من ماله، له مي، شاعر إهو دكني بن رجاء الفقي -4

. رجز يف مدح مصعب بن الزبري، والوليد بن عبد امللك، والفقيمي نسبة لفقيم بن دارم، وهو غري دكني بن سعيد الدارمي التميمي
 .123:طبقات الشعراء، ص: ينظر
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    فْسن تو فَاض نيع ئَت1فَفُق  

: وال يقال: قال األصمعيإذا خرجت نفسه، : اظًوفَ وظُفُا و يظًيفَ يظُفاظ امليت يفَ :يقال

  .2فاظت وفاضت نفسه و فاظ الرجل : ضت ، وإمنا يقالفاظت وال فا

 ،فاضت نفسه :قضاعة ومتيم وقيس يقولون طيئ يقولون فاظت نفسه، و فأهل احلجاز و

، فاظت نفسه، بالظاء لغة قيس، و بالضاد لغة متيم: فاضت دمعته، وقال أبو زيد و أبو عبيدة :مثل

فاظت نفسه بالظاء إال بين ضبة فإنهم يقولونه : وروى املازين عن أيب زيد أنّ العرب تقول

  .3بالضاد

الضاد، ويظهر مما قالوا فهذه مناظرة أخرى بني صوت رخو وهو الظاء و نظريه الشديد وهو 

تنتمي إىل بيئة متيم البدوية، وأنّ الظاء تنتمي لبعض من قيس ممن تأثروا بالبيئة " الضاد" الرواة أنّ

ؤيد ذلك قول ، وياية أبو زيد هي األقرب إىل الصحةوجند رو احلجازية، أو ألهل احلجاز أنفسهم،

وحكى عن أبو عمرو  ،طنه من الطعامي هو الذي  انتفخ بأ" الضروري"ابن سيده حني حتدث عن 

إذن  .4بالظاء وأبو عمرو ثقة وأبو زيد أوثق منه" اظروري"بالطاء، ورواية أيب زيد " اطروري"

بداوم، واحلضر نطقوا  مئليالفالبيئة هي فرضت نفسها هنا فالبدو نطقوا بالصوت الشديد 

  .مالئمة حلضارمبالصوت الرخو 

                                                           
 ) .فيظ( 7/453اللسان : ينظر. بيت، اجتمع الناس وقَالوا عرسو صدر ال .578: النوادر، ص -1
 .)فيظ(  7/453اللسان،  .2/268و اإلبدال، أبو الطيب،  .91 -3/90املنصف، ابن جين، : ينظر -2
 . )فيظ(  7/454اللسان، . 59: اإلبدال واملعاقبة، ص. 2/268واإلبدال، أبو الطيب، . 577:النوادر، ص :ينظر - 3
 . 430 -429: و إبدال احلروف يف اللهجات العربية، ص. 92: يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص: ينظر - 4
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 :إبدال النون ميما  .8-  1

 :1وقال األشعر الرقَبان اَألسدي: قال أبو زيد

  عِ قُدام ضراتها املُنتشر    كَأَنك ذَاك الَّذي في الضرو

هِمأْتت لَم مى القَودتا نإِذَا م   راحلُم كتلَدو قَد ك2كَأَن  

فقال هو النغر يقال أَنغرت الشاة وأَمغرت إذا  سأَلْت عن معىن البيت أعرابيا: قال الرياشي

يقول فإذا حلبت الشاةُ كان أول شخبة تشخبها يف األرض خمافة أن تكون نغرا . خرج لبنها أمحر

أنّ الشاة والناقة تربك على ندى فيخرج اللنب : وزاد املبرد عن الزيادي عن األصمعي. 3فاسدا

. ويقال أنغرت وأمغرت وشاة منغر وممغر. ر أحمر فيقال لذلك الداء النغر و املَغركقطع األوتا

  .4اإلنغار واإلمغار، واالسم النغر واملغر: فإذا كان ذلك من عادا فهي منغار وممغار واملصدر

، فاملصوغ 5"ربتها هلا يف املخرجامليم بدلٌ من النون ملقا: "وفسر املبرد هذا اإلبدال فقال

دوث التبادل بينهما هو قرما يف املخرج فامليم صوت شفوي أنفى حالصويت الذي أدى إىل 

                                                           
: ينظر. قتل عمرو بن هند أخاه، فسرق ابنني له فذحبهما. هو الرقبان األسدي شاعر جاهلي امسه عمرو بن حارثة بن ناشب -  1

  .19: ، ومعجم الشعراء، ص58:املؤتلف، ص
 .290: النوادر، ص -2
 .291: املصدر نفسه، ص: ينظر -3
، اإلبدال، أبو الطيب، )مغر( 5/339، مقاييس اللغة، )نغر( 5/224 -)مغر( 5/182، اللسان، 292: النوادر، ص: ينظر -4
 .99: ، اإلبدال واملعاقبة، ص2/437
 .291: النوادر، ص -5
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جمهور مائع، أما النون فهو صوت جمهور مائع، فهو كامليم متاما غري أنه يفرق بينهما أنّ طرف 

  .1اللسان مع النون يلتقي بأصول الثنايا العليا

: تت عدة نصوص أنّ العرب حتول النون إىل ميم منها ما أورده ابن السكيت فقالوقد أثب

أُبدلَت امليم من النون فيما حكاه : أما ابن عصفور فيقول. 2احلُالَنُ واحلُالَم، وهو اجلدي الصغري

ل أي جبلَه، وهو يطيفُه وال يقا" طامه"و" طانه اهللا على اخلري: "يعقوب عن األمحر من قوهلم

  .3أنّ النون هي األصل علىفدلّ ذلك ". يطيمه"

ويقال . يقال للحية أمي وأين، واألصل أَيم فخفِّف حنو لَين ولَين وهين وهين: وقال األصمعي

أن يتكلم : اخلَمخمة واخلَنخنةُ: وقالوا. 4الغيم والغين، وقال بعضهم الغني إلباس الغيم السماء

  .5ل خبياشيمه كأنه خمنون من التيه والكربالرج

امليم تكون بدال من النون يف «: وقد أُبدلت النون ميما إذا سكنت وبعدها ياء، قال سيبويه

من هذه النصوص يظهر أنّ النون هي اليت تتحول . 6»عنرب وشنباء وحنومها إذا سكنت وبعدها ياء

ىل الصوت الشفوي األنفي، وهذان الصوتان من إىل ميم وهذا يعين حتول الصوت اللثوي األنفي إ

  .األصوات املتوسطة

                                                           
 .58: صاألصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، : ينظر -1
 .78: القلب واإلبدال، ابن السكيت، ص: ينظر -2
 .394-1/393املمتع يف التصريف، : ينظر -3
 .177: القلب واإلبدال، ابن السكيت، ص: ينظر -4
 ).مخر( 12/191، واللسان، 2/438اإلبدال، أبو الطيب، : ينظر -5
 .4/240الكتاب،  -6
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  : نونا اهلمزة إبدال .1-9

: راوي وصنعاينٌّ، قال أبو احلسن: وقالوا يف رجل من راء وصنعاء:" قال أبو زيد 

راينٌّ وصنعاينٌّ، فيعوض النون من اهلمزة اليت هي ألف يف احلقيقة، كما عوض : وبعضهم يقول

إذا أمرت بالنون اخلفيفة ؛ألن التنوين ) رأيت زيداً واضرباَ(األلف يف الوقف إذا قلت  منها

ني فإذا ضارع شيء شيئا ملناسبة بينهما واللّ لسكونه، والغنة اليت خترج معه يشارك حروف املد

نونا عند أبو الواو اشتقاق اسم املكان بإبدال واملالحظ يف  هذا القول اختالف  .1"ضارعه اآلخر

لت من دمل نر النون أب «:و قد علل أبو علي ذلك بقوله. 2نونا عند األخفشاهلمزة زيد، وبإبدال 

وهم ) مواقد( :وقد رأيناهم أبدلوا الواو من النون يف قوهلم: اهلمز يف غري هذا املوضع، قال

لنون يف راينّ و صنعاينّ بدل إنّ ا: ، فلما رأيناهم أبدلوا الواو من النون، قلنا)من واقد:( يريدون

  . 3»، وال النون من اهلمزةومل نرهم أبلوا اهلمزة . من الواو

من حذاق أصحابنا من يذهب إىل أنّ النون يف و:"وذهب ابن جين مذهب أستاذه فقال

ي اوِعنن األصل صأصنعاينّ وراينّ إمنا هي بدل من الواو اليت تبدل من مهزة التأنيث يف النسب، و

وبهاوِراقد: يف قولكن النون هناك بدل من هذه الواو، كما أبدلت الواو من النون وأ ،يمو ...

، وإمنا ذهب من ذهب قال ألنه مل ير النون أُبدلت من اهلمزة يف غري فالنون بدل من بدل من اهلمزة

                                                           
 .542: النوادر، ص - 1
وشرح املفصل، . 3/335املقتضب، : اهلمزة نونا، أم إبدال الواو نونا؟ ينظرلقد اختلف النحاة يف هذا اإلبدال هل هو إبدال  - 2

   .568:التكملة، ص. 4/964شرح الكافية الشافية، . 2/54شرح شافية ابن احلاجب، . 69 -2/68املقرب، . 10/36

 .1/159املنصف،  - 3
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بدليل التصغري، وقول ابن فأبو علي الفارسي وابن جين ذهبا إىل أن النون أبدلت من الواو . 1" هذا

ن صنعاء اشتق م الذي صنعاينّ النون يف يقصد أن" من اهلمزةفالنون بدل من بدل ":جين 

  . وتصغريها صنعاوي ، فبدل اهلمزة هو الواو

لو أجاز مجيز أن  :"فيقولمن اهلمزة  النونولكن جند أبو علي بعد زمان يعود ويجيز إبدال 

ون يف صنعاينّ، وراينّ بدال من اهلمزة لكان وجها ، ألن الغرض أن يزول لفظ اهلمزة مع تكون الن

  .2"فجاز أن تبدل اهلمزة نونا لتقارب بعض هذه احلروف من بعض. ياءي اإلضافة

أُبدلت واوا، مث أُبدلت الواو نونا، أي مل تبدل اهلمزة اهلمزة  أنّ :وتفسري هذا اإلبدال هو 

مقاربة بني اهلمزة والنون ، فالنون من الفم واهلمزة من أقصى احللق، نونا مباشرة ألنه ال توجد 

  .وإمنا النون تقرب الواو يف املخرج فأُبدلت منها 

  :إبدال الياء ألفا .10 -1

  :الشاهد األول  -

  :3وقال راجز من محري:أنشدين املفضل، قال : قال أبو زيد      

  ما عنيتنا إِلَيكاوطَال     يا ابن الزبريِ طَالَ ما عصيكَا

  لَنضرِبن بِسيفنا قَفَيكَا
                                                           

 . 2/441 سر صناعة اإلعراب، - 1
 .1/160املنصف،  -2
اإلبدال، :ينظر" عنيتنا"مكان " دعوكَنا: "وباختالف يف رواية الرجز يف اإلبدال أليب الطيب اللغوي. 347: النوادر، ص: ينظر -3

 .106: يف اإلبدال واملعاقبة والنظائر، ص" عنيكَنا"و. 1/141أبو الطيب
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  : الشاهد

: مع اإلضافة إىل الكاف، قال أبو علي" قَفَاكَا" قَفَيكَا، واألصل" إبدال الياء ألفا يف قوله

: يف اإلضافة ، فإمنا أَبدلت كما أبدلت األلف منها، فيمن قال) قفا(فأما إبدال الياء من األلف يف "

كما تبدهلا هذيل . 1"عليك وإليك وقد أطرد هذا يف بعض لغات العرب: رأيت هذان، وقالوا أيضا

  :2عند اإلضافة إىل ياء املتكلم حنو قول أبو ذؤيب اهلذيل

           مقُوا هلَواهنوأع قوا هويبس    عرصبٍ منكُلِّ جموا ولرخفَت.  

هواي فأبدل من : لغة هذيل يريد "هوي:"ذؤيب ألوالده ، وقوله و هذا البيت من مرثية أبو

األلف ياء لوقوعها موقع كسرة  وال ميكن للكسرة فيها، وهكذا تفعل هذيل مع كل مقصور الياء 

  .3إذا أضيف إىل ياء املتكلم

ياًء وقَفَيك ،بإبدال األلف :"أما اخلليل فقد نسب هذا النوع من اإلبدال إىل قبيلة طيئ فقال

  ".4لغة طيئ

  

   

                                                           
 . 85: ، ص2002علي جابر املنصوري، دار الثقافة، عمان، دط،: تح املسائل العسكريات، أبو علي الفارسي، - 1
 .1/2، 1965جمموعة أشعار لشعراء هذيل، الدار القومية، القاهرة، دط،  ديوان اهلذليني، - 2
 .3/33شرح املفصل. 85:واملسائل العسكريات، ص. 429-4/428واخلزانة، . 3/202شرح الشافية،: ينظر -3
 .222/ 5 العني، - 4
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  :الشاهد الثاين -

  :1قال أبو النجم          

عيجاهي ولُوما الَ تمع تا بِني           

  .2وجاء يف ديوانه يا ابنة عما ال تلومي واهجعي

  :املعىن

  :3خياطب الشاعر امرأته أم اخليار، وهي بنت عمه فيقول

 اراخلَي أُم تحبيقد أَصعدت    ِعنأَص لَم ا كُلَّهتند لَيع  

  :4وزاد الرياشي

        أَلَم يكُن يبيض لَو لَم يصلَعِ       

ال تلوميين على صلع رأسي، فإنه كان يبيض لَو لَم يصلَعِ، والصلع خري من : فهو يقول هلا

  .5واملراد اطمئينالنوم بالليل  خاصة؛ : واهلجوع. البياض

  :الشاهد

  حيث أبدلت الياء ألفا كراهة اجتماع الكسرة والياء ألما مستثقلتان، " يا ابِنةَ عما"يف قوله 

                                                           
أبو النجم هو الفضل بن قدامة العجلي بن بكر وائل، أحد رجاز اإلسالم املتقدمني يف الطبقة : ، والراجز180: النوادر، ص -1

 .1/103اخلزانة . 2/602الشعر والشعراء : هو أبلغ من العجاج يف النعت، ينظر: األوىل، قال أبو عمرو بن العالء
حممد أديب عبد الواحد جهران، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، : وشرحه وحققهديوان أيب النجم العجلي، مجعه : ينظر -2

 .259: م، ص2006دط، 
 .137، 127، 1/85الكتاب . 3/61اخلصائص . 1/359اخلزانة : ينظر -3
 .181النوادر، ص : ينظر -4
 .366-1/364اخلزانة : ينظر -5
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عما منقلبة عن ياء املتكلم وهذه لغة قليلة على حد قول "واأللف املثبتة يف " يا ابنة عمي"فهو أراد 
  .1ابن هشام

  : الشاهد الثالث -

 :2بن جرموزِ بن عبد مشس قال نفَيع

  3إِلَى أُما ويروِينِي النقيع    أُطَوف ما أُطَوف ثُم آوِي

  :الشاهد

فأبدل األلف مكان الياء ألنّ ما قبل ياء املتكلم " أمي"وأصلها " إِلَى أُما"الشاهد فيه  

. 4مفتوح، وهذا يكون يف النداء وال جيوز يف غري النداء، إالّ أن يضطر شاعر وقل ما جاء يف الشعر

اء كما قلنا والفتحة الطويلة يف غري الند -ياء املتكلم -وحصل التبادل هنا بني الكسرة الطويلة

كما " إِلَى أُما"كذا أنشدنا أبو العدرج « : ضرورة، وجاء يف النوادر حول هذا البيت قول املفضل
                                                           

حممد عبد اخلالق عضيمة، جلنة : املقتضب، املربد، تح. 2/214 الكتاب. 227-226: قطر الندى وبل الصدى، ص: ينظر -1
حممود حممد : ابن الشجري، هبة اهللا احلسن العلوي، تح ،األمايل. 4/252م، 1994، 3إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، ط

: ألشبيلي، تحشرح مجل الزجاجي، ابن عصفور ا. 2/238احملتسب . 2/295م، 1992، 1الطناحي، مكتبة اخلاجني، مصر، ط
العسكريات، . 4/302اهلمع . 2/12شرح املفصل . 2/725صاحب أبو جناح، دار الكتب العلمية، لبنان، دط، دت، 

 .101:ص
يقال له نفيع ونقيع، وذكره اآلمدي باسم نقيع بن جرموز العبشمي، من عبد مشس بن ربيعة بن زيد مناة بن متيم، وهو شاعر  -  2

عبد الستار فراج، مطبعة املنار، القاهرة، : املؤتلف واحملتلف، اآلمدي، تح: ينظر. النقيع نسبة للبيت الشاهدجاهلي ويروى أنه مسي 
النوادر، : ينظر. أما يف النوادر فقال أبو حامت هو النفيع، أما أبو احلسن فقال هو النقيع وهو الصواب. 300: م، ص1961دط، 

  .180: ص
 .180:النوادر، ص -3
م، 1980، 1السيد إبراهيم حممد، دار األندلس للطباعة والنشر، القاهرة، ط: ئر الشعر، ابن عصفور اإلشبيلي، تحضرا :ينظر -4

، شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، حممد حسن الشراب، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2/53، اهلمع، 216:ص
 ).أىب (  15/10، اللسان، 2/106م 2007، 1ط
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لقد ألزمت الضرورة الشعرية حصول هذا اإلبدال الستقام الوزن  .1»"يا أَبِي"موضع " يا أَبا"يقال 

  .يف البيت 

  :الشاهد الرابع -

  :ر على إبدال الياء ألفا مبينا أنّ الثقل هو سبب ذلك، قالوأورد أبو زيد شاهدا آخ

 :2وقالت امرأة من بين سعد جاهلية ومل أمسعها من املفضل

  و هلْ جزع أَنْ قُلْت يا بِأَبا هما    وقَد زعموا أَني جزِعت علَيهما

  :الشاهد 

يقال بِأَبا أَنت وأُمي فاستثْقَلُوا :" أبو زيد بقوله فأبدلت الياء ألفا للثقل و فسره" بأبا"يف قوله 

 . 3"الياء مع الكسرة قبلها ففتحوها

وقوله استثقلوا الياء مع الكسرة قبلها هو قصور لوجود كسرة بني الياء والباء لكن االستثقال 

أو قصرية " يبأ: "هو يف الكسر ذاته إذا قُورِنَ بالفتح سواء كانت الكسرة طويلة، كما يف قوله

فالعريب مييل إىل . 4لذلك أبدلوها ألفا طلبا للخفّة وهروبا من الثقل، وهذه أحد أسباب اإلبدال

                                                           
 .180:ر، صالنواد -1
 .365: ، صاملصدر نفسه: ينظر -2
 الصفحة نفسهااملصدر نفسه،  -3
 .364نفسه، : ينظر - 4
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اقتصاد اجلهد العضلي املبذول أثناء النطق، وعمل اللسان يف الفتح يكون بشكل مستو، على 

  .عكس عمله يف الكسرة

  :الشاهد اخلامس -

  : 1اليمن قال املفضل وأنشدين أبو الغول لبعض أهل

  طَاروا علَيهِن فَشلْ علَاها    أَي قَلُوصِ راكبٍ تـراهـا        

  ناجِيةً  وناجِيا أَبـاهـا    واشدد بِمثْنى حقَبٍ حقْواها         

، "فشلْ عالها"يقال طار القوم أي نفروا مسرعني،و": طاروا"الناقة الشابة ،": القلوص"

  .  2ارتفعوا على إبلهم: شال الشيء شوال إذا ارتفع، واملراد :يقال

  :الشاهد

 وهذه لغة بين. أبدلت الياء الساكنة املفتوح ما قبلها ألفا" عليها"، أراد "عالها"يف قوله 

فهذه . أخذت الدرمهان واشتريت الثّوبان، والسالم عالكم: احلارث بن كعب، فهم يقولون

هذا أباك يف : وأما أباها فيمكن أن يكون أراد أبوها فجاء به على لغة من قال. األبيات على لغتهم

  .3وزن هذا قفاك

                                                           
 . 458 -457: و ص 259: النوادر، ص  - 1
 .200 -3/199اخلزانة، : ينظر - 2
 .259: النوادر، ص: ينظر - 3
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سألت أبا عبيدة عن هذا الشعر فقال يل انقط  ":ويف موضع آخر من النوادر، قال أبو حامت  

 و كأنّ أبا عبيدة يطعن يف  املفضل، كونه كويف وال خيفى علينا. 1"عليه، هذا من قول املفضل

، ولكن املفضل الضيب ثقة ولو مل يكن بني املدرستني البصرية والكوفية  آنذاكالصراع القائم 

    .كذلك ملا أخذ عنه أبو زيد، ونظن سبب هذا الطعن مذهيب

  :الشاهد السادس -

  :2أنشدين املفضل لرجل من بين ضبة هلك منذ أكثر من مائة عام: قال أبو زيد

 فا اَألنهنم رِفا          أَعاننيو الع    اانيا ظَبهبأَش انرخنوم  

، يريد 3﴾ واسأَلِ الْقَريةَ ﴿:اسم رجل، أراد منخري ظَبيان، فحذف كما قال تعاىل" ظبيان"

  .4أهل القرية

  : الشاهد

املسبوقة بفتحة حيث جاء املثىن املنصوب باأللف بدال من الياء الساكنة " والعينانا" يف قوله

وهو مفِْسد، وال جيوز فتح " العيننيِ" إنما هو " العينانا: "و أخطأ يف قوله": قال أبو حامت .5قصرية

                                                           
 . 458، النوادر: ينظر - 1
 .168: ، صنفسه: ينظر - 2
 .82: سورة يوسف، اآلية - 3
 .168: النوادر، ص :ينظر - 4
ضرائر الشعر، ابن عصفور،  .533:إبدال احلروف يف اللهجات العربية، ص ،705، 1/489سر صناعة اإلعراب، :ينظر - 5

 . 218: ص
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هنا إنما  ئفالشاعر مل خيط. 1"لكان على لغة بين احلارث بن كعب" العينان" ولو قال. النون خاصة

  . اء لكوا واقعة موقعهافأجرى األلف جمرى الي الضرورة الشعرية أملت عليه ذلك

  :الشاهد السابع -

  :2قول الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي

  بسلٌ علَيك ملَاميت و عتـايب    بكَرت تلُومك بعد وهنٍ في الندى             

  علَي وعـابِوكَفَاك من ابة    أَأَصرها وبني عمي ســاغب               

أي عجلَت، ومل يرِد بكور الغدو، ومنه باكورة الرطب والفاكهة، للشيء " بكرت:" قوله

السخاء : أي أعجلُ ذلك وأُسرِعه، والندى: أنا أُبكِّر العشية فآتيك: املتعجل منه، وتقول

  . 3حرام عليك": بسل عليك"واإلعطاء، و

  :الشاهد

  . حيث أبدل الياء الساكنة املسبوقة بفتحة قصرية إىل ألف مد" عيب"أي " ابِعو" قولهيف  

إنَّ الرجز : وقال بعض العرب: ومن الشواهد النثرية يف هذا النوع من اإلبدال قول أبو زيد

  .4ارتعاد مؤخرة البعري عند النهوض: لَعاب أي لَعيب، والرجز

                                                           
 .169: النوادر، ص: ينظر - 1
 .145: ، صالنوادر - 2
 . 2/279، و األمايل، القايل .144: ، صالنوادر: ينظر - 3
 . 280/ 2، األمايل و. 146: النوادر، ص: ينظر - 4
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 :الشاهد الثامن -

 :1عمرو بن ملْقَطقال 

  وإِنْ حاديه 2إِنْ متغناةً    مث غَدت تنبِذُ أَحراَءها

 :الشاهد

ألا اسم مفعول من  3الياء ألفا تقلبو " متغنيةً " ، قُلبت الياء ألفًا، وهي "متغناةً " يف قوله 

  .4غَنى يغني، واألحراد واحدها حرد وهو الغيظ والغضب

 :الواو مهزةإبدال   .1-11

 :5أنشد عوف بن دروةَ يصف اجلراد

  أَو مثْلَ ميشارٍ حديد احلَرفَين    تنحي على الشمراخِ مثْلَ الفَأْسين

فَنيحي قف هبصنم هبصأَن  

 .اجلراد حني يطرنَ وقيل الفرس": احلنيفان"

   

                                                           
 .57: معجم الشعراء، ص: هو عمرو بن نعامة بن غياث بن ملقط الطائي، شاعر جاهلي، ينظر -1
 . 268: النوادر، ص: وضعت احلركات الفتحة والضمة بالتنوين على احلرف األخري وكتب فوقه، ينظر -2
 .269: النوادر، ص -3
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -4
 .241-240: النوادر، ص -5
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 :الشاهد

يقال منشار ومئْشار وميشار، «: قال أبو احلسن). مفْعال(، فهو على وزن "ميشار"يف قوله 

 مئْشار فهو مفْعال والفعل منه مثل أحد: فمن قال منشار فهو مفْعالٌ والفعل منه نشرت، ومن قال

و وحد، الواو بدل من اهلمزة، وإنما صارت ياًء لكسر ما قبلها فهو يف بابه كميزان، وذلك أنّ 

تنزاًء، والفعل منه وي تبرِ ما قبلها قُللكَس هاو1».و.  

شرت، منشار، ومئْشار وميشار وكلها على وزن مفْعال، أما الفعل فَن: جيوز يف كلمة ميشار

فوأَش ، ترشو و ،تريشم أصلها ار"ارشوقلبت الواو مهزة، مث قلبت " مواشري"وإذا مجعناها " م

الواو ياًء لكسر ما قبلها يف مثل قوهلم، أحد و وحد، وميزان من وزنت وعلى هذا تكون الكلمة 

 .ميشار موشار أَشرت : الفعل

على ما حصل الفعل بواسطته وهو نوعان مشتق وجامد، منشار اسم آلة يؤتى به للداللة "

، كما يف منشار وميشار ومئْشار، كما يأيت 2فاملشتق منه ما يصاغ من الثالثي ويأيت على مفْعال

معضد، واملعضد أقصر من السيف ذراع، وحنوه يعضد به : مثل قوله. على صيغة مفْعلَة ومفْعل

  .3"طَع الشجر أي يقْ

                                                           
 .242: النوادر، ص: ينظر -1
 .64: التطبيق الصريف، عبده الراجحي، ص: ينظر -2
 .427: النوادر، ص -3
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نطق الواو بعد احلاصل من لثقل الذي قلبت فيه الواء ياًء، وهذا ل" ميشار"شاهدنا  ففي

: قد أبدلت الياء من الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها حنو: قال العكربي. الكسر على اللسان

ة ميزان وميعاد، والعلّة يف ذلك أنّ الواو من جنب الضمة، فإذا سكنت ضعفت قليال، والكسر

قبلها من جنب الياء، وختليص الواو الساكنة بعد الكسرة ثقيل جدا فجذبتها الكسرة إىل جنبها 

  .1وكان ذلك أخف على اللسان

إذن فإذا كانت منشار هي األصل والدارجة يف االستعمال، فمئْشار وميشار مما قلّ استعماله 

  .يف الكالم وعد من النوادر

 :اهلمزة ياء إبدال .1-12

 :2قال الشاعر

  رِخوةَ اليد 3وتمشي العشايا اخلَيزلي    من الالَّت تمشي بِالضحى مرجحنةً

  :الشاهد

فوقعت اهلمزة بعد ألف " فَعائل'على وزن . فقد مجع العشية على عشايا" عشايا"يف قوله 

  :والم الكلمة ياء أصلها واو، فتكون كاآليتتكسريها وهي عارضة غري أصلية 
                                                           

، 1969مازن املبارك، املطبعة اهلامشية، دمشق، دط، : اللباب يف علل البناء واإلعراب، أيب البقاء العكربي، تح: ينظر -1
2/317 . 
وأساس . 2/478ويف املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، . مل ينسب أبو زيد البيت ألي شاعر 404: النوادر، ص -2

 .109:البالغة، ص
 ).خزر(  4/237اللسان، . 404: النوادر، ص: متشي مشية تشبه الظَّلْع، ينظر أياخليزري، يقال فالنة متشي اخليزلي؛  -3
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 . 1عشايا عشاًءا عشائَى  عشائي  عشايِي  عشايو 

إذا اجتمعت مهزتان يف الكلمة وكانت األوىل متحركة والثانية ساكنة تقلب ساكنة حرف ف

، فألنّ املصدر 2» ادإِيساوآسدت بينهما « : علّة من جنب األوىل عند تصريفها، حنو قول أبو زيد

يقتضي كسر اهلمزة وجب عندها قلب اهلمزة الساكنة ياء ملناسبة كسر اهلمزة ) اآسد إيساد(

 دبواعلم أنّ اهلمزتني إذا التقتا يف كلمة واحدة مل يكن « : وإىل ذلك أشار سيبويه فقال. 3األوىل

   .4»حد لزم التقاء اهلمزتني احلرفمن بدل اآلخرة، وال ختفف ألنهما إذا كانتا يف حرف وا

 :الواو مهزة إبدال .1-13

: ر فأنا أنبه نبها، و وبِهت له فأنا أَوبه وبها، ويقالوقالوا نبِهت لذلك األم« : يدقال أبو ز

 .5»ينسي بعد حني مل ينتبه له ما أَبهت لكَالَمك أَبها وهو أمر نبه وهو األمر

" أَبهت"فصارت  "تهبو" يف حيث قلبت الواو مهزة "تهبأَ": والشاهد يف كالم أبو زيد هو

  ."وبها"و" أَبها"واملصدر 

                                                           
يايل، العدد اخلامس واخلمسون، البحث الصريف يف كتاب النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري، شيماء زيدان عبد، جملة د :ينظر -1

 .43:ص
 .56: ، والقلب واإلبدال، ص517: النوادر، ص -2
 .43: البحث الصريف يف كتاب النوادر، ص: ينظر -3
 .3/552الكتاب،  -4
 .519: النوادر، ص: ينظر -5
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نسبت هلجة "و. 1وِشاح و إِشاح، وِسادة و إِسادة، وِلْدةٌ و إِلْدة: ومن أمثلة هذا القلب

ويقال ذأى البقل يذْأَى : فيما جاء عن األصمعي "جند"و الواو إىل أهل  "احلجاز"اهلمزة إىل أهل 

 .2"أي بلغة أهل احلجاز ويقول أهل جند ذوي يذوي ذويا 

من األمثلة السابقة يظهر لنا أنّ اهلمزة هي األصل يف الكلمات املذكورة، فيحصل التبادل 

بينهما ألنّ العريب يفر من اهلمزة وينفر منها إىل غريها، ذلك للجهد الكبري الذي يصاحب النطق 

  . خاوةا، وألا صوت شديد والواو صوت متسع املخرج، وهنا حيصل التحول من الشدة إىل الر

 :إبدال الياء الواو  .14 -1

 :3درة اض بنيري أنه عكّد السيأيب سع ، وقالقال عياض بن أم درةَ 

  4و الَ نسأَلُ اَألقْوام عهد املَواثقِ    نِناذالَ يحلُّ الدهر إالَّ بِإ حمى

 :الشاهد فيه

الواو املنقلبة ياء يف اجلمع، قال أبو احلسن ورواه ومن العرب من ال يرد " عهد املَواثقِ"

وهذا  ]عقد املياثقِ امواألقْ لُوال نسئَ[ عباس أمحد بن حيىي ثعلب،أخربنا بذلك عنه أبو ال« : الفَراُء

                                                           
 .57: القلب واإلبدال، ص: رينظ -1
 .138: املصدر نفسه، ص -2
، و عياض بن أم 113: معجم الشعراء، ص: جاهلي، وهو أحد بين ثعلبة بن سالمان بن ثعلب، ينظر: عياض بن درة الطائي -3

 .،4/537درة، اخلزانة، 
مكان " املياثق"، "عهد"مكان " عقد"، والرواية فيه 3/157، وأورد ابن جين البيت يف اخلصائص، 271:النوادر، ص -4
 .5/122شرح املفصل . 1/210، و شرح الشافية، "املواثق"مكان " املياثق"، 138:ويف إصالح املنطق، ص". املواثق"
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اليت هي واو  - أنّ فاء ميثاق« : وقد علل ابن جين ذلك. 1»شاذ، والرواية األوىل أجود وأشهر

للكسرة قبلها ياء، كما انقلبت يف ميزان وميعاد، فكان جيب على هذا ملا زالت انقلبت  -قْتثَو

املواثيق، كما تقول املوازين، : فتقول على قول اجلماعة: الكسرة يف التكسري أن تعاود الواو

 .2»واملواعيد

 أمحد علم الدين اجلندي رواية الشاهد بالواو القبيلة طيء، ومما يؤيد ذلك قول. وقد رجح د

هو عياض ابن درة وهو من طيء وقد هي أجود وأشهر، مث أنّ صاحب رواية الواو : ثعلب عنها

، طلبا للخفّة فمىت وجدوا 3ثرت الواو كتميم وهي قبائل بدوية مالت إىل الواو يف تلك الصيغآ

د وأشهر بالواو أجو" املواثق"فرواية .  4طريقها أو شبهة يف اإلقامة عليها، والتعلّل خبفّتها سلكوها

فأصل تلك " وثقت"من  "يثاقم"وهو شاذ خارج عن القياس ، فجمعها " مياثق" من روايتها بالياء 

  ".واو" "الياء"

  :القصرية احلركاتإبدال   .1-15

  :الضمة والفتحة .1-15-1

  :5قال رجل من بين فزارة

                                                           
 .271:النوادر، ص -1
 .3/158اخلصائص،  -2
 .407-1/406اللهجات العربية يف التراث، : ينظر -3
 .3/160اخلصائص، : ينظر -4
 .247: ص النوادر، -5
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  أَحزِمهذي غُسنات قَد دعانِي     هممل يلِوِطَ اننيفَ برفَ

" اتنجل مث يغسل أخرى يف ": غُسةُ يفتلها الرنا غُسلُ من الشعر، واحدمجيع رأسه اخلُص

  .1مث يرسلها مفتلة

  :األول الشاهد -

" غَسنات"حيث أبدلت الضمة فتحة، فقد روى أبو حامت " غَسنات"و" غُسنات: "يف قوله

فليس بشيء وذلك أنّ " غَسنات"فأما رواية أيب حامت ذي بفتح الغني والسني، وقال أبو احلسن 

العرب ال تقول للواحد إالّ غُسنةُ والصواب عندي ذي غُسنات تتبع الضم الضم ومن روى 

"اتنفأبدل من الضمة فتحة  :فجائز على" غُس اتنعلى غُس نسنِ مث جيمع الغةُ على غُسنمجع غُس

  .2خلفتها

مما جيعل اللسان يعمل يف مستوى واحد، وهذا " غَسنات"تمعت ثالث فتحات يف قول اجن

إذ ينتقل من الضم إىل الفتح وهذا فيه إجهاد ومشقة يف عملية " غُسنات"أخف من عمله يف 

  .اد يف اجلهد املبذول أثناء النطقالنطق، والناطق مييل بطبعه إىل االقتص

   

                                                           
 .12/110إميل بديع يعقوب،  معجم شواهد الشعر،. 12/32املخصص : وينظر. 247: النوادر، ص -1
 . 247:النوادر، ص: ينظر -2
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  :الشاهد الثاين -

 :1وأنشدين اَألسديون قال أبو زيد

  مذْ سنةٌ وخمسونَ عددا    عالَم قَتلُ مسلم تعبدا

 :الشاهد

 .2"نَوخمس"ن فكسروا امليم م" خمسونَ: "ولهيف ق

: وعذر الشاعر وعلّته أنه احتاج إىل حركة امليم إلقامة الوزن، فلم ير أن يفتحها فيقول

  :كان يكون بني أمرينخمسونَ، ألنه 

إما أن يظن أنه كان األصل فتحها مث أُسكنت، وهذا غري مألوف؛ ألنّ املفتوح ال يسكن  -

 .خلفّة الفتحة

 .3إنّ األصل السكون فاضطر ففتحها، وهذا ضرورة إنما جاء يف الشعر: وإما أن يقال -

إال أنّ ذلك نادر حبيث ال وربما حرك الساكن حبركة غري جمانسة حلركة احلرف الذي قبله 

  .4جيوز القياس عليه

                                                           
 .459:النوادر، ص -1
 .2/77واخلصائص، . 459: النوادر، ص: ينظر -2
 .1/86احملتسب، : ينظر -3
 .22:ضرائر الشعر، البن عصفور، ص: ينظر -4
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ولكن الضرورة الشعرية أملت كسر حركة امليم إلقامة  "سونمخ" "سونخم"فاألصل يف 

   .الوزن

  :اإلتباع 1-15-2

  :1قال البعيث

          ةثْرع دعى باُهللا الفَت شعني قَد      ْلمالش نم يتتاُهللا الش عمجي قَد2و       

    :الشاهد

وهو االجتماع، يقال مجع اهللا شملهم أي  "الشملَ"بتحريك امليم واألصل " الشملْ" يف قوله

ما مسعته : ، وقال أبو عمرو اجلرمياهللا شمله أي ما اجتمع من أمرهوفرق . ما تشتت من أمرهم

بفتح امليم إمنا فعل هذا ملا اضطر أتبع " الشملْ"قوله: قال أبو احلسن. 3يف هذا البيت بالتحريك إال

  :5يلُّذَاهلُ عٍبوأنشد أبو زيد البن رِ،  4الفَتحةَ الفَتحةَ

حون باوجإِذَا ت دعا متقَام    يما أَلبراًض تبا بِسدلاجل جلْعي  

  

                                                           
جرير و غسان السليطي وأعان غسان، فنشب اهلجاء  ن بشر بن خالد، وكان يكىن أبا مالك من بين متيم دخل بنيهو خداش ب -1

طبقات فحول .1/473الشعر والشعراء : ينظر. مسي البعيث لبيت شعر قاله: ويقال. بينه وبني جرير والفرزدق وسقط البعيث
 .535: الشعراء، ص

 204: ص النوادر، - 2
 .)مشل( 11/370 ،اللسان: ينظر - 3
 . 204: النوادر، ص - 4
 .2/38والبيت لعبد مناف بن ربع اجلريب يف ديوان اهلذليني، . 204: النوادر، ص -5



 النوادر كتاب يف واللهجية لصوتيةا الشواهد:                                       األول الفصل

 

81 
 

  : الشاهد

يريد «: قال أبو زيد. 1فكسر العني إتباعا حلركة الفاء ضرورة: ، يريد اجللْد"اجللدا": يف قوله

   .2»اجللْد، فأتبع الكسرة الكَسرةَ

  :3قال الراجزكما 

  الشغزبِي واعتقاال بالرجِلْ    علَّمنا أَصحابنا بنو عجِلْ

آخر، وإلقاؤه إياه  رجله برجل اعتقال املُصارعوهو . ضرب من الصراع": الشغزبِي"و

  .4شزرا، وصرعه صرعا، تقول صرعته صرعةً شغزبيةً

  :الشاهد

حيث نقلت حركة الالم إىل اجليم الساكنة قبلها للوقف، وهذا " رجِلْ"و" عجِلْ: "يف قوله

هذا حجة يف  فاعلم: "وقال أبو زيد يف هذه الشواهد .5التحريك من قبيل اإلتباع فليس بأصل

                                                           
 .3/174اخلزانة، . 2/333اخلصائص : ينظر -1
 .205: النوادر، ص -2
  : باختالف يف الرواية ونسب الرجز إىل أبا سوار الغنوي. 261: ص وشرح شواهد اإليضاح،. 205: النوادر، ص -3

     ْجِلطَفَاقَا بالرواص بِيذالن برش  
  194: صالتكملة : ينظر

 .11/200، املخصص )شغزب( 1/505اللسان : ينظر-4
. 1/363إليضاح إيضاح شواهد ا. 194:التكملة، ص. 261: شرح شواهد اإليضاح، ص. 2/335اخلصائص : ينظر -5

شواهد الشعر يف النحو العريب، نسرين بنت قاضي قمر الدين، رسالة دكتوراه يف اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم 
 .216: ، ص2008آباد، 
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من حرف الروي إىل احلرف الذي قبله للضرورة ففي كل الشواهد نقلت احلركة  ،1"اإلتباع

  .  الشعرية

  :اإلدغام -2

 :إدغام الواو يف التاء  .2-1

إني : ؟ فقالتةقَفْمالَك تأتني أهل الر: وقلت ألعرابية بالعيون بنت مئة سنة«: قال أبو حامت

مثل اتعدت . ت منهييحاست: بت من الشيءأَات: ويقال. أي أستحيفاق؛ خزى أن أمشي يف الرأُ

. أي احتشم: أبتاه، فبت الرجل أي أَحشمتأَأو: ويقال. من وقَيت و وعدت: األصلواتقَيت، و

 ةُمتخال: هو من الوعد، وقالوا: دناعمون الواو يف التاء بعدما يقلبون الواو تاًء، كذلك اتيدغ

انُلَكْوالت والتلَوصل هؤالء التاءات الواو، فقلبوا ، وأجلغري إدغام ألنّ اتا فيه أن يقولوا د كرهوع

اا، فكرهوا يف هذا التقلُّيفتنقلب واو دعتفتنقلب ألفًا، ويو دعفتنقلب ياًء، أو يات ،دعتفجاءوا ب ،

  .2»ينقلببالتاء، وهو حرف جلْد ال 

 :الشاهد

. يشتمل هذا القول على شاهدين األول إدغام الواو يف التاء والثاين إبداهلا منها من غري إدغام

" وقيت"و" أوبأت: "واألصل فيها" اتقيت"و" اتعدت"و" اتأَبت: "أما إدغام الواو يف التاء يف قوله

  ".الوعد"التؤبة و"واالسم " وعدت"و
                                                           

 . 205: النوادر، ص -1
 .145: املصدر نفسه، ص: ينظر -2
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فاًءا هلا، وملا كرهوا قلب الواو " الواو"، ووقعت "افْتعلَ"الثة على وزن جاءت األفعال الث

فتنقلب ألفًا، " ياتعد"فتنقلب ياًء، أو " ايتعد: "الساكنة إىل جنب حركة ما قبلها مثل قوهلم

 تب، وسبب ذلك أنّ التاء حرف ثا"افتعل"فتنقلب واوا، أبدلوها تاء مث أدغموها يف تاء " يوتعد"و

  :وجاء اإلبدال على الشكل التايل. ال ينقلب إىل آخر

 دعتلَ، أوعافْت  دعتات دعات  

      أبتأو  أبتات أبات 

      قَيتتأو  تقتات يتقات 

، 1اءذه الواوات اليت تكون يف موضع الفوأورد سيبويه هذا يف باب ما يلزمه بدل التاء من ه

ل أنّ هذه الواو تضعف ههنا بقد، من قعد، واتتعد، واتمود، متق: وذلك يف االفتعال وذلك قولك"

فصارت مبرتلة الواو يف أول ...إذا كان قبلها كسرة ، وتقع بعد مضموم و تقع بعد ياءفتبدل 

يزول وهذا كان ، يف لزوم البدل ملا اجتمع فيها، فأبدلوا حرف أجلد منها ال الكلمة وبعدها واو

  .2"أخف عليهم

                                                           
 .4/334الكتاب،  -1
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  -2



 النوادر كتاب يف واللهجية لصوتيةا الشواهد:                                       األول الفصل

 

84 
 

املصوغ الصويت هلذا اإلدغام أنّ التاء قريبة من الواو يف املخرج، فالتاء من أصول الثنايا،  و

والواو من الشفتني وجيمعهما اهلمس، فتقع التاء بدال منها كثريا لكنه مع ذلك غري مطرد، إالّ يف 

 .1"افتعل"باب 

فأصل هذه التاءات واو وقلبت دون " التوجل"و" التكالن"و" التخمة"أما اإلبدال يف قوله 

" التكالن. "ألا من الوخامة، يقال طعام وخيم إذا كان غري مرئي" ومخة"فالتخمة أصلها . إدغام

  .2"وولَج"أصله " التوجل"و. فأبدلت الواو تاًء" وكْالَنٌ"وكان أصلها " وكَلْت"أصله من 

 3:وفك اإلدغاماإلبدال من أحد املتضاعفني  -3

ن يتغري أبذلك ني يف الكلمة الواحدة ، و يكون ني املتماثلَالصوت بني اختالف حدوثُ  هي

اليت  األصواتحد أ إىل وأ، )ألف أوياء  أوواو ( صوت لني طويل  إىلني فَني املضعحد الصوتأ

؛ وسبب حدوث )والراءالم والنون وامليم لا(اللني وهي ما تسمى باألصوات املائعة  أصواتتشبه 

التقليل من اجلهد العضلي، وذلك  وكذلك ،األصواتيف نطق  والسهولةهو التيسري  اإلبدالهذا 

الصوتني من  حدأ بلاجلهد واملشقة على العكس مما لو قُ إىلف يؤدي ن النطق بالصوت املضعأل

فالتضعيف هو  ،4اللني أصواتاليت تشبه  األصواتصوت من  إىلصوت لني أو  إىلالتضعيف 

                                                           
 .82-3/80شرح شافية ابن احلاجب، : ينظر -1
 ).ولَج( 2/400، )وخم( 12/631واللسان، . 1/149، اإلبدال، أبو الطيب، 63-62: القلب واإلبدال، ص: ينظر -2
 ، ومبا أنين اعتمدت يف رساليت على استعمال املصطلحات الواردة عندوهو عند احملدثني ما اصطلحوا عليه باملخالفة الصوتية - 3

 .1/41احملتسب، . 1/236املقتضب، . 4/424، 4/417الكتاب، : ينظر. القدامى، أبقيت على املصطلح كما ورد عندهم
 .139: صإبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، : ينظر -4
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لم أنّ اع« :فقال "يف باب التضعيف"، وقد الحظ ذلك سيبويه السبب يف حدوث هذه الظاهرة

يكون من موضع  أن، وأنّ اختالف احلروف أخف عليهم من التضعيف يثقل على ألسنتهم

لَّلٌ وال يء فَعحنو ضرببٍ، ومل جيأال ترى أنهم مل جييئوا بشيء من الثالثة على مثال اخلمسة .واحد

فَعلَّلٌ إالّ قليال، ومل يبنوهن على فعالل كراهية التضعيف، وذلك ألنه يثقل عليهم أن يستعملوا 

ألسنتهم من موضع واحد مث يعودوا له، فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يدركوا يف موضع واحد وال 

    .»1تكون مهلةٌ، كرهوه و أدغموا

أما الدراسات اللغوية احلديثة فلم خترج على سمت القدامى، إذ ارتأوا أَنّ هذا التحول يدار 

، حيث أدرجوا هذا التحول يف باب التباين أو املخالفة الصوتية، )التخفيف(على مسوغ 

أو ، 2طقهمانزوع الصوتني املتماثلني أو املتقاربني إىل التباعد والتباين حتى خيف ن ويقصدون بذلك

  . 3اختزال املشدد والتعويض عنه مبد حركة السابق

  :، نذكر منهاالظاهرة جمموعة من الشواهد متثل هذه النوادرب اوقد ورد يف كت

   

                                                           
 . 217/ 4 الكتاب، - 1

. 70:ص، 1973، صاحل القرمادي، تونس :الطيب، تقدمي التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، البكوش :ينظر -2
عبـد   علـم الصرف الصـويت، و ، 330: ، ص1981 ،2أمحد خمتار، عامل الكتب، القاهرة، ط عمر ،دراسة الصوت اللغويو

رمضان، مطبعة املدين مبصر،  التطور اللغوي، عبـد التـواب. 435: ص ،1998، 1ط عمان،  عبد القـادر، دار أزمنة، اجلليل
 .41 :ص ،1983، 1ط
 .346: ، ص2004، 1الشايب فوزي، عامل الكتب احلديث، إربد، األردنّ، ط ،أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة  -3
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  : )املتماثلني(  املتضاعفنيإبدال  .3-1

  :والياء لواوا.3-1-1

  :1أنشدين املفضل لرجل من بين ضبة هلك أكثر من مائة سنة: قال أبو زيد

  يخزِي فُالَنا وابنه فُالَنا    إِنَّ لسعدى عندنا ديوانا

  :الشاهد

  .2"ديوانا" إبدال الواو ياء يف  

وقد جاءت الكلمة على وزن فان من دوعنت، والديوان مكسور ومجعه ال واألصل دو

  .3مجعه دياوين من ديانديوان فهو مبرتلة بيطار، وكان : دواوين مثل قرياط ودينار، ومن قال

وملا اجتمعت الواو والياء يف ديوان أبدلت الياء واوا، مث كرهوا التضعيف يف دوان، فأبدلوا 

خمرجه (ولعلّ السر يف إيثار صوت الياء هو طبيعته الصوتية فهو صوت جمهور  ،4ليختلف احلرفان

األخرى، كما يكثر إبداهلا مع ة ما ليس لغريها من األصوات خلفان ممن وسط اللسان، وفيها 

دينار وأصله دنار، ومجعه : من ذلك قوهلم... فالعرب تبدل يف املشدد احلرف منه بالياء .5غريها

                                                           
 .187: ، واألبيات ضمن ملحقات ديوان رؤبة بن العجاج، ص168: النوادر، ص: ينظر -1
 .4/521اللسان : ينظر. أمساء اجليش وأهل العطاء جمتمع الصحف، وهو فارسي معرب، وهو الدفتر الذي يكتب فيه: الديوان -2
 .2/474اإلبدال، أبو الطيب، ). دون( 4/521اللسان . 169-168النوادر، ص : ينظر -3
 .283/ 1احملتسب . 461-3/460الكتاب . 19-3/18اخلصائص : ينظر -4
 .241: شرح امللوكي يف التصريف، ص: ينظر -5
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ففي العربية  .1دنانري، وديوان كان أصله دوان، ومجعه دواوين، وديباج دبابيج، وقرياط قراريط

فيفا وتيسريا للنطق، فاجتماع واوان كلمات كثرية اجتمع فيها مثالن وخولف بينهما بالياء خت

  .شكّال تتابعا ثقيال

وقد علل ابن جين أنّ سبب اإلبدال من أحد املدغمني هو ثقل اإلدغام وإبدال أحدمها خيفف 

وقالوا اجلواذ اجليواذ ويف دوان .... ويبدلون أيضا ليختلف احلرفان فيخفا: هذا الثقل إذ قال

  .2ديوان

التحول يف نظَر علماء العربية القدامى يتأتى من العودة إىل األصل، وكان التهدي إىل هذا 

فاألمساء الواقعة حتت سلطان هذا التحول ختضع لوسيلة من الوسائل اليت ترد األمساء إىل أصوهلا، 

وأَنّ النون ) دنار(على دنينري، ينبئ عن أَنّ األصل بالتضعيف ) دينار(التصغري، فتصغري كلمة : حنو

األوىل بوصفها حرفاً صحيحاً قد حولت إىل الياء، وميكن اختبار هذا األصل بإيقاع مجع التكسري 

  ).دنانري(عليها، إذ جتمع على 

 :واهلاء األلف. 3-1-2

إنّ فك اإلدغام يكون بأحد حروف احللق أو اللني أو حروف الذالقة ويف شاهدنا التايل فك 

  .اإلدغام جاء بصوت حلقي وهو اهلاء

   
                                                           

 .3/267معاين القرآن، الفراء : ينظر -1
 .41/ 1احملتسب، : ينظر - 2
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  :1قال عمرو بن ملقط

  أَودى بِنعلَيّ وسربالية    مهما لي اللَّيلَة مهما ليه

  : الشاهد

: د قول سيبويهحاأللف األوىل إىل هاء كراهية التضعيف على  قُلبتفقد " مهما" يف قوله 

هي ما أدخلت معها ما لغوا، ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا : فقال "مهما"وسألت اخلليل عن 

 وجاء يف النوادر بتفسري أبو احلسن . 2ماما، فأبدلوا اهلاء من األلف اليت يف األوىل: واحدا، فيقولوا 

هلا فكرهوا اجتماع  ال مستقر وٍاأللف خلفاء األلف وأنها حرف هاوأبدلوا اهلاء من : قالاألخفش 

ليس حبصني فكأنهم مجعوا  ي يف خمرجها حاجزني ليس بينهما إالّ األلف وهي خلفائها وأا وِيمم

  .  3ني فأبدلوا منها اهلاء ملّا كانت شريكتها يف اخلفاء ومل تكن هاوية مبرتلة احلركةيمبني م

إىل فاملخالفة هنا جاءت عند مسار حتويل يتجه حنو األيسر واألسهل، فاإلنسان يسعى دوما 

فبالرغم من أنّ األلف صوت . 4تلمس األصوات السهلة اليت ال يكلف إنتاجها جهدا عضليا مضنيا

هاو وال حيتاج إنتاجه إىل جهد وتكلفة فهو مبرتلة النفس وأنّ جمرى اهلواء معها ال تعترضه حوائل 

                                                           
 . 267: النوادر، ص -1
 .4/424باب ما شذّ فأبدل مكان الالم الياء لكراهية التضعيف، الكتاب : وينظر. 60-3/59الكتاب : ينظر -2
 .269:  النوادر، ص:ينظر -3
عند النحاة واللغويني حىت القرن الثالث اهلجري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف  ظواهر التشكيل الصويت: ينظر -4

 .247: ص م،2002/ ه1423املهدي بوروبة، جامعة تلمسان، : اللغة من إعداد
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ته يف اخلفاء، فالفم عند إالّ أنه أبدل باهلاء شريك . 1يف مروره، بل يندفع يف احللق والفم حرا طليقا

جاءت يف موضع " ماما"فاأللف يف ، 2نفس الوضع عند النطق بأصوات اللني النطق ا يتخذ

  ).امليمني( ومها حد املثلني املتتابعنيأاستثقال لذا أبدلت هاء كسبيل إىل التخلّص من 

  :الياء واأللف  .3-1-3

  :3وقال زيد اخليل: قال أبو زيد

  4وربه القُبيغَف ووحيا ع    روٍ      مع جار شريحٍا بأَ تيلَفَ

  :الشاهد

؛ إذ )حيا(، واملالحظ أنّ مثّة حتّوالً معكوساً قد اعترى الفعل 5أراد حيِي عوف" حيا"يف قوله 

) مفَاعلنت(حتولت الياء إىل األلف يف موضع الم الكلمة املضاعفة، والبيت على الوافر وتفعيلته 

ويظهر أنّ ضرورة الشعر قد اقتضت هذا التحول العكسي من الياء إىل األلف؛ َألنّ استجالب 

  .بالتضعيف يؤذن بانكسار الوزن الشعري) حي(صورة األصل 

   

                                                           
 .37: األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص: ينظر -1
 .76املصدر نفسه، ص : ينظر -2
 .302: النوادر، ص - 3
 .60: ، ص1968صنعة نوري محودي القبسي، مطيعة النعمان، النجف األشرف، دط،  ،الطائي ديوان، زيد اخليل - 4
 .302: النوادر، ص: ينظر - 5
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  :فك اإلدغام  .3-2

  :األجلل. 3-2-1
  :1قال الراجز

  ِلَلاَألج يلهللا الع د2احلَم  

   :الشاهد

باإلدغام، لكن عمد الراجز إىل " اَألجلَّ" ، إذ القياس "اَألجلَلِ"قوله خمالفة القياس اللّغوي يف 

وحركه مبا يكون له من احلركات ليستقيم الوزن  .3ترك اإلدغام وأجرى الالزم جمرى غري الالزم

ية فود الصر، والسري على القي)مستفْعلُن مستفْعلُن  نلُعفْتسم(يف البيت الذي هو من الرجز  الشعري

وأورد البغدادي . مما خيلّ باملوسيقى الشعرية) نتالَفاع(يقتضي دخول تفعيلة ) األجل(يف إدغام 

بفك اإلدغام، مما خيلّ بالفصاحة؛  "األجلل "رأي علماء البالغة يف هذا الرجز، فقد قالوا أن

  .4والفصيح األجلّ، وهو القياس

   

                                                           
  : ومتام البيت. 2/390خزانة األدب، . ؛ ونسب البغدادي الرجز إىل أيب النجم العجلي230النوادر، ص  -1

  الواسع الفضلِ الوهوبِ ازل   
 .204:م، ص2006حممد أديب عبد الواحد، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، دط، : ديوان أيب النجم العجلي، تح: ينظر

النوادر يف اللغة، أيب زيد : ، ينظر"اَألجلَلِ"بتسديد الالم األخرية مكان " اَألجلَلّ: "حممد عثمان: جاء يف النوادر بتحقيق -2
 .69: ، ص2011، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: ، مراجعة وإشرافحممد عثمان: األنصاري، تح

، املمتع يف التصريف، 253-1/142املقتضب، . 3/87اخلصائص، . 214: شذا العرف، ص. 2/390اخلزانة، : ينظر -3
2/649. 
 .2/392خزانة األدب، : ينظر - 4
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  :األظلل .3-2-2

  :1العجاجقول منه  كثري نذكر الشاهد السابق ومثال 

      ىجكُو الوشأَظْلَلٍ وأَظْلَلِ ت نم.  

  .2ما حتت املنسمِ وهو باطن خف البعري: "األظلل"اجلَفَا من طول السري، : و الوصي

  :الشاهد

 إتباعهألنّ  ، ففك اإلدغام على غري قياس،3"أظَلّ"ضرورة، فهو يريد " أظلل"فك اإلدغام يف 

  . )ن اتلَفع( ، ويقحم تفعيلة  خيلّ باملقاطع املوسيقية

  :ضننوا .3-2-3

  : 4كما نذكر قول قَعنب بن أم صاحب وهو من غطفان

  5أَنى أَجود لأَقْوامٍ و إِنْ ضنِنوا    مهالً أَعاذلَ قَد جربت من خلُقي

  

   

                                                           
 .1/236، 1969احلفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، دط، عبد : ، و ديوان العجاج، تح230:النوادر، ص -1
 ).ظَلَلَ( 13/446، اللسان، 1/236ديوان العجاج، : ينظر -2
 .3/354املقتضب، . 3/87، 1/161اخلصائص، . 21-20:ضرائر الشعر، ص. 3/535الكتاب، : ينظر -3
إىل أمه من الشعراء، كان أيام الوليد بن عبد امللك، الشاعر قَعنب بن ضمرة أخو بين سحم بن عمر، وهو غطفاين، ممن نسب  -4

 .65: معجم الشعراء، ص: ينظر
 .230:النوادر، ص -5
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علم أنّ الشعراء إذا اضطّروا إىل وا «: قال سيبويه ،1ضنوا فأظهر التضعيف ضرورة: فهو أراد

 .2»وهذا النحو يف الشعر كثري... ما جيتمع أهل احلجاز وغريهم على إدغامه أَجروه على األصل

فالبيت على البحر  ،3للمحافظة على استقامة الوزن الشعري) ضننوا: (فإظهار املدغم يف قوله

يف القصيدة اليت تلزم ) فَعلن( ضرب البيت الشعري على ، وملا كان)مستفْعلُن فَعلُن ( البسيط 

، فلو أدغم على القياس، ضربا واحدا اضطر الشاعر إىل إظهار اإلدغام لتحقيق املوسيقى الشعرية 

  .الضطربت موسيقى البيت 

  :مرادداَ .3-2-4

  :وكذا قول الشاعر

  4قَواصرا بِالعمرِ أَو مراددا     وإِنْ رأَيت احلجج الرواددا

ججها: و احلتداحونَ ونةٌ: السجالبيت. ح جح نةُ مج5واحل.  

   

                                                           
 .3/354املقتضب، . 1/160اخلصائص، . 20: ضرائر الشعر، ص. 1/29الكتاب، : ينظر -1
 .3/535الكتاب،  -2
 .20: صضرائر الشعر، : ينظر - 3
 .زيد البيت ألي شاعر ومل ينسب أبو. 457:النوادر، ص: ينظر -4
 .457- 456:النوادر، ص: ينظر -5
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  : الشاهد

 ففك اإلدغام يف اللفظة األوىل والثانية .1الروادا، ومرادا: الرواددا و مراددا وهو يريد

  . للضرورة الشعرية

  :لدى .3-2-5

جِئْت : "أبو زيد يف نوادره إىل القُشيريني قوهلمما نسبه  املخالفة الصوتية أيضاومن أمثلة 

  .  2"لَدا غُدوة، فأضاف، وجزم األلف: فُالناً لَدنْ غُدوةً، فَفَتحوا الدال، وقال بعضهم

، )لَد(، و)لَدنْ(، و)لَدنْ(، و)لَدى: (مثاين لُغات هي) لدى(وقد ذكر علماء اللغة أن يف 

سب إىل بيئة لُغوية معينة ختتلف ، وكل لغة من هذه اللغات تن3)لُد(، و)لَد(، و)لُدن(، و)لَدن(و

عن اُألخرى، وقد جاءت هذه اللغات يف معظم كُتب التراث غري منسوبة إىل أصحاا، إال ما نراه 

  .إىل بين قُشير) لَدا(و) لَدنْ(يف نوادر أيب زيد، حيث ينِسب 

فة نشأت هذه ، وبفعل القوانني الصوتية املختل)لَد(األصل يف هذه اللغات املُتعددة هو  و

اللغات، وفيما خيُص اللغة املنسوبة إىل بين قُشير نرى أنه بفعل قانون املخالفة بني املتماثلني نشأ 

إىل صوت من أصوات العلة، أو إىل صوت  هذا النمط اللهجي، فاللغة متيل إىل قلب أحد املُتماثلني

                                                           
 .1/161اخلصائص،  .20:ضرائر الشعر، ص: ينظر -1
  .472:النوادر، ص -2
   .3/127 شرح املفصل،:ينظر -3
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) لَدنْ(كل من  وءنش مما أدى إىل، )الالم، والنون، وامليم، والراء: (من األصوات املتوسطة، وهي

  ).لدا(و

 :حتقيق اهلمزة -4

  :ترأياه -

      1قال سراقة البارقي:  

اهأَيرت ا لَمم يينع أُرِي    ا عالَنكالبِ مّالتره2ات  

"اتهرّما مل تبصراه، مكان : حامت عن أيب عبيدةع ترهة وهي األباطيل، وروى أبو مج": الت

  .ما مل ترأياه

، فأتى به املختار سره رجل من أصحاب املختارأوسراقة البارقي من ظرفاء أهل الكوفة، 

 ثياب بيض علىكذب واهللا ما أسرين إالّ رجل عليه : رك هذا؟ قال سراقةأس: الثقيفي، فقال له

ه، وكان الثقيفي يدعي الرجل قد عاين املالئكة خلوا سبيلأما إنّ : ، فقال هلم املختارأبلقفرس 

   .3تأييد السماء له، وأنّ املالئكة حتارب معه، فتخلص الشاعر من املأزق باحليلة

   

                                                           
هو سراقة بن مرداس البارقي، وبارق جبل نزل به سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو ابن عامر، فنسبوا إىل ذلك اجلبل، وبارق  -1

املؤتلف، : أخو خزاعة، وهذا البيت ضمن قصيدة قاهلا للمختار بن أيب عبيد الثقفي حينما وقع أسريا يف يد أعوانه للقتل، ينظر
 .480: االشتقاق، ص. 197-196:ص

 .78: ، ص1947، 1حسني نصار، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، ط: ديوان سراقة البارقي، تح: ينظر -2
 .497: النوادر، ص. 3/42شرح شافية ابن احلاجب، . 5/140شرح أبيات املغىن : ينظر -3
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  :الشاهد

 "اهأَيرعلى ختفيفها، واملشهور حيث أثبت اهلمزة اليت هي عني الكلمة، واالستعمال جار " ت

وحتقيق اهلمزة هو  .1بإسقاط اهلمزة، ورواه أبو احلسن ترياه على زحاف الوافر" ترياه" أن نقول 

، 2»نربة يف الصدر خترج باجتهاد «إعطاؤها حقها من األداء النطقي، فقد وصفها سيبويه بأا 

يس وبين أسد ومن جاورها، والقبائل واشتهر ذه الظاهرة قبائل وسط اجلزيرة وشرقيتها لتميم وق

أما التسهيل فيها فهو يف أصله  .3من سرعة الكالم عندهم البدوية متيل إىل حتقيق اهلمزة للتخفيف

  .4هلجة البيئة املتحضرة، وهم أهل احلجاز وخباصة قريش يف مكة، األوس واخلزرج يف املدينة

  .يف الكلمة ليبين أصل اهلمزةانا يف بعض املواطن، العريب قد يضطر للهمز أحيف

  5:قول األعلم بن جرادة السعديو من ذلك أيضا 

رصأَع رهوالد تا القَيم رت أَلَم    َّلمش نمو العيش يأَر ويسمع  

  

   

                                                           
. 3/153اخلصائص، . 1/76سر صناعة اإلعراب، . 111-9/110شرح املفصل، . 129-1/128احملتسب، : ينظر -1

 .43 - 3/42شرح شافية ابن احلاجب، . 133-5/132، 140-5/139شرح أبيات املغىن، 
 .3/548الكتاب،  -2
 .30القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، عبد الصبور شاهني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، دط، دت، ص : ينظر -3
 .220، ص 1993، 2اللهجات العربية نشأة وتطورا، عبد الغفار حامد هالل، مكتبة وهبة، ط: ينظر -4
 .497:النوادر، ص: ينظر -5
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  :الشاهد

، و قد حركت فقد جعله يف املضارع مهموزا، ومل حيذف مهزته من عني الكلمة" يرأَ" 

  .1ضمومةبالضم هنا مع أن الكلمة جمزومة ألن القافية م" يسمع"حركة العني يف 

  :2قول بعض العربتوكذا 

بِه رمتملّا اسا شجِجبتانُ محي    ائَاننش آكرا يبِم كننِ عيبالب  

  .3فهو الغيور" شيحانُ"املفتخر، أما ": مبتجِج" و

  :الشاهد فيه

 "آكريف هذه الكلمة يف غالب  فمرفوضما التحقيق أفقد حقق اهلمزة، واألصل ختفيفها، " ي

  .4األمر وشائع االستعمال

   

                                                           
 .1/129احملتسب . 2/111شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب . 9/111ملفصل شرح ا. 1/771سر الصناعة : ينظر -1
 .494:  النوادر، ص -2
 .495:  نفسه، صاملصدر : ينظر -3
 .112-9/111شرح املفصل . 826-1/77سر صناعة اإلعراب : ينظر -4
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 :فـتخفيال -5

  : ختفيف اهلمزة .5-1

  :1با اخلطيبأقال رجل من األشعريني يكىن : قال املفضل

هانديبِب ارالد رِفعلْ ته     قَد دوخل اردهنفَّتعت  

هّنفَحست اننيالع لَّتهفَان   ُثْلَ اجلممان فلْكي سنه  

  :املعىن

  .بِبيد انه فوصل والبيداء أرض مكة واملدينة: يريد": بِبيدانه: "قوله

"هنفَّتعه: يريد": تتعفت ان "هّنفَحسه: يريد": ت2تسفح ان.  

  :الشاهد

وخفّف اهلمزة، مث ذهبت األلف إىل مكان اهلمزة لاللتقاء الساكنني، " انه"أراد يف كلّ هذا 

ال أعرف له : سألت أبا العباس املربد عن هذا الشعر، فقال: وهذا تفسري أبو زيد، قال أبو احلسن

  .3كذا وجدته: جمازا، وال أدري ما صنع، قال شيخنا

   

                                                           
 .262: النوادر، ص: ينظر -1
 .262: املصدر نفسه، ص: ينظر -2
 .ة نفسهانفسه، الصفح: ينظر -3
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رورات وغريبها ووحشيها وعجيبها ما أنشده أبو زيد، ومن طريف الض: أما ابن جين فقال

  كما شرحها أبو علي الفارسي يف املسائل البغداديات فأجاز ،  1وذكر األبيات باختالف يف الرواية

  .2وأطال فيها هناك  وبين احلركة باهلاء، إنه،  :يف مجيع قوافيها أن يكون أراد

وشدد التنوين للقافية فلما ثقل التنوين واجتمع  ببيداء مث صرف: وأجاز أيضا أن يكون أراد

 "سلك"": سلْكنه"وأراد يف  .ساكنان فتح الثاين من احلرفني اللتقائهما، مث أحلق اهلاء لبيان احلركة

 3فأحلق النون واهلاء مث شدد للوقف

 :حذف ألف الوصل .5-2

 :4قال مرداس بن حصني من بين عبد اهللا بن كالب، وهو جاهلي

  وما ضاقَت بِشدته ذراعي    قَصرت لَه القَبِيلَة إذْ تجِهنا

ترا: و قَصته ذرعته ذراعي، مل أضق بشدوالقَبِيلَة اسم فرسه، وما ضاقت بشد ،تسب5ح. 

توجهت ألنّ أصل ، وتجهت إليك أتجِه أي "اتجهنا"على أنه مخفف من " تجِهنا: "يف قوله

  فحذف " اتجهنا"ها كانت ـعلى أن" تجهنا: "التاء فيها واو، وتوجه إليه ذهب، واألصمعي يرويه

   
                                                           

 .515-2/514 ،سر صناعة اإلعراب. 3/168، 1/331 ،اخلصائص: ينظر -1
 .434-425: املسائل البغداديات، ص: ينظر -2
 .1/336أمايل ابن الشجري، : ينظر-3
 .180:النوادر، ص -4
 .152:املصدر نفسه،  ص: ينظر -5
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 .2»اتجهتجِهنا من تجِه يتجه « : أما أبو زيد، فيقول. 1ألف الوصل وإحدى التاءين

فالتاء على هذا أصل، " اجته"جِه يتجه وأصله ت: من قوهلم" اتجهنا"أما يف البيت فهو أراد 

 .3"اتقى"مثل " اتجه"ومثاله كما ذكر أبو زيد، فهو حمذوف من 

 :قول عبد اهللا بن مهام السلويل: من أمثلة ذلك أيضا

  4تقِ اهللا فينا والكتاب الذي تتلُو    زِيادتنا نعمانُ الَ تحرِمننا

تمحونها تنصب زيادتنا، وإن شغلت الفعل باهلاء، ألنه نهي، كقولك زيدا  ويروي أيضا ال

هرِبض5الَ ت.  

 :الشاهد

وأضاف . 6، فحذف إحدى التاءين مع األلف استخفَافًا"اتقِ اهللا"، يريد "تقِ اهللا: "يف قوله

صف البيت يف التقطيع التاء األوىل مث تحرِمننا ات فجعل ن: ولو قال« : أبو زيد تفسري آخر فقال

ازقِ اهللا ج7»استأنف من ت. 

                                                           
 ).جته(  15/253اللسان، : ينظر -1
 .152- 151:النوادر، ص: ينظر -2
 .2/598إيضاح شواهد اإليضاح، . 1/199سر صناعة اإلعراب، . 2/286اخلصائص، : ينظر -3
 .146:النوادر، ص -4
 .147:النوادر، ص: ينظر -5
مسط الآليل، . 2/372احملتسب، . 1/198سر صناعة اإلعراب، . 3/89، 2/286اخلصائص، . 147:النوادر، ص: ينظر -6

شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب، . 24:إصالح املنطق، ص). وقَى( 20/282اللسان، . 16/5األغاين، . 923:ص
2/333. 
 .147:النوادر، ص -7
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 :ومن األمثلة األخرى يف هذا الباب قول الشاعر

  1.رأَيت اهللا قَد غَلَب احلدودا    تقُوه أَيها الفتيانُ إِني

 :و الشاهد فيه

"قُوهأراد " ت"قُوهرها ابن عصفور فقالوقد . 2فحذف ألف الوصل والتاء" اتحذفوا «: فس

 .3»"تقَى يتقَى"، كراهيةً الجتماع املثلني، فقالوا "اتقى"ألف التاء األوىل من 

وبين األمر على املخفّف، فاستغىن عن األلف فيه حبركة احلرف الثاين يف املستقبل، بأصل 

. انية ياء وأدغموها يف الياء اليت بعدها، فأبدلوا الواو األوىل تاء، وأبدلوا من الواو الث"وقْوِي"يتقي 

فأصل اتقى كان أو تقَى على وزن افتعل، فأدغمت الواو يف التاء بعدما أبدلت تاًءا وشددت 

  .4فأصبحت اتقَى، مث حذفت ألف الوصل

 :التخفيف باإلسكان للوقف .5-3

 5:قال الشاعر

  صلْكُلَّما قَام ي دعو علَيي    نبح القَبلْ يا أيهذَا النابِحي

                                                           
 .1/198، والبيت منسوب خلداش بن زهري يف سر الصناعة، 200:النوادر، ص -1
 .1/290املنصف، . 71:املسائل احللبيات، ص. 24:إصالح املنطق، ص. 1/198سر صناعة اإلعراب، : ينظر -2
 .1/223املمتع يف التصريف،  -3
 ).وقى(  15/427لسان العرب، : ينظر -4
 .241: النوادر، ص -5
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هو ينبح علي كما ينبح على قَبلٍ، وهو حجر أصم : ما اقبل عليك من اجلبل، يقول": القَبلُ"

ال يسمع وال يفهم، فهو ال يبايل أنبح عليك أو سكت، فكذلك أنا ال أبايل أنبحت علي أم 

  .1سكت

 :الشاهد

للضرورة ) أسكنها(الياء وخفّف الالم  يصلَى فحذف الشاعر"وأصله " يصلْ: "يف قوله

  .2الشعرية

 :التخفيف حبذف الياء .5-4

بن ب سيقال قُعدي3ر: 

اجِمالَقِ فَرذَا احل ندم تلْ أَنفَه    َّاخلَل املَ بِهوخرِي لُوجما مرِنأَم نم  

املخلوج من أمرنا ممرِي ال : الطريق يف الرمل، قال الرياشي": اخلَلُّ"و. فرس": ذو احلالق"

 . 4ألدري ما هو

  :الشاهد

 ".ممرِي"دون التشديد، وكان ينبغي أن يقول " ممرِي : "يف قول  

                                                           
 ).قبل( 11/542اللسان، . 242: النوادر، ص: ينظر -1
 .265: ضرائر الشعر، ص: ينظر -2
 .228: النوادر، ص -3
 .228: املصدر نفسه، ص -4
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: وروى أبو العباس املربد .ال أدري ما هو؛ »واملخلوج من أمرنا ممري« : قال الرياشي

»من أمرنا م واملخلوجوال يقال»ريم هتيرياشيأ: ؛ من مالر فمن مثّ أنكره ،هوال يقال. مريت :

ى الشيء فيجري مرأممرٍ عليه مثل أعطى فهو معأبو احلسن، قال ط :وكان ينبغي أن يقول م رِيم

 .1مثل رميته فهو مرمي، ولكنه اضطّر فحذف إحدى الياءين ختفيفًا

 :الوقف -6

 :تشديد الالم .6-1

  :2األسديقال منظور بن مرشد 

لِّنتمِ املُغاهلَائ دجلِّ وس    ِبلِّ ازلِبهياَء أو عنجو  

  .3الناقة أو اجلمل الداخل يف السابع من عمره": البازل"السريعة، ": العيهلِّ" 

  :الشاهد

حيث شددت الالّم يف الوصل ضرورة، وإنما تشدد يف الوقف ليعلم أنه " عيهلِّ"يف قوله     

من كامل السريع،  بالتخفيف لكان" عيهلِ: "، ألنه لو قال4البناءمتحرك يف الوصل ولتمام 

                                                           
 . 229-228: ، صالنوادر - 1
 .248: النوادر، ص: ينظر -2
 .4/173مقاييس اللغة ). عهل( 11/481لسان العرب، : ينظر -3
اخلصائص . 2/318؛ شرح شافية ابن احلاجب 1/68شرح املفصل . 4/170الكتاب . 6/137خزانة األدب : ينظر -4
 .1/161سر صناعة اإلعراب . 2/359
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واألبيات اليت قبل تدل على أنه من أشطار السريع، فلهذه الضرورة أجرى الوصل جمرى الوقف 

  .1فشدد

 :ألف اإلطالق.6-2

 :قال لُقَيم بن أَوس من بين أيب ربيعة بن مالك

  2تأَاْوالَ أُرِيد الشر إالَّ أَنْ     بِاخلَيرِ خيرات وإِنْ شرا فَأَاْ

 :الشاهد

فالشر إن أردت، وال أريد الشر إالّ أن تشاء، فاقتصر على : يريد" تأَاْْ "وقوله " فَأَاْ"فيه قوله 

الفاء وهي أول الكلمة األوىل، وعلى التاء وهي أول الثانية، وكما لفظ ما وفصلهما مما بعدمها 

كأنه زيد على األلف ألف أخرى أحلقهما األلف للسكت عوضا من اهلاء اليت يوقف عليها، 

من العرب ومسعت  «: قال سيبويه.  3كإشباع الفتحة، مث حركت األوىل للساكنني فقلبت مهزة

وفسره أبو احلسن األخفش أنّ .  4»؛ فإمنا أرادوا أال تفعل وبلى فافعلأالتا، بلى فا: من يقول

                                                           
معجم شواهد . 137-1/102 ،احملتسب. 276: شرح شواهد اإليضاح، ص. 1/367 ،إيضاح شواهد اإليضاح: ينظر -1

 .11/453 ،الشعر
 .5/53 ،اللسان: لقيم بن أوس الشيباين، ينظر: ومل أعثر للشاعر على ترمجة و ذكر ابن منظور .386:النوادر، ص -2
شرح مجل الزجاجي البن . 2/323شرح شافية ابن احلاجب، . 1/83سر صناعة اإلعراب، . 387:النوادر، ص: ينظر -3

وإعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي، ابن خالويه، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، دط، . 601-2/575عصفور، 
 .1/245، الكامل، 2/826ارتشاف الضرب، ). فا( 3/ 12اللسان، . 137:م، ص1941

طلب (قت النجعة فقد ذكر املربد عن األصمعي أنّ أخوان من العرب جيتمعان يف موضع واحد ال يكلم أحدمها اآلخر إال يف و  -4
بلى فارحل بلى : بلى فا، يريد أال ترحل أو أال تنتجع فيقول اآلخر: أالتا فيقول اآلخر: فيقول ألخيه) الكأل ومساقط الغيث

 .3/321و الكتاب، . 388: النوادر، ص: ينظر. فانتجع
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بت الفاء وأتبعها األلف للقافية إذ كانت وإنْ شرا فَشر فحذف الشر لعلم السامع وأث: الشاعر أراد

يريد إالّ أن تريد فأثبت التاء وأتبعها ألف " إالَّ أَنْ تأَاْْ "مفتوحة، وهذه تسمى ألف اإلطالق، وقوله 

اإلطالق، فهذا احلذف كاإلمياء واإلشارة الذي يقع من بعض العرب لفهم بعضهم عن بعض ما 

 .1، ونسبها ابن منظور إىل بين سعديريد

إالَّ أَنْ : "أراد فالشر إن أردت فأقام األلف مقام القافية، وقوله" وإِنْ شرا فَأَاْ" «:قال أبو زيد

 2.»إالّ أنْ تشائي ذلك" تأَاْ

 :قال أبو احلسن هذا الرجز يوجب ما روى أبو زيد والذي أحفظه من رواية النحويني

  .أُرِيد الشر إالَّ أَنْ تاوالَ     بِاخلَيرِ خيرات وإِنْ شرا فَا

ويفسرونه فيقولون إنما أراد وإِنْ شرا فشر فحذف الشر لعلم السامع وأثبت الفاء وأتبعها 

 :3األلف للقافية إذ كانت مفتوحة كقوله

  4وقُولي إِنْ أَصبت لَقَد أَصابا    أَقلِّي اللَّوم عاذلَ والعتابا

  

   

                                                           
 ).آ( 15/430اللسان . 5/395مقاييس اللغة، . 388:النوادر، ص: ينظر -1
 .387:النوادر، ص: ينظر -2
 .الصفحة نفسها، نفسه: ينظر -3
 .58:م، ص1986ديوان، جرير، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، دط،  -4
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أما إذا ترنموا « : فقال ،1"باب وجوه القوايف يف اإلنشاد"استشهد سيبويه ذا البيت يف وقد 

، هذا ما ينون ...فإم يلحقون األلف والياء والواو وما ينون وما ال ينون، ألم أرادوا مد الصوت

  :فيه، وما ال ينون فيه قوهلم جلرير

       َلاذع ملِّي اللَّواأَقابتالع2»و  

تسمى ألف اإلطالق وكذلك الواو إذا كانت القافية مرفوعة " أَصابا"و" العتابا"واأللف يف 

 .إال أن تريد، فأثبت التاء وأتبعها ألف اإلطالق" إالَّ أَنْ تا: "والياء إذا كانت القافية جمرورة، وقوله

وهذا احلذف كاإلمياء و اإلشارة يقع من بعض العرب لفهم بعض عن بعض ما يريد و ليس هذا 

حدثنا أصحابنا عن  :قال املربد .3هو البيان ألنّ البيان ما مل يكن حمذوفا وكان مستوىفً شائعا

وأما ما رواه أبو زيد فإنّ هذا من أقبح الضرورات، ذلك أنه ملا اضطر حرك ألف  األصمعي ،

 .4فخرجت عن حروف املد واللّني فصارت مهزة" فا"و" تل"اإلطالق يف 

ظنه شاهدا على قلب األلف مهزة فقال أ - بيت لُقيم بن أَوس - بيتال هذا وقد أورد ابن جين

لف ألفا أخرى، كما تشبع الفتحة وتصري ألفا كما تقدم، فلما ، مث زاد على األ"تا"و" فَا: "يريد

رأي ابن جين " حسام سعيد النعيمي"وأنكر الدكتور  5.التقت ألفان حرك األوىل، فانقلبت مهزة

                                                           
 .4/204الكتاب،  -1
 .4/205املصدر نفسه،  -2
 .388:النوادر، ص: ينظر -3
 .الصفحة نفسها، نفسه :ينظر -4
 .1/83سر صناعة اإلعراب، : ينظر -5
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إال أن تأخذ بأسباب الشر مث : نؤوله بأنه أراد مثال" تأا": وقوله«: فقال بأنّ اهلمزة بدل من ألف،

    .1»ليشبعها كي تستقيم له القافيةأبقى اهلمزة وفتحها 

ا ابن عصفور فقد خرا ال يدعو إىل تكلف أمجه يف الضرائر على خالف ختريج ابن جين، مم

وأطلق اهلمزة . ، فأصابك الشر، فاكتفى بالفاء واهلمزة وحذف ما بعدها"فا: "أراد بقوله: قال

فاكتفى بالتاء واهلمزة وحذف ما بعدها وحرك  إالّ أن تأىب اخلري،" إالّ أن تآ: "باأللف، وأراد بقوله

   .2اهلمزة بالفتح وأطلقها باأللف

نظن أن هذا احلذف الذي طال بعض أصوات الكلمة، مرده إىل السرعة يف اآلداء الصويت 

  .حبكم علم املتحدثان مبا يقصد كل واحد منهما 

  ":انكماش األصوات: "نون السهولة والتيسريقا -7

التواب ظاهرة انكماش األصوات املركبة نوعا من أنواع التطور يف  لقد عد رمضان عبد

) aw(العربية القدمية، وهي ظاهرة من ظواهر السهولة والتيسري يف اللغة فتحول الصوت املركب 

م كذلك احلال بالنسبة وم ونوم وصووم بدال من يوم وصوم، وني: إىل ضمة طويلة ممالة يف مثل

ل أبو وق .النوادر الواردة يفاألمثلة  ومن  ،3"القَار والقير "، و"القَاد والقيد"و" والعيبالعاب : "إىل

وقال ... القَار والقير، والقَاد والقيد، والذَّام والذَّيم «: لغتان، كما يقال: والعاب والعيب: "زيد

                                                           
 .110-109:اللهجية والصوتية عند ابن جين، صالدراسات  -1
 .186:ضرائر الشعر، ص: ينظر -2
 .80-78: التطور اللغوي مظاهره وعلّله وقوانينه، رمضان عبد التواب، ص: ينظر -3
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ارتعاد مؤخر البعري عند النهوضِ، يقَالُ ناقَةُ : لَعيب، والرجزإِنَّ الرجز لَعاب أَي : بعض العرب

بيع كوذَل زجأَر ريعاُء وبزجلت الياء الساكنة بعد فتحة إىل ألف مد 1.»رقال سيبويه فقد حتو ، :

  .2و عيوبجلمع أَعياب أمالوا العاب تشبيها له بألف رمى ألا منقلبة عن ياء وهو نادر وا

وقد متثلت يف اإلبدال النوادر  الواردة يف كتابهذا فيما خيص الشواهد الصوتية واللهجية 

، وجاءت مبعثرة يف إطار إىل التحقيق والتخفيف   باإلضافة اإلدغامو فك  اإلدغامواإلعالل، و 

، ويف حقيقة األمر متثل ومل يفرد هلا أبوابا حمددة ، تكلماتية يف القبائل العربية عرضه ألمناط هلجية

و قيمة بالنسبة لتاريخ اللغة العربية، إذ أنّ بعض اللهجات هذه الظواهر اللهجية ثروة لغوية غنية 

  .العربية احلديثة هلا جذورها يف اللهجات العربية القدمية

                                                           
 .146: النوادر، ص - 1
 ).عيب(  1/633اللسان  : ينظر - 2



 
  

  :الفصل الثاين
  الشواهد الصرفية 
  يف كتاب النوادر
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وتغير بنية  تغيري يف بِنية الكلمة، -بطبيعة احلال - يترتب على تغير الصفات الصوتية 

الكلمات نتيجة تغري صوت من أصواا، يعد يف معظم األحيان تغيرياً طفيفاً ال يصعب معه تعرف 

الكلمة يف صورا األصلية األكثر شيوعاً واألفصح استعماالً، فهناك صور خمتلفة للكلمة الواحدة 

يسري احلكم على تلك رواها القدماء على أا كلها صحيحة جائزة، يف حني أنه من السهل ال

، وقد جاءت الشواهد املتعلقة باملستوى 1الصور بأا تنتمي إىل أكثر من هلجة من هلجات العرب

  :الصريف يف نوادر أيب زيد على هذا النحو

 :امليزان الصريف .1

يف الكتب " الوزن"ملعرفة أحوال بنية الكلمة ويسمى  علماء العربهو مقياس وضعه        

ورد يف النوادر على صيغة مل نعهدها يف املصادر قد و .2فاملثل هي األوزان" مثاال"ا القدمية وأحيان

الصرفية احلديثة إذ وضعت له ضوابط وقُعدت له القواعد وبينت أنّ ما عد ميزانا لكلّ ألفاظ 

ه عند أيب زيد إشارات إىل ناوما وجد. وأسباب ذلك كثرية ال جمال لذكرها) فَعلَ(العربية هو وزن 

 .3»دالَةُ دالَ مثل قطَاةُ وقطَا «: ل هلا يف أحيان كثرية، ومن ذلك قولهوزن الكلمة بذكر مثابيان 

 .مجعها دال وهو الدلو: ودالَةُ

                                                           
  .139 -138: يف اللهجات العربية، ص: ينظر - 1
 .10:التطبيق الصريف، ص: ينظر -2
 .258:النوادر، ص: ينظر -3
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تجِه يتجه تجها على وزن فَزِع  «: جاء له مبثيل حنو قوله "لَعفَ"وكذلك إذا أراد بيان مصدر 

وجبنت عن الشيء وجبنت أَجبن  «: وأحيانا يذكر الوزن الصريف للكلمة مثل 1.» زع فَزعايفْ

و غري هذه األمثلة كثري مما جاء يف .2»جبنا، وجبنته فَجبن، مثْلَ فَحش، وجبانةُ علَى زِنة فَعالَةُ 

 .النوادر

 :صيغة املبالغة  -2

هي أمساء تشتق من األفعال للداللة على معىن اسم الفاعل مع تأكيد املعىن وتقويته واملبالغة 

 :4بن العبد طرفة، ومما ورد يف شواهد النوادر قول 3فيه، وهي ال تشتق إال من الفعل الثالثي 

هِممي قَوف مهوا أَنادز ثُم    رفُخ رغَي مهبذَن غُفْر  

بعد أن وصف الشاعر قومه باإلقدام واجلرأة بين أنّ عندهم ما هو أفضل من ذلك وهو 

جيدة تواضعهم، وسترا أخذهم بالعفو والصفح عن الذنب وترك الفخر بذلك، وهذا من 

 .5ملعروفهم

   

                                                           
 .152- 151:النوادر، ص: ينظر -1
 .513:نفسه، صاملصدر : ينظر -2
 .77:التطبيق الصريف، ص: ينظر - 3

  .55:، و ديوان، طرفة بن العبد، ص157:ص: النوادر -  4
 .59:شرح ديوان طرفة، األعلم الشنتمري، ص: ينظر -5
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  :الشاهد فيه

، فنصب به - صيغة مبالغة لغافر - مجع غفور ووه" غُفْر"  حيث أعمل قوله"غُفْر ذَنبهم " :قوله

  فعل وفاعل واملصدر املؤول": دوازا ."مجع فخور، من الفخر: رخوفُ. املفعول به، وهو قوله ذنبهم

"  مهمفعول به، وغفر": أَن :مهبوالتقديرمفعول به ل: خرب أنّ، ذَن فْرم ذنوب :غمث زادوا غفرا

 1."أنّ"ـل خرب ثان "غري"قومهم، و

 :عـاجلم  -3

3-1.  يلفع: 

 2:قالت امرأة من بين عقيل تفخر بأخواهلا من اليمن

يليطُ وعي ولَقالةُ خديح    اتوحامل ابهو يالطَّائ مئي  

  ينِوالس الِزيأْكُلُ أَزمانَ اهلُ   خالك العبد الدعيولَم يكُن بِ

  

   

                                                           
، شرح أبيات 1/113الكتاب . 2/412 -1/411شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب . 158:النوادر، ص: ينظر -1

. 556:شرح مجل الزجاجي، ص. 93:اجلمل للزجاجي، ص. 5/88اهلمع، . 8/188اخلزانة . 1/68الكتاب البن السريايف، 
 . 6/74شرح املفصل، . 5/2284ارتشاف الضرب، 

 .322-321: النوادر، ص -2
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 :الشاهد فيه

"يئفقد أجري يف  ،1، فحذفت النون للضرورة الشعرية"نيئامل"فإنّ أصله عند األخفش " امل

 .2النون جمرى حرف العلّة يف احلذف لاللتقاء الساكنني

 تفإا مجع" السنِي"و" ىامليئ"اللتقاء الساكنني، فأما " حامت الطائي "يفوقد حذف التنوين 

، مث خفف بأن حذف )امليئْى، السنِي(فصار ) سنون، مئون( على فعول، مث قلبت الواوات ياءات

ر، فميئْى كمعي، تمرة ومتإحدى الياءات وقد حكى األخفش عن يونس أنّ املئني مطروح اهلاء ك

رِغيف، لكون العني حرف : شعري ويف رغيف: وقد قيل أصله مئي كسرت الفاء كما قيل يف شعري

 .3مث خفف ألجل القافيةحلقي جييء يف التصريف، 

  :وقوله

، وكذا علي وحامت فيكون "حيدةُ"معطوف على " لَقيطُ"مبتدأ وخرب، و" حيدةُ خالي"و

 .أخواهلا األربعة

                                                           
سر صناعة اإلعراب . 2/163األمايل، ابن الشجري، . 2/573شرح الرضى لكافية ابن احلاجب . 7/375اخلزانة : ينظر -1
اجلمل يف النحو، . 530اإلنصاف يف مسائل اخلالف . 2/68املنصف . 92- 91العسكريات . 1/311اخلصائص، . 2/534

 .134-133: ضرائر الشعر، ص. 218:اخلليل، ص
 .92: العسكريات، ص :ينظر -2
 .7/375، اخلزانة 2/575شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -3
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يأْكُلُ "، خري خالص النسب، "الدعي"خاطب رجال، و" ولَم يكُن كَخالك: "أما قوهلا

مرخم ": السنِي"الضعف من اجلوع، و": اهلُزالِ"زمان، أزمان ظرف ليأكل وهو مجع ": أَزمانَ

 .1مبعىن اجلدب والقحط: سنني مجع سنة

، وذكر ئلرجل من طي مسعدة ن هذين البيتني قد روامها األخفش سعيد ب :قال البغداديو

بين هو المرأة من : األول قال فيه: خالدا بدل حامت، أما أبو زيد فقد روامها يف نوادره يف موضعني

  .2هو المرأة من بين عقيل، تفتخر بأخواهلا من اليمن: عامر، واملوضع الثاين قال فيه

 :و ليس فيه عالمة تأنيثمجع ما حذفت المه  .3-2

 :الشاهد األول -

عيققال أبو حامت ن ،عفَي3:قال رجل من عبد مشس وهو جاهلي، وامسه ن 

  تطَاوحها اَأليادي فَمن ليد    أَما واحدا فَكَفَاك مثْلي

 :معىن البيت

  أكفيك واحدا، فإذا كثرت األيادي فال  أيذهب : ترامى ا، وطاح الشيء أي": تطَاوحها" 

  4.أما درمهان فأعطاك زيد: ، ونصب واحدا على كفاك كما تقولطاقة يل ا

                                                           
 .7/378اخلزانة : ينظر -1
 .321:املوضع الثاين، ص -453:، املوضع األول، ص377-7/375نفسه املصدر : ينظر -2
" أيادي"، "مثلي"مكان " مني"، "أما"كان م" فأما: "، لقد ورد البيت يف اللسان من دون نسبة والرواية فيه255:النوادر، ص -3

 )يدي.(8/246اللسان، : ، وأورد ابن منظور معىن البيت وشرح مفرداته من النوادر، ينظر"األيادي"مكان 
 .255:النوادر، ص: ينظر -4
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 :الشاهد

قال ابن  1.كَأَحقِ، وأَدلِ" أَفْعلُ"وتقديره " أَيد"مجع يد، جيمع أيضا على " اَأليادي"يف قوله 

وهذا مجع فَعلٍ مثل فَلْسٍ  ،اليد أصلها يدي على فَعل، ساكنة العني ألن مجعها أَيد و يدي:" منظور

  2".و قد مجعت األيدي يف الشعر على أَياد و هو مجع اجلمع .. .و أَفْلُسٍ و فُلوسٍ

اليت هي العضو، قالوا فيها أيد البتة، فأما أياد فتكسري أيد ال وكذلك اليد «: قال ابن جين

  .3»أكثر ما تستعمل يف النعم، ال يف األعضاء " أياد"تكسري يد، وعلى أنّ 

  :الشاهد الثاين -

 4:لضمرة بن ضمرة النهشلي قول" يد"أيضا يف مجع  د أبو زيدأنشو 

  فَإِنَّ لَه عندي يديا وأَنعما    فَلَن أَذْكُر النعمانَ إِالَّ بِصالحِ

"يدي :"دوأَي دو ،مجع ي"يديلٍ كما قالوا :"اليعلى فَع دمجاعة الي:  والكِسيس الكليب

  .5وهو يريد اَأليادي. الضئنيو

                                                           
، التكملة، 5/75، شرح املفصل 532:، شرح شواهد اإليضاح، ص798-2/797إيضاح شواهد اإليضاح، : ينظر -1

 .1/367، شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، 250:، النوادر، ص436:ص
 )يدي(  419 /15اللسان  - 2
 .268-1/267اخلصائص،  -3
 .250:النوادر، ص -4
 .250:النوادر، ص: ينظر - 5



 النوادر كتاب يف الصرفية الشواهد                                    :             الثاين الفصل

 

115 
 

يد كلمة نادرة، وال نعرف هلا نظري، وذلك أنّ الفاء منه ياء، والعني  «: قال أبو علي الفارسي

يف " يد"يديت إليه، فظهرت الالم الساقطة من : دال، والالم أيضا ياء، يدلك على ذلك قوهلم

وإِذْ غَدوت من  ﴿: يف قوله تعاىل" غد"اشتقاق الفعل، كما ظهرت الواو احملذوفة، من 

كلمجع اجلمع يف " أيادي"وذهب ابن يعيش إىل أنّ  2.»1﴾...أَه"قال"يد" اليت مفردها" أد ،: 

وإنما جيمعون اجلمع، إذا أرادوا املبالغة يف التكثري، واإليذان بالضروب املختلفة من ذلك .. .«

، وقد جاء يف مجع القلة، ويف مجع الكثرة، وهو يف مجع القلة دالنوع على تشبيه لفظ اجلمع بالواح

  .3»فإذا أريد الكثرة مجعوه ثانيا  ،هل لداللته على القلةأس

مجع تكثري جاء من مجع مجع القلة و ليس مجعا " أيادي"مجع قلة و" أيدي"نفهم من كالمه أنّ 

عامة " يد"مجع " أيادي"وهنا أبو زيد مل يفصل وهذا يدل على أنَّ  ،داال على املعروف والنعم

  . بغض النظر عن داللتها

   

                                                           
 .121: سورة آل عمران، اآلية -1
 .2/798إيضاح شواهد اإليضاح،  -2
 .5/74شرح املفصل  -  3
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 :ما حذفت المه و فيه عالمة تأنيثمجع  .3-3

 1:قال األسود بن يعفر

مهنظُ ميى الغى أَتتح ماهظْنفَغ    اينئرو ما لَهادأَكْبا و2.قُلُوب  

 :الشاهد

إذْ ضربت رِئَته، : رأينه: ، والم الرئة ياء، لقوهلممهموز ومجع رِئات ةئَمجع رِ" رئينا: "يف قوله

ا رِئَاتهعم3.رِئُونَ: وحكى أبو زيد ، ج  

 ،كما ذكر أبو زيد" رئات"مجعت مجع مذكر سامل، وجتمع كذلك مجع مؤنث سامل " رئينا"و

: األول: وذهب أبو علي الفارسي إىل أنّ ما حذفت المه وحلقه تاء التأنيث فغن مجعه على ضربني

اما مجع املؤنث  ،مجع التكسري و فيه يرد احلرف احملذوف :والثاين .مجعا املؤنث واملذكر السامل

السامل ففيه يترك االسم على حذفه و جيمع باأللف والتاء وال يغير حركة أوله بل تظلّ كما هي 

مع مجع املذكر السامل فحركة أوله تغير يف أما ما ج .ومثّل له أيضا بقُلة و قٌالت ،رئة ورئات: مثل

                                                           
فأما . ، ويعفررفُعلغتان وهو جاهلي وجاء يف اللسان، حكي السريايف يف األسود بن ي رفعوي رفُعاألسود بن ي: النوادر جاء يف -1
يفُعر ويعفر فأصالن، وأما يعفر فعلى إتباع ضمة الفاء، وقد يكون على إتباع الفاء من يعفر ضمة الياء من يعفمسعت ، وقال يونس ر

، والشاعر من )عفر( 6/967اللسان : ينظر. بضم الياء وهذا ينصرف ألنه قد زال عنه شبه الفعل رفعأسود بن ي: رؤبة يقول
. أعشى بين شل، شاعر جاهلي فيصيح ليس باملكثر وكره ابن سالم اجلمجي يف الطبقة اخلامسة وعده شاعرا فحال، مكثرا للتنقل

 .13/15، األغاين 111، 16:، املؤتلف، ص122:ء، صطبقات فحول الشعرا: ينظر
 .195:النوادر، ص -2

. 195:النوادر، ص. 437:التكملة، ص. 2/800إيضاح شواهد اإليضاح . 2/278أمايل ابن الشجري :ينظر -3
 )رئة( 14/303واللسان
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مل يغير حركة أوله بل أوردها كما " رِئون"على" رِئة"عند مجعه  لكن أبا 1قلون،سنون، : حنو قولنا

   .2»قُلون فال يغري :و بعضهم يقولون «:وهذا ما ذهب إليه سيبويه فقال ،هي

ـَ .3-4  :ـالفع

 3:قال أبو زيد وأنشد املفضل للقالخ

  4نِياقِأَبعدكُن اهللا من     يغضب إِنْ قَالَ الغراب غَاقِ

 :الشاهد فيه

لة فهو مبرتلة فعلة يف العدد القليل عوهو مجع ناقة، ونظريه من الصحيح على وزن فَ" نِياق"قوله 

وبناء األكثر، حنو رحورِ ةٌبحاب، قَورقَورِ ةٌباب، وقد كسروه يف املعتلّ على فال كما يفع : فَاقَة

 .5نوق :، كما كسروه على فُعل، فقالواونِياقِ

 :مجع ما كان معتل العني .3-5

 6:وأنشد أبو زيد

  بنو احلَربِ نصالَها إِذَا شب نورها    شهِدت ودعوانا أُميمةُ إِننا
                                                           

 .162/ 2 التكملة: ينظر - 1
 . 2/190الكتاب   - 2
 .5/276، اإلصابة 142: املؤتلف، ص: بن زيد مناة بن متيم، ينظر الراّجز هو القُالخ بن كعب بن سعد -3
  :، وورد البيت يف التكملة باختالف يف الرواية348:النوادر، ص -4

  اقِثَالوِ نم نيبِحنت ملَ نْإِ          اقِينِ ناهللا م نكُدعبأَ
 .425:التكملة، ص: ينظر

 .4/85، شرح املفصل 2/785إيضاح شواهد اإليضاح ، 426-425:التكملة، ص: ينظر -5
 .64: و  البيت بديوان، حامت الطائي، ص.351:النوادر، ص -6
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 :الشاهد

ور واملعتل منه بابه يف ود ارٍد يف الكثري، مثل ساحة وسوحٍ وهو مجع نارٍ" نورها "يف قوله 

نورِ، ونِريان ويف : وقالوا يف مجع نار. جار وجريان وقَاعِ وقيعان ونارِ ونريان: فعالَنُ حنوالكثري 

رؤ1القليل نرية وأَن. 

 :"فعالن"تثنية اجلمع  .3-6

 2:وأنشد أبو زيد لشعبة بن قمري

متملا عا ميهِمف ا إِبِالَنمه     مئْتا شم ةأَي نوافَعكَّبنفَت  

  .3بالكسر" فعن إِية" أنه روى  :وحكي عن الرياشي

 :الشاهد

القياس يأىب تثنية ألنّ حيث ثنى اسم اجلمع على تأويل فرقتني ومجاعتني، " إِبِالَن"يف قوله   

وقيل اإلبل ال  ،، ذلك أن الغرض من اجلمع الداللة على الكثرة، و التثنية تدل على القلةاجلمع
                                                           

 .413-412:، التكملة، ص2/767إيضاح شواهد اإليضاح : ينظر -1
صاحب والشاعر شعبة بن قمري شاعر خمضرم أسلم زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومل يره، ذكره . 417:النوادر، ص -2

وجاء البيت يف اخلزانة باختالف يف الرواية وذكر . 210: ، املؤتلف، ص4/106اإلصابة : اإلصابة، يف قسم املخضرمني، ينظر
. 7/565اخلزانة : ينظر". مها"مكان " لنا: "البغدادي أن البيت ليس لقمري إمنا ورد ضمن األبيات اليت أوردها أبو زيد له، والرواية

قد جاء الشطر األول من البيت لعوف بن عطيةَ بن اخلرع التيمي، وكانت ضبة أغارت على جريان له، فأخذ أما يف األصمعيات ف
 : عوف إبالً من ضبة وأعطاها جريانه

متملا عا ميهِمف ا إِبِالَنمه    امسالم أن نئتومها إنْ شفَأَد  

 .167: األصمعيات، ص: رينظ
 .417: النوادر، ص: ينظر - 3
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ها، وهي مؤنثة ألنّ أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كانت لغري واحد هلا من لفظ

لَةُ، كما تقول أُبي: رت أحلقت اهلاء ا فقلناوإذا صغ" آبال"اآلدميني فالتأنيث هلا الزم، ومجع اإلبل 

 .1إلبلإِبِالَن فإنما يريدون قطيعني من ا: غنيمة، وإذا قالوا

 :مجع املضعف على فُغل .3-7

 2:ع الفزاريقول الربيع بن ضب وأنشد أيضا أبو زيد 

  من نِسوة كُن قَبلَها دررا    كَأَنها درةُ منعمةُ

 :الشاهد

و اجلمع در و درات ودرر مجع درةُ، ونظريه برةُ وبر، والدر اللؤلؤ العظيم، " دررا  "يف قوله 

: فأما درِي فمنسوب إىل الدر، قال الفارسي ، ثاقب مضيئٌيرِود يرِكوكب د: جاء يف اللسان و

فيجوز أن : على ختفيف اهلمزة قلبا ألن سيبويه حكى كوكب دريٌء، و قال الًيعوجيوز أن يكون فُ

فيكون على التضعيف أيضا، وأما د رِيرِيكون هذا خمففا منه، وأما د ري فعلى النسبة إىل الد

ا ليس من لًيعفُون من املنسوب الذي على غري قياس، وال يكون على التخفيف الذي تقدم ألنّ كفي

                                                           
 .830-2/829 ،إيضاح شواهد اإليضاح .464:التكملة، ص .566-7/565اخلزانة  .4/154شرح املفصل : ينظر -1

 .1/97شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، 
 .446:النوادر، ص -2
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درر مكسور على فُعلِ كما كسروا و .1زيد يف قوهلم سكِّينة يف السكِّينة مهم إال ماحكاه أبوكال

 .2سدرةَ على سدرِ

 :أفْعلَة على مجع فَعيل .3-8

 3:وأنشد جلبار بن سلمى يعين حياة خويلد

  أَجن زعاقِ منها بِأَقْلبة    وكَأَنَّ حيا قَبلَكُم لَم يشربوا

 :الشاهد

يذكّر ويؤنث، وجيوز أن يكون أَقْلبة مجعا على  ،البئر: مجع قليب، والقليب" أَقْلبة"يف قوله 

ب هذا يدل على تذكري القلي «: قال الرياشي 4رأي أنث كَأَسمية، وجيوز أن يكون على من ذكّر،

ةُ واجلمع قُلْببه قال أَقْلألن وأَ ولكن جاء به على رغيفرفَغ5»يف اجلمع القليل  ة. 

أَقْلبة يف تكسري قَليب مثل رغيف و أرغفَة يف مجع القلة، بينما ذكر سيبويه هذين : لواإذن فقا

قَرِي وأَقْرِية : ، وقالواما ذكرنا فأما ما كان من بنات الياء والواو فإنه مبرتلة  « :اجلمعني فقال

                                                           
 )درر( .4/282اللسان : ينظر - 1
 .435: ، التكملة، ص795-2/794، إيضاح شواهد اإليضاح 7/387، اخلزانة 206- 2/205املقتضب : ينظر -2
، وصحايب جليل، والشاعر جبار بن سلمى بن مالك بن عامر بن صعصعة، شاعر خمضرم، وفارس معدود .451:النوادر، ص -3

 .2/155 ،اإلصابة .286:ص ومجهرة أنساب العرب، .138:املؤتلف ص: ينظر
 .2/819 ،إيضاح شواهد اإليضاح .4/336خزانة األدب  .451: التكملة، ص: ينظر -4
 .451:النوادر، ص -5
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قَليب و أَقْلبةٌ : كما قالوا...جرِيب و أَجرِبةٌ و جربان: وقُريان، حني أرادوا بناء األكثر، كما  قالوا

 يب جتمع على أَقْلبة و قُلُب مثل .1»وقُلُبغُف: يفهم من كالم سيبويه أنّ قَلفة و رغيف و أَرغر.  

  :فَعلٌ على فُعولٌاجلمع يف صيغة  .3-9

ويتمثل هـذا الـنمط    ،إىل بعض العجالنينينادرا يف اجلمع وقد نسب أبو زيد منطاً هلجياً  

: ، يفتح موضع الفاء والعني من الفعل، قـال )هذا سطَر: (سمعت بعض العجالنيني يقول: "بقوله

  . 2"وهي سطُور كَثرية

، 3بتسكني الطـاء ) سطْر(، و)سطَر: (هي) سطر(كلمة وقد ذكر ابن منظور صورتني لنطْق 

منسوب إىل العجالنيني، والسـبب يف هـذا    -وفقاً لما ذكر أبو زيد األنصاري  -والنطق األول 

التغاير البِنيوي يعود إىل ميل العجالنيني إىل نسج خاص مبقاطع الكلمة يتمثـل بإيثـار املقـاطع    

نة، والقبائل اليت تؤثر املقاطع املتحركة هي قبائل متحضرة، بعكـس  املتحركة على املقاطع الساك

أن هذه السـمة  ) فرستيغ(، ويرى 4القبائل البدوية الشرقية اليت تؤثر املقاطع الساكنة حنو قبيلة متيم

  . 5يف القبائل الشرقية متصلة بسمة النرب، فاللهجات الشرقية قد ملكت نرباً قوياً على آخر الكلمة

                                                           
 ).قرا( 14/51 ،اللسان: ينظر. و القَري هو كل شيء على طريق واحد. 3/605 الكتاب -1
  . 311: النوادر، ص  -2

 .)سطر( 7/181لسان العرب، : ينظر -3
 . 141 -140:ص أنيس، يف اللهجات العربية،: نظري-4
حممد الشرقاوي، الس األعلى للثقافة، القـاهرة، دط،  : ترمجة اللغة العربية تارخيها ومستوياا وتأثريها، فرستيغ كيس،: ينظر -5

 .59:م، ص2003
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ل من صوت صامت متحرك إىل صامت آخر مجاور متحرك أيسر يف اجلهد العضلي واالنتقا

تلك القبيلة الغربية  -من االنتقال من صامت متحرك إىل آخر ساكن، وقد آثرت قبيلة العجالنيني 

  .هذا النوع من االنتقال ميالً منها إىل املقاطع املفتوحة -املتحضرة 

 :ذفت منه ياء النسبما مجع بالواو والنون وح .3-10

 1:قال عمرو بن كلثوم

  متى كُنا لأُمك مقْتوينا    تهددنا وأَوعدنا رويدا

 :املعىن

اخلطاب لعمرو بن هند ملك احلرية يف اجلاهلية، وقد قتل على يد الشاعر عمرو بن كلثوم،     

هذا استهزاء به، وهو باجلزم على أنه أمر، أي ترفّق يف ديدنا  "تهددنا وأَوعدنا رويدا " وقوله 

أي ": رويدا"وال تبالغ يف ذلك، مىت كنا خدما ألمك حىت تم ذا الوعيد والتهديد؟ مث قال 

 .2"أرود"متهل يف هذا؟ و رويدا بالتنوين تعرب هنا مفعوال مطلقا منصوبا ناب عن فعله 

   

                                                           
 .236: و شرح القصائد العشر، ص. 502: النوادر، ص -1
. 3/284ة يف أمات الكتب، شرح الشواهد الشعري. 7/435 ،خزانة األدب. 236: شرح القصائد العشر، ص: ينظر -2

 .2/369خمتارات الشعر اجلاهلي، 
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 : الشاهد فيه

 .1مجع مقتوي بياء النسبة املشددة، فلما مجع مجع تصحيح حذفت ياء النسبة" مقْتوينا "  أنّ

وِيبفتح امليم، نسبة املَقىت بفتح امليم، فقبلت األلف واوا يف النسبة، وجيوز ختفيف ياء : واملَقْت

قتويون ومقتويني؛ كما أنه م: فكان قياسه إذا مجع أن يقال" مقْتوينا " النسبة كما قال الشاعر 

أو من قال مقْتوِين فكسر الواو فأنه يفرده يف  ،2كوفيون وبصريون: إذا مجع بصري وكويفّ قيل

رجل مقْتوِين، ورجالن مقْتوِين، ورجال مقْتوِينِ، : الواحد والتشفية واجلمع واملؤنث كقولنا

والسبب يف جعله كذلك مع إنه يف  .3لقوم بطعام بطنهوكذلك املرأة والنساء وهو الذي خيدم ا

كون النون معتقب : األصل مجع للمذكر؛ كثرة خمالفته للمجموع وذلك من ثالثة أوجه

اإلعراب، وحذف ياء النسب اليت يف الواحد، وهو مقتوي وإحلاق عالمة اجلمع مبا بقي منه 

و، تل من القَعفْأما إذا استعمل تقلب لواوه ألفا فنقول مقىت، وهو م .4مفتوح مع عدم استعماله

  .متيميون: مقتويون كما يقال يف متيمي: اخلادم، فإذا مجع يقال: وهو اخلدمة واملَقْتوى

عن مقتوي ومقتوين، فقال  «مقتون، سأل اخلليل : أما إذا مجع على حذف ياء النسبة قالوا     

: فلماذا حذفت ياء النسبة بقي مقتو، فتقلب الواو ألفا فنقول 5.»ري واألشعرينهذا مبرتلة األشع

مقىت كما يف مصطفى ومصطفون، كما تثبت الواو فيه ذلك أم جعلوها صحيحة غري معتلة 
                                                           

 .2/133املنصف . 153-152: كتاب الشعر، ص. 606-2/605شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -1
 .2/303، اخلصائص -2
 .503- 502:النوادر، ص: ينظر -3
 .2/381العرب، ارتشاف الضرب من لسان . 2/682شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -4
 3/410: الكتاب -5
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مقَاتوةُ كما قالوا سواسوةُ ومها نادران عند كثري من العرب : فجاءوا ا على األصل، فقالوا

  .1اتيةُ وسواسيةُوالوجه مقَ

  .2وانفرد أبو زيد األنصاري حبكاية مقْتوِين بفتح الواو وكسرها، نقول مقْتوين و مقْتوِين

  :ميكننا القول أنّ مقْتوِين شاذ من وجهني –

  .إثبات الواو فيه قبل ياء اجلمع :الوجه األول

  . حذف ياء النسبة :الوجه الثاين

 ):مجع تكسري"( فَعل"مجع ما كان على   .3-11

 :3قال رومي بن شريك الضيب أدرك اإلسالم

بِه ي الَحأْسي الرطًا فمى شرفَإِنْ ت    انننَ فَياجِي اللَّود محأَس دعب نم  

بِـه ـاتنِيالغ قَلُـوب وعأَر فَقَد     و ـاديبِأَج لْـنمى يتحـانيأَع  

شعر : يقال. ، جمع عينا على أَعيان»قُلُوب اآلنِسات بِه« : رواه أبو العباس: قال أبو احلسن

  .4والفَينانُ، الشعر الكثري األصول. ، شديد السواد"وداجي اللّون"أسحم إذا كان أسود، 

   

                                                           
 .293: ، شرح شواهد اإليضاح، ص575: ، البغداديات، ص246-245: ، التكملة، ص604:النوادر، ص: ينظر -1
 .503:النوادر، ص: ينظر -2

  .192: النوادر، ص -  3
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها -4
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 :الشاهد

معتل العني بالياء، وجمع على أَفْعال، " فَعل"، "عين"من االسم الثالثي " أَعيـان "يف قوله 

ما حسر : ؛ ويعين جبمع القلّة"فعلَةَ"، و"أَفْعلَة"، و"أَفْعال"، و"أَفْعلْ: "وهو أحد مجوع القلّة األربعة

" فَعل"ومجعه من االسم الصحيح الذي على وزن . 1بني الثالثة إىل العشرة، وما فوق العشر فكثري

، فإنك إذا ثلثته "فعالً"أما ما كان من األمساء على ثالثة أحرف وكان « : ، قال سيبويه"أَفْعل"فهو 

أما من . 2»....كَلْب وأَكْلُب، وكَعب وأَكْعب: ، وذلك قولك"أَفْعلٌ"إىل أن تعشره، فإنّ تكسريه 

ويه علّة عدم بناء املعتل على وبين سيب" أَعيان"كما يف " أفْعال"معتل العني بالياء أو الواو على 

وقد بنوه على ..... وذلك أنهم كرهوا الضمة يف الياء كما يكرهون الواو بعد الياء«: قائال" أَفْعل"

  .3»أَعين : على األصل، قالوا" أَفْعل"

لكان فيه إعالل، ألنّ احلرف املعتل حرف ضعيف يتحمل " أَفْعل"ل بالياء لو جمع على فاملعت

، وهذا يؤدي إىل اإلعالل بنقل احلركة، ألنّ حرف العلّة إذا "أَعين"كة، وهي الضمة كما يف احلر

حترك وقبله حرف صحيح ساكن تنقل حركته إىل الصحيح، وينقل سكون الصحيح إليه، وهذا ما 

، لذلك 4يسمى بإعالل التسكني، وبدوره يؤدي إىل اإلعالل بالقلب، وبه يفقد الكلمة معناها

  ".أَفْعال"به إىل  عدل

                                                           
 .113: والتطبيق الصريف، ص. 5/9شرح املفصل، : ينظر -1
 .3/567الكتاب،  -2
 .3/588املصدر نفسه،  -3
 .114: التطبيق الصريف، ص: ينظر -4
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  .1﴾...تجرِي بِأَعينِنا ﴿: يف قوله تعاىل" أَفْعل"املعتل على ) فَعلِ(وجاءت صيغة 

 :2وأنشد أبو زيد لرجل ضبي أدرك اإلسالم

ةرمأَح ارآي ا أَكَلَتعبا ضي    رياققَو تاحطُون إِذَا ري البفَف.  

وكان . وقال أبو العباس املبرد بفتح الضاد من ضبعا ومل ينكر الضمةيا ضبعا، : قال أبو حامت

يا ضبعا : الذي حفظناه عن أيب العباس املبرد وغريه: قال األخفش. جيعله جمعا" يا أَضبعا: "يقول

سكري عن وضم الضاد ال جيوز وهذه حكاية أيب سعيد ال. وبعضهم يرويه يا أَضبعا، جيعله مجعا

  .3أيب العباس وهو غلط عليه ومل يكن جييز ضم الضاد

  :الشاهد

  .4قياسا، ألنّ املفرد منها معتل بالياء" على آيار" أيو"حيث مجع " آيار: "يف البيت قوله    

 :مجع ما كان على فعل .3-12

  :الشاهد األول -

 :5وقال النابغة اجلّعدي: قال أبو زيد

                                                           
 .14: سورة القمر، اآلية -1
والبيت منسوب جلرير يف . 3/589الكتاب، : ينظر". يا ضبعا"مكان " يا أَضبعا: "أما الرواية يف الكتاب. 298:النوادر، ص -2

 .)ضبح( 8/217، وبنفس رواية أبو زيد يف جزء )أَير( 4/36اللسان، : ينظر اللسان، باألخص رواية سيبويه يف الكتاب،
 .34:واملقتضب، ص

 .295: النوادر، ص: ينظر -3
 .220: النوادر، ص -4
 .231: ديوان، النابغة اجلعدي، ص -5
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  وفُيوُء الفَردوسِ ذَات الظالَلِ    علَيهِمفَسالَم اإلله يغدو 

  :الشاهد يف قوله

مجع فيٍء، وليس يف اجلنة فَيٌء، إنما الفَيُء ما كان محسا فنسخها الظّلُ فذاك ": فُيوُء " 

احلسن، ومجع ، قال أبو 1﴾...أُكُلُها دائم وظلُّها ...﴿: قال عز وجلّ. وأما الظّل فمستقيم. الفَيُء

: وأما قوله تعاىل. أَجذَاع وجذُوع، وما أشبه ذلك: أَفْياٌء للقليل، وفُيوٌء للكثري، كقولك": الفَيِء"

فالباب أن يكون الظِّالَلُ مجع ظلٍّ، ولو كان مجع ظُلَّة لكان اجلمع . 2﴾ ...إِنَّ الْمتقني في ظلَالٍ ﴿

مجع فَيٍء، وزاد األخفش " فُيوء"يرى أبو زيد أنّ  .3وغُرف، وحجرةٌ وحجرظُلَالً، كقولك غُرفَةٌ 

  ".فعل"على ) ظلّ(مجع ) ظالَل(أَفْياء مجع للعلّة وفُيوء مجع للكثرة، وكذلك 

إالّ أنّ بناء القلّة ) فَيء(مفتوح الفاء معتل العني ) فَعل(ثالثي معتل العني يشبه  "فيَء"ـ ف

"ول(وبناء الكثرة " الأَفْعفُع ( بع يف الصحيح واملعتل، وال يأيت منه القليل علىمت)قال ). أَفْعل

اعلم أنّ ما كان على فعل فإنه جيمع يف القلّة على أَفْعال، يف الصحيح كان أو يف «: الرضى

د، وال جيوز فإن كان أجوفا يائيا لزمه الفُعول، كالفُيول واجلُيو... األجوف أو يف غريمها

 .4»...الفعال

                                                           
 .35: سورة الرعد، اآلية -1
 .41: سورة املرسالت، اآلية -2
 .221: النوادر، ص: ينظر -3
 .2/93شافية ابن احلاجب، شرح  -4
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وليس مجعا ) فعل(فذهب األخفش إىل أا مجع لظل، وهو ثالثي على وزن  "ظالل"أما 

كغرفَةٌ وغُرف، وحجرةٌ وحجر، وتطرق أبو ) فُعل(ألنّ اجلمع منها على ) فُعلَة(على وزن ) ظُلَّة(

: وقرأ اجلمهور« : قال. ﴾ ...الْمتقني في ظلَالٍ إِنَّ ﴿: حيان هلذا اجلمع أثناء تفسريه لقوله تعاىل

، وهذا يعين أنّ ظل مجعها ظالل ملن قرأها 1»يف ظُلَلِ مجع ظُلَة : مجع ظل، واألعمش) يف ظالل(

 .2و ظُلَلْ مجع ظُلَّة عند األعمش) ظالل(

 :الشاهد الثاين -

  :آخروقال : أيضا قول أبو زيد) فعل(وما جمع وكان على 

  3عرج الضباعِ تبارِي اُألسد والذِّئَبا    أَمسوا لَمذْعورة اَألروى إِذَا فَزعها

 :الشاهد فيه

ئَبا على ذئَبا يف الكالم وال أعلمه حمفوظا وهو : قال أبو احلسن. مجع ذلُّ جدقلٌ يعلٌ وفعف

  .4وقطَع سدرةٌ وسدر وهذا مطَّرِد معروفعندي جمع ذئْبة كقولك قطْعةٌ 

                                                           
 .8/408البحر احمليط،  -1
هو سليمان بن مهران اإلمام العلم أبو حممد األسدي الكاهلي، موالهم الكويف، املقرئ احلافظ، أقرأ الناس ونشر : األعمش -2

 .87-1/83طبقات القراء، : ينظر. ه148العلم دهرا طويال وكان ال يلحن يف حرف، تويف 
 .493: النوادر، ص -3
 .493: النوادر، ص: ينظر -4
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) فعل(اسم ثالثي على وزن " ذئْب"، و"ذئْب"ئَب تكسري "ِيفهم من كالم أبو زيد أنّ ذ

) أَفْعال(صحيحا أو معتالً، فإنّ مجع القلّة منه ) فعل(وإذا كان الثالثي على ). فعل(وكُسر على 

  .، كما جاء سابقا يف قول سيبويه)عالف(أو ) فُعول(والكثرة على 

قال ). ذْؤب وذُؤبانأ(على القياس، وكذلك كثري على ) ذئَاب(على ) ذئَب(وتكسري 

ذئْب، وأَذْؤب، وقطَع : من أبنية أدىن العدد وذلك قوهلم) أَفْعلْ(وربما بنِي فعلٌ على : سيبويه

ذُؤبان، جعلوه كثغب : وقالوا يف الذئْب... ذئَاب،: راٌء، كما قالواجِ: وأَقْطُع، وجرو وأَجرٍ، وقالوا

 .1وثغيان

وذئَب مجع جاء به أبو زيد، ومل يوجد يف القياس وال السماع، رمبا مسعه من األعراب حيث 

وهو يقل جدذا يف الكالم، وإن مل يكن فهو من باب الشاذ الذي يعد من . شافههم يف البوادي

  .ذئَاب، أَذْؤب، وذُؤبان وال يوجد بينها ذئْب: هي) ذئَب(ألنّ اجلموع اليت وردت يف  النوادر،

 :مجع ما كان على فُعل، وفَعل، وفَعال، وفعال وفَعول .3-13

 :2قال عبدة بن الطبيب

بِه نسبثُ التيح نم نعرصلَّى وو    ُـولقْتماحٍ وربِـأَج ـاتجرحم  

                                                           
 .3/466الكتاب، : ينظر -1
هو عبدة بن الطبيب، واسم الطبيب يزيد بن عمرو، أحد بين سعد بن زيد مناة بن متيم، شاعر جميد، مقل أدرك اإلسالم فأسلم  -2

تاريخ الطربي، : ينظر. ملدائن، وكان يف جيش النعمان بن مقرن الذين حاربوا الفرس با13شهد مع املثىن بن حارثة قتال هرمز 
4/43-115. 
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ـاُء بِـهجالن دا جمدعب هكَـأَن   ُقُولصم اعناَألص هنتلَى مج في1س  

يريد ولَّى الثور وصرعت الكالب الصوائد، طَعنهن الغول بقرنيه، ": ولَّى وصرعن  : "وقوله

. بياض وسواد، وغري ذلك من األلوان: التخريج لونان: وقال" مخرجات : " وروى أبو حامت

، وهو احلاذق "صنع"صناعِ والنجاء الذّهاب و واحد األ. على أَجراحِ" جرح"مجع ": أَجراح"و

رقيقة الكَفَّينِ، القوائم األربع : ، ورجالٌ صنع األيدي، وامرأةٌ صناع"صنع"الكَف بالصنعة، ورجلٌ 

رادفات2م. 

   :الشاهد

  ).فُعل(على وزن " جرح"مجع " أجراح: "قولهيف 

) فَعال(على وزن " صناع"مجع " صنع" ، وأيضا)فَعلْ(على وزن " صنع"أَصناع مجع "و

: مجع صنعٍ أَصناع كقولك جبلٌ وأَجبالٌ، وجملٌ وأَجمالٌ، فإذا قلت: وزاد أبو احلسن. للمؤنث

امرأة صناع فاجلمع صنع كقولك فراش، ومهاد ومهد، ومن مجع املذكر على صنعٍ فإنما بىن 

  :، كما قال طرفة3الواحد على صنوعٍ

هِممي قَوف مهوا أَنادز ثُم    رفُخ رغَي مهبذَن 4غُفُر  

                                                           
 .140-136: املفضليات، ص. 156-155: النوادر، ص -1
 .157: النوادر، ص: ينظر -2
 .الصفحة نفسها، نفسه: ينظر -3
 .55: ديوان، طرفة، ص -4
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: رجل غَيور من قوم غيرٍ، وقال الكالبيون: وقال العكلي. 1فغفُر وفُخر مجع غَفُورٍ وفَخورٍ

 . 2غُيرٍ

" فُعلْ"وفُرش مجع مهاد وفراش، و ، مهد"فعال"مجع " فُعل: "فاألوزان اليت أضافها أبو احلسن

  .للمذكر يف صنع من صنوع ومؤنث صناع" فَعول"مجع 

وقالوا «: أما سيبويه فقال). فُعول(، هو مجع قلّة والكثرة منه على "جرح"مجع " أَجراح"و

وحروج حركما مل يقولوا: ومل يقولوا ،ج ،احراد: أَجلفُ(فوزن . 3»أَقْرال(ال يكسر على ) عأَفْع (

عند سيبويه كما يف قرد، فال نقول أَقْراد بل قُرود، والذي قد دفع أبو زيد ) فُعول(بل على 

: سي الذي قالواألخفش لذكر هذه الصيغة هو الضرورة الشعرية على حسب رأي أبو علي الفار

  .4أَقْراد: لواجراح كما مل يقوأَ: قالوا جرح وجروح، ومل يقولوا و

 :وأنشد أبو زيد

بِه نسبثُ التيح نم نعرصلَّى وو    ُـولقْتماحٍ وربِـأَج ـاتجرحم  

إنّ أَجراح جاء يف الشعر للضرورة، ومل يستعمل يف الكالم كما « : وجيوز على قول سيبويه

  .5»وحنوه من املرفوض يف املنثور اجاء فيه ضنِنو

                                                           
 .158: النوادر، ص: ينظر -1
 .336: ، صاملصدر نفسه -2
 .3/576الكتاب،  -3
 .54:ص العسكريات،: ينظر - 4
 .2/153التكملة،  -5
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للضرورة ) ضنوا(من ) اضنِنو(فهو عند أبو علي للضرورة الشعرية، كما خالفوا يف  إذن

مل يذكره غريه من النحاة وهو ) أَجراح(فما جاء به أبو زيد . الشعرية وجوزوه يف الشعر ال غري

يف هذا  ، فأبو زيد1فهو للقلّة، مطرد يف الصحيح واملعتل) فَعل(ومفرده ) أَفْعال(أما وزن .نادر

  .اجلمع مل خيرج عن القياس بل التزم به

وهو مجع للكثرة، ويستوي ) فُعل(، فجمع منها )فَعول(، )فَعال(، )فعال: (أما يف األوزان

  .2منها للمؤنث واملذكر مع عدم دخول هاء التأنيث على مفرده

 :مجع ما كان على فَعالَى .3-14

حباريات، وكذلك اجلميع، وشكَاعى وثالث حبارى وثالث : وقالوا «: قال أبو زيد

  الث حالَويات، واحلُالَوىـوحالَويان وث: الواـوق. شكَاعيات، وهي شجرة صغرية ذات شوك

 .3»اجلمع وهي مثل الشكَاعى شجرة ذات شوك 

قال وجيمع مجع مؤنث سامل، ) فُعالَى(أبو زيد أنّ االسم اخلماسي الذي على وزن قال 

أما ما كان على فُعالَى، فإنه جيمع بالتاء، وذلك حبارى وحباريات، وسمانى «: سيبويه

حبائر وال حباوِي وال حبار، ليفرقوا بينها وبني فَعالَء : وسمانيات، ولُبادى ولُباديات، ومل يقولوا

                                                           
 .115: والتطبيق الصريف، ص. 2/95وشرح لشافية ابن احلاجب، . 3/570الكتاب، : ينظر -1
 .4/1836شرح الكافية الشافية، . 116: التطبيق الصريف، ص: ينظر -2
والشكَاعى ). جرب( 4/160طائر يقع على الذكر واألنثى واحدها ومجعها سواء، اللسان، : ، وحبارى545: النوادر، ص -3

نبت، قال األزهري، رأيته بالبادية وهو من أحرار البقُول، والشكَاعى شجرة صغرية ذات شوك مثل احلُالَوى ال يكاد يفرق بينهما 
 ).شكع( 8/185اللسان، : وزهرا محراء، ومنبتها مثل منبت احلُالَوى، ينظر
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التأنيث  فباأللفاالسم اخلماسي الذي ينتهي . 1»وفعالَة وأخواا، وفَعيلَة، وفَعالَة وأخواا

جبارى، وشكاعى، حالَوى، : ، فإنه يجمع باأللف والتاء يف مثل"فُعال"املقصورة ويكون وزنه 

فَعالَء، : حبائر وال حبار بكي ال تلتبس جبمع: وال يقال يف مجعها. وزاد سيبويه سمانى، ولُبادى

مساعي حسب ما ذهب إليه أبو زيد ) فُعالَى(، وفَعالة، إذن فهذا النوع من اجلمع وغعالة وفَعيلة

  .3راحوابن الس 2وسيبويه، وتبعه يف ذلك ابن يعيش

 :مجع ما كان على فعلَة .3-15

 :4أنشد أبو زيد لضمرية بن ضمرة النهشلي

  ديا وأَنعمافَإِنَّ لَه عندي ي    فَلَن أَذْكُر النعمانَ إِالَّ بِصالحِ

بلغ أَشده، : واَألنعم مجع نِعمة، كما قالوا: مجع نِعمة، قال أبو زيد" أَنعما: "الشاهد يف قوله

ةد5وهو مجع ش.  

وقد كسرت فعلَة على «من أَفْعلِ على فعلَة، وهو مجع تكسري، " أَنعمِ"على ) نعمة(مجعت 

وقد علّل ابن جين هذا . 6»نِعمة وأَنعم وشد وأشد: عزيز، ليس باألصل، قالوا، وذلك قليل )أَفْعل(

نِعمة وأَنعم، وشدة وأَشد يف قول سيبويه، جاء ذلك على : ومن ذلك قوهلم« : الشذوذ فقال
                                                           

 .3/617الكتاب،  -1
 .5/62شرح املفصل، : ينظر -2
 .3/26األصول يف النحو، : ينظر -3
 .250: النوادر، ص -4
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -5
 .582-3/581الكتاب،  -6
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: إىل أنّ ، وذهب أبو عبيدة1»ذئْب وأَذْؤب، وقطْع وأَقْطُع، وضرس وأضرس: حذف التاء، كقوهلم

  .2أشد مجع كواحد له

وقد مجع فعلَة على « وهناك من ذهب إىل أنّ هذا النوع من اجلمع جاء يف مفردتني فقط، 

  .3»نِعمة وأَنعم، وشدة وأَشد، وهذا قول سيبويه والفراء: أَفْعل يف حرفني، قالوا

 :مجع املؤنث السامل على فعلَة .3-16

وثالث ظَبيات ففتحوا الباء من . كَلْبة وثالثُ كَلْبات وهي الكالبوقالوا «: قال أبو زيد

  .4»الثالث وهي الظِّباُء كما ترى

هكذا وقع يف كتايب ثالث كَلْبات بإسكان الالّم، واحملفوظ عن العرب يف «: قال أبو احلسن

ف والصفة وحيركون يف هذا وغريه ثالث كَلَبات كما يقولون ثالث تمرات ليفصلوا بني املوصو

 .5»االسم خلفّة االسم وثقل الصفة إذ كان االسم أول وكانت الصفة ثانية

اجلمع املؤنث السامل ) فَعلَة(كَلْبة وظَبية على وزن : ففهم من هذا القول أنّ األمساء الثالثية

حلسن، أما عند سائر بإسكان العني هذا عند أيب ا) فَعالَت(كَلْبات وظَبيات على وزن : منها

                                                           
 .2/223اخلصائص،  -1
 .5/23شرح املفصل، : ينظر -2
 .414: تبصرة املهتدي، ص -3
 .537: النوادر، ص -4
 .الصفحة نفسها، املصدر نفسه -5
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وحركت العني يف مجع االسم خلفّته وثقل الصفة، إذ فيها ). فَعالَت(العرب فهو كَلَبات على وزن 

  .إسكان العني عند اجلمع للفرق بينها وبني االسم غري الصفة

بفتح العني خاص جبمع املؤنث السامل من االسم الذي على ) فَعالَت(وذهب النحاة إىل أنّ 

  .1بإسكان العني) فَعالَت(أما الصفة فجمعت على ). فَعلَة(وزن 

 :مجع ما حذفت عينه من األمساء .3-17

 2:قال علي بن طُفَيل السعدي وهو جاهلي

اتياظاجِن خكَاملَو رِقَاب    ارِ كُوملَى اَألكْوع اهتأَسو  

مجع ": اَألكْوارِ"غالظ مسينات،  ":خاظيات"مجع ميجنة، وهي مدقّة القصار، ": املَواجِن"و

  .3مجع كُوماْء هي عظيمة العجز أو الضخمة املرتفعة": كُوم"كُور وهو رجل البعري، 

 :الشاهد

وهذا من الشاذ، ومل يأت من األمساء ما " سته"وأصلها " سه"حذف العني يف " أَستاه"يف 

بالتحريك " فَعلَ"وأصل منه سته على " أست" الواحدة" أَستاه"حذفت عينه إالّ هذا احلرف، لـ 

جِذْع وقُفْلٌ اللّذين : يدل على ذلك أنّ مجعه أستاه مثل جملٌ وأَجمال وال جيوز أن يكون مثل

                                                           
 .326-325: أسرار العربية، األنباري، ص. 1/275ارتشاف الضرب، . 2/252املقرب، . 10/28 شرح املفصل،: ينظر -1
 .6/183والبيت يف اللسان منسوب البن عقيل السهلي، . 450:النوادر، ص -2
 .5/146، و)كوم( 5/148، مقاييس اللغة، )كَوم( 15/434، )خظا( 18/254اللسان، : ينظر -3
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: جيمعان أيضا على أَفْعال ألنه إذا ردت اهلاء اليت هي الم الفعل وحذفت التاء اليت هي العني قلنا

   1.سه بالفتح

 :لـفضيالتصيغة  -4

للداللة على أنّ شيئني اشتركا يف صفة " أَفْعل"تستعمل العربية للتفضيل امسا يصاغ على وزن 

 :يلي ومما جاء يف النوادر ما .2معينة وزاد أحدمها على اآلخر فيها 

 :ما حذفت مهزة  صيغة التفضيل فيه .4-1

 3:قال األحوص

كَلَفَا باحلُب هادز نْأَ قَد نِمعت    وحب شى اِإللَا إِئًينسان منِا ماع  

 : الشاهد

  ".أَحب"مبعىن " ب ح"فيه جميء 

 -فعل تفضيل حذفت مهزته مثل خري وشر لكثرة االستعمال، إالّ أنّ احلذف فيهما" حب"و

 .4هو الكثري واحلذف يف أحب قليل - خري وشر

                                                           
 .6/189اللسان،  .2/796إيضاح شواهد اإليضاح،  .1/170سر الصناعة، : ينظر -1
 .94: التطبيق الصريف، ص: ينظر - 2
 .198:النوادر، ص -3
، شذا العرف 2/166ت، .ط، د.عبد العال سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، د: مهع اهلوامع، السيوطي، تح: ينظر -4

م، 2005، 3لبنان، ط -د احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوتعب: يف فن الصرف، أمحد احلمالوي، شرحه وفهرسه
 ).حبب(  1/292، لسان العرب 94:، التطبيق الصريف، ص102:ص
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يف موضع رفع " ما منِع" :و قال ".أَحب شيء: "بشيء، قال األصمعي ببِأراد أح" حب"و

 بيقالارفع حب :إِلَي ديز با؛ حنإِلَي ديبِز با، وحبفالن بضم الباء مثن ببأسكنت  ومعناه ح

  .1وأدغمت يف الثانية

  :فيه ما حذفت الم صيغة التفضيل .4-2

 2:عباس بن مرداسوأنشد أبو زيد ل

مهنم يقَةقى للحموأَح أَكَر    انِسالقَو وفيا بِالسنم برأَضاو  

  :لاألو الشاهد -

"  عليه، " أَكَر ى"صال عليه، و إذامن كرممن احلماية" أَح.   

  :املعىن

وهو  :مجع قونس" القَوانِس  . "ما حيق عليه حفظه من األهل واألوالد واجلار: وحقيقة الرجل

 .3ما بني أذنيه إىل الرأس، ومثله قونس البيضة من السالح: أعلى بيضة الرأس، قونس الفرس

من فعل دلّ عليه " القَوانِس  "وانتصب  "أَضرب" ـالقَوانِس منصوب بفعل حمذوف ال ب و

ال يعمل " بت"، ألنّ أفعل الذي يتم بـ "أَضرب  "، وال جيوز انتصابه عن "وأَضرب منا : "قوله

                                                           
 ).حبب(  1/292، لسان العرب 199:النوادر، ص: ينظر -1
يسري  والبيت من ، والشاعر عباس بن مرداس بن أيب عامر بن نزار أحد الصحابة، أسلم قبل فتح مكة ب260:النوادر، ص-2

 .13/62، األغاين 166اإلصابة، : ينظر ،قصيدة قاهلا يف اجلاهلية قبل إسالمه، أمه اخلنساء الشاعرة
 .8/325، خزانة األدب، 205:صاألصمعيات، : ينظر-3
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وافعل هذا جيري جمرى فعل التعجب، ولذلك  »هو أحسن منك خلقا«: إالّ يف النكرات، كقولك

 .1ما أضرب زيدا لعمرو: تعدى إىل املفعول الثاين بالالم فقلت

 .2»الَ يقَال ما رأَيت أَضرب منك زيدا، إنما هو ما رأَيت أضرب منك لزيد «: قال أبو زيد

  .أَضرب منا القَوانِس: فالتقدير يف البيت

 :ما جاء على اَألفْعل .4-3

 3:عشىنشد أيضا يف هذا الباب قول األأو

  وإِنما العزةُ للكَاثرِ    ولَست بِاَألكْثَر منهم حصى

 :املعىن

دح عامر بن الطّفيل، قال األعشى هذه األبيات ضمن قصيدة يهجو فيها علقمة بن عالثة ومي

 .4اليت وقعت بينهما يف املنافرة

                                                           
، التصريح، 804: ، املغين، ص7/292، شرح أبيات املغين، 295:، املسائل الشريازيات، ص8/324اخلزانة، : ينظر -1
 .106-6/105، شرح املفصل، 2/787، شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، 3/56، األمشوين 1/339
 .261:النوادر، ص -2
 . 193: عشى، ص، ديوان األ196:النوادر، ص -3
  .رضي اهللا عنه صحايب جليل، كان سيدا يف قومه عليها عاقال، توىل حواران لعمر رضي اهللا عنه: و علقمة بن عالثة -4
فارس قومه هو أحد فتاك العرب، وشعرائهم، وسادام يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم ومات كافرا، ووفد على : عامر بن الطفيل -

، وخرب املنافرة يف 285-284:مجهرة أنساب العرب، ص: ينظر. وسلم يريد الغدر به لكنه مل جيرؤ عليهالرسول صلى اهللا عليه 
 .253-8/252، اخلزانة، 297- 6/283األغاين، 
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واملراد به هنا عدد األعوان واألنصار، وإنما أطلق احلصى على العدد  العدد،": احلصى"و

كانوا يعرفون احلساب بالقلم، وإنما كانوا يعدون باحلصى وبه حيسبون املعدود، الكثري ألنّ العرب 

 .1الغالب يف الكثرة": الكَاثرِ "القوة والغلبة، و": العزةُ  "و .ومنه اشتقوا الفعل أحصى

 :الشاهد فيه

"  مهنم اجلارة  "من"والداخلة على اسم التفضيل " أل"فقد مجع بني : ، أي من بينهم"اَألكْثَر

يريد أنت منهم . أراد ولست من بين فالن باألكثر «: قال األصمعي، للمفضول عليه وهذا تناقض

أراد بأكثر منهم حصى، واحلصى العدد : وقال أبو زيد ،ولست باألكثر حصى من هؤالء القوم

لست من بينهم باألكثر حصى من قبيلتك،  أيليست تفضيلية، بل للتبعيض،  "من"و  2.»الكثري

  .3فيهم من هو أكثر منك أي

 :جاء على فعلَة بدال من صيغة أَفْعل ما .4-4

يف بعض األداءات  )أفْعل(يف التفضيل بدالً من صيغة  )فعلَة(و نسب أبو زيد استعمال صيغة 

فالنٌ كبـرةُ  : (من بين متيم يقولسمعت أعرابياً : "ه، ويظهر ذلك يف قولإىل قبيلة متيم االستعمالية

                                                           
 .526: ، إيضاح شواهد اإليضاح، ص196:، النوادر، ص8/252اخلزانة، : ينظر -1
 .196:النوادر، ص -2
شرح الكافية . 253-8/250 -3/400 -2/11 -1/158اخلزانة، . 2/773شرح الرضى لكافية ابن حاجب،  :ينظر -3

. 352-351:شرح شواهد اإليضاح، ص. 1/185 -3/237اخلصائص، . 321التكملة، . 2/1135الشافية البن مالك، 
شرح ابن عقيل . 3/58مالك، شرح التسهيل البن . 3/295أوضح املسالك، . 2/572املغين، . 8/2321ارتشاف الضرب، 

 .5/161مقاييس اللغة . 2/180
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فالن (أكْبرهم، و: ، أي)ولد أبيه إِكْبِرةُ: (وقع يف كتايب: قال أبو حامت. ، إذا كان أكربهم)ولد أبيه

   .1"، إذا كان آخر ولد يولَد ألبيه)صغرةُ ولد أبيه

 :بـالنس  -5

مستفيضة ولعلها أكثر أمهية  النسب ظاهرة لغوية مهمة التفت إليها القدماء فخصوها بدراسة

والفنون  األدبيف عصرنا احلاضر لكثرة استعماهلا بسب انتشار العلوم ومناهج التفكري ومذاهب 

: والسياسة واالجتماع فال نكاد نطالع صفحة يف كتاب أو جملة أو جريدة إال وجند كلمات حنو

والتفت أبو زيد إىل هذه الظاهرة اللغوية وأورد هلا شواهد  .2....موضوعي، غريب، عريب، أديب

 :نذكر منها

 :ما جاء على فَعل مبعىن فَعايلّ  .5-1

 :3أنشد أبو زيد

لبِلَي تلَسو لَيكنهِي نر    مى أَترى الصبإِفَ حني منتشر  

  :وأَنشد غَيره

هِري ننلَكو يلبِلَي تلَس   ركتأَب نلَكلَ واللَّي جلالَ أَد  

                                                           
 .331 -330 :النوادر -1 
 .139:التطبيق الصريف، ص: ينظر - 2
الَ : "مل ينسب أبو زيد البيت وجاء يف الكتاب أيضا بدون نسبة باختالف يف رواية العجز وهو. 591-590: النوادر، ص -3

 ركتأَب نلَكلَ واللَّي جلر( 5/238وصدر البيت يف اللسان . 3/384الكتاب، : ، ينظر"أَد.( 
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 :الشاهد

أي  ؛"نهارِي" إذ بناها على فَعلْ، وهو يريد النسب ال املبالغة، وهو مبعىن " نهِر : " يف قوله

يقال رجلُ نهِر وليس بِلَيلي  «: قال أبو زيد .1هتوس معوطَ لٌمع: ، كما قالواالعامل يف النهار

باحبِص سارِ ولَيهن باحلِ يقول ص2»لَي. 

من املَعىن  عملي، ألنّ يف عملٍ: كقولها لًمفقوهلم ر يف اري يدلّ على أنّ ع «: وقال سيبويه

 يله يف معىن قَوولُ كذلك ألنهِرِ، وقَؤهِر يف3.»ما يف نكأنه قال وجعل ن يلمقابلة لَي : لست بليلي

اري كذلك: وقالوا .ولكين هِرن ارهل ونلٍ أَلْيكلَي رهأَن هارإذن  .4كذلك كالمها على املبالغة ؛ن

  .جاء على صيغة املبالغة )أَفْعلُ(أو ) فَعلْ(على وزن  فنهر

 :رـتصغيال -6

العربية تستعمله ألغراض و ،اللغات ألغراض معينةالتصغري ظاهرة لغوية معروفة حتتاجها 

، 5وقد يكون للتعظيم ،كالتحقري وتقليل احلجم والكمية والعدد وتقريب الزمان واملكان والتحبب

  :يلي ومن شواهد التصغري يف النوادر ما

   
                                                           

وشرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، . 45-4/44، العني، 170-169:شذا العرف يف فن الصرف، ص: ينظر -1
1/397-398. 
 .590:النوادر، ص -2
 .3/385الكتاب،  -3
 ).ر( 5/238اللسان : ينظر - 4
 .129:التطبيق الصريف، ص: ينظر - 5
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 :"ابن"تصغري  .6-1

يب2أو سلمى 1قال سلمان بت ربيعة الض: 

 تمعزاتينِ إِمأَن راضم تأَم    سيدأَ دبينا اَألوهصاغر لَّخيت  

 :الشاهد فيه

وهو عند البصريني، مجع  « ،3وقد عد هذا شاذ" أَبينوها" يف قوله " بنون"على تصغري اجلمع 

فشذوذه عندهم ألنه مجع ملصغر مل يثبت " ىحضكأَ"عل فْعلى وزن أَ" أَبنى"وهو تصغري " أُبينٍ"

يف مجع  كأدلٍ" ابن"مقدرا، وهو مجع " ابنٍ"وهو تصغري " أُبين"هو مجع : وقال الكوفيون .مكبره

لو، فهو عندهم شاذ من وجهنيد :ر مل يثبت مكربه وجميء أفعل يف فَكونه مجعا ملصغل، وهو ع

 .4» كَأَجبل وأَزمن شاذٌّ

   

                                                           
الشاعر هو سلمى بن ربيعة بن سعد بن ضبة من شعراء اجلاهلية، ومن ولده يف اإلسالم يعلى ابن عامر بن سلمى، كان على  -1

  .8/29 اخلزانة، : ينظر. خراج الري ومهذان، ومن ولده أيضا املفضل الراوية
 .375-374:النوادر، ص -2
احلماسة شرح . 65-1/64األمايل البن شجري، . 8/30واخلزانة . 2/675كافية ابن احلاجب، شرح الرضى ل: ينظر -3

 .2/63اهلمع . 224-1/223شرح الشواهد العربية يف أمات الكتب، . 547: املرزوقي، ص
 .676-2/675شرح الرضى لكافية ابن احلاجب،  -4
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  1:وقد خلص البغدادي هذه األقوال فيما يلي

وا به اجلمع ومل ينطقوا به، ولكن ملا ى كأعمى؛ فهو اسم صننبإما مجع أبين مصغر أَأنه  .1

سملْ عر أَفْع2تصغريه دلّ على أنّ املكب. 

 .3لومجع د بنِ بفتح اهلمزة، وهو مجع ابن بكسرها كأدلوإما مجع أُبين مصغر أَ .2

  4.ن مصغر ابن، جلعل مهزة الوصل قطعايبوإما مجع أُ .3

4. ر با مصغ5نني على غري قياسوإم. 

ون وهو نغر بمن صوأبنونَ يف أقلّ العدد ف اٌءنبأَ نٍمجع اب «: قال أبو احلسن يف شرح النوادر

للعدد الكثري رده إىل العدد القليل مثّ صغثَّكَال يكون املُ نْأَر لاُء، وهذا أكثر يف ، فتقول أُالًلَّقَر منيب

ارج عن القياس ولكن مل يكثر خبإِبنونَ وليس : قوله. رغفقد ص ونَنيباالستعمال وإن قال أُ

" أُبينِني"لقد خالف أبو زيد األنصاري اجلماعة ومل يعد تصغري اجلمع يف قوهلم  .6»االستعمال به 

فقد روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  «شاذ، بل عده على غري قياس، ولكن مل يكثر استعماله، 

  .7»وسلم أنه تكلم ذه اللغة 

                                                           
 .31-8/30خزانة األدب، : ينظر -1
 .138: كتاب الشعر، ص. 486-3/456 ،الكتاب. 1/65 ،جرياألمايل البن الش: ينظر -2
 .675/ 2 ،شرح الرضى لكافية ابن احلاجب: ينظر -3
 .8/30اخلزانة، : ينظر -4
 .375:النوادر، ص: ينظر -5
 .376:النوادر، ص -6
 .375:نفسه، صاملصدر  -7
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 :تصغري اليت .6-2

 :1وأنشد أبو زيد لسلْمان بن ربيعة الضيب أو سلْمى

  ا والّتيولَفَيت جانِيها اللَّتي    ولَقَد رأَيت ثَأَى العشرية بينها

ال جانيها ففتح، وإن أراد مجاعة قال جانِيها فأسكن قوأرادوا واحدا ف. الفساد": يالثأ"و

  .2الياء ألنها ياء مجع

  :الشاهد

يضربه " يتتيا والَّاللَّ: "وقوله« : ، قال أبو احلسنعلى غري قياس" اياللَّت" على" يتالَّ"يف تصغري  

 :جري على أصل التصغري وأنشدوا افاللُّتي: اللَّتيا واللُّتيا، وقال أبو زيد: ويقال... للشدة مثال

  3إِذَا علَتها أَنفُس تردت    والّتـي واللُّتيـا بعد اللُّتيـا

وهذا مثل سائر وقد علم احملذوف منه فلذلك حذفَت الصلة ولو ال ذلك مل جيز إذا كانت «

فسدت الداللة وبطل  ريوإنما يعلم املُراد به على هيئته فإن غُالصلة متام االسم، واملثل مبرتلة اإلشارة 

 .4»املعىن 

 :تصغر على وجهني "يتالَّ"نستنتج من كالم أبو احلسن أنّ 

                                                           
 .376:النوادر، ص -1
 .376: املصدر نفسه، ص: ينظر -2
 .376: أما أبو زيد فلم ينسبه، النوادر، ص. 223 :ديوان، العجاج، ص -3
 .376: النوادر، ص -4
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 .اللُّتيا بضم أوهلا جريا على أصل التصغري .1

وأبو اللَّتيا بفتح أوهلا وهذا بترك أوله على حاله يف التصغري وهذا حسب قول الزجاج  .2

اللَّذيا، : وتصغري املبهمة بزيادة ألف يف آخرها وترك أوهلا على حاله، تقول يف تصغري الذي: علي

وذهب ابن اخلباز عكسهما وقال بأنّ هذه األمساء كان  .1تيانذيان، واللَّاللّتيا، وهكذا اللَّ: والّيت

  .2حقها أالّ تصغري ألنّ البناء مالزم هلا

وليس حذف «: قالفوقد أورد سيبويه هذا البيت يف باب ما حيذف املستثىن فيه استخفاف 

وقد حذفت صلة اليت اختصارا لعلم . 3»املضاف إليه يف كالمهم بأشد من حذف متام االسم

هي صلة لليت » أنفس تردت« : السامع مبا أراد هذا تقدير سيبويه، وذهب الشنتمري إىل أنّ قوله

  .4ا لتصغريها الدال على شناعتهاتياللَّ حذف صلة سنوأضاف وح

تصغري اليت على غري قياس، وهو تصغري يف معىن التشنيع والتقطيع، وقد حذفت " إذن فاللّتيا

  .صلته اختصارا لعلم السامع مبا أراد

   

                                                           
. 108:، ص1994، 2هدى قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: ما ينصرف وما ال ينصرف، أيب إسحاق الزجاج، تح: ينظر -1

 .1/376واملسائل البصريات، 
 .566: توجيه اللّمع، ص: ينظر -2
 .2/347الكتاب،  -3
 ).لتا( 5/240لسان العرب، . 2/73شرح أبيات سيبويه للسريايف، . 2/347الكتاب، : ينظر -4
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 ":حبارى"تصغري  .6-3

وقالوا يف تصغري احلُبارى حبيري ففتحوا الراء وحبيريات، « : جاء يف النوادر، قال أبو زيد

  .1»ي مثلها، وقال بعضهم شكَيعةٌشكَيع: وقالوا

ومما ال يكون : قول سيبويه ،"تانيف باب حتقري ما كان من الثالثة فيه زائد"وجاء يف الكتاب 

حبيرى كما ترى، وإن شئت : دتيه منه لألخرى حبارى، إن شئت قلتاحلذف ألزم إلحدى زائ

حبير؛ وذلك ألنّ الزائدتني مل جتيئا إلحلاق الثالثة باخلمسة، وإنما األلف األخرية للتأنيث : قلت

من حبيِرةٌ وجيعل اهلاء بدال : أما أبو عمرو فكان يقول... واألوىل للمد، فأيهما شئت حتذف منها

وإنما عدل أبو عمرو بن العالء إىل : وفسر أبو علي ما جاء به أبو عمرو بن العالء بقوله. 2األلف

) قَرقَرى(فأبدل الياء، حيث مل جيز له أن يثبت األلف، ألا تسقط هنا كما تسقط يف حتقري حبيِرةٌ 

ها اهلاء ألا كاالسم وتكسريها، فلما كانت تقع يف موضع تسقط فيه وال تثبت، أو وقع موقع

الثاين املضموم إىل األول، فدلّ على التأنيث كداللة األلف، ومل ميتنع ثباا كما امتنع ثبات 

  .3األوىل

، فاأللف األوىل للمد "حبير"و" حبيرى"على " حبارى"ومن هذا نستنتج أنه جيوز تصغري 

 منهماواألخرية للتأنيث وكالمها زائدتان وجيوز حذف أي. 

                                                           
 .537: النوادر، ص -1
 .437-3/436الكتاب، : ينظر -2
 .1/296املسائل البصريات،  -3
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 :تصغري ركب  .6-4

1:قال عبد القيس بن خفاف الربمجي 

مالَهونَ رِحعاضو كْبر نأَيو    ادواسِ بِأَسأُن نارِ ملِ نإِلَى أَه  

 2:وجاء يف النوادر بتحقيق حممد عثمان وسعيد اخلوري الشرتوين

مالَهونَ رِحعاضو بكَير نأَيو     ِلاإِلَى أَهدواسِ بِأَسأُن نارِ من  

 :الشاهد

تصغري ركب، والركب اسم للجمع وليس بتكسري راكب، ويدل على ذلك " ركَيب " يف 

رويكبونَ فثبت ذا أنه اسم للجمع وليس : تصغريه، فلو كان ركب مجع تكسري لقيل يف تصغريه

  3.بتكسري

 :تصغري الظرايب .6-5

 4:البابوأنشد أبو زيد أيضا يف هذا 

تحبيمِ ألصحارِ جي نف تلَوِ كُنو    َظّمج نم ابِيا انَرهريثي تنع  

  

                                                           
 .361:النوادر، ص -1
 .114:الشرتوين، ص: ، والنوادر، تح139:حممد عثمان، ص: النوادر، تح: ينظر -2
 .563:شرح شواهد اإليضاح، ص. 237:التكملة، ص. 5/77فصل شرح امل: ينظر -3
 .538:النوادر، ص -4
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 1.الظَّرباُء بفتح الظّاء وكسرها مجع وتعين دابة شبيهة بالقرد و

وورد يف معىن البيت أنّ الشاعر وصف حىت من بين مجان بن زيد مناة بن متيم، وامهم 

اإلخوان واألصحاب، وذكر عداوم له، واعتداءهم وإتباعهم له وطالبتهم إياه حىت باإلفساد بني 

، وجعلهم كالظُرابِي يف اإلفساد والتشتيت ألنّ الظُربانَ يسمى )اجلحيم(لو ألقي يف نار جهنم 

 2.مفرق النعم

 :الشاهد

، كما قالوا يف )تصغري حتقري(مجع ظربان، وهلذا صح أن حيقّر على ظربيان " رابِي ظَ "يف قوله 

  3.سكران سكَيرانَ ويف التكسري سكارى

والشاعر قال ما قال، وهو يعلم أنّ الذين يسمعونه من بين قومه، يستخدمون هذا األسلوب 

ر تظن إنّ متاض: لت إىل أهلها وهو يقولزوجه، وكانت غاضبة عليه، فارحت "متاضر"ويفهمونه، و

  .4ال سيد مكانه أحد: مكانته عندها، وهو يريد القول أنّ أوالدها الصغار يسدون

   

                                                           
 .538:النوادر، ص: ينظر -1
 .593:شرح شواهد اإليضاح، ص: ينظر -2
 .523:شرح شواهد اإليضاح، ص. 2/868إيضاح شواهد اإليضاح، . 505:التكملة، ص: ينظر -3
 .1/223 ،شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب: ينظر -4
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 : الفعل بالنون توكيد -7

نون التوكيد يف العربية، نونان ثقيلة وخفيفة وهي الحقة صرفية تؤدي معىن صرفيا معينا 

أما  ،وهو تقوية الفعل وجعل زمنه مستقبال و، فالفعل املضارع يدل على الزمن احلاضر واملستقبل

 :يلي ، ومن أمثلة ذلك يف النوادر ما1إذا حلقته نون التوكيد فإنه يدل على املستقبل ال غري

  :يف األمر نون التوكيد اخلفيفةحذف  .7-1

 2:طرفةل قال أبو حامت أنشدين األخفش بيتا مصنوعا

  سِرالفَ سنوضربك بِالسوط قَ    اضرِب عنك اهلُموم طَارِقَها

 :الشاهد

بنون توكيد خفيفة ساكنة، وفعل " عنك  اضرِبا "وأصل الكالم " اضرِب عنك  "يف قوله 

للضرورة ال للتخلص من األمر يبىن مع نون التوكيد على الفتح، مث حذف الشاعر نون التوكيد 

فلذلك أبقى الفعل على ما كان عليه وهو مقرون ا لتكون هذه الفتحة دالة  ،التقاء الساكنيني

وقال  3.على النون احملذوفة، وهذا شاذ نادر ألنّ نون التوكيد اخلفيفة إنما حتذف إذا وليها ساكن

فمدفوع مصنوع عند عامة أصحابنا،  -وذكر البيت -...وأما ما أنشدوه :ابن جين يف هذا البيت

                                                           
 . 58: التطبيق الصريف، ص: ينظر - 1
 .195:، وديوان طرفة، ص165:لنوادر، صا -2
مكان " بالسيف"، باختالف يف الرواية جاء 2/367 ،احملتسب .1/126، واخلصائص. 9/44شرح املفصل، : ينظر -3
 .437:املسائل العسكريات، ص. "بالسوط"
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و املعروف عند النحاة أم ال يستشهدون بالشاهد املصنوع و ال يعتربونه من  .1تثبت بهوال رواية 

  .وهذا البيت  يف النوادر ليس من رواية أبو زيد إمنا من شراح الكتاب .الشواهد و يدفعون قاعدته

 :يف املضارعالتوكيد بالنون اخلفيفة  .7-2

 :الشاهد األول -

 2:قال جذمية األبرش

  ثَوبِي شمالَت ترفَعن    أَوفَيت في علَمٍربما 

: والعلم ،، وتقديره أوفيت على مكان عال يف اجلبلهأشرفت علي: على الشيئ" أوفيت"و

وهو يفخر بأنه حيفظ أصحابه يف رأس اجلبل إذا  ،، وهي الريحمجع الشمال :"مشالت"اجلبل، و

3ة اإلبصارخافوا من العدو، فيكون طليعة هلم وهذا دال على شهانة النفس وحد.  

 :الشاهد

يف حيز ربما وهو توكيد " ترفع"فكفّتها عن العمل، ووقوع الفعل "  رب " على " ما"دخول 

للضرورة، والتوكيد هنا بالنون اخلفيفة  "ترفَعن"يبويه على توكيد املضارع حسن، واستشهد به س

    .4للتكسري" رب " وأنّ 

                                                           
 .1/82 ،سر الصناعة: ينظر - 1
 .536:صالنوادر،  -2
 ).مشل (  11/366، اللسان: ينظر - 3
إيضاح . 2/566أمايل ابن الشجري، . 3/15املقتضب، . 3/163شرح أبيات املغين اللبيب، . 3/518الكتاب، : ينظر -4

شواهد الشعر يف أمات . 68:شذا العرف، ص). مشل( 11/366 ،لسان العرب. 11/404اخلزانة . 306:شواهد اإليضاح، ص
 .1/215 ،الكتب
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  :  الشاهد الثاين -

 1.2﴾ بِالناصية الَنسفَع ...﴿: يف قوله تعاىل

" فَعسحيث كانت نون التوكيد اخلفيفة عالمة من عالمات الفعل، وقد قلبت النون ألفا "  الَن

رأيت را، وقد أبدلت : حنو. فأبدلت ألفا ملا يبدل تنوين املنصوب ألفاألنها وقعت بعد فتحة، 

 .3تنوين را ألفا يف الوقف ألنّ حذفه إخالل

 :اإلعراب

"فَعسالالم واقعة يف جواب القسم،  :"الَن"فَعسضارع مبين على الفتح التصاله بنون مفعل  :"ان

والنون املنقلبة ألفا حرف ال حمل هلا من التوكيد اخلفيفة اليت رمست الفاعل حكم الوقف، 

  .اإلعراب، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره حنن

ةياصبِالن:  ،ةالباء حرف جرياصه الكسرة الظاهرة على  :الناسم جمرور بالباء وعالمة جر

  .انسفَعآخره، واجلار وارور متعلقان ب

   

                                                           
 .15: سورة العلق، اآلية -1
 .251:النوادر، ص -2
، 1إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية يف شرح ابن عقيل، حممد أمحد قاسم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط: ينظر -3

 .14-13:، ص2003
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 :التوكيد بالنون الثقيلة .7-3

 1:أيضا حلامت الطائيوأنشد 

  إِذَا نالَ مما كُنت تجمع مقَسما    قَليالَ بِه ما يحمدنك وارِثُ

 :الشاهد

   2.الزائدة" ما"بالنون لوقوعه بعد " يحمد"توكيد الفعل 

  :يف املضارعحذف نون التوكيد اخلفيفة . 7-3-1

  : الشاهد األول -

 3:قال الشاعر

أَي نم رأَف تاملَو نم يموي    رقُد موي أَم رقْدي لَم مو4.أَي  

 :الشاهد

. ففتح راء يقدر، يريد النون اخلفيفة، فحذفها وبقي ما قبلها مفتوحا" لَم يقْدر: "يف قوله

وأنكر بعضهم " يقْدرنَ"وهو عند بعض البصريني ضرورة بسبب نون التوكيد اخلفيفة احملذوفة يف 

                                                           
 .83-79:  ، ديوان، حامت الطائي، ص355:النوادر، ص -1
مهع . 2/497شرح األمشوين، . 2/205شرح التصريح، . 4/105أوضح املسالك، . 2/951غين، شرح شواهد امل: ينظر -2

 .68:شذا العرف، ص. 2/78اهلوامع، 
عبد : الديوان، اإلمام علي بن أيب طالب، اعتىن به: ينظر. وهو بديوانه" كرم اهللا وجهه"والبيت منسوب إىل علي بن أيب طالب  -  3

  .69:م، ص2005، 3لبنان، ط -املعرفة، بريوتالرمحن املصطاوي، دار 
 .164:النوادر، ص -4
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فيني للنصب هذا، فقال هذه النون ال حتذف إال لسكون ما بعدها وال سكون ههنا، وهو عند الكو

ا مستقالً يف هذه املس 1.بلَما خاصا ابن جين فأورد رأيلة فهو يرى أنّ فتحة اهلمزة نقلت إىل أأم

 .2الراء الساكنة، وقد أجرت العرب احلرف الساكن إذا جاور املتحرك جمرى املتحرك

الساكنة  ووجهه عندنا أنه نقل حركة اهلمزة إىل الراء: ووافقه يف الرأي ابن عصفور فقال

وأثبت اهلمزة لكونه مل يعتد بالنقل، مث قلب اهلمزة ألفا يئها ساكنة بعد فتحة، على قياس ختفيفها 

ويف حقيقة األمر ال يعدو أنّ الشاعر . 3مث قلب األلف مهزة وحركها بالفتح ألجل التقاء الساكنني

  .4نسق الصويتمراعاة حلبك ال" يقدر"وهي فتحة على راء " أَم"ألقى حركة مهزة 

 :الشاهد الثاين -

 5:قال الراجز

  يحِسبه اجلَاهلُ ما لَم يعلَما   

  .6شيخا علَى كُرسيه معمما   :ومتامه

  

                                                           
ارتشاف . 11/57اللسان، . 5/132شرح أبيات املغين، . 1/309املغين، . 11/451اخلزانة، . 164:النوادر، ص: ينظر -1

 .4/1828الضرب، 
 .2/366احملتسب، . 81-1/80سر صناعة اإلعراب، . 3/94اخلصائص، : ينظر -2
 .2/592ح مجل الزجاجي البن عصفور، شر: ينظر -3
 .1/18اللهجات العربية يف التراث، : ينظر -4
وامسه املغوارين األعنق، ونسب أيضا إىل مساور العبسي وأيب حيان : هو شاعر جاهلي لص: لقد نسب هذا الرجز إىل ابن جبابة -5

 .2/331وديوان العجاج، ) الشمنتري( 3/516الكتاب، ، 11/418اخلزانة، : ينظر. الفقعسي وعبد بين عبس والعجاج
 .164:النوادر، ص -6
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 :الشاهد

 .1فقلبت النون ألفا للوقف" ما لَم يعلَمن "حيث أكّد املضارع املنفي بلَم، وأصله " لَم يعلَما"

شبهه باجلزاء حيث كان جمزوما «: وهذا التوكيد ال جيوز إال يف الضرورة عند سيبويه حيث قال

فقد عد سيبويه دخول  2.»وكان غري واجب، وهذا ال جيوز إالّ يف اضطرار، وهي يف اجلزاء أقوى

أبو زيد الذي وقد اتفق يف ذلك مع . بال الناهية" لَم"ضرورة تشبيها بـ " لَم يعلَمن "النون يف 

وقد فسرها ثعلب يف جمالسه بقوله أنّ  .3بالنون اخلفيفة وقال أا تدخل يف كلّ جمزوم" يعلَما"روى 

: وأهل البصرة يقولون. ، فلما أطلق امليم ردها إىل فتحة الالم"لَم يعلَم "هو " لَم يعلَما"األصل يف 

  .4اخلفيفة ألفًافجعل موضع النون " لَم يعلَمن "أراد 

 :الشاهد الثالث -

 5:قال الراجز

الَها فَضي اٍء لَكدا فهيو    الَههالَ تو حمالر هأَجِر  

                                                           
، 2/679، سر الصناعة، 166-2/165، أمايل، ابن الشجري، 43-9/42، شرح املفصل، 11/409اخلزانة، : ينظر -1

اهد ، شو527-526:، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص2/1444، شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، 29:ضرائر الشعر، ص
، شذا العرف يف فن 94-93:، الشواهد النحوية يف أراجيز العجاج، ص194:الشعر يف النحو العريب من كتاب اإلنصاف، ص

 .68:الصرف، ص
 .3/58الكتاب،  -2
 .165- 164:النوادر، ص: ينظر -3
م، 1956، 5قاهرة، طعبد السالم هارون، دار املعارف، ال: جمالس ثعلب، أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، تح: ينظر -4
2/551-552. 
 .4/72، "ويها"مكان " إيها"و. 9/29، "ويها"مكان " مهالً: "وباختالف يف الرواية يف شرح املفصل. 163:النوادر، ص -5
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يريد اطعنه يف فيه، ألنّ ": أَجِره الرمح"مصدر فديته فداء، ": فداٍء"كلمة إغراء، ": ويها"

أراد ال ل باجلزم على البناء للمجهول، أي ال يفزعك ": تهالَهوالَ "الطعن يف الفم، : اإلجرار

 .1شيء، واهلاء للوقف

 :الشاهد

بسكون الالم " تهلْه" وكان القياس  2.ففتح الالم أراد النون اخلفيفة فحذفها" الَ تهالَه"يف 

على أحد " تهالَه"للجزم، وحذف األلف قبلها اللتقاء الساكنني، فأثبت األلف وفتح الالم يف 

  :الوجهني

 .وهو حذف النون اخلفيفة وهو رأي أبو حامت يف النوادر :الوجه األول -

أنه يكون حرك الالم اللتقاء الساكنني هي واأللف، ومل حيذف األلف ألنه  :الوجه الثاين -

 ،3جعل التحريك بدال من حذفها، واستحب الفتحة إتباعا لأللف، وهذا قول كثري من النحويني

دوكالمها جي. 

   

                                                           
 .6/182، اخلزانة، 3/168، املقتضب، )هول( 15/179و) فدى( 10/228اللسان، : ينظر -1
 .164:النوادر، ص: ينظر -2
- 120و 1/66، احلجة للقراء السبعة، 1/81سر صناعة اإلعراب، : أي ابن جين، وأبو علي واملربد، وابن يعيش، ينظرهذا ر -3

، شرح أبيات املغين، 9/29، شرح املفصل، 169-3/168، املقتضب، 130:، واملسائل العسكريات، ص125-206
7/358-359. 
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 وأثر التخلص بالكسر اورة الراء للجيم. كسر الراء اللتقاء الساكنني" أَجِره"أما يف 

  .1املكسورة ولو فتح لكان أجود

 :ةـالتثني  -8

 ":ألياه"تثنية  .8-1

 2:قال الراجز

  ِطْبالو اججترا اهأَلْي جتري  

 3.سقاء اللنب: االضطراب، و الوطْبِ: ارتجاج و

 : الشاهد

حذفت العرب يف تثنية ألية من الضرورة الشعرية والقياس أليتان، ورمبا "يان لأ"، ف"أَلْياه "يف 

أَلْيةُ : ومن قالوا أليان فإذا أفردوا قالوا 4.هاء التأنيث من ألية يف االثنني والقياس أليتان وأليان

" أَالَيا"ومجعها على  5أَلْيةُ قال يف التثنية أليتان: أَلي، ومن قال: فيحتمل هذا على من قال الواحد

  .6مثل عشية وعشايا

                                                           
 .165:النوادر، ص: ينظر -1
 .رجز مع كثرة االستشهاد به مل يعرف قائله، وهذا ال393:النوادر، ص -2
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
إصالح . 3/41املقتضب، . 1/28أمايل ابن الشجري، . 4/599إيضاح شواهد اإليضاح، . 360:التكملة، ص: ينظر -4

 .163:املنطق، ص
 .4/143ل، شرح املفص. 2/649شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 526-7/525اخلزانة : ينظر -5
 .419:النوادر، ص: ينظر -6
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 :تثنية سواء .8-2

 :وقال رافع بن هريم وأدرك اإلسالم: زيدقال أبو 

  1لَيس الرجالُ وإِنْ سووا بِأَسواِء    هالَّ كَوصلِ ابن عارٍ تواصلُنِـي

 ".أَسواِء: "الشاهد يف قوله

رجالن سواآن وقَوم أَسواٌء وسواسيةٌ ورجالَن سيان واجلمع أَسواٌء أي «: ويقال

  .2»مستوون

) أَفْعال(سواآن، وسيان، واجلمع أَسواٌء على ": سواء"ذهب أبو زيد إىل أنّ املثنة من 

  .3)استوى(، مصدر )استواء(وسواسية، وسواء اسم مبعىن 

ومما مجع ومل يثن، «: واختلف النحاة يف تثنيته، فذهب أبو علي إىل عدم جواز تثنيته فقال

، فهو هنا خالف أبو زيد يف عدم جواز تثنيتها 4»يف اجلمع هم سواسية : واٌء، وقالوامها س: قوهلم

  .و وافقه يف مجعها

                                                           
 .282: النوادر، ص -1
 .283: املصدر نفسه، ص: ينظر -2
 .1/170البحر احمليط، : ينظر -3
 .2/42التكملة،  -4
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: أخربنا ثعلب عن ابن األعرايب أنّ العرب تقول«: ومل جيز أبو احلسن هذه التثنية فقال

والصواب . دي غري جائزسواآن كذا وقع يف الكتاب وهو عن... سواسيةٌ وسواسوةٌ وسواسوةٌ

 .1»سويان وسيان ألنّ أَسواًء مجع سواٍء كضلْعٍ وأَضالَعٍ وعنبٍ وأَعنابٍ

، أما يف "سويان"يف املثىن وأورد " سواآن"زيد فيما حكاه من  األخف شاباوذا خيالف 

 ".سيان"اجلمع أَسواء فأورد 

، مبا حكاه عن بعض العرب، كأنه 2قول أبو زيد يف تثنية لسواءوقد استدلّ كثري من النحاة ب

هو الذي حكى فقط، ولعلّ سبب ذلك إىل أنه أخذ اللّغة مشافهة عن األعراب يف البادية، ورمبا 

، ويف "سويان"وأبو احلسن على " سواآن"على ) سواء(يكون مسعها منهم، وانفرد أبو زيد بتثنية 

  .من النادر) سواء(ثري املستعمل، والقليل يعترب نادرا، لذلك تعترب تثنية اللغة يقاس على الك

 ":ضبع"تثنية  .8-3

ضبع، وضبعان، وثالث أَضبع، وهي الضباع، وضبعان وضبعانان، : وقالوا« : قال أبو زيد

  .3»وثالثة ضبعانات، وهي الضباع الذكارة

   

                                                           
 .283: النوادر، ص -1
 .4/1784شرح الكافية الشافية، . 259-1/258ارتشاف الضرب، : ينظر -2
 .530: النوادر، ص -3
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 ".ضبعان وضبعانان": الشاهد يف قوله

، واملثىن )ضبعان: (، وللمذكر)أَضبع، وضباع(، واجلمع )ضبعان: (املثىن منها) ضبع(فلفظة 

، بينما ذهب ابن 1، وأورد أبو علي ما جاء به أبو زيد)ضبعانات(، واجلمع )ضبعانان: (منه

وقد «: لشذوذ، ألنهم غلبوا ضبعا وهو مؤنث، قالمن باب ا) ضبعان(عصفور إىل أنذ استعمال 

ضبعان، يف الضبع، والضبعان فغلبوا ضبعا وهو مؤنث فقد قالوا فيهما ضبعانان على : شذوا فقالوا

  .2»األصل وذلك قليل

 ضبعانان اليت(ضبعانان هو األصل، ولكنه قليل االستعمال، وأما "ونالحظ أنّ استعمال 

حكاها أبو زيد إذا كانت من الشاذ على حسب قول ابن عصفور، نقول فإنّ الشاذ من باب 

النوادر، ألنه مبعناه ولعلّ أبا زيد هو الذي مسعها من األعراب مث حكاها لغريه وبذلك صارت 

 .نادرة شاذة

 :املكاين القلب -9

لغوية واضحة يف اللغة العربية لقلب املكاين فهو ظاهرة ا يعرض إذا عرض امليزان الصريف، اومم

  :صيبا من الشواهد يف النوادر، من ذلك قول أيب زيد، وقد نالت ن3وال يصح إنكارها

   

                                                           
 .1/258ارتشاف الضرب، . 2/42التكملة، : ينظر -1
 .2/42املعرب،  -2
 .14:امليزان الصريف، ص: ينظر -3
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   :الشاهد األول -

 1:وأنشد أبو زيد قول الراجز

  بغيا علَى شقَّيه كاملَشكُولِ    يحجلُ فيها مقْلَز احلَجولِ

  :الشاهد

:  عىن غرابا قالفقلب، قال أبو احلسن أخربنا ثعلب أنه " مقْزِلِ "وإمنا أراد " مقْلَز  : "يف قوله

قْزوم قْلَزلُ أسوأ العرج لٌمه عنده مقلوب والقَزوقيل األقزل األعرج الدقيق  ،وأشده واحد كأن

 .2الساقني ال يكون أقزل حىت جيمع بني هاتني الصفتني

 :الثاين الشاهد -

 :و زيد أيضا قوال آخر يف القلبوأنشد أب

  3وما قيينِ اكْتحالَ مضيضا    يا من لعينِ لَم تذُق تغميضا
  كَأَنَّ فيها فُلْفُالَ رضيضا

 :الشاهد

، فكان قياسه مائق إالّ "فَاعل"وهو قلب ماقِ، وذلك أنه أراد من املَأْقِ " ما قيينِ  : "يف قوله

  ".الَئث"و" شائك"يف " الَث"و" شاك"مثل " ماقِ"فصار " فَالع"أنه قلبه إىل 

                                                           
 .463:النوادر، ص: ينظر -1
 ).قزل( 556/ 11و اللسان . نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -2
 .246:النوادر، ص -3
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  .1وقد رويت ماق هنا بتخفيف من مأق ألنها يف األصل ثقيلة

 :الشاهد الثالث -

 2:بعض بين أسد: وقال بعض بين سعد وأدرك اإلسالم، قال أبو حامت

  وإِنْ رِيَء بِاَألخالَقِ منك صدود    وما ذَاك من أَالَّ تكُونِي حبِيبةَ

 :الشاهد

وقوم من العرب يؤخرون اهلمزة يف رأى : فقلبه، وقال الريا شي" رؤِي" أراد" رِيَء  "يف قول 

  .رؤي: ، فأصل رِيَء ريي واملصدر3ونأى فيقولون راَء وناَء فجاءت رِيَء على تلك اللغة

 :املذكر واملؤنث -10

 :األولالشاهد  -

 4:قال الراجز

نسح انسإِن تبا رباحا صي    نأَلُ عسي أَو موالي كنأَلُ عسي  

  .مل ينسب أبو زيد هذا الرجز ألي راجز

   

                                                           
 .3/206اخلصائص، : ينظر -1
 .224:النوادر، ص -2
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
 .343: ، صالنوادر -4



 النوادر كتاب يف الصرفية الشواهد                                    :             الثاين الفصل

 

162 
 

 :الشاهد فيه

مذكّرا على خالف األول، وجيوز أن يريد باإلنسان املؤنث " ربت"على أنه قد جاء جمرور 

 .1قبله، واإلنسان من الناس اسم جنس يقع على الذّكر واألنثى، والواحد واجلمعفيوافق ما 

 .2»" ربت إِنسان: "ربت للتأنيث، فلهذا أجاز أن يقولليست التاء يف  «: قال أبو زيد

ربت أن يقف عليها بالتاء، كما يقف على ضربت، وقياس  وقياس من سكن التاء يف مثَّت و

 .3أن يقف باهلاء كما يقف على كَيت وذَيتمن حرك 

، وهو "رب"جواب " يسأَلُ "؛ أصله يا صاحيب، فاأللف أصلها ياء، و"يا صاحبا": وقوله

: عن معطوف على يسأل عنك، وكالمها بياء الغيبة" أَو يسأَلُ: "العامل يف حمل جمرورها، وقوله

  4.يسأل عني: أراد

 :الشاهد الثاين -

 :وقال النابغة اجلعدي: أبو زيدقال 

هِـملَيو عدغي اِإللَـه الَمفَس    ِالظِّالَل سِ ذَاتودروُء الففُي5و  

  
                                                           

 .8/32، شرح املفصل 2/598، شرح الرضى لكافية ابن احلاجب 7/421اخلزانة : ينظر -1
 .343:النوادر، ص -2
 .هذه العبارة أليب زيد األنصاري، غري أنين مل أجدها يف النوادر احملققة 7/422أورد البغدادي يف اخلزانة  -3
 .7/422اخلزانة، : ينظر -4
 .231: وان النابغة اجلعدي، صودي. 220: النوادر، ص -5
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 :الشاهد

. على أنه اجلنة، وإن كان املعروف التذكري، كما يقال الفردوس األعلى" الفردوسِ "أنثَ 

" الفردوس: "، على معىن اجلنة، قال ثعلب1﴾...يرِثُونَ الْفردوس هم فيها ...﴿: ويف فوله تعاىل

. البستان وال يسمى بذلك حىت يكون مملوًءا بالشجر والنخل، يقال فَردست اجلَنةَ إذا مألا بالثمر

  .2الكرميالتأنيث يف الفردوس أجود والتذكري يذهب به إىل البستان وقد بين ذلك القرآن 

إنّ من متام معرفة النحو «: وتذكريه، قال ابن األنباري" الفردوس"اختلف العلماء يف تأنيث 

واإلعراب معرفة املذكر واملؤنث، ألنّ من ذكر مؤنثا أو أنث مذكرا كان العيب الزما كلزومه من 

ة فمنهم من ، كما اختلفوا يف أصل الكلم3»نصب مرفوعا، أو خفض منصوبا، أو نصب خمفوضا

. ، من الرومية منقولة إىل لفظ العربية، وهي األودية اليت تنبت ضروبا من النبت4قال بأا أعجمية

أنه البستان الذي جيمع كلّ ما يكون يف : وحقيقته" فرداسا"كما نسبوها إىل السريانِية والبنطية 

 .5البساتني، ألنه عند أهل كل لغة كذلك

                                                           
 .11: سورة املؤمنون، اآلية -1
 .220: النوادر، ص: ينظر -2
 .1/107م، 1986، 2طارق اخلبائي، دار الرائد العريب، بريوت، ط: املذكر واملؤنث، البن األنباري، حتقيق -3
 .6/168احمليط، البحر . 2/231معاين القرآن، الفراء، : من بينهم الكليب وجماهد، ينظر -4
 .289: املعرب، اجلوليقي، ص: ينظر -5
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" الفردوس"و" فردوسا"عريب، والعرب تسمي البستان الذي فيه الكَرم  وقال الفراء هو

 .1األعناب

﴾ ألنه عرب اجلنة، قال ...هم فيها...﴿: مذكر وإنما أنث يف قوله تعاىل" الفردوس"

كنت عند أيب احلسن سعيد بن مسعدة األخفش، : حدثنا سهل بن حممد قال... «: الزجاجي

قد عملت يف : حامت ما صنعت يف كتاب املذكر وللمؤنث؟ قلت أبايا : فقال يل وعنده التوزي،

هم فيها  ...فإنّ اهللا يقول ﴿: مذكر، قال: فما تقول يف الفردوس؟ قلت: ذلك شيئا، قال

: يا غافل، أما تسمع الناس يقولون: قلت ذهب إىل اجلنة فأنث فقال يل التوزي: ﴾، قالخالدونَ

  .2»علَىاألعلى ها هنا أَفْعلُ وليس بفُ يا نائم،: الفردوس األعلى، فقلتأسألك 

فأبو حامت يرى أا مذكر، وأا أنثت إذا أريد ا اجلنة من قبل محل اللفظ على املعىن، وهذا 

بينما أبو احلسن األخفش رأى أنّ التأنيث يف الفردوس أجود، . ما ذهب إليه أيضا ابن منظور

  .ذهب به إىل معىن البستانوالتذكري ي

 ):ابنم(زيادة امليم يف  -11

 :قال ضمرة بن ضمرة النهشلي

                                                           
اللسان، . 220:النوادر، ص. 1/454بن األنباري، املذكر واملؤنث ال. 289:املعرب، ص. 2/231عاين القرآن، م: ينظر -1
 ).فردوس( 6/163
 .41:م، ص1999، 3اخلاجني، القاهرة، طمكتبة : عبد السالم هارون، الناشر: جمالس العلماء، ابن إسحاق الزجاجي، حتقيق -2
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  1فَأَبأَست ربا يوم ذَلك وابنما    تبز عضارِيطُ اخلَميسِ ثيابها

 :تبز عضارِيطُ اخلَميسِ: وقوله

"زبذُ": توتأخ ويف األمثال. 2تسلُب : »زع نم  زه3»برغَي لَبأخذ وس قَوِي ن؛ أي م .

ها هنا " الرب"الُجراُء، والذين يحدمون، والواحد عضروطٌ، و": عضارِيطُ"و. اجليش": اخلَميسِ"

  .4امللك

 : الشاهد

وامليم زائدة، ، "ابنا"أو " ابنما"وأراد بقوله : ، فامليم زائدة، قال أبو زيد"ابنما: "يف قوله

  .5هذا ابنم، ومررت بابنمٍ، امليم زائدة: وكذلك يف الرفع

، وهي من األمساء العشرة اليت مهزا مهزة وصل، وزيدت امليم على )ابن(مبعىن ) ابنم(و

. 6»إنّ ميم ابنم زائدة كميم زرقَمر، ستهم والالم حمذوفة«: للمبالغة والتوكيد، قال الرضى) ابنم(

وليست امليم بدال من الم « : ، وقال ابن يعيش)بنو(ألنّ أصلها ) ابن(قصد واو حمذوفة يف وهو ي

                                                           
 .250: النوادر، ص -1
 ).بزز( 5/313اللسان، . املصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
 .52:أمثال العرب، الضبي، ص. 2/228 مجهرة األمثال، العسكري،. 2/174جممع األمثال، امليداين، : ينظر -3
 .252- 251:النوادر، ص: ينظر -4
 .252: املصدر نفسه، ص: ينظر -5
 .1/252شرح شافية ابن احلاجب،  -6
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الكلمة على حدها يف ضم؛ ألا لو كانت بدال من الالم لكانت يف حكم الالم وكانت الالم 

  .1»كالثابتة، وكان يبطل دخول اهلمزة

وهذا ما مثل له يف الرفع، واجلر، تتبع ميمها يف اإلعراب، ) ابنم(وذهب أبو زيد إىل أنّ نون 

 .والفتح مبا ورد يف قول الشاعر

 :قطع مهزة الوصل -12

 2:قال مجيل

  علَى حدثَان الدهرِ مني ومن جهلِ    أَالَ الَ أَرى إِثْنينِ أَحسن شيمةَ

 : الشاهد

مهزة وصل، والضرورة هنا يف  مزة قطع للضرورة الشعرية بدال من جميئها" إِثْنينِ "فيه جميء 

" فَعولُن"البيت استقامة الوزن، فالبيت من حبر الطويل، ولو مل حتقق اهلمزة جلاءت التفعيلة الثانية 

 .3"مفَاعيلُن"بدال من 

   

                                                           
 .9/134شرح املفصل،  -1
 .182:، والبيت بديوان، مجيل بن معمر، ص525:النوادر، ص -2
 .9/19شرح املفصل،  .7/202اخلزانة،  .1/248احملتسب، .1/341سر صناعة اإلعراب، .181:شذا العرف، ص: ينظر -3
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 1:م قولهيلقيس بن اخلط وأنشد –

ها فَإِنرس اناِإلثْن عيإِذَا ض     اةشيِيعِ الوضترِ وشبِننيقَم  

 :الشاهد

حيث أثبت مهزة الوصل يف الدرج للضرورة وال خالف بني النحويني أنّ " اِإلثْنان "يف قوله 

 .2هذا ال جيوز يف سعة الكالم، وإنما يكون فقط للضرورة

يف الشهد األول والثاين " إِثْننيِ"مكان " خلّني"وقد جلأ بعض النحويني إىل تغيري الرواية جبعل 

  .3من قطع مهزة الوصل فتسلموا من الضرورة ليتخلصوا

إنّ الكتاب قد ضم بني طياته مادة صرفية واسعة مشلت معظم أبواب دراسة الصرف، وجاءت 

وتثنية " ابن"الشواهد متنوعة، كما تفرد أبو زيد بأقوال يف بعض املسائل كتصغري اجلمع يف 

 ". سواء"

  

                                                           
 .اخللق: ، قمني526-525:النوادر، ص -1
 .9/19، شرح املفصل، 266-2/265شرح شافية ابن احلاجب، : نظري -2
 .526-525:ينظر، قول األخفش يف النوادر، ص -3
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عدلوا منه قواعدهم وأقيستهم لذا  تبع الذي ورده النحاة، والشواهد  تضطلعالشواهد الن

  :بوظيفتني أساسيتني مها

 .الصوتية والصرفية والنحوية والداللية: إثبات واقع اللغة يف مجيع مستوياا  -

 .1ضوابط اللغة ، وحدودها ، وسنن أهل السليقة فيهاأنها مأخذ  -

واملتأمل يف الشواهد النحوية عامة جيد أن الغالب عليها الشعر ، مث يأيت بعده النثر ، فآيات  

وقليل  - إن كان النحوي جييز االستشهاد باحلديث -من القرآن الكرمي، فشيء من احلديث النبوي

 : يلي م العرب، ومن الشواهد النحوية الواردة يف النوادر جند مامن األمثال و نبذ من كال

  :املفعول املطلق -1

مي2:قال رجل من بين اهلُج  

ا لفَاه لَه افَقُلْتهفَإِن يكف    ٍامرِئ ه قَلًوصراذح تا أَنم قَارِيك  

  :معىن البيت

أي لك اخليبة، وقال ؛ »فَاها لَفيك«: قال أبو زيد إذا أراد الرجل أن يدعو على اآلخر قال له

  هما ـوالذي اختاره ما فسره األصمعي وأبو عبيدة فإن ،و زيد حسنبره أهذا الذي فس: أو احلسن

  .3كةَلَواهلَ ةَياهالد :يعنون يكأي ألصق اهللا فاها إىل ف": فَاها لَفيك: " قاال معىن قوهلم

                                                           
 .47: يف اللغة ، الواقع وداللته ، حممد حسن جبل، دار الفكر العريب، القاهرة، دط، دت، صحتجاج بالشعر اال :ينظر -1
، والبيت أليب سدرة سحيم بن األعرف من بين اهلجيم بن عمرو بن متيم، وهو شاعر إسالمي كان زمن 505:ص: النوادر -2

  .2/71جممع األمثال، : احلجاح، وعاصر جريرا والفرزدق، وينظر
 .506 -505: النوادر، ص :ينظر - 3
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  :وجاء يف معىن املثل أن رجال لقيه أسد فاخترط سيفه فقتله مث قال

  احبِ الَ أُناظرهـا مفْتد من صـبِه    تحسب هواس وأَيقَن أَننِي

ا لفَاه لَه ا فَقُلْتهّفَإِن يكف    هراذح تا أَنم رِئٍ قَارِيكام 1قُلُوص  

يريد " ا مفْتدـبِه:"و قوله األسد، وإمنا مسي هواسا ألنه يدق الفريسة، يعين : هواس: و قوله 

دعا عليه بالداهية وهي ضربه " فيكفَاها ل "، وليهإأنه قدر أن أفدي نفسي منه بتسليم القلوص 

يكون إلّا اإلطعام و لكنه أراد أي أُقيم لك فالقرى ال " قَارِيك ما أَنت حاذره :"بالسيف، و قوله

   .2مقام القرى ما حتذَره من قتلي إياك

  :الشاهد

فلما صارت اجلملة مبعىن " فوها لفيك: "وضع موضع املصدر، واألصل" فاها لفيك"يف قوله 

" فاها"املصدر أي أصابته داهية، أعرب اجلزء األول بإعراب املصدر فصار فاها لفيك، والشاهد 

ألصق اهللا، أو جعل اهللا فاها لفيك ووضع موضع دهاك اهللا، فنصب : منصوب بفعل مضمر تقديره

  .3فجرى يف النصب جمرى املصدر. ألنه بدل من اللفظ بالفعل

   

                                                           
  .506 -505: النوادر، ص -1
 ,506:نفسه، صاملصدر  :ينظر - 2
  .1/236 ،أمايل القايل .1/389 ،شرح الرضى لكافية بن احلاجب .1/316 ،الكتاب .117-2/116 ،اخلزانة: ينظر -3
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  :إنّ وأخواا -2

  1:أنشدين عمارةُ لنفسه يصف خنال: قال أبو العباس حممد بن يزيد، قال

 نهالكَأَن اتيفَتساللُّع    ي أكَأَنَّ فالش نهظْالَلسم  

  :الشاهد

، فإذا أضمر 2الهلن الشمسظحذف الضمري الواقع اسم لكأن ضرورة، وتقديره كأنه يف أ

الكاف فالكاف للمخاطب، واملخاطب ال حيتاج إىل تبيني، وإمنا تبني اهلاء باألمر إذا كانت مبهمة 

  3.اجليد، وإمنا جيوز إضمارها إذ اضطر شاعريفسرها ما بعدها، وإظهارها هو 

  .فاإلضمار هنا جاء للضرورة الشعرية

  :احلروف املشبهة بالفعل  -3

  :يتـل -

  4:قال عدي بن زيد

  فَبِتنا علَى ما خيلْت ناعمي بالِ    ساعةً فَلَيت دفَعت اهلَم عني

                                                           
  .197: النوادر، ص -1
املربد، ابن والد، حتقيق زهري سلطان، مؤسسة الرسالة بريوت، االنتصار لسيبويه على . 1/29الغرة يف شرح اللمع، : ينظر -2
  .128:، صه1419، 1ط
  .197:ينظر النوادر، ص -3
حسن حممد نور الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، : وديوان، عدي بن زيد، مجعه وشرحه. 196:النوادر، ص -4

  .162:م، ص1990
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  :الشاهد

الواقع اسم ليست ضرورة، فليت تدخل على  ، حيث حذف الضمري"دفعت اهلم: "يف قوله

فليتك دفعت : "يف هذا البيت حمذوفا، وتقدير الكالم" ليت"األمساء، ولذلك جعل النحاة اسم 

: ، وتكون مجلة الفعل خرب ليت، وجيوز أن يكون الضمري احملذوف ضمري الشأن، وتقديره"اهلم

فليتك دفعت، أي فليت األمر ألن ليت حرف : دأرا" فَلَيت دفَعت"وقل له : قال أبو زيد 1.فليته

  .2"مشبه بالفعل، وال جيوز أن يليه الفعل فأضمر، واإلضمار ليس يف الكالم

: فليت دفعت األحسن يف العربية أن يكون أضمر اهلاء، كأنه قال: "قوله: وقال أبو احلسن

  .3"مرإنه زيد منطلق يريد األ: هذا كما تقول فليته دفعت يريد فليت األمر

فيحتمل أن يكون احملذوف منها ضمري  « :فقد خلص البغدادي هذه املسألة يف ما يلي فقال

  .»، وهذا من قبيح الكالم والشعر"فليته دفعت"فيكون التقدير 

، ومحلها على "ليتك دفعت اهلم"وحيتمل أن يكون احملذوف ضمري املخاطب فيكون التقدير 

   .4القبح ال يلزم الوجه األولالوجه أوىل، ألنه ال يلزم فيه 

  

                                                           
خزانة األدب، . 5/184شرح أبيات املعىن، . 1/140اهد اإليضاح إيضاح شو. 1/281أمايل ابن الشجري، : ينظر -1

  .319:شرح للمعىن البيت، ص. 157:اإلنصاف، ص. 1/136مهع اهلوامع، . 10/451
  .196:النوادر، ص -2
  .نفسه، الصفحة نفسهااملصدر  -3
  .10/451: اخلزانة: ينظر -4
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  :خرب ما وال املشبهني بـ ليس -4

  1:قال احلطيئة

  فَلَيت بِأَنه في جوف عكْمِ    ندمت علَى لسان فَات مني

  :معىن البيت

اجلُوالق، : ، العكم مثل2النمط جتعله املرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها، العكم العدل: العكم 

قالوج.  

  :الشاهد

  .3ليت أنه يف جوف عكم: بيت وتقديرهعلى أن الباء قد تزاد بعد ليت كما يف ال

  :وهذا حيتمل أمرين: ووجهه أبو علي الفارسي مبا يلي

مع اجلار يف موضع نصب، ويكون ما جرى من صلة " أن"أن تكون الباء زائدة ويكون  –

 .قد سد ما سد خرب ليت) أن(

   

                                                           
  .61: ، ديوان، احلطيئة، ص211: ص: النوادر -1
  .212:النوادر، ص  .4/100مقاييس اللغة،  .)عكم( 12/415 ،اللسان: ينظر -2
 .53:شرح شواهد اإليضاح، ص .10/255، 153 -4/152اخلزانة،  .1/358شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -3

  .144:التكملة، ص .260: ص املسائل احللبيات، .750-2/749 ،إيضاح شواهد اإليضاح
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بِحسبِك أَنْ : ادةً ودخلت الباء على املبتدأ كما دخلت يف قوهلمزاهلاء موحيتمل أن تكون  –

كلَ ذَلفْع1ت.  

  .2فليته: الباء زائدة، والوجه": بأنه: "وقوله: أما أبو زيد فقال

  :أفعال القلوب -5

  3:قال الشاعر )1

  عاراملُ ضحق اخلَيلِ بالركْأَ    وجدنا في كتابِ بنِي تميمٍ

  :املعىن

اراملعتمر الذي تركه صاحبه يعري أن : املسمن، يقال أعرت الفرس أمسنته، وقيل املعار: املُع

واألشبه عندي أن يكون املستعار، ويكون : قال األعلم .هنا وهناك من املرح ينفلت ويذهب ها

 .أحق باالبتذال واالستعمال مما يف أيديهم ة، ألم يرون العاريتهميوصاملعىن أم جائرون يف 

                                                           
لسبعة، أيب علي الفارسي، تح بدر الدين قهوجي، بشري حوجيايب، راجعه ودققه عبد العزيز رباح، أمحد احلجة للقراء ا: ينظر -1

  .2/175، 1984، 1يوسف الدقاق، دار املأمون للتراث، بريوت، ط
  .212: النوادر ص: ينظر -2
: ينظر. أيضا إىل الطرماح والبيت غري منسوب، وهو يف املفضليات لبشر ابن أيب خازم، وذكر أنه نسب 209: النوادر -3

  :وقوله. 573: ويف ذيل ديوان الطرماح، ص. 178:ويف ديوان، بشر بن أيب خازم، ص. 344: املفضليات، ص
     اركْض املُعلِ بالراخلَي قأَح  

  . 1/203جممع األمثال، : مثل من أمثال العرب، ينظر 
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وليس «: وقال ابن جين .1وحيتمل أن يريد العارية أحق باالستعجال فيها لترد سريعا من غريها

  .ابتداء واملعار خربه" أحق اخليل"وقوله  ،2»املعار هنا من باب العارية كما يظن قوم

  :الشاهد

إذ تركه أي وجدنا يف كتاب بين متيم، ؛ »عارض املُبالركْحق اخلَيلِ أَ«: الشطر الثاين من البيت

  .3حمكيا على لفظه، فلم جيز يف هذا إال احلكاية، ألنه ال يدخل عامل على عامل

2( 4:مةقال ذو الر  

  الَ الَانتجِعي بِفَقُلْت لصيدح     سمعت الناس ينتجِعونَ غَيثاً

  :املعىن

انتجع ، وفيها ذي الرمة بالل ابن أيب بردة ابن أيب موسى األشعري البيت من قصيدة مدح

يقصدون : وبالل ينتجعون ،وانتجعنا فالنا أتيناه نطلب معروفه ،طلبوا الكأل ومساقط الغيث :القوم

اسم ناقة الشاعر، : "صيدح"ويطلبون الغيث، املطر وأراد به ما حيصل بسببه من الكأل واخلصم، 

ا، وملا يبأد ة لقناًيها وويل أيضا الكوفة وكان داهيوكان أمري البصرة وقاض هو املمدوح" وبالل"

  . ناقته، أراد أن ذو الرمة ال حيسن املدح فونوى، أي اعل تقبِمر لَها : مسع البيت قال لغالمه

                                                           
  .)عري( 4/526اللسان  ).احلاشية( 3/327الكتاب  .)احلاشية( 344: املفضليات، ص: ينظر -1
  .1/232سر صناعة اإلعراب،  -2
  .1/494شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب، . 9/168اخلزانة، . 3/327الكتاب، . 4/10املقتضب، : ينظر -3
  .442: ديوان ذي الرمة، ص. 209: النوادر، ص -4
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ناقة فلما خرج ذو الرمة قال له أبو عمرو وكان حاصرا هال قلت له إِنما عنيت بانتجاع ال

  .2يريد أهل القرية 1﴾واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها﴿: صاحبها كما قال اهللا عز وجل

  :الشاهد

أن الفعل التايل السم العني بعد مسع، جيوز أن ال يكون مبعىن النطق كما يف البيت، فاالنتجاع 

الترديف طلب املاء والعشب، فهو ليس قوال واملسموع مطلق الصوت سواء كان قوال أو  د

الناس ينتجعون غيثا، فلو أن راويا روى مسعت : مسعت قائال يقول: أراد: ، قال أبو زيد3حركة

  .4الناس ينتجعون غيثا، كان قد أحال ألن الناس ال يسمعون، إمنا تسمع األصوات

  :كان وأخواا -6

1( يسلُقال ح فُطَةُبرع 5:ن   

 هاجلَى أَنْ هع احلَق كي لَم    بالس فَّيعت ارِ قَدد مسررر  

  

   
                                                           

  .82: اآلية ،سورة يوسف -1
  .315: اجلمل للزجاجي، ص .174-9/173اخلزانة : ينظر -2
اجلمل للزجاجي، . 1/232عراب، سر صناعة اإل. 2/1016شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 9/167اخلزانة : ينظر -3

  .2/266ات الكتب، شرح الشواهد الشعرية يف أم. 4/10املقتضب، . 316-315:ص
  210: النوادر، ص -4
لي كان امسه حسيال فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم حسينا، وقال أبو حامت يف النوادر وهو جاه: والشاعر حسني بن عرفطة -5

سني2/248واإلصابة، . 295: النوادر، ص: ينظر. ح.  
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  :املعىن

يقول الشاعر ليس بالئق للعاشق أن يهيج حزنه الرسم الدائر، وهاج يف هذا املوضع متعدد أي 

ووجده ورسم فاعل هاج أثار، واهلاء مفعول معدم ضمري العاشق يف بيت قبله، أي هاج حزنه 

، وقد ضبطها أبو 1ظرف ":بالسرر"مبالغة عفى الرسم، أي دثر ودرس، : ىالدار، تعفَّ وهو أثر

حامت بفتح السني والراء السموت وبكسر السني وفتح واد يدفع من اليمامة إىل أرض حضر 2.رر

  3.بطريق مىنموضع على أربعة أميال من مكة املكرمة عن ميني اجلبل : الراء هو

  :الشاهد

ازوم املالقي للساكن جائز عند يونس وشاذ عند " يكن"البيت شاهد على أن حذف نون 

التعريف فهي يف " أل"فأصحاب اإلنكار يف احلذف يقولون أن النون جاءت بعدها  .4ايفسريال

موضع حتريك وتالها ساكن، فهي يف هذا املوضوع ال حتذف إال إن اضطر الشاعر فيجوز ذلك 

  .5على قبح واضطرار

                                                           
  .9/307اخلزانة، : ينظر -1
  .296: النوادر، ص: ينظر -2
  .3/211معجم البلدان، : ينظر -3
املنصف، . 1/395إيضاح شواهد اإليضاح، . 9/304اخلزانة . 2/1062شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -4
سر الصناعة، . 1/367شرح التسهيل البن مالك، . 175:التمام يف تفسري أشعار هذيل، ص .1/122اهلمع، . 2/228
2/440.  
  .9/305اخلزانة، : ينظر -5
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وعلة جواز هذا «: وتلميذه ابن جين فقال 1وذهب عكس هذا املذهب أبو علي الفارسي

... مما حذف فيه ما يقوى باحلركة، هي أن هذه احلركة، إمنا هي اللتقاء الساكنني البيت وحنوه،

  .2»وإن كانت لو أقرت حلركة

كُنفأصل ي : ،ككُونْ، فحذفت منه الواو واللتقاء الساكنني مث حذفت النون فأصبحت يي

فلما قدره يك جاء باحلق بعدما جاء  3﴾ولَم يك شيئًا﴿:وجاء باحلق بعدها فصار مثل قوله تعاىل

باحلق بعدما جاز احلذف يف النون وهي ساكنة ختفيفا، فبقى حمذوفا حباله فقال مل يك احلق، ولو 

  .4كان قدره يكن مث جاء باحلق لوجه أن يكسر نونه اللتقاء الساكنني

  5:قال الراجز )2

بقَر بٍنقْرا ـلَتيلْذا ج    َف يهِنف اما دامييلٌ حص  

  :املعىن

ولد الناقة إذا فصل عن أمه بعد : الناقة القوية السريعة، والفصيل: والراجز خياطب ناقته اجللدية

يف اإلبل ومل : قرب يقرب قرابة واالسم القرب بالتحريك وهو سري الليل لورد الغد، فيهن .فطامه

  .6يطيق السريال أعذرك ما دام فيهن فصل : ومعىن الرجز. جير هلا ذكر

                                                           
  . 132-131:، صكتاب الشعر: ينظر -1
  .1/90اخلصائص،  -2
  .67: سورة مرمي، اآلية -3
املسائل العسكريات، : ، وقد سبق ابن جين إىل هذا التفسري أستاذه أبو علي الفارسي، ينظر2/541ينظر سر صناعة اإلعراب،  -4

  . 92:ص
  .1/160، 9/275 ،اخلزانة: نسب الرجز يف اخلزانة البن ميادة، ينظر. 512: النوادر، ص -5
  ).فصل(  523/ 11اللسان . 1/472، مقاييس اللغة، )احلاشية( 1/56الكتاب : ينظر -6
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  :الشاهد

، وسوغ ذلك أنه لو حذفه انقلب املعىن إىل يل، وجعله األعلم لغوا على فص" فيهن"تقدمي 

: ففيصل. ، وجيوز يف باب كان اإلخبار عن النكرة احملصنة، إذا حصلت الفائدة كما هنا1معىن آخر

، ولو حذفت فيهن وهو متعلق باخلرب" فيهن"وحصلت الفائدة من تقدمي . اسم دام، وحيا خربها

_ فلما مل تتم الفائدة إال به حسن تقدميه. ألنه إذا قلنا ما دام فيصل حيا فاملراد أبدا. انقلب املعىن

  .2ملضارعته اخلرب يف الفائدة

  3:جاهلي قال بعض بين شل )3

  اَجِدة صناعٍمودلِّي دلَّ     نِي باملَكَارِمِ ذَكرِينِي ووكُ

  :املعىن

الكرمية، " الرقيقة الكف بالعمل، واملاجدة "اعِنالص"، تسهورة يل باملكارم إذا ي مذكّريوص

  .4اخلطي ذلك مبنفعة وصنعة وال تكوين خرقاء ال ينتفع أهلها ا: يقول

   

                                                           
   1/266شرح أبيات سيبويه ، السريايف،  .4/91املقتضب  .1/56الكتاب : ينظر -1
، اإليضاح للزجاجي .1/381شرح الكافية الشافية،  .2/1056شرح الرضى لكافية ابن احلاجب  .9/272اخلزانة : ينظر -2

  .5/2295ارتشاف الضرب، . 136:ص
  . 260 ،210 -209 ، 206:النوادر، ص -3
  .9/267اخلزانة، . 206النوادر : ينظر -4
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  :الشاهد

وهو شاهد على أنه جاء خرب كان مجلة طلبية، وهذا خمتص " نِي باملَكَارِمِ ذَكرِينِي وكُ"

، وهو قبيح، ألن فعل األمر ال يقوم "مذكرة"فجعل ذكريين يف موضع : قال ابن عصفور 1بالشعر

وحمصول األمر منه هلا إمنا وقع . ألن كوين أمر يف اللفظ: وإمنا فعل ذلك" كان"مقام اخلرب يف باب 

: د فقال، استعمل فيه لفظ األمر، وأيده يف هذا أبو زيذكريهالتذكري، فلما كان يف املعىن أمرا هلا بت

: ، غري أن ابن جين قد خالفهم يف هذا فقال2ءباملكارم، وتقديره يف العربية ردي وصريي مذكرة يل

قُلْ من كَانَ في الضلَالَة  ﴿: وغري منكر أن يقع لفظ األمر موقع اخلرب، أال ترى إىل قوله تعاىل"

  .4"له ، أي فليمدن3ّ﴾فَلْيمدد لَه الرحمن مدا

  :ىــاملثن -7
  5:قال عمرو بن ملقط )1

 ع اكنيا عتيأُلّْفنالقَفَا د    لَىأَو لَىفَأَو هياقذَا و لَك  

  

                                                           
. 2/671، ينغملا. 2/1052شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 3/1149ارتشاف الضرب، . 9/266اخلزانة : ينظر -1

. 336-1/335شرح التسهيل البن مالك، . 4/9األشباه والنظائر، . 2/914شواهد املغين للسيوطي، . 1/113اهلمع، 
: كتاب الشعر، ص. 68: النكت احلسان، ص. 2/209شرح كتاب سيبويه للسريايف، . 168: رة الشعر للسريايف، صضرو

  .2/657شرح احلماسة للمرزوقي، . 1/307شفاء العليل، . 327
  .206: النوادر، ص. 259-258: ضرائر الشعر، ص: ينظر -2
  .75: سورة مرمي، اآلية -3
  .1/389سر صناعة اإلعراب،  -4
  . 268:  النوادر، ص -5
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  :املعىن

لك خربه وحذف  قرب منك، وهي مبتدأ و: ، أيالشر كيلو: كلمة ديد مبعىن" أوىل"و

" ذا واقية"فإن : صاحب احلال واحلالخرب أوىل الثانية للدليل، وكرر للتوكيد، واجلملة معرضة بني 

حال من الكاف، وضح جميء احلال من املضاف إليه، لكون املضاف جزءا من املضاف إليه، 

أنت ذو وقاية من عينيك عند فرارك حتترس : والواقعة مصدر مبعىن الوقاية، يصفه باهلروب يقول

هذا البيت يف موضع التعليل و .1ما، ولكثرة تلفتك إىل خلفك، صارت عيناك كأما يف قفاك

  .لعدم نيل الرماح إياه

  :الشاهد

  .2يتافاعل ألف: حرف عالمة االثنني، وعيناك" أُلْفيتا"على أن األلف يف 

  3:قال جابر بن رأْالنَ الطائي جاهلي )2

  عرِض دونَ أَبعده خطُوبتو     يرجي العبد ما إِنْ الَ يالَقِّي  

  

                                                           
  .3/345شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب، . 9/23اخلزانة، . 269:النوادر، ص. 6/154شرح أبيات املغين، : ينظر -1
اجلمل . 201-1/200أمايل ابن الشجري، . 2/718سر الصناعة، . 2/740الغرة يف شرح اللمع، . 1/427املغين، : ينظر -2

شرح كتاب سيبويه للسريايف، . ،2/98أوضح املسالك، . 1/275شرح التصريح، . 3/88املفصل، شرح . 266للخليل، 
  .1/331شواهد املغين للسيوطي، . 2/10
ويرجي العبد ما أن  2/840، شرح الرضى 8/440يرجي املرء ماال أن يالقي، اخلزانة : وباختالف يف الرواية 264النوادر،  -3

  .268: ، املسائل احللبيات، ص2/365ائل الشريازيات ، املس8/441ال يراه، خزانة 
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  :املعىن

  .أي قَحولُ أو تظْهر ودون مبعىن أمام، وأدناه أقربه: تعرض

دبي العجرا على فعول، واالسم الرجاء باملد فبمعىن يأمل، وهو مبالغة الرجاء يوجيرجوه ر.  

  .1مجع خطب وهو األمر الشديد يرتل: اخلطوب

  :الشاهد

املكسورة اهلمزة والساكنة النون بعد ما ) إن(بعد ما املوصولة االمسية زيادة " إِنْ"زيادة 

" الَ يالَقِّي أن ما "غلط والصواب " يرجي العبد ما إِنْ الَ يالَقِّي: " قوله: املوصولة، قال أبو احلسن

   .2في مكسورةاد يف اإلجياب مفتوحة ويف النوأن زائدة وهي تز

ة ختفيفا لكثرة االستعمال، وحبذفها ، فحذفت اهلمز)لن( عند اخلليل "ال أن" الشاهد وأصل

  .3لن: فصار ألف ال ونون أن فحذفت األلف لدفع التقاء الساكنني: التقيا ساكنان

  .4أنشدين املفضل لرجل من بين ضبةَ هلَك منذ أكثر من مائة سنة: قال أبو زيد )3

                                                           
  .8/445اخلزانة، : ينظر -1
  .264: النوادر -2
شرح الرضى لكافية ابن . 1/107شرح أبيات املغين، . 725-34املغين، . 442-8/441اخلزانة، . 265النوادر، : ينظر -3

شرح . 5/2393ارتشاف الضرب، . 281ت، املسائل البغداديا. 2/23التصريح، . 1/125اهلمع، . 2/840احلاجب، 
البحر احمليط، . 211-210: اجلين الداين، ص. 245: ما جيوز للشاعر من ضرورة، ص. 2/52، 1/371التسهيل البن مالك، 

  .1/97الدرر اللوامع، . 8/65
  .187: واألبيات وجدتاها ضمن ملحقات ديوان رؤية بن العجاج، ص 168:ص : النوادر -4
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  ظَبياناومنخران أَشبها     أَعرِف منها اَألنف و العينانا  

  :الشاهد فيه

الواقع مفعوال " األنف"حيث أتى به باأللف يف حمل النصب فإنه معطوف على " العينانا: "قوله

فإم يقلبون الياء الساكنة إذا انفتح ما "وهذا على لغة بين احلارث بن كعب،  1"أعرف"به لقوله 

  .2"أخذت الدرمهان واشتريت الثوبان، والسالم عليكم: قبلها ألفا، يقولون

 3﴾واسأَلِ الْقَريةَ﴿:كما يف قوله تعاىل ،ظبيان، فحذف منخري: اسم رجل، أراد": بيانظ"و

  .4أي اسأل أهل القرية، وزعم قوم أن ظبيان مثىن ظيب جاء باأللف كما جاء العينان

، وهو مفسد وال جيوز فتح النون "العينني"إمنا هو " العينانا : "وأخطأ يف قوله: قال أبو حامت

حظ هنا أن الراجز قد فتح نون املثىن ونال 5.خاصة، ولو قال العينان لكان على لغة ابن احلارث

ا ضرورة أو لغة ونسبت كما قلنا إىل بين ذلك بالقول أ القدامىوالقياس كسرها وقد علل 

  .احلارث

   

                                                           
. 176: شرح امللوكي، ص. 705و 2/489سر صناعة اإلعراب، . 2/634الرضى لكافية بن احلاجب، شرح : ينظر -1

أعراب القرآن للنحاس، . 1/64أوضح املسالك، . 4/2435ارتشاف الضرب، . 7/452اخلزانة، . 218: ضرائر الشعر، ص
  .271:أراجيز رؤية العجاج، صاللغة يف . 3/227شرح الشواهد يف أمات الكتب، . 132: اجلمل، اخلليل، ص. 4/166
  .259: النوادر ص: ينظر -2
  .82:اآلية : سورة يوسف -3
  .3/129، شرح املفصل، 168:النوادر، ص: ينظر -4
  .  169: النوادر، ص -5
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  :فـالعط -8

  :1لييأنشد قحيف العق

  من العامِ يمحاه ومن عامِ أَوالَ     أَتعرِف أَم الَ رسم دارٍ معطَّالَ

  الَـفي رعيلٍ تعج ضلَّةُ بوم    أَنهاـقطَار وتارات خرِيق كَ

  .صفة رمي أي خاليا من السكان: "معطَّالَ"

أتعرف أم ال رسم مفعول تعرف، ومعناه األثر، ومن العام متعلق مبعطال، ومن عام أوال 

أما ميحاه فإنّ العرب  :فيما كتبه يف شرح نوادر أيب زيد فشقال أبو احلسن األخ .2معطوف عليه

تقول حما ميحو وميحى و قد جاء يمحي وهي شاذة قليلة ، يقول بعضهم محيت كما يقول 

توحيريد ومن عام زمان أول أو دهر أول فأقام الصفة مقام " من عام أوال"وقوله ". اآلخرون م

قال أرادوا اهللا أعلم من  3﴾ن سجيلٍترميهِم بِحجارة م﴿:املوصوف، قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل

  .4"شديد، ومل يزد على هذا، وتقديره عن أهل العربية من رام شديد

                                                           
1  ه ابن سالم اجلمعي من الطبقة العاشرة من اإلسالميني، وكان معاصرا الشاعر القحيف بن مخري بن سليم العقيلي شاعر عد

 . 31-6/30األعالم، : ينظر. ه 130تويف حنو  ،الذي السرمة، له تشبيب مبحبوبته خرقاء
  .5/132خزانة األدب، : ينظر -2
  .04: سورة الفيل، اآلية -3
  .534: النوادر، ص -4
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من وذلك أن يكون متام ضطار، وهذا عيب يف الشعر عن اخلليل، ويسميه املفاعل ميحاه، قو

  .مجع قطر، وهو املطر: وقطار .1"املعىن يف البيت الثاين

مرة، منصوب على الظرف ليغشي، وخريق وهو بفتح اخلاء وكسر مجع تارة مبعىن : وتارات

الريح البادرة الشديدة اهلبوب، فقد شبه الريح العاصفة يف رسم الدار بناقة أضاعت ولدا يف : الراء

  .مجع خيل أسرع ومضى، فهي تريد اللحاق م، فتسرع بأشد ما ميكنها

"اجلماعة : فتعطف عليه الناقة فتدر، الرعيل أي ولد الناقة حيش إذا مات،: جلد احلوار: "البو

  .2من اخليل

  :الشاهد فيه

بني العاطف وهو الواو، وبني املعطوف وهو " تارات "أن الشاعر قد فصل بالظرف وهو 
  .3"قطار وخريق تارات: خريف، واألصل

ر أيب وهذان البيتان من أبيات مخسة للقحيف العقبلي، مذكورة يف أواخر نواد: "قال البغدادي

  .4"زيد، ومل أرها إال فيها

   

                                                           
  .635-534: ، صالنوادر -1
  .2/264وشرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب، . 5/134اخلزانة، : ينظر -2
حاشية الشيخ ياسني، تقع هامشا على شرح التصريح . 1/1036شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 5/131اخلزانة : ينظر -3

شرح الشواهد الشعرية يف أمات . 2/163، على التصريح 1، طه137على التوضيح، طبع مطبعة االستقامة بالقاهرة، سنة 
  . 2/264الكتب، 

  .5/132اخلزانة،  -4
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  :املوصوالت -9

  1:بن احلارث الضبِي قال شمير )1

  سراةُ اجلن قُلْت عموا ظَالَما     أَتوا نارِي فَقُلْت منونَ قَالُوا  

  :املعىن

ذكر الشاعر أن اجلن طرقه وقد أوقد نارا لطعامه، فدعاهم إىل األكل منه فلم جييبوه، وزعموا 

، ذي "اجلن ةسرا"أم حيسدون اإلنس يف األكل، وأم فضلوا عليهم بأكل الطعام، وقوله 

  .2أشرافهم، عموا مبعىن نعم ينعم، أي نعم ظالمكم فظالما نصب على التمييز

  :الشاهد

" من"وهو مجع . حيث مجعه يف الوصل ضرورة، وإمنا جيمع يف الوقف" نونَم"الشاهد يف 

وزعم يونس أنه مسع أعرابيا يقول ضرب "قال سيبويه  .3وصال جائزة عند يونس" مبن"واحلكاية 

فمن رواه : وقال ابن جين 4به العرب وال يستعمله منهم ناس كثريعيدا ال تتكلم من منا؟ أو هذا ب

ساكن " منون"فإن قلت فإنه يف الوقف إمنا يكون . أجرى الوصل جمرى الوقف فإنه: منون قالوا

                                                           
اخلزانة،  .380:النوادر، ص: خفش سمير، ينظرث الضيب شاعر جاهلي، ومشري تصغري مشر، وقال األهو شمري بن احلار -1
  .2/411، والبيت غري منسوب يف الكتاب 5/182، 6/170
  ).حاشية( 2/411، الكتاب 6/173اخلزانة : ينظر -2
املسائل . 2/306املقتضب، . 4/16شرح املفصل، . 2/284شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 6/167اخلزانة، : ينظر -3

. 4/283أوضح املسالك، . 2/160أمايل ابن احلاجب، . 4/1718شرح الكافية الشافية البن مالك، . 351:البغداديات، ص
  .5/2387ارتشاف الضرب، . 6/182البحر احمليط، . 2/468شرح مجل الزجاجي البن عصفور، 

  .2/411الكتاب، : ينظر -4
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النون وأنت يف البيت قد حركته، فهذا إذا ليس على نية الوقف وال على نية الوصل، واجلواب أنه 

ملا أجراه يف الوصل على حده يف الوقف، فأشبه الواو والنون التقيا ساكنني، فاضطر حينئذ إىل أن 

فهذه احلركة إذا هي حركة مستحدثة مل تكن يف الوقف، وإمنا اضطر . إلقامة الوزنحرك النون 

منون أنتم : فأمره مشكل وذلك أنه شبه من بأي، فقال"منون أنتم"إليها الوصل، وأما من رواه 

  .1أيون أنتم: على قوله

  2:قال الشاعر )2

  علَنتها أَنفُس تردتإِذَا     بعد اللَّتيا واللُّتيا فاللُّتيا والّتي 

. ويصغرونه على هذا اللفظ للداللة على معىن شناعة الشيء وعظمه" اليت"تصغري : واللتيا

  .3وتكون بفتح الالم وبضمها جريا على أصل التصغري

إذا هلك وإن أخذ من التردي يدل على : تفعل من الردى، مصدر ردي يردى" تردت"و

الشاة اليت تسقط من جبل، أو يف بئر فتموت، ومنه قوله ": املتردية"ومنه السقوط من علو، 

  .5إذا أسقط يف نار جهنم 4﴾وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى﴿:تعاىل

   

                                                           
  .130-1/129اخلصائص، : ينظر -1
  .274: ، مل يذكر أبو زيد قائل هذا الرجز، ولكنه للعجاج بديوانه، ص376: النوادر، ص: ينظر-2
  .1/220شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب، . 376: النوادر، ص. 6/7155خزانة األدب، : ينظر -3
  .11: سورة الليل، اآلية -4
  .6/386شري، الكشاف للزخم. 1/35أمايل ابن الشجري : ينظر -5
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  :الشاهد فيه

إذا علتها أنفس تردت، وهذا يكون : حذف صلة اليت اختصارا لعلم السامع ا أراد، وبعده

  .1ومل يأت للمولني األولني بصلة، ألن صلة الثالث دلت على ما أرادصلة اليت وحدها، 

لم احملذوف منه، فلذلك حذفت الصلة ولوال ذلك مل مثل بسائر، وقد عوهذا  ":قال أبو زيد

فإن غير فسدت  جيز إذ كانت الصلة متام االسم، واملثل مبرتلة اإلشارة وإمنا يعلم املراد على هيئته

  .2"الداللة و بطل املعىن

  :أفعال املدح والذم -10
  3:زقال الراج )1

نسح انسإن تبا رباحا صي    نأَلُ عسي أَو موالي كنأَلُ عسي  

  :املعىن

جواب رب، وهو العامل " يسأل"أصله يا صاحيب، فاأللف أصلها ياء، و" يا صاحبا  : "قوله

معطوف على يسأل عنك، وكالمها بياء الغيبة، أراد يسأل " أو يسأل عن"حمل جمرورها، وقوله يف 

  .4عين بياء املتكلم

                                                           
املفصل، . 2/1000ارتشاف الضرب، . 2/718املغين . 390كتاب الشعر، . 2/347الكتاب . 2/288املقتضب، : ينظر -1
  .3/488الكتاب، . 1/35أمايل ابن الشجري، . 7/310شرح أبيات املغين، . 3/153، 5/140
  .376: النوادر، ص -2
  .343: النوادر، ص  -3
  .7/422اخلزانة،  -4
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  :الشاهد

ليست التاء يف ربت : "قال أبو زيد. 1مذكرا على خالف القياس) ربت(على أنه جاء جمرور 

متت، وربت، أن يقف  وقياس من أسكن التاء، يف" فلهذا أجاز أن يقول ربت إنسان. للتأنيث

 2وذَيت كيتكما يقف . عليها بالتاء، كما يقف على ضربت، وقياس من حرك أن يقف باهلاء

  .وجيوز أن يكون أراد باإلنسان مؤنثا .3اء

  4:قال ضمرة بن ضمرة النهشلي )2

 ةا غَارمتبلْ رب اوِيم    ِمسباملَي ةاَء كاللَّذْعوعش  

  :املعىن

 "اوِيم :"أسرعوا يف : أي" من أغار القوم" الغارة"م ماوية، وهو اسم امرأة، منادى مرخ

مأخوذ من ": اللذعة"الغارة الكثرية املنتشرة فهو أراد اخليل اليت تغري، ": الشعواء"السري للحرب، 

لكل قبيلة وشم خمصوص وكان . ما يوسم به البعري بالنار": املَيسمِ. "لذعته النار، أي أحرقته

  .5يطبعونه على أبلهم بالكي لتعرف

   

                                                           
  .8/32شرح املفصل، . 2/1107شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 9/386اخلزانة : رينظ -1
  .7/422اخلزانة، : ينظر -2
  .72:كتاب الشعر، ص: ينظر -3
  .253: النوادر، ص -4
  ) .وسم( 5/117 ،لسان العرب .254: النوادر. 285-9/284 ،اخلزانة :ينظر -5
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  :الشاهد

لإليذان بأن جمرورها مؤنث، وما زائدة يعين رب وجمرورها، كما " رب"على أن التاء حلقت 

  .1من حروف اجلر" رب"قال الرضى يف 

فقد ذهب  وقد أورد ابن األنباري هذه املسألة يف باب القول يف نعم وبئس أفعالن أم امسان؟

  .2الكوفيون إىل أن نعم وبئس امسان مبتدآن وذهب البصريون إىل أما فعالن ماضيان ال يتصرفان

  :العدد -11

  3:أنشد أبو زيد

  ناجان وست َآذَانْع لَها

  :الشاهد فيه

. ومل يقل ستة ألن عالمة التأنيث حتذف يف العدد" وست آذان: "وهلذا قال: تأنيث اآلذان

فإذا انقطع احلبل أو اخليط  ،والعناج خيط أيسر يشد يف أسفل الدلو 4الثالثة إىل العشرةفيهما بني 

  .5أمسك العناج الدلو أن تقع يف البئر

   
                                                           

 ،أمايل ابن الشجري .33-8/34شرح املفصل  .2/1107 ،بن احلاجبشرح الرضى لكافية ا .9/284اخلزانة : ينظر -1
2/413-414.  
  .104-86: اإلنصاف، ص .14املسألة : ينظر -2
  .، مل ينسب أبو زيد هذا البيت391:ص : النوادر -3
  .382:التكملة، ص. 673-2/672اإليضاح، إيضاح شواهد : ينظر -4
  .152-4/151مقاييس اللغة، : ينظر -5
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 :راضمإلا -12

 :أنشد القطامي )1

ـهافَقَتفَو يهغتبت تفَكَر    ااعبالس هعرصمو هملَى  د1ع  

  .ولدها فتطَلَّبته فوجدت السباع قد اغتالته والشاعر هنا يصف بقرة وحشية، فقدت

  :الشاهد

  .2وهذا مذهب سيبويه) وافقت(السباعا بفعل مضمر يفسره ما قبله "نصب 

 :، فمن باب الرواية ما رواه أبو زيد وقال3وهذا الشاهد أقام ضجة يف الرواية واالستشهاد

  :والرواية اليت ال اختالف بني الرواة فيها

ها إِلَيهيقَتف دنع تفَكَر    ااعبالس هعرصم دنع 4فَأَلَفَت  

  :قال الشنتمري وغريه يرويه

 يهغتبم توذَات ي تفَكَر    ااعبالس هعرصم قفَو 5فَأَلْفَت  

                                                           
 .1/284الكتاب، . 45: ديوان القطامي، ص. 526: النوادر، ص -1
 .1/284الكتاب، : ينظر -2
 .32: شواهد سيبويه من شعراء النصرانية، صدر اإلسالم، ص: ينظر -3
 .45: ، وروايته موافقة ملا جاء يف ديوان القطامي، ص526: النوادر، ص -4
 ).احلاشية( 1/284الكتاب، . 526: النوادر، ص: ينظر -5
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وافقت زيدا  :وذكر خطئوا سيبويه يف هذا ألنّ احلمل إنما يكون بعد متام املعىن كقولك

، ولكن لو "وعنده عمرو: "وعنده عمرو وبشرا، تريد و وافقت بشرا، ألنّ املعىن قد متّ عند قوله

  .1قلت وافقت زيدا وعنده عمرا مل جيز عنده غري سيبويه يف شعر ويف غريه لنقصان الكالم

يف الكالم مع  وحجة سيبويه يف ذلك أنّ الشعر بذاته ضرورة، فإذا جاز احلمل على املعىن

  . 2وأكثر املعارضني لسيبويه هو املربد. متامه، فاألوىل أن يكون ذلك يف الشعر مع نقصان الكمال

  3:قال الراجز )2

يقَد بِنييرِ اخلُبصن ني مفقَد        

  4:ومتام البيت

يقَد بِنييرِ اخلُبصن ني مفقَد     ِحيحام بالشاِإلم سلَيداملُلْح  

واخلُبيبِني يعين ما عبد اهللا ومصعب ابن الزبري، وذلك أن عبد اهللا كان يكين أبا خبيب فجعله 

فالشاعر أراد بلفظ اجلمع فحذف ياء . خبيبا وأخاه وغلَّب عبد اهللا على املصعب ألنه أشتهر

  .5النسبة، وجعلهم كأن كل رجل فيهم خبيب

                                                           
 .2/428اخلصائص، ). حاشية الشنتمري( 1/285الكتاب، : ينظر -1
 .3/284املقتضب، : ينظر -2
ونسب إىل محيد بن مالك بن  ،108:ص ،واإلنصاف .2/371، وكذا يف الكتاب 527:ص : الرجز بال نسبة يف النوادر -3

  .2/397، 1/20أمايل ابن الشجري، : ينظر. األرقط
  .108: األنصاف، ص. 5/382: اخلزانة. 2/371الكتاب : ينظر -  4
  .528- 527:النوادر، ص: ينظر -5
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  :الشاهد

حيث أثبت النون يف األوىل وحذفها يف الثانية وهذا للضرورة والقياس " قدي"و" قدين"يف 

هو املستعمل ألا يف بنائها ومضارعة  -النون -وإثبااوجاء احلذف تشبيها حبسيب، ". قدين"

وإمنا تزاد النون يف  ،1، فتلزمها نون الوقاية يغري آخرها عن السكون"من"و" عن"احلروف مبرتلة 

   .2لتبقى الدال على سكوا: األمساء واحلروف وقاية حلركة أو سكون، فزيدت هنا

  :ىحذف املناد -13
 3:قال زهري بن مسعود الضيب أو سويد  )1

كُمناسِ مالن دنع نحن ريفَخ    َا القَالَ ي بي املُثَواعإِذَا الد  

بى، فسمي الدعاء : واملُثَورمن التثويب وهو أن جييء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه لي

 . تثويبا لذلك

 :الشاهد

خلطت يا أراد أنه خلطت الم االستغاثة اجلارة بياء حرف النداء وجعلَتا " الالم"على أنّ 

: قال أبو زيد. لالستغاثة كالكلمة الواحدة، وحكيتا كما حتكي األصوات وصار اموع شعارا

أراد يا لبين فالن، يريد حكاية الصارخ املستغيث، وهذا مذهب أبو علي وأتباعه " يا الَ"قوله 
                                                           

. 2/397، 7/431، 1/20أمايل ابن الشجري، . 108:اإلنصاف، ص. 3/124شرح املفصل، . 5/382اخلزانة : ينظر -1
  .4/83شرح أبيات املغين، . 372-2/371الكتاب، . 1/193املغين، 

  .2/397 -1/20أمايل ابن الشجري، : ينظر -2
  ).ثوب( 1/247اللسان، : املنادي وأصله أن املستصرخ يلوح بثوبه ليربي ويشتهر، ينظر: ، واملُثَوب185: النوادر، ص -3
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: يريدون" أال تا: "واألصل عندهم يا لبين فالن أو يا لفالن، فحذف ما بعد الم االستغاثة كقوهلم

ما : فقال... يوما عن إنشاد أيب زيد -اهللارمحه  -سألين أبو علي: قال ابن جين .1"أَالَ تفعلوا"

أصل، ألا كألف ما، وال، وحنومها، : ، فيعين األوىل فقلت"يا الَ: تقول يف هذه األلف من قوله

ملّا : كألف باب ودار، فسألته عن علّة ذلك، فقال. بلى هي اآلن حمكوم عليها باالنقالب: فقال

يا الَ، أشبهت : والتعليق هلا يف قوله. ها والوقوف عليهاخلطت ا الم اجلر من بعدها، وحسن قطع

هذه الكلمة الثالثية اليت عينها ألف، فأوجب القياس أن حيكم عليها بأا كباب وساق وحنو ) يال(

   .2ذلك

 3:وأورد البغدادي يف هذا ثالث مذاهب

لبين فالن،  يا: ما ورد يف النوادر وهو مذهب أبو علي وأتباعه، واألصل عندهم :أولـها -

أال تفعلوا : يريدون" أال فا: "، فيقال"أال تا: "أو يا لفالن، فحذف ما بعد الم االستغاثة كما يقال

 .وأال فافعلوا

أنّ املنادى واملنفي بال حمذوفات، أي يا قوم ال تغدوا، وهذا مذهب ابن هشام  :ثانيهما -

 .4وابن مالك

                                                           
، 1/276اخلصائص، . 1/362شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 186-185:النوادر، ص. 7-2/6اخلزانة، : ينظر -1
 .245:املغين، ص. 2/375
 .229-3/228اخلصائص، : ينظر -2
 .2/7اخلزانة، : ينظر -3
 .4/325شرح أبيات املغين، . 1/274وشرح التسهيل، ابن مالك، . 595: املغين، ص: ينظر -4
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يا آل زيد : مذهب الكوفيني إذ زعموا أنه بقية يا آل فالن، فقالوا يف يا لزيد :ثالثهما -

لو : فحذفت مهزة أل للتخفيف وإحدى األلفني اللتقاء الساكنني، واستدلوا ذا البيت وقالوا

  .1كانت الالم جارة ملا جاز االقتصار عليها

  2:وأنشد النمر بن تولب) 2

  ييبصفَقُلْت سمعنا فانطقي وأَ    ةأالَ يا امسع نعظْك لخطَّ تلَافقَ

  :الشاهد

، وإمنا اختص هذا فحذف املنادى لداللة حرف النداء عليه" يا هذا امسع"وقالت : فيه أنه أراد

 التقدير بفعل األمر دون اخلرب ألن املنادى خماطب، واملأمور خماطب، فحذفوا األول من املخاطبني

  .3اكتفاًءا بالثاين عنه

 :توابع املنادى -14

 4:قال الراجز )1

  5أَقُولُ يا اللَّهم يا اللَّهما    إِني إِذَا ما لَمم أَلَما
                                                           

 .1/274، شرح التسهيل البن مالك، 2/7اخلزانة، : ينظر -1
. والشاعر من عكل وكان شاعرا جوادا، ويسمى الكيس حلسن شعره، وهو جاهلي أدرك اإلسالم فأسلم. 192:ص : النوادر -2

  . 162 -19/157األغاين. 1/268الشعر والشعراء، : ينظر
  .89: اإلنصاف، ص: ينظر -3
وزعم العيين أنه أليب خداش اهلذيل، وخطّأه هذا البيت من األبيات املتداولة يف كتب العربية، وال يعرف قائله وال بقيته  -4

  :البغدادي وقال إنما هو ألمية بن أيب الصلت، قاله عند موته، وقد أخذه أبو خداش وضمه إىل بيت آخر
  وأَبى عبد لَك الَ أَلَما     إن تغفر اللَّهم، تغفر جما     

 .2/295اخلزانة، : ينظر
 .458: النوادر، ص -5
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 :معىن البيت

: وقوله. يريد أنه كلما نزلت به حادثة وأصابه مكروه جلأ إىل اهللا يف كشف ما يترتّل به

" مدة زائدةمنادى مبين على ": اللَّه1الضم يف حمل نصب وامليم املشد. 

 :الشاهد

حيث مجع بني حرف النداء وامليم املشددة اليت يؤتى ا للتعويض عن " يا اللَّهم "يف قوله 

، واجتماع العوض واملعوض منه جائز عند البصريني يف الشعر للضرورة 2حرف النداء، وهذا شاذ

ليست عوضا من " اللَّهم " الكوفيون إىل أنّ امليم املشددة يف وال جيوز يف اختيار الكالم، وذهب 

، إالّ أنه ملا كثر يف كالمهم، وجرى على "يا اهللا أَمنا بِخير"اليت للشبه بل هي بقية مجلة " يا"

ختفيفا، والصحيح ما ذهب إليه البصريون، ) أم(ألسنتهم حذفوا بعض الكالم ختفيف حذفوا مهزة 

فهو فاسد، ألنه لو كان األمر على ما ذكروا " يا اهللا أَمنا بِخير"ل الكوفيني إنّ أصله وأما قو

  .3وذهبوا إليه، ملا جاز أن يستعمل هذا اللفظ إالّ يف ما يؤدي إىل هذا املعىن

   

                                                           
 .3/54شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، : ينظر -1
- 2/238احملتسب، . 430-2/419سر الصناعة، . 2/295اخلزانة، . 1/458شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -2

 .4/242املقتضب، . 239
. 2/340ايل ابن الشجري، أم. 292-290:اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص. 233-232:أسرار العربية، ص: ينظر -3

 .17-2/16شرح املفصل، 
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 1:قال جرير )2

ا لَكُمالَ أَب يدع ميت ميا تي    ع َءةوي سف كُمنيلْقالَ يرم  

 :شرح البيت

أضاف تيما  ": تيم عدي : "هذا البيت من قصيدة جلرير يهجو ا عمر بن لَجأَ التيمي، وقوله

  .إىل عدي، لالحتراز عن تيم مرة، وعن تيم غالب بن فهر، ومها يف قريش

املُخاطب إىل غري أبٍ معلوم الغلظة يف اخلطاب، وأصله أن ينسب : معناها" الَ أَبا لَكُم"و

من اإللقاء وهو الرمي، والنهي واقع يف اللفظ على عمر " الَ يلْقينكُم"شتما له واحتقارا، وقوله 

احلالة الشنيعة القبيحة، أي ال يوقعنكم عمر يف بلية : بالفتح" سوَءة"وهو يف املعىن واقع عليهم، و

من هجائي حىت تأمنوا أن ألقيكم يف بلية، فإنكم قادرون ومكروه ألجل تعرضه يل، أي امنعوه 

 .2على كفّه، فإذا تركتم يه، فكأنكم رضيتم جوه إياي

   

                                                           
 .219: م، ص1986وديوان، جرير، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، دط، . 411: النوادر، ص -1
 ).أيب( 15/12اللسان، . 12-7/11شرح أبيات املغين، . 2/298اخلزانة، : ينظر -2
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  الشاهد

األول جيوز فيه الضم والنصب، ويف الثاين النصب " تيم"على أنّ " يا تيم تيم عدي  "يف قوله 

أنّ تيم : وقال سيبويه .2»لة األول كأنه تأكيد أو بدلٌفجعل الثاين مبرت« : قال أبو زيد .1ال غري

إنّ تيم األول : وقال املربد .3الثانية مقحم بني املضاف واملضاف إليه وهو تأكيد لفظي لتيم األول

يا تيم : مضاف إىل عدي مقدر يدل عليه هذا الظاهر وفيه وضع الظاهر موضع املضمر واألجود

  .4تيم عدي، فترفع األول ألنه مفرد وتنصب الثاين ألنه مضاف

 :الترخيم -15

 5:قال بعض بين شل )1

  .شيٍء رفَقَت بِه سماعيعلَى     أَالَ يا أُم فَارِع الَ تلُومي

 :الشاهد

، يريد فَارِعةَ، فحذف اهلاء استخفافًا، وذلك شاذٌ، إنما تحذف من "أُم فَارِع"يف قوله 

 .6ذكري يف الناس و حسن الثّناء" مساعي."هي املناداة ال فَارِعة" اُألم"املُنادى، و

                                                           
شرح أبيات . 529-528:مغين اللبيب، ص. 2/10فصل، شرح امل. 2/298اخلزانة، . 1/53، 2/207الكتاب، : ينظر -1

شرح الرضى لكافية ابن . 307-2/306أمايل ابن الشجري، . 1/345اخلصائص، . 4/229املقتضب، . 12-7/11املغين، 
 .463-1/462احلاجب، 

 .411:النوادر، ص -2
 .208-2/207الكتاب، : ينظر -3
 .4/229املقتضب، : ينظر -4
 .206:النوادر، ص -5
 .الصفحة نفسها، نفسه: ينظر -6
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لغتني، فمنهم من يقول إذا رخم حارِثًا ونحوه والعرب يف الترخيم على « : قال أبو احلسن

فمن فعل هذا مل يجِز مثل هذا يف غري النداء إالّ . يا حارِ، وهو اَألكْثَر فالثاُء على هذه اللّغة يف النية

  : ومن شواهد ذلك .1»يف الضرورة

 2:قول جرير )2

  .منك شاسعةٌ أماماوأَضحت     أَالَ أَضحت حبالُكُم رِماما

 .3البعيدة: مجع رميم، وهو اخللق البايل، والشاسعةٌ: حبال الوصل وأسبابه، والرِمام: واحلبالُ

 :الشاهد فيه

يف غري النداء للضرورة وترك امليم على لفظها مفتوحة وهي يف موضع رفع، " أَمامةٌ"ترخيم 

فأجراه «: قال أبو احلسن .4معاملة املنادى على وجهي الترخيموسيبويه جييز معاملة غري املنادى 

ملا اضطّر كما أجراه يف النداء، وهذا من أقبح الضرورات، وذلك أنّ ) أي أمامة(يف غري النداء 

النداء باب حذف أال ترى أنّ املنادى املفرد املعرفة حيذف منه التنوين فحذَف يف الترخيم أواخر 

                                                           
 .206: النوادر، ص: ينظر -1
  : ، باختالف يف رواية البيت407:وديوان، جرير، ص. 207:النوادر، ص -2

 وما عهد كَعهدك يا أَماما   أَصبح حبلَ وصلَكُم رِماما  
 .90-3/89شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، : ينظر -3
شرح . 2/364اخلزانة، . 1/192، 2/317وأمايل ابن الشجري، . 2/270احلاشية بشرح الشمنتري، : الكتاب: ينظر -4

معناه، أغراضه، أنواعه، : الترخيم يف العربية. 2/773شرح مجل الزجاجي، البن خروف، . 1/473الرضى لكافية ابن احلاجب، 
  . 138: ضرائر الشعر، ص. 57: م، ص1984إبراهيم حسن إبراهيم، مطبعة حسان، القاهرة، دط، 
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واملربد ال جيوز يف هذا إالّ التصرف بوجوه اإلعراب فقط، وزعم أنّ . 1»تنويناملناديات حذف ال

كَعهدك يا أُماما على غري ضرورة، وهذا شيء يصنعه النحويون ليعرفُوك كيف " وما عهد: "الرواية

أنه حذف يف  فمذهبه ال يكون إالّ على لغة من مل ينوِ، وحجته على ذلك .2جمراه مىت وقع يف شعر

غري النداء، فرخم يف النداء، وهذا ال يرِد به ألنّ روايته ال تقدح يف رواية سيبويه وغريه من 

وهو غري منادى على لغة من ينتظر ) أمامة(فعلى الرواية األوىل يكون الشاعر قد رخم  .3البصريني

  .للضرورة، وعلى رواية املربد يكون الترخيم للنداء

 :الباب قول األسود بن يعفُر وأنشد يف هذا )3

هريعتسي هدني عائذَا رِدهو    ِظَلنح نالِ بفِْسي أَمنِي نلُبسي4.ل  

 :معىن البيت

لقد كَنى الشاعر عن الشباب بالرداء ألنه أمجل الثياب، وجعل ما ذهب من شبابه حقًا 

حنظلة مستغيثًا م مستنصرا ألنه منهم، فاألسود بن يعفر غصبه إياه وغلبه عليه، مث نادى مالك بن 

 .5شلي، من شل بن دارم بن مالك بن حنظلة

   
                                                           

شواهد الشعر يف كتاب . 233:شواهد الشعر يف النحو العريب، ص. 298:اإلنصاف، ص . 207: النوادر، ص: ينظر -1
 .240: أسرار العربية، ص. 351-350: سيبويه، ص

 .207:النوادر، ص : ينظر -2
 .571: شرح مجل الزجاجي البن عصفور، ص: ينظر -3
 .447: النوادر، ص -4
 .2/418شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، ). احلاشية( 2/246الكتاب، : ينظر -5
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 :الشاهد

فرخم حنظلة على لغة " يا مالك بن حنظَلَة"يف غري النداء ضرورة، فهو أراد " حنظَلَة"ترخيم 

 .1متصرفًا، فخفضه بعد الترخيم، خلروجه عن النداءيا قَار، فجعله امسا قائما بنفسه : من قال

  :ومما جاء يف هذا الباب أيضا

 :قول ذي الرمة  )4

  2.والَ يرى مثْلَها عجم والَ عرب    ديار ميةَ إِذْ مي تساعفُنا

 :معىن البيت

"يةَ إِذْ ميا ذو": م مة كثريا،  اسم علم مؤنث، وهي املرأة اليت تغزلا"الرفُناعستواتينا ": ت

 .3خالف العرب": عجم"يف مصافاة ومعاونة، 

   

                                                           
شرح مجل الزجاجي . 779-2/778شرح مجل الزجاجي البن خروف، . 1/193، 2/316أمايل ابن الشجري، : ينظر -1

 .2/246الكتاب، . 137-136: ضرائر الشعر، ص. 2/126البن عصفور، 
م، 1995، 1، وديوان ذي الرمة، قَدم له وشرحه أمحد حسن سبح، دار الكتب العلمية، لبنان، ط208:النوادر، ص -2

 . 11:ص
 ).عجم( 4/282اللسان، . 11:ديوان ذي الرمة، ص: ينظر -3
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 :الشاهد

وأنشده سيبويه  ،1على أنّ الترخيم يف غري النداء ضرورة، إذ هي مرخم مية وهو غري منادى

امسا هلا يف فزعم يونس أنه كان يسميها مرة مية ومرة ميا، وجيعل كلّ واحد من االمسني « : فقال

يا مار، مث صرفه : وجيوز أن يكون أجراه يف غري النداء على: وقال أبو العباس .2»النداء ويف غريه

 3:ملا احتاج إىل صرفه، وهذا الوجه عندي، ألنّ الرواة كلّهم ينشدون

  4.سجرامحرقَةَ اَأللْحي يمانِيةً     فَيا مي ما يدرِيك أَين مناخنا

  :املفعول له -16

  5:الطائي قال حامت

  وأُعرِض عن شتم اللّئيم تكَرما    وأَغْفر عوراَء الكَرِميِ ادخاره

  6:وبرواية ثانية

هاعناَء الكَرِميِ اصطرور عأَغْفو    ام كَريم تاللَّئ فَح عن ذاتوأَص  

  
                                                           

ى لكايف شرح الرض. 318-2/317أمايل ابن الشجري، . 1/280، 2/247الكتاب، . 340-2/339اخلزانة، : ينظر -1
 .3/1476ارتشاف الضرب، . 2/126شرح مجل الزجاجي ابن عصفور، . 1/472ابن احلاجب، 

 .2/247الكتاب،  -2
 .2/318أمايل ابن الشجري، : ينظر -3
 .ناقة اليت يف لوا محرة: ، والسجر86:ديوان ذي الرمة، ص  -4
  .238: وديوان، حامت الطائي، ص. 355: النوادر، ص -5
  .نفسه، الصفحة نفسها املصدر -6
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  :الشاهد

وفيه رد على الرياشي  ،1حيث وقع املفعول له معرفة باإلضافة "تكرما"و "ادخاره: "يف قوله

  .2الذي أوجه أن يكون نكرة

ويزعم بعضهم أن املفعول له ال يكون إال  3معرفة ونكرة" املفعول له"أما سيبويه فَيجوز كون 

  .4نكرة كاحلال والتمييز

 :املستثىن -17

 5:قال الكلحبة

  .والَ أَمر للْمعصي إالَّ مضيعا    بِمنعرجِ اللَّوىأَمرتهم أَمرِي 

 :لغة الشاهد

لوى الرمال، أي منقَطَعه حيث ينقطع ويقضي إىل اجلدد، ومنعرجِه حيث انثىن ": اللَّوى"و

 .6منه وانعطف

   

                                                           
  .3/122 ،اخلزانة .319:مجل الزجاجي، ص. 2/347املقتضب  :ينظر -1
  .1/247 ،إيضاح شواهد اإليضاح. 1/616شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -2
  .3/126، 1/368: الكتاب: ينظر -3
  .2/54وشرح املفصل، . 1/252األصول : كاجلرمي والرياشي، ينظر -4
 .32-31:واملفضليات، ص . 435:ص النوادر، -5
 .5/218مقاييس اللغة، : ينظر -6
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 :الشاهد

صاحب احلال نكرة، وجيوز أن  وفيه ضعف أن يكون" أَمر"على احلال من " مضيعا"نصب 

 .1وفيه قبح وضح الصفة موضع املوصوف"إالَّ أَمرا مضيعا"ينصب على االستثناء، وتقديره 

 :ومن أمثلة املستثىن أيضا قول العجاج -

رِيا طُوبِه سلَي ةلْدبو    ِسيا إِنبِه نالَ اجلالَ خ2.و  

": إِنِسي"الدارِ طُورِي، أي أما فيها أحد، أي ليس ا أحد، وويقال ما يف : قال أبو زيد

يوسومٍ ور3واحد اإلنس بالكسر والبشر، يفرق بينه وبني واحدة بياء النسبة كر. 

 :الشاهد

والَ ا "حيث تقدم املستثىن على املستثىن منه، واألصل " والَ خالَ اجلن بِها إِنِسي  "يف قوله 

 نالَ اجلخ ِسيزوا تقدمي  4،"إِنووهذا شاذ عند البصريني، وذهب الكوفيون عكس مذهبهم، إذ ج

إالّ طعامك ما أكل زيد، ونص عليه الكسائي والزجاج يف : حرف االستثناء يف أول الكالم حنو

بلْدة ليس ا طوري و: أما البصريون فقالوا أنّ تقديره. بعض املواضع، واستدلوا ذا البيت وحنوه

                                                           
. 1/763شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 386-3/385حاشية األعلم، اخلزانة، . 338-2/337الكتاب، : ينظر -1

 .2/829شرح مجل الزجاجي البن خروف، 
 ".بلدة ليس ا طُورِي"مكان "ليس ا طُوئي خفقة "، باختالف الرواية 1/498وديوان العجاج، . 558: النوادر، ص -2
 .1/251واألمايل القايل، . 3/314واخلزانة، . 558: النوادر، ص: ينظر -3
شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 3/371شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، . 3/311اخلزانة، : ينظر -4
1/727. 
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وال ا إنسي خالَ : تقديره: والَ إِنِسي ما خالَ اجلن، فحذف إنسيا وأضمر املستثىن منه، وقيل

  .1اجلن، فبما مقدرة بعد ال، وتقدمي املستثىن فيه للضرورة، فال يكون فيه حجة

  :نون الوقاية -18

  2:قال زيد اخلليل الطائي

  أُصادفُه وأُتلف بعض مالي    جابِرٍ إِذْ قَالَ لَيتيمنية ك

  :املعىن

ما يتمناه املرء، وهو اسم للتمين، وجابر رجل من عطفان متىن أن يلقى زيدا ليقتله، : املنية

ا ومزيد رجل من بين أسد لقيه مأمنيته أن يلقي زيدا فتشا بنعتزيد مكما متىن قبله مزيد أن يلقى 

  .3إذا اختلف العوايل: متىن مزيد زيدا فالقى أخا ثقة. فطعنه فهربزيد 

  :الشاهد

ألا أختها وأصلها ليتين  حذف نون الوقاية من لييت وقد حذفت النون من ليتين تشبهها بلعلّ

  .4ولعلين

                                                           
 .240: واإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص. 3/312اخلزانة، : ينظر -1
  .90-85: وديوان زيد اخليل، ص. 279: النوادر، ص -2
  .278:ص  النوادر، -3
. 3/123شرح املفصل . 1/250، املقتضب "بعض مايل"مكان " جلَّ مايل"وجاء فيه ( 2/550سر صناعة اإلعراب،  :ينظر -4

شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، . 5/385ألدب، خزانة ا. 2/370الكتاب، . 1/28الغرة يف شرح اللمع، 
  .32:املسائل النحوية والصرفية يف جمالس ثعلب، رسالة دكتوراه، ص.  2/224
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إذا اضطروا، كأم " ليتين"وقالت الشعراء : "وحذفها ضرورة يف ليتين، عند سيبويه قال

واملضمر منصوب وذكر البيت فكان الوجه ليتين، كما تقول " الضرايب"م حيث قالوا شبهوه باالس

وأرجع هذا احلذف إىل ، ضربين، فشبه ليت يف احلذف ضرورة بأن ولعل، إذا قلت إين ولعلي

  .1استثقال العرب التضعيف يف كالمهم، فحذفوا احلرف الذي يسبق الياء

 :الظروف -19

 :أمس -

 2:قال الراجز

 ـالَقَدسذْ أَما مبجع تأَير    اسمي خثْلَ اَألفَاعم زائجع  

  َّـ ضرسـانالَ ترك اهللا لَه    يأْكُلْن ما في رجلهِن همسا

 :الشاهد

مفتوحة بدليل قوايف بقية األبيات مع أا مسبوقة " أمسى"فأتى بالكلمة " مذْ أَمسا"يف قوله 

ذَهب أَمس بِما فيه، وما «: يقولون يف موضع الرفع فهم .3وهذا على لغة بين متيم" مذْ "حبرف جر 

ألنهم عدلوه عن األصل الذي هو عليه يف الكالم ال عما رأيته مذْ أَمس فال يصرفون يف الرفع 

                                                           
  .2/369الكتاب،  -1

ر شواهد الشع. 7/173اخلزانة، : ينظر. ، والبيت الشاهد من أبيات سيبويه اخلمسني اليت مل يعرف قائلها257: النوادر، ص -  2
  .252: يف كتاب سيبويه، ص

اجلمل للزجاجي، . 169-7/167اخلزانة، . 2/596األمايل، البن الشجري، . 24:قطر الندى وبلّ الصدى، ص: ينظر -3
املقتضب يف هلجات العرب، . 481-2/480شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 107-4/106شرح املفصل، . 291:ص
 .84:يف اللهجات العربية، ص. 230-229:املوحدة، صهلجة متيم وأثرها يف العربية . 159:ص
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وبنو متيم  ع،أال ترى أنّ أهل احلجاز يكسرونه يف كلّ املواض. ينبغي له أن يكون عليه يف القياس

1»يكسرونه يف أكثر املواضع يف النصب واجلر.  

ذهب ا إىل لغة بين متيم يقولون ذهب أمس مبا فيه، فلم يصرفه، " أَمسا"قوله : وقال أبو زيد

أما ابن هشام  .2من حروف اجلر، ومل يصرف أمسِ، ففتح آخره وهو يف موضع اجلر" مذْ"وجعل 

  :فله رأي آخر فيقول أنّ بنو متيم قد انقسموا يف هذا إىل فريقني

مضى أَمس، واعتكَفْت أَمس، : فمنهم من أعربه بالضمة رفعا، وبالفتحة مطلقًا، فقال  -

 .وما رأَيته مذْ أَمس بالفتح

- ا وجرا، وبناه على الكسر نصب3اومنهم من أعربه بالضمة رفع. 

أما إذا عدنا إىل كتب القواعد اليت تتحرى املعيارية الصارمة غري آة بالتكلمات أو العادات 

يف كالم العرب مبين على الكسر " أَمسِ"أنّ : الكالمية والتواصلية مجلة وال تفصيال جندها تقول

  .4أبدا

 :ومن التراكيب اليت جاءت على لغة أهل احلجاز قول الراجز يصف إبالً

  5.صافحةً حدودها للشمسِ    ما زالَ هزِيزها مذْ أمسِ

                                                           
 .3/283الكتاب،  -1
 .257: النوادر، ص: ينظر -2
 .25-23: قطر الندى وبل الصدى، ص: ينظر -3
 .117: اللسانيات اجلغرافية يف التراث اللغوي، ص. 111-110: املوازنة بني اللهجات العربية الفصيحة، ص: ينظر -4
 .162: النوادر، ص -5
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"ر الشديد باهتزاز: "اهلَزِيزيالس. 

 :الشاهد

 .1"مذْ أمسِ: "فمن لغة هذا الراجز أم يبين أَمسِ على الكَسرِ، فلذلك قال" مذْ أمسِ"يف قوله 

: حرفًا وافق بنو متيم أهل احلجاز يف بنائها على الكسر فقالوا" مذْ"وإن جعلت : وقال ابن منظور

فمذْ ههنا حرف خفض على مذهب : وذكر البيت الشاهد مفسرا ذلك بقوله. ما رأيته مذْ أمسِ

ا، وذكر امسا وجيوز أن يكون حرف" مذْ"بين متيم، وأما على مذهب أهل احلجاز فيجوز أن يكون 

سيبويه أنّ من العرب من جيعل أَمسِ معدولة يف موضع اجلر بعد مذْ خاصة يشبهوا مبذْ إذا رفعت 

سذْ أم2يف قولك ما رأيتك م. 

 3:رواه أبو العباس املُبرد وثَعلَب: قال أبو احلسن

  .من أَنامن أَين عشرونَ لَها     لَأَجعلَن البنة عثْمٍ فَنا

 :شرح معىن البيت

هذا يدلّك على أنّ األلف والنون يف عثمان زائدتان فحذفهما : أراد عثمان، وقاال": عثْمٍ"و

ذَفلَّ على ما حديل لَهأو حوفَت طُرا معىن قوله . ملا اضا " أمفَن :"ةوما من اخلُص4يريد ضرب. 

                                                           
 .163-162:، صالنوادر -1
 )أمس.(1/252اللسان، : ينظر -2
 .7/85اخلزانة، : ينظر. ، ونسب البغدادي هذا الرجز ملدرك بن حصني244-243:النوادر، ص -3
 .243: النوادر، ص: ينظر -4
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 :الشاهد

أَنى  ...﴿: تجر بِمن ظاهرة، كما يف البيت أو مقَدرة كما يف قوله تعاىل "أَنى "فيه على أنّ 

أي من أَنى، أي من أين لك يا مرمي هذا الرزق الذي ال يشبه أرزاق الدنيا وهو آت  1﴾...لَك هذَا

أين : عىنأنى زيد؟ مب: وال يقال 2.يف غري حينه واألبواب مغلقة عليك ال سبيل للداخل به إليك؟

من : ألنها تدخل يف أكثر الظروف اليت تتصرف أو يقلّ تصرفها حنو" من"زيد، وإنما جاز إضمار 

  .3"كيف"مبعىن " أنى"عند، ومن بعد، ومن أين، ومن قبله، ومن أمامه ومن لدنه، وجتيُء 

 :املفعول فيه -20

 4:قال الشاعر

هنتِسلُ معي الكَف زنٌ بِهلَد    يهف لَبالثَّع لَ الطَّرِيقسا ع5.كَم  

اللني الناعم، ": لَدنٌ"وهو اضطراب الذّئب يف عدوِه، واضطراب الرمحِ وغريه، و: والعسالن

والشاعر يصف رمحا فشبه أطراف الرمح عند اهتزازه باضطراب الذئب يف الطريق؛ واهلاء اليت يف 

"يهف "6تعود إىل اهلز.  

                                                           
 .37: سورة آل عمران، اآلية -1
 .1/554الكشاف، الزخمشري، : ينظر -2
 .83: إصالح املنطق، ص. 7/83اخلزانة، . 2/449احلاجب،  شرح الرضى لكافية ابن: ينظر -3
 ".لَدنْ"مكان " لَذْ: "، باختالف يف الرواية1/190نِسب البيت للشاعر ساعدة بن جؤية اهلذيل، والبيت بديوان اهلذليني،  -4
 .167: النوادر، ص -5
 .167:النوادر، ص . 1/141النحوية، شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب ). عسل( 13/473اللسان، : ينظر -6



 النوادر كتاب يف النحوية الشواهد:                                                 الثالث الفصل

 

210 
 

 : الشاهد

 1".كما عسلَ في الطَرِيقِ الثَعلَب: "على أنّ حذف حرف اجلر من الطريق شاذ، واألصل

واستشهد به سبويه على وصول الفعل إىل الطريق، وهو اسم خاص للموضع املستطرق بغري 

أنّ  ذهبت الشام، إالّ: واسطة حرف جر تشبيها باملكان، ألنّ الطريق مكان، وهو حنو قول العرب

الطريق أقرب إىل اإلام من الشام، ألنّ الطريق تكون يف كلّ موضع يسار فيه وليس الشام 

  2.كذلك

 :حروف القسم -21

 3:قال عمرو بن يربوع بن حنظلة

  .فَالَ بِك ما أَسالَ وما أَغَاما    رأَى برقًا فَأَوضع فَوق بكْرٍ

 :معىن البيت

يذكر أنّ صاحب هذا الشعر تزوج السعالة، وهي الفولُ وقيل ساحرة اجلن، وتدعي العرب 

بلغين أنّ عمرا هذا تزوج السعالة، فقال له أهله إنك جتدها خري : أنهم ينكحوا، قال املفضل

                                                           
إيضاح شواهد اإليضاح، . 10-1/9شرح أبيات املغين، . 1/16املغين، . 3/319اخلصائص، . 3/83اخلزانة، : ينظر -1
شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 2/573، 1/63األمايل البن الشجري، . 214-1/36الكتاب، . 1/213-214
 .1/329فور، شرح مجل الزجاجي البن عص. 1/586
 .1/36الكتاب، : ينظر -2
 .422: النوادر، ص -3
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، إذا رأت ، كأنهم حذّروه من حنينها إىل وطنهافستر بيتك ما خفت ذلك  برقًا امرأة ما مل تر

  :الربق، فمكثت عنده حىت ولدت له بنني فأبصرت ذات يوم برقًا فقالت

ي آبِقو إِنرمع نِيكب ملْزا    قرب قي آلالعضِ السلَى أَر1.ع  

 .2وسارت عنه، فلم يرها أبدا، فقال شعرا جعل السعالة كاحلبيب املذكّر

 :الشاهد

ضمري اخلطاب، : الباء للقسم، والكاف" فَالَ بِك: "فيه قوله .أدخل باء القسم على الضمري

بدليل اختصاصها بالدخول على " الباء"مقسم به وهو الشاهد على أنّ أصل حروف القسم 

الضمائر، ألنّ الضمائر ترد األشياء إىل أصوهلا، أما الواو بدل منها، وهي تدخل على الظاهر 

  .3به لَأَفْعلَن: فقلت" الباء"فإذا كنيت عنه، رددت  وزيد َألفْعلَن،: واملضمر، فتقول

22- حروف اجلر: 

 :يلعـ اجلر ب .22-1

يلقَيف العيقُحل رِيِنييالقش شع4:قال أبو زيد وأنشدين ب 

  5أَعجبنِي رِضاها اِهللا لَعمر     رضيت علَي بنو قُشيرٍ إِذَا
                                                           

 .422: النوادر، ص: ينظر -1
 .227-266: ، شرح شواهد اإليضاح، ص1/320، إيضاح شواهد اإليضاح، 422: النوادر، ص: ينظر -2
 .1/71املسائل الشريازيات،  .9/101، 8/34شرح املفصل،  .2/19اخلصائص،  .144-1/104سر الصناعة، : ينظر -3

 .226-225: شرح شواهد اإليضاح، ص .1/318إيضاح شواهد اإليضاح، 
شاعر إسالمي ذكره ابن سالّم يف الطبقة العاشرة من شعراء اإلسالم، وهو شاعر مقل شبب خبرقاء : القحيف بن سليم العقيلي -4

 .10/139زانة، اخل. 583:طبقات فحول الشعراء، ص: ينظر. حمبوبة ذي الرمة
 .481: النوادر، ص -5
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 :الشاهد

، لقوله "بعن"يتعدى " رضي"ألنّ " عن"هنا مبعىن " على"، فإنّ "رضيت علَي": يف قوله

 .1﴾...رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ...﴿: تعاىل

على ضده، وهو سخط فعداه باحلرف الذي يتعدى به ضده، وهو ) رضي(وقد محل الشاعر 

: عني ووجهه: أراد: قال ابن جين .2على نظريهوالعرب حتمل الشيء على ضده كما حتمله " على"

وكان أبو علي ) عن(مبعىن ) على(أا إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه، فلذلك استعمل 

عدى رضيت بـ ) سخطت(ضد ) رضيت(ملا كان : يستحسن قول الكسائي يف هذا، ألنه قال

  .3كما حيمل على نظريه ،على محال للشيء على نقيضه

ومنه إبدال الكلمة من الكلمة فمنه استعمال : ابن عصفور من ضرائر الشعر، فقالوعده 

  .، وذلك البيت الشاهد وأمثلة أخرى4بعض حروف اخلفض موضع بعض

   

                                                           
 .119: املائدة، اآليةسورة  -1
، 232-3/231شرح أبيات املين، . 2/782، 1/164املغين، . 2/1218شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -2
املقاصد . 1/120شرح املفصل، . 2/610أمايل ابن الشجري، . 10/132اخلزانة، . 319-2/318املقتضب، . 8/47

-499: اإلنصاف، ص. 3/341االقتضاب يف شرح أدب الكاتب، . 233:ضرائر الشعر، ص. 454-2/453النحوية، 
 ).رضي(5/278اللسان، . 500

 .348-1/52، احملتسب، 389-2/311اخلصائص، : ينظر -3
 .233:ضرائر الشعر، ص: ينظر -4
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 :اجلر بـ لَعلَّ.22-2

وِينبن مالك الغ دعبن س 1قال كعب وِينوبعضهم يقول لسهم الغ: 

  فَلَم يستجِبه عند ذَاك مجِيب    إِلَى النـدىوداعٍ دعا هلْ من مجِيبٍ 

  لَعلَّ أَبا املغوارِ منك قَرِيـب    فَقُلْت ادع أَخرى وارفَع الصوت دعوةً

لَعلَّ أليب املغوار وهي الرواية كذا ينشد الالّم الثانية من لَعلَّ مكسورة، وأيب املغوار : ويروى

وهذا الشعر يرويه بعض " يا من يجِيبٍ إلَى الندىوداعٍ دعا "ويروى : قال أبو احلسن .جمرور

مل يجِبه، والرواية املشهورة : مل يستجيب يريد"وقوله . والثبت ما ذكرت لك. الناس لسهم الغنوي

  .2 أخاه، يعين"لَعلَّ أَبا املغوارِ منك قَرِيب: "اليت ال اختالف فيها

 :الشاهد

، وهم جيرون بلعلّ؛ "لَعلَّ أيب املغوار: "ولَعلَّ يف لغة عقيل جاره" لَعلَّ أَبا املغوارِ : "يف قوله

ألنها مبرتلة احلرف الزائد فمجرورها يف موضع رفع باالبتداء، بدليل ارتفاع ما بعده على اخلربية 

                                                           
يالن، شاعر إسالمي وقيل تابعي، ويسمى كعب هو كعب بن سعد بن عوف بن رفاعة الغنوي، أحد بين سامل بن قيس ع -  1

والقصيدة يرثى فيها أخاه،  وقيل أنه ليس للعرب مرثية . 148-2/147األغاين، : ينظر. األمثال لكثرة ما يف شعره من األمثال
   .248:و النوادر، ص. 96: األصمعيات، ص: ينظر. ليس يف الدنيا مثلها: أجود من هذه القصيدة وقال األصمعي عنها

، "ارفع الصوت جهرة يف مكان وارفع الصوت دعوة: "و ورد البيت يف اخلزانة برواية أخرى. 219-218النوادر، ص : ينظر -2
 .10/428اخلزانة، : ينظر
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معىن التوقع، مث إنهم جروا ا منبهةً على أنّ األصل يف وألنها مل تدخل لتوصيل عامل بل إلفادة 

به كحروف اجلر 1احلروف املختصة باالسم تعمل اإلعراب املختص. 

 .2لَعلَّ، علَّ، لَعن، عن، َألنّّ، أَنَّ، رعلَّ، رعن، لَغن، رغَن، غَن: ويف لَعلَّ لغات هي

ل لَعلَّ زيد منطَلق، بكسر الالم اآلخرة من لَعلَّ، وجر زيد وذكر وحكى أبو زيد أنّ لغة عقي

رجي نه مسع الم لعلّ مفتوحة يف لغة م3أبو عبيدة أن.  

لَعلْه أليب املغوار منك قريب؛ أي جواب قريب، فأقام : والتقدير: وقال أبو علي الفارسي

  .4الصفة مقام املوصوف

وألغاها كما " لَعلَّ"، فَخفَّف "لَعلَّ أليب املغوار منك مكانٌ قَرِيب: "يكون أرادكما حيتمل أن 

ساكن " لَعلْ"، وملا حذف الالم املتطرفة بقي "كأنّ"إذا خفَّفُوهن، كذلك ". إنّ وأنَّ ولكن"يلغون 

، والقياس يف اخلط أن الالم، فادغمها يف الم اجلر، وفتح الم اجلر الستثقال الكسرة على املضاعف

  .5تكتب منفَصلَة من لَعلْ

                                                           
املقاصد . 1/147إيضاح شواهد اإليضاح، . 10/428خزانة األدب، . 2/1294شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، : ينظر -1

 .431-2/430النحوية، 
، 1إبراهيم بن سامل الصاعدي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط: اللّمحة يف شرح املُلحة، ابن احلسن الصائغ، تح: ينظر -2

 .1/206اللباب يف علل البناء واإلعراب، . 2/538، 2004
، 2010، 1، العدد 37لغة عقيل، فهد معجب العتيي، جملة دراسات، الد . 1/407سر صناعة اإلعراب، : ينظر -3

 . 157:ص
 .57: املسائل العسكريات، ص. 87: كتاب الشعر، ص: ينظر -4
 . 400:، صه3الدراسات اللغوية عند العرب حىت ق . 5/166شرح أبيات املغين، . 2/362أمايل ابن الشجري، : ينظر -5
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، فَلَعا رفع 1"لَعا أليب املغوار: "وهي" قريب كلعلّ أبا املغوار من: "وهناك رواية ثانية لقوله

، وهذه كلمة يستعملها العرب "رجى"و" عصا: "مقصور مثل" لَعا"و. باالبتداء، وأليب املغوار اخلرب

فيه معىن الدعاء، أال فلعا لك أي أنهضك اهللا، فهو وإن كان مبتدأ : ويقولونعند العثرة والسقطة 

أمحد اهللا، : تريد. احلمد هللا وما أشبهه فهو وإن كان مبتدأ ففيه معىن الفعل: ترى أنّ القائل إذا قال

  :، قال األعشى2وعلى هذا جيري الباب كلّه

تثَرإِذَا ع اةنفَرع ثلَو بِذَات    اقَالَ لَعأَنْ ي نا مى لَهنأَد سع3فَالت  

ع لَ «:اَدعو علَيها أحرى من أدعو لَها، مث اتسع هذا فصار مثال يقال لكلّ منكوب: يقول

ا لَهرٍ مب »ولَعاث4انتعش: عىن الدعاء أيولكل ع .  

 :ةاملوصول" أل" -23

 5:وقال آخر: أبو زيد  قال 

  6أَو تصبِحي في الظَّاعنِ املُولِّي    لِّيجملُ أَو تعتتبخلي يا إِنْ 

  

                                                           
 .219: النوادر، ص -1
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -2
 .103: ص ديوان، األعشى، -3
سر . 400-3/399االقتضاب يف شرح أدب الكاتب، . 434-10/433وخزانة األدب، . 220: النوادر، ص: ينظر -4

 ).لَعل( 11/607اللسان، . 2/79ذيب اللغة، . 2/692صناعة اإلعراب، 
 .6َ/133 خزانة األدب،: ينظر. مل ينسبه أبو زيد، والرجز يف اخلزانة منسوب ملنظور بن مرشد األسدي -5
 .248:النوادر، ص -6
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 :الشاهد

هي للجنس فهو مفرد يف اللفظ، مجع يف املعىن " الظَّاعنِ املُولِّي"املوصولة يف قوله " أل"يف أن 

 .1"الظّاعنِني املُولِّني: "واملراد

إذا مل تصحب موصوفها جيوز مراعاة  املوصولة املستعملة يف اجلمع" أل: "قال البغدادي

، وجيوز أن يكون اإلفراد باعتبار أنّ موصوفها "الظّاعنِني املُولِّيني"يف : لفظها كما هنا، إذ املراد

يف الوصفني على اجلمع ألنّ املعىن دلّ " أل"املقدر مفرد اللفظ، أي يف اجلمع الظاعن؛ وإنما حملَ 

 .2احلة مع الظاعننيإن تصبحي ر: على أنّ املراد

 :الفاعل -24

ديوي أوسبالض ودعسم نب ريه3:وقال ز  

كُمناس مالن دنع نحن ريفَخ    َا القَالَ ي بي املُثَواعإِذَا الد.  

الذي يدعو الناس يستنصرهم ومنه التثْوِيب يف اآلذان وهو " املُثَوب"قوله : قال أبو حامت

أراد يا بين فالن، أو يالفالن " يا الَ"إعادة بعضه بعد انقضائه؛ كما مسي الدعاء تثويبا، وقوله 

 .4وحذف فالن وأبقى الالم وحكى صوت الصارخ املستغيث

                                                           
. 267:شرح شواهد اإليضاح، ص. 1/302املسائل الشريازيات، . 484:كتاب الشعر شرح األبيات املُشكلة، ص: ينظر -1

 .2/213 -1/75األمايل البن الشجري، 
 .134 -6/133اخلزانة، : ينظر -2
 .185:النوادر، ص  -3
 .186-185:النوادر، ص  -4
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 :الشاهد

  ".فَخير نحن  "يف البيت شاهدان وكالمها يف 

  .نفي أو استفهام" خير "صف فاعل سد مسد اخلرب، ومل يتقدم الو" نحن "فإنّ  :األول

" عند"الذي وقع فاعالً أغىن عن اخلرب، وهو ضمري منفصل والظرف " نحن "فإنّ  :الثاين

مبتدأ مؤخر، " نحن "خرب مقدم، و" خير "، وال جيوز إعراب "خير "متعلقان بـ " منكُم"وارور 

  .1يبوما يعلق به، وبأجن" خير "لئال يفصل بني 

 :املبتدأ واخلرب -25

 2:قال الكلحبة -

كَتشةَ أَوالكَرِيه شغي ُء لَمإِذَا املَر    اقَطَّعى أَنْ تا بِالفَتنيالُ اهلُوب3ح  

 :املعىن

" شغي ةَ"مل يأت، و": لَما، وقيل النازلة، و: احلرب وقيل": الكَرِيهشد"كَتشقاربت ": أَو  

   

                                                           
شرح أبيات املغين، . 513:املغين، ص . 2/375، 1/276اخلصائص، . 417-415:املسائل البغداديات، ص : ينظر -1
 . 1/181اهلمع، . 2/225شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، . 4/325
ن فرسان متيم وساداا، يقال له والكلحبة العرين هو هبرية بن عبد مناف بن عرين التميمي الريبوعي العريين، شاعر جاهلي م -2

 . 435:، والنوادر، ص66-9/65األعالم، : ينظر. فارس العرادة وهي فرسه، ويعرف بالكلحبة ومعناه صوت النار وهليبها
 .32: واملفضليات، ص. 436: النوادر، ص -3
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 مجع حبل مبعىن السبب، استعري لكلّ شيء يتوصل إىل أمر من األمور،": حبالُ"وودنت، 

 .1الرفق والراحة والسكون واخلفض، وهو تصغري اهلوىن تأنيث األهون": اهلُوينى"و

 :الشاهد

على أنّ االسم إن أُعيد ثانيا ومل يكن بلفظ األول مل جيز عند سيبويه، وجيوز عند األخفش 

يف الشطر " بِالفَتى"يف الشطر األول مث قال " املَرُء"فالشاعر قال . يف شعر أو يف غريهسواء أكان 

، أي "به"الضمري، فيقول " الفَتى"ولعلّ سيبويه ومن وافقه يريدون من الشاعر أن يذكر حمل . الثاين

 .2"حبالُ اهلُوينى بِه أَنْ تقَطَّعا"

هو إعادة الثاين مظهرا بغري لفظه األول وإمنا سبيله أن وهذا عندهم قبيح، و« : قال ابن جين

زيد مررت به، فإن مل يأت مضمرا وجاء مظهرا فأجود ذلك أن يعاد لفظه : يأيت مضمرا، حنو

ما ) 1(الْقَارِعةُ  ﴿: وأيضا .3﴾ ما الْحاقَّةُ) 1(الْحاقَّةُ  ﴿: كقول اهللا سبحانه وتعاىل... األول البتة

وقد علّل ابن الرشيق ذلك  بأنّ الشاعر جرى وراء الصنعة وغاب عنه الذوق  5،»4﴾الْقَارِعةُ 

ألنّ ذكره للمرء قد تقدم، وهو يشمل " به"فقوله بالفىت حشو، وكان الواجب أن يقول : األديب

                                                           
 .1/387اخلزانة، : ينظر -1
إيضاح . 103:شرح شواهد اإليضاح، ص. 1/274اجب، شرح الرضى لكافية ابن احل. 387-1/386اخلزانة، : ينظر -2

 .1/124شواهد اإليضاح، 
 .2-1: سورة احلاقة، اآلية -3
 .2-1: القارعة، اآليةسورة  -4
 .3/53اخلصائص،  -5
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من مل يركب : لاإلنسان، وعندما قال بالفىت كأنه خص الفتيان ذه التجربة، فالشاعر يريد أن يقو

  .1اهلول تقطّع أمره ومن أشعر نفسه اجلرأة والغلبة ظفر، وهذا الكالم خياطب به الفتيان

 :وصل الفعل املضارع باأللف والالم -26

 2:قال ذو اخلرقِ الطُّهوِي

  إِلَى ربنا صوت احلمارِ اليجدع    يقُولُ اخلَنا وأَبغض العجمِ ناطقَا

ـهقَائافن نم وعبرالي رِجختسفَي   ِـعقَصاملُت ةيحبِالش رِهحج نمو  

الفحش من الكالم، وألفه منقلبة عن ياء، وهلذا كتبت : باخلاء املعجمة والنون": اخلين"
  .كالم خن وكلمة خنِية:بالياء، يقال

على الفعل املضارع ملضارعة " أل"أراد الذي جيدع فأدخل : اسم تفضيل، اليجدع: أبغض

  3..مقطوع األذن: كما تقول هو اليضربك ، واحلمار ادع. الالم

   

                                                           
 .2/56العمدة، : ينظر -1
ه خرقًا وسخةً وريشا الشاعر ذو اخلرق الطهوي جاهلي، وإنما مسي ذا اخلرق ألنه كان جيعل على إبل. 276:النوادر، ص -2

وذو اخلرق لقب لثالثة شعراء كلهم من بين طهية ، أحدهم قائل هذا البيت وامسه خليفة بن محل بن . ليصرف بذلك عنها العني
والنوادر، . 119 -109:املؤتلف واملختلف، ص: ينظر. محريي، وكان من فرسام، والثاين قرط بن قرط، والثالث مشري بن هالل

 .275:ص
 )جدع( 2/242و ). خنا( 4/274لسان العرب، . 2/222مقاييس اللغة، : ينظر  -3
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 :الشاهد

أراد يجدع، فدخلت أل على الفعل املضارع، وفسرت مبعىن احلمار " اليجدع "يف قوله 

قال يف  .1قبحه األصليالذي جيدع أي الذي قطعت أذناه، والذي يبدو أنه يكون أقبح صوتا فوق 

اليجدع اسم موصول دخل على صريح الفعل ملشاته السم املفعول وهو مع ذلك شاذ قبيح ال 

فالشاعر ملا احتاج إىل رفع القافية قلب الفعل امسا، وهو من أقبح . جييء إالّ يف الضرورة

 .2الضرورات

على " أل"والياء، فال جيوز إدخال أراد الذي يجدع فحذف الذّال ": اليجدع: "قال أبو زيد

والبن . 3املُتقَصعِ واملُجدع، ألنّ إدخاهلا يشذّ على القياس واإلمجاع: األفعال والرواية اجليدة

ومن النحويني من ذهب إىل أن هذه األلف والالم « : عصفور رأي خمالف متاما يف هذا، يقول

عل واسم املفعول، بل هي مبقاة من الذي وذلك الداخلة على الفعل ليست الداخلة على اسم الفا

باطل بدليل أا لو كانت مبقاة منه جلاز أن يقع يف صلتها الفعل املاضي كما يقع يف صلة الذي، 

فلما مل تدخل من األفعال إال على الفعل املشبه باالسم الفاعل، دل ذلك على أا الداخلة على 

                                                           
- 1/29 ،شرح الرضى لكافية ابن احلاجب. 3/144 ،، شرح املفصل170:اإلنصاف، ص. 1/368 ،سر الصناعة: ينظر -1

 .264:شواهد الشعر يف النحو العريب، رسالة دكتوراه، ص. 1/292 ،، شرح أبيات املغين30
 .1/31اخلزانة،  :ينظر -2
 .278:النوادر، ص: ينظر -3
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قوله ليست مما بقي من حذف الذال والياء يف الذي، على حد " أل"ف .1»اسم الفاعل يف الكالم

  . فلو كانت كذلك جلاز أن يقع يف صلتها الفعل املاضي كما يف صلة الذي

- يمجرالب فَافس بن خ2:قال عبد قَي 

هانش كهجأَنَّ أَنَّ وبالَ أُنو    يممح يمإِنْ كَانَ احلَمو وشم3خ  

زوجه، وحيضها على الصرب، إن نزلت ا مصيبة من فَقَد قريب كرمي، كما والشاعر خياطب 

 *.نهاها عن النوح واخلمش

 :الشاهد

: وقوله .4مبتدأ وخرب، يف موضع خرب كان" احلَميم حميم"و" كَانَ"إضمار األمر والشأن يف 

"يممح يمإِنْ كَانَ احلَمه، فحذف الصفة لعلم السامع: يريد" وا عليك فَقْدزِيزا عا كَرِمييممح. 

الَ أَرينك ها هنا، فالنهي يف اللفظ املتكلم، كأنه ينهى نفسه، وهو : مثل قوهلم" والَ أُنبأَنَّ: "وقوله

للمخاطب يف املعىن، وتأويله الَ يأُ بِهبأي ال تفعلي ذلك، فَأُن ،كهجو تشمخ كأن بِئْنِي أحد5ن.  

   

                                                           
 . 289: ضرائر الشعر، ص - 1
األغاين، . 383: املفضليات، ص: ينظر. الشاعر من بين عمرو بن حنظلة من الرباجم، شاعر جاهلي مفضلي، وفارس جواد -2
 .202-201: معجم الشعراء، ص. 8/246
  .386: النوادر، ص -3
 .219-2/218مقاييس اللغة، : ينظر. قاربه، وهو تناول الوجه باألظافر حىت تدمىهو اخلدش وما : اخلَمش -*
 .113: شرح شواهد اإليضاح، ص. 3/116أمايل ابن الشجري، . 256:املسائل احللبيات، ص: ينظر -4
 .1/138إيضاح شواهد اإليضاح، : ينظر -5
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 :اجلوازم -27

  1:قال أبو زبيد الطائي )1

ينِي بِسدكي نم  هنم تٍء كُن    كَالشرِيدالوو هلْقح نيا ب2ج  

  :املعىن

  .3جابن أخته العجاها الشاعر فيالبيت ضمن قصيدة رثى 

وصف من السوء،  فَيعلَ: يئيقال كاده كيدا إذا خدعه ومكر به، الس: قوله من يكدين

ما يعترض يف احللق كالعظم، والوريد عرق، قيل هو الودج، وقيل جبنبه، والودج عرقان يف : الشجا

يها ن وهو ينبض أبدا فهو من األوردة اليت فياولبعرق بينه احللقوم والع: األخدعني، قال الفراء

  .4احلياة وال جيري فيها دم، بل هي جماري النفس باحلركات

   

                                                           
ن عرب اليمن، أدرك اجلاهلية واإلسالم وكان من املعمرين، حرملة بن املنذر م: والشاعر أبو زبيد الطائي 280:النوادر، ص -1

، ومل تذكر املصادر تغيريه )طيء(سنة حىت أدرك الفتنة بني علي ومعاوية، اعتنق النصرانية أسوة بأبناء قبيلة  150قيل أنه عاش 
طبقات الشعراء، . 12/127ين، األغا. 167:الشعر والشعراء، ص: ، ينظره40لدينه، وزبيد تصغري الزبد وهو العطاء، تويف 

  .65: شعراء النصرانية بعد اإلسالم، لويس شيخو، ص .196:ص
  .52: ديوان أبو زبيد الطائي ، ص: ينظر -2
  .4/92اخلزانة، : ينظر -3
  .6/98مقاييس اللغة، . 9/77اخلزانة، : ينظر -4
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  :الشاهد

البيت شاهد على جميء الشرط مضارعا جمزوما واجلزاء ماضيا خاص بالشعر عند بعضهم، إال 

أن ابن مالك ذكر أن الصحيح إطالق جوازه لثبوته يف احلديث الشريف، ويف الشعر الفصيح الذي 

  .1سيشهد به

  2:بن ملقط وقال عمر )2

  هيا لمهلَةَ مي اللَيا لمهم     هيالبرسو لَيعى بِندأَو  

  :املعىن

ا أنت فيه من اسم مبعىن اسكت وأكفف عم" مهما"فيجوز أن يكون مه يف " مهما لي اللَيلَةَ  "

تعظيما للحال اليت أصابته والشدة وما ليه الليلة "، الولهاللوم، كأنه خياطب الئما على ما يراه من 

أودى بنعلي وسرباليه، يعين : اليت أدركته مث ذكر من بعد ذلك األمر الذي حيقق تعظيم األمر فقال

وإذا ذهب عنه نعله وسرباله دل  ،3﴾هلَك عني سلْطَانِيه﴿ :ذهب بنعلي وسرباليه كقوله تعاىل

  .القميص وقيل الدرع: والسربال .4ته عما ال يذهل متيقظ عن مثلهعلى أن حالة بلغت مبلغا أذهل

                                                           
املقتضب، . 15-14: شواهد التوضيح، ص. 930-2/929شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 9/76اخلزانة، : ينظر -1
  .105: رصف املباين ص. 2/58
والشاعر عمرو بن نعامة بن غياب بن ملقط الطائي، ويقال عمرو بن ثعلبة بن غياث بن ملقط، شاعر جاهلي، . 267: النوادر -2

  .265: ص اجلمل يف النحو، الفراهيدي،: ، والبيت منسوب لشعر بن أيب خازم، ينظر57: معجم الشعراء، ص
  .29: سورة احلاقة، اآلية -3

.6/3شرح أبيات املغين، . 19-9/18اخلزانة، . 3/135أمايل ابن احلاجب، : ينظر - 4  
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  :الشاهد األول -

كما يستفهم " مهما"فاستفهم ب : قال أبوعلي 1هنا مبعىن االستفهام" مهما"الشاهد فيه أن 

خربها، وأن الشاعر " يل" مبتدأ و" مهما"، وزعم أن 2"وغريه من األمساء اليت جيازى ا" أين" ـب

جتيء للجزاء فجاء ا يف غري " مهما: "قال أبو زيد. 3الليلة استفهاما على طريق التعجب مايل: أراد

ما الثانية زائدة للتوكيد وهي غري " مهما لي "و... مايل سرقت نعلي مايل: موضعها كأنه قال

تا الزمة كما تلزم يف اجلزاء إذا قلت مهما تصنع أصنع فهي يف اجلزاء ما ضمت إليها أخرى وجعل

  .فالشاعر زاد ما للتوكيد، وما األوىل جاءت لالستفهام 4.للشرط كحرف واحد

 5:أنشد سيبويه لعبد الرمحن بن حسان )3

  .والشر بِالشر عند اِهللا مثْالَن    من يفْعلِ احلَسنات اهللا يشكُرها

  

   

                                                           
. 4/1702ارتشاف الضرب، . 7/41شرح املفصل، . 2/906شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، . 9/18اخلزانة، : ينظر -1

: اجلين الداين، ص. 4/363البحر احمليط، . 2/601جاجي البن عصفور، شرح مجل الز. 2/210شرح كتاب سيبويه للسريايف، 
 . 310: النكت احلسان، ص. 51
.314: ص: املسائل البغداديات - 2  

املقاصد النحوية، . 9/20اخلزانة . 6/3شرح أبيات املغين، . 364 -1/363املغين : وممن زعموا ذا ابن مالك، ينظر -3
 .4/69 -3/153لك، شرح التسهيل البن ما. 2/458

.269: النوادر، ص: ينظر - 4  
: الديوان، كعب بن مالك األنصاري، تح: ينظر. ، ونسبه مجاعة من النحويني لكعب بن مالك األنصاري207: النوادر، ص -5

 .312-288: م، ص1966سامي مكي العاين، مكتبة النهضة، بغداد، 
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 :الشاهد

: قال ابن عصفور ،1هارفاهللا يشك: أراد أنّ الفاء الرابطة حمذوفة من جواب الشرط ضرورة،

ومنه حذف الفاء من جواب الشرط إذا كانت مجلة امسية، أو فعال مرفوعا، ألنه إذ ذاك يف تقدير «

قول جبواز حذفها يف الشعر، وقول آخر بعدم  :وروي عن املربد يف هذه الفاء قوالن .2»مجلة امسية

ومن ذلك قوله عز  ،3ذفها جائز يف الكالم إذا علمجوازها حىت يف الشعر، أما األخفش فعد ح

 .5من غري فاء" مبا كسبت"وقُرِأَت  4﴾...وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ﴿: وجلّ

  : وجاء يف النوادر عن أبو العباس عن املازين عن األصمعي أنّ الرواية األصح هي

      اخلَير فَالرحمانُ يشكُرهامن يفْعلِ 

وهذا طعن يف  .6وأنّ الرواية األوىل صنعها النحويون وهلذا نظائر ليس هذا موضع شرحها

وحقيقة األمر أنّ مثل هذه « ": خالد مجعة"رواية البيت املنسوب إىل سيبويه، يقول الدكتور 

ف من خالفات منهجية بني املدرستني األقوال ال ميكن االطمئنان إىل صحتها، نظرا إىل ما عرِ
                                                           

املغين، . 1/193احملتسب، . 2/281اخلصائص، . 1/264الصناعة،  واحلاشية الشنتمري، سر. 66- 3/65الكتاب، : ينظر -1
ظاهرة التخفيف يف النحو . 2/70املقتضب، . 1/372شرح أبيات املغين، . 745-263-187-160-114-68:ص

شرح مجل الزجاجي البن . 353-350: شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، ص. 9/3شرح املفصل، . 342-341: العريب، ص
 .149-2/9، 1/124األمايل البن الشجري، . 592-2/199عصفور، 

 .160: ضرائر الشعر، ص: ينظر -2
 .9/50اخلزانة، : ينظر -3
 .30: سورة الشورى، اآلية -4
احلجة، : بالفاء، ينظر) فبما(قرأها نافع وابن عامر من غري فاء وكذلك هي يف مصاحف أهل املدينة الشام، وقرأها الباقون  -5
 .581: القراءات، ص، السبعة يف 6/128
 .208: النوادر، ص: ينظر -6
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فقد كان علماء كلّ مدرسة يتعصبون ملدرستهم، ويتهمون علماء املدرسة . البصرية والكوفية

وعلى الرغم من هذا كله يبقى األصل يف القضية كلها ما اتفق عليه ... األخرى باخلطأ والتزيد

 .1»ألصبح تراثنا كلّه مشكُكًا يف صحتهغالبية العلماء، وهو صدق الرواة والثقة م ولو ال ذلك 

   .2»وهذا مردود، ألنه طَعن يف الرواة العدول« : وجاء يف اخلزانة قول البغدادي

 :احلروف -28

 :زيادة ما يف أول الكالم )1

 3:قال عبدةُ بن الطّبِيبِ

  .بِالسلَمينِ وكَّارضخم اجلُزارة     ما مع أَنك يوم الوِرد ذُو جرزٍ

  :معىن البيت

": السلَمان"يعين هنا يديه رجليه، : القَوائم": اجلُزارة"القوة وكثرة اللّحم، و": اجلَزرٍ"

 ،انلْوالد"كَّارى إذا كانت شديدة العدو، وقال": الوكَراُء، ومنه ناقة ودكُلّ ما : أبو حامت: الع

 هلَأَتمكَّروم وهو هتكَرو 4فَقَد. 

   

                                                           
 .351: شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، خالد عبد الكرمي مجعة، ص -1
 .9/50اخلزانة،  -2
" ضخم الدسيعة"، و"مكان ذو جرزٍٍ" ذو جزرٍ: "، و ورد البيت يف األمايل الشعرية باختالف يف الرواية237:النوادر، ص  -3

 .2/143األمايل البن الشجري، : ينظر". ضخم اجلزارة"مكان 
 .237:النوادر، ص : ينظر -4
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 :الشاهد

زائدة هنا يف الكالم، وزيادا بني البدل ومتبوعه، والفعل " ما"فـ " ما مع أَنك"يف قوله 

وأنكر بعض النحويني أن  1﴾ لَا أُقِْسم بِيومِ الْقيامة ﴿: يف قوله تعاىل" ال"ومرفوعه، وهي كزيادة 

ألنّ كون احلرف زائدا يدلّ على أطراحه، وكونه أول الكالم يدلّ على  2هنا،زائدة " ال"تكون 

قوة العناية به، فكيف يكون مطّرحا معنيا به يف حالة واحدة، وإذا قُبِح اجلمع بني أطراح الشيء 

 :زائدة يف قول الشاعر" ما"، وجميء 3يف هذه اآلية زائدة" ال"والعناية به، بطُلَ كون 

 عا مرٍمزذُو ج دالوِر موي كأَن      

   .4اجلَزرٍ مجع اجلزرة، وهي الشاة املذبوحة": ذُو جزرٍ  "من الشاذ النادر، وقوله 

  :زيادة الباء يف الفاعل )2

  5:قال عمرو بن ملقط

  هيا لمهلَةَ مي اللَيا لمهم     هيالبرسو لَيعى بِندأَو  
  

   

                                                           
 .1: سورة القيامة، اآلية -1
 .3/207معاين القرآن، الفراء، : ينظر -2
 .348-5/347اهلمع، . 3/207معاين القرآن، الفراء، . 524-2/143األمايل البن الشجري، : ينظر -3
 .2/144األمايل، : ينظر -4
  .، وقد قمنا بتناول معىن البيت يف شاهد اجلوازم267: النوادر، ص -5
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  :الشاهد

، فلحقت الباء 1"أودى نعالي"واألصل " بنعلي: "الباء زائدة يف الفاعل للضرورة يف قولهأن 

  :2عوف بن األحوص كما حلقت يف قول الشاعر

  ة ضنيان يئَإالَّ غالما بِ    ي منهم  لحرا بِمأَودى بني فَ

  ".برحلي: "فجاءت الباء زائدة يف قوله

  .3"أَودى مود بِنعلَي: املفعول به والفاعل املضمر كأنه قالوقد تكون الباء زائدة يف 

مث  حاولنا استقراءها ومجعها كلها فقدخيص الشواهد النحوية يف كتاب النوادر،  مافيهذا 

ومل يستشهد أبو  ،وغلبت عليها الشواهد الشعرية، يف حني االستشهاد بالقرآن الكرمي قليل .حتليلها

وجاءت  كل أبواب النحو العريب واختلفت املسائل اليت عاجلها ومشلت  .زيد باحلديث الشريف

  .متناثرة يف أرجاء كتابه النوادر

                                                           
اجلمل يف النحو للفراهيدي، . 2/361شرح شواهد املغين، . 1/126املغين، . 3/344شرح الشواهد يف أمات الكتب : ينظر -1

  .265:ص
  .470: النوادر، ص: ينظر  -2
  .9/20خزانة األدب، . 442: كتاب الشعر، ص: ينظر -3



 
  

  :الفصل الرابع
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ت وصرف وحنو أصوا(متيزت الدراسات اللغوية عند العرب باختالطها وتداخلها فيما بينها 

فيما بعد بتقدم البحوث  ،زمنا من الدهر إىل أن استقلت بعضها عن بعض، وظلت هكذا )وداللة

 :داللية حبتة، مثل فتناولت مواضيع ،اخلاصة بكلّ علم من علومها فوضعت املؤلفاتوالدراسات 

، وغريب اللغة، وكتب احليوان، واملعاجم اليت عنيت مبعاين كتب الغريب القرآن و غريب احلديث

األلفاظ وشرح املفردات الواردة يف املواد اللغوية و على رأسها معجم العني، ومقاييس اللغة، 

). ه272( املعاين اجلامعة لكلّ فنون القول كاملعاين الكبري البن قتيبة معجماتو ،ولسان العرب

، وتعد كتب النوادر ومن املعروف أن الدراسة الداللية من أول فروع علم اللغة اليت عرفها العرب

اللبنة األوىل يف نشأت املعاجم العربية فقد روت مئات الكلمات اليت اختلفت معانيها، تبعا 

وسنحاول تتبع بعض هذه الكلمات واالستعماالت  ،هلا وشيوعها يف منطقة معينةالختالف استعما

      .ضمن شواهد أبو زيد يف كتابه لنوادر

  :ركـاملشت -1

ة املشترك اللغوي من الظواهر الطبيعية اللغوية اليت اهتم ا اللغويون وتناولوها بالبحث ظاهر

على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء والدراسة، قدميا وحديثا، وهو إطالق لفظ واحد دال 

منه ما : االسم املشترك«: ، قال الفارايب1عند أهل اللغة، أو هو كون اللفظة حمتملة ملعنيني أو أكثر

                                                           
 .1/369املزهر، : ينظر -1
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يقال على أشياء كثرية بأن اتفق ذلك فيها اتفاقا، مثل اسم العني الذي يقال على العضو الذي به 

  .1»يقال على شيئني ألجل مشاة أحدمها اآلخر يبصر، وعلى ينبوع املاء، ومنه ما

واملشترك اللفظي عالمة واضحة يف اللغة العربية وعامل من عوامل تنميتها، وقد تنبه العلماء 

واملشترك اللفظي عكس الترادف، . له، وأشاروا إىل شواهده، واملعاين اليت تدور ألفاظه حوهلا

وقد فطن العرب للفروق الدقيقة، وجعلوا لكلّ . لاملشترك والتضاد واملداخل واملسلس: ويشمل

، مثّ خشف، مث رشأ، مث فيقال لولد الظبية حني تضعه طال، فإذا قوي فهو شادنٌ«: حالٍ لفظها

ح رصوهذا االختالف يف املعىن  .2»ني يطلع قرناه، مث غزال، فإذا طال قرناه وافترقا، فهو أشعبش

  . عماالت اللفظ، واختالف مقاماتهناتج غالبا عن تنوع است

على طريق احلقيقة ال  ويشترط البعض لصحة االشتراك اللفظي أن يكون املعنيان أو املعاين

ااز، بينما يشترط البعض اآلخر يف معاين املشترك االنتساب إىل لغة واحدة، وأال يسبق وضع 

أيضا احتفاظ الكلمة بصيغتها ومن الشروط . 3اللفظ ملعىن من معانيه على وضعه ملعىن آخر

واملقصود به الذي  "اخلايل"وحركتها وسكناا دون أدىن تغيري، واملثال التايل يدحضه؛ فيقولون

الذي مبعىن الفارغ، ال خالف بينهما يف الرسم مطلقًا، يف حني أنّ األوىل  "اخلايل"يقطع العشب، و

                                                           
 .21-20، ص 1976حممد سليم سامل، مطبعة دار الكتب، دط، : أبو نصر الفارايب، تح". العبارة: "كتاب يف املنطق -1
 .15، ص 1980، 1املشترك اللّغوي نظريةً وتطبيقًا، توفيق حممد شاهني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -2
، وداللة األلفاظ، إبراهيم 30، ص 1985علم الداللة العريب، فايز الداية، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، دط، : ينظر -3

 .214، ص 1972، 3أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط
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هر لنا أمهية جذر املادة بصرف النظر عن ومن هذا املثال تظ. 1)خ ل د(والثانية من ) خ ل ي(من 

  .احلركات والصياغة

اختلف علماء اللغة يف شأن املشترك اللفظي، وانقسموا حوله إىل فريقني؛ فريق مثبت لقد 

ويف مقدمة  .له، ومدلل لوجوده، وفريق منكر له، معلّل لذلك مبختلف التعاليل املدللة لنفسه

اخلليل بن أمحد، سيبويه، األصمعي، أبو زيد : م كُثر جندالعلماء املثبتني للمشترك اللفظي وه

  :3جند ومن الكتب املؤلفة يف هذه الظاهرة .2األنصاري، ابن فارس والثعاليب، املربد، السيوطي

 .ما اتفق لفظه واختلف معناه، أيب عميثل األعرايب –

 .ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، لألصمعي –

 .لياقوت احلموياملشترك وضعا واملختلف صقعا،  –

 .املالحن، البن دريد –

 .املداخل، أليب عمر الزاهد –

شجر الدر يف تداخل الكالم باملعاين املختلفة، لإلمام عبد الواحد اللغوي املشهور بكراع  –

وهذا الحتوائه على  -ق مبؤلفات أخرى يف هذا االوإن سب - النمل أمشل كتاب يف احلقل اللغوي

كلمة،  150على حوايل  القاسم بن سالم حني حيتوي كتاب أيب عبيدقرابة تسعمائة كلمة، يف 

                                                           
 ).خال(مادة  151-5/145ولسان العرب، . 57:من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ص: ينظر -1
، املزهر، 1/24الكتاب، . 30:علم الداللة، فايز الداية، ص. 417الدراسات اللغوية عند العرب، آل ياسني حممد، ص : ينظر -2
 .180: الصاحيب يف فقه اللغة، ص. 1/369
 .1/76البيان والتبيني، اجلاحظ، . 370-1/369املزهر، : ينظر -3
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 تاب من نوعه تبدو فيه روح النظام،كما يعد أول ك .كلمة 300وكتاب أيب العميثل على حوايل 

وهو من أوائل كتب اللغة اليت طبقت نظام الترتيب اهلجائي يف عرض الكلمات، ولذا فتحت جماال 

 . 1ليتركوا نظام اخلليل الصويتأمام أصحاب املعاجم، 

أسهم أبو علي الفارسي وابن درستويه على رنجد مشترك اللفظي، فأما املنكرون لل –

 .3إبراهيم أنيس ن احملدثنيوم. 2واآلمدي

فأبو علي ينكر أن يكون االشتراك مقصودا يف أصل الوضع، وإمنا سببه تداخل اللغات، أو 

فتصري مبرتلة املعىن األول، أما ابن درستويه فقد أنكره ملا فيه من عدم اإلبانة، االستعارة اليت تشيع 

ويف رأيه أنّ اللغة موضوعة لإلبانة عن املعاين، فلو جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيني 

وقد جييء النادر من هذا لعلل ويورد ابن درستويه هذه . 4خمتلفني، ملا كان ذلك بل تعمية وتغطية

ورود املشترك يف لغتني متباينتني أو حلذف اختصار وقع يف الكالم حىت اشتبه : لل فمنهاالع

كما أشار أيضا إىل عامل التطور الداليل . اللفظان، وخفي ذلك على السامع وتأول فيه اخلطأ

أما الدكتور . 5وإىل مثل ما سبق ذكره ذهب اآلمدي أو لتفسري، الذي يصيب بعض األلفاظ لعلّة

هيم أنيس فريى أنّ املشترك اللفظي ال يقع إالّ يف لفظة تؤدي إىل معنيني خمتلفني كلّ إبرا

                                                           
واملنجد يف اللغة، . 25:، ص1996، 1ل سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، طاملشترك اللفظي يف احلقل القرآين، عبد العا: ينظر -1

عامل الكتب، القاهرة، دط، : أمحد خمتار عمر، وضاحي عبد الباقي، نشر وتوزيع: أبو احلسن بن علي اهلنائي، كراع النمل، تح
 .17-12دت، ص 

 .417: الدراسات اللغوية عند العرب، آل ياسني حممد، ص: ينظر -2
 .58: داللة األلفاظ، أنيس، ص: رينظ -3
 .1/385املزهر، : ينظر -4
 .418- 1/417نفسه، : ينظر -5
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إذا «: فيقول. 1االختالف، ليس بينهما أدىن مالبسة، أو أية عالقة، أو أي نوع من أنواع االرتباط

هذا باملشترك  نيني متباينني كلّ التباين يسمىثبت لنا من نصوص أنّ اللفظ الواحد قد يعرب عن مع

أما إذا اتضح أنّ أحد املعنيني هو األصل، وأنّ اآلخر جماز له فال يصح أن يعد مثل هذا من . اللّفظي

معتدال حول رأيه يف املشترك يف  لكننا جنده يعود ويقف موقفا. 2»املشترك اللّفظي يف حقيقة أمره

شترك اللفظي مع ما روي لنا يف ال معىن إلنكار امل «: فيقول" يف اللهجات العربية: "كتابه

األساليب العربية الصحيحة من أمثلة كثرية، ال يتطرق إليها الشك، كذلك ال معىن للمغاالة يف 

مث أورد عوامل نشوء املشترك اللفظي، . 3»رواية أمثلة له مع ما يف هذا من التعسف والتكلف

االقتراض، تطور املعىن يف بيئة دون االنتقال من احلقيقة إىل املُجاز، وسوء فهم املعىن، و: وهي

 .4أخرى

، اختالف اآلراء بني املثبتني واملنكرين ال حيد من وجود ظاهرة املشترك، ويف حقيقة األمر

ومن التعسف حماولة إنكار املشترك إنكارا تاما، ألنّ كثريا من األلفاظ تنقل عن معناها األصلي إىل 

  .رك وهي ليست منهمعان جمازية أخرى، فاعتربت من املشت

   

                                                           
 .15: املشترك اللّفظي يف احلقل القرآين، ص: ينظر -1
 .213: داللة األلفاظ، أنيس، ص -2
 .166: يف اللهجات العربية، أنيس، ص -3
 .171-167نفسه، : ينظر -4
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  :شواهد املشترك يف النوادر -2

تقدم العرض النظري لظاهرة املشترك اللّفظي، وقد تبين أنّ هلا بواعثها وأسباا، وصفوة 

ء حىت مع توافر سياق جملي أحيانا، قد يضع معىن املرنّ اللفظ إذا كان ما حتته معنيان فإنّ أالقول 

ورد جمموعة من األلفاظ واردة يف كتاب ذلك إىل االشتراك، ولتوضيح ذلك ن مكان آخر، إنّ مرد

  :النوادر توفرت فيها ظاهرة املشترك اللّفظي، من بينها

2-1. أَلَت:  

. 1نقصه: إذا أحلفه، و ألته حبسه عما يريد، ألته ماله: ألته ميينا: فيقال. تشترك يف معان عدة

إذا نقصه، وقوم يقولون الَت يليت لَيتا ولت ... سلطان مالَه يأْلته أَلْتاوقالوا أَلَته ال: "قال أبو زيد

وما أَلَتناهم ...﴿: يقول اهللا تعاىل. 2"الرجل أَليته لَيتا إذا عميت اخلرب فأخربته بغري ما سألك عنه

  .3﴾...من عملهِم من شيٍء

   

                                                           
، مقاييس 20: ، ص1987بريوت، دط،  - اللغة العربية، عبد احلليم حممد، مكتبة لبنانمعجم األلفاظ املشتركة يف: ينظر -1

 ).ألت( 5-2/4، لسان العرب، )ألت( 1/130اللغة، 
 .516النوادر، ص  -2
 .21: سورة الطور، اآلية -3
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2-2. تأَم:  

لَا ترى  ﴿: املنخفض بني شيئني مرتفعني، ويف الترتيل العزيز: القَدر واملسافة، األمتاألمت 

ما : واألمت املكان املرتفع، وهو أيضا العيب، يقال. 2؛ أي ال اخنفاض فيها1﴾فيها عوجا ولَا أَمتا

بيأي ع تأصل واحد ال يقاس عليه اهلمزة وامليم والتاء: "قال ابن فارس. 3فيك وال يف ثوبك أم .

إنّ األمت  -وهو ذلك املعىن - العوج واألمت مبعىن واحد، وقال آخرون: وهو األمت، قال اخلليل

  .4"أن يغلظ مكان ويرِق مكان

  :اُألمةُ .2-3

الدين، واجلماعة، والصاحل والذي يؤتم به، واملنفرد بالدين، واحلني من : من معاين األمة

  .5 قامة، والوالدة واألمالزمان، وال

 إِنَّ ﴿: ، الذي يؤتم به، ويكون عاملا يف اخلري، كقوله تعاىل"الواحد الصاحل"فاألمة مبعىن 

  :، وهذا فيه وجهان6﴾...إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للَّه حنِيفًا

  .اخلريأنه كان وحده أُمةٌ من اُألممِ، لكماله يف مجيع صفات : أحدمها

   
                                                           

 .107: سورة طه، اآلية -1
 .2/455الكشاف، ص: ينظر -2
 ).أمت( 1/5اللسان،  .20: املشتركة، صمعجم األلفاظ  .546: النوادر، ص: ينظر -3
 ).أمت( 1/137مقاييس اللغة،  -4
 .2/301األمايل، القايل،  .21: معجم األلفاظ املشتركة، ص .253: املشترك اللغوي نظرية وتطبيق، ص: ينظر -5
 .120: سورة النحل، اآلية -6
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  .1يرمه الناس ليأخذوا منه اخلري: مأموم، أي: أن يكون أمةً مبعىن: والثاين

: ، وقوله سبحانه وتعاىل2﴾...تلْك أُمةٌ قَد خلَت ﴿: واألمة مبعىن اجلماعة، كقوله تعاىل

  .3﴾...ورد ماَء مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ ولَما﴿

وقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُمة أَنا  ﴿: من الزمان جاء يف قوله تعاىل" احلني"ومبعىن 

لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمب5جاء قول األعشى، يف األمم مجع أمة" القامة"ويف معىن  .4﴾أُن:  

نيمةَ اَألكْراوِيعفَإِنَّ م    مالَ اُألموابِ طالقَب ظَام6ع .  

  .أي طوال القامات واُألمم األمة

  :، قال القتال الكاليب"الوالدة"، واألمهة، واألم ةاألم و

  .7إِذَا ترامى بنو اإلموان بِالعارِ   أًما اِإلماُء فَالَ يدعوننِي ولَدا

وقال أبو زيد أنّ قوما من العرب يقولون أمةٌ وأموانٌ مجع األمة على إموان، : قال أبو حامت

  .8 أخ وأُخوانٌ، وهي قليلة: بضم األلف، وكذلك يقولون

                                                           
 .3/482الكشاف، : ينظر -1
 .134: سورة البقرة، اآلية -2
 .23: القصص، اآليةسورة  -3
 .45: سورة يوسف، اآلية -4
 .254: املشترك اللغوي، شاهني، ص: ينظر -5
 .177: ديوان األعشى، ص -6
 .54: ديوان، القتال الكاليب، ص -7
 .601، 3/401، الكتاب، 190: النوادر، ص: ينظر -8
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إىل أصل واحد يتفرع منه أربعة أبواب، وهي األصل، " اهلمزة وامليم"ابن فارس  وأرجع

وهي القامة، واحلني  وهذه األربعة متقاربة، وبعد ذلك أصول ثالثة،. واملرجع، واجلماعة، والدين

كلّ شيء يضم : األم الواحد واجلمع أمهات، وربما قالوا أم وأُمات، وقال: قال اخلليل. والقصد

  .1إليه ما سواه مبا يليه فإنّ العرب تسمي ذلك الشيء أُما

2-4. الربمي:  

اخليط املربوم فيه الربمي ضوء الشمس عند غروا، والثوب املزين بالقز والكتان، وهو أيضا 

  . 2خرزتان تتزين به املرأة، والقطيع من الغنم، ويطلق على اجليش

يقال هذه غَنم برِمي إذا خلطَ بني الضأن البيض السود، وإذا اختلط اللونان من : "قال أبو زيد

  .3"شيء واحد فهو أيضا برمي

النوعان من كلّ ذي خلْطَين، مثل  وأما اختالف اللونني فيقال إنّ الربميني: قال ابن فارس

رِميد بمع مع اإلسقال علقمة. 4سواد الليل خمتلطًا ببياض النهار، وكذلك الد:  

   5برِمينيِ شتى من دموعِ وإِثْمد   بِعيني مهاة تحدر الدمع منهما

  

                                                           
 ).أم( 22-1/21مقاييس اللغة، : ينظر -1
 .24: ص معجم األلفاظ املشتركة،: ينظر -2
 .547: النوادر، ص -3
 ).برم( 1/231مقاييس اللغة، : ينظر -4
 .48:لبنان، دط، دت، ص -أمحد شاكر، عامل الكتب، بريوت: ديوان،علقمة بن الورد، تح -5
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  .1باختالط بياضه بسواد الليلولذلك سمي أول ما يبدو برِميا، : قال أبو زياد

2-5. رالب:  

الصدق، وحكاية صوت، والطاعة وخالف البحر، : الباء والراء يف املضاعف أربعة أصول

ال يعرفن هرا «: أما حكاية الصوت، فالعرب تقول. 2صدق فالن وبر: فأما الصدق فقوهلم. ونبثٌ

 بِر نة، 3»مربرا إذا ؛ أي ال يعرف اهلرهرة من الببِه ربرا الغنم إىل املاء وبعا إذا د رهرويقال ه

  .4الفَأْرة: السنور، والبِر: اهلر: وقال غريه. دعاها إىل العلف

2-6. زب:  

إنه بزين، غلبين، : التغلّب، والغلبة تقول: حبسه، والبز: بزه: البز الثياب واحلَبس، تقول

والبز :لْب5الس.  

  :قال ضمرة بن ضمرة النهشلي

  .6فَأَبأَست رِبا يوم ذلك وابنما    تبز عضارِيطُ اخلَميس ثيابها

  

                                                           
 ).برم( 12/44، لسان العرب، )برم( 1/232مقاييس اللغة، : ينظر -1
أمحد : ، املنجد يف اللغة، كراع النمل، تح)بر( 179 -1/177، ، مقاييس اللغة24: معجم األلفاظ املشتركة، ص: ينظر -2

 .139: ، ص1988، 2خمتار عمر، ضامي عبد الباقي، عامل الكتب، القاهرة، ط
 .2/269جممع األمثال، : ينظر -3
 .593: النوادر، ص: ينظر -4
 ).بزز( 5/312، اللسان، 25: معجم األلفاظ املشتركة، ص: ينظر -5
 .250: النوادر، ص -6
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  .1تسلُب وتأْخذُ: ، تبز»اخلَميس يطُارِضتبز ع «: قال أبو حامت، وقوله

الباء : "وأضاف ابن فارس. 3غريه ؛ أي من قوي أخذ سلب2»من عز بز «: ويف األمثال

والزاء أصل واحد، وهو اهليئة من لباس أو سالح، يقال هو بزاز يبيع البز، وفالن حسن البِزة، 

ز4"السالح: والب.  

  :بسلُ .2-7

وأنشد أبو زيد لضمرة يف . 5البسلُ املنع واحلَبس، والسبل احلرام واحلالل، وهو من األضداد

  :احلرام

  6 مالَمتنِي وعتابِي بسلٌ علَيك    بكَرت تلُومك بعد وهنٍ في الندى

  :وكذلك قول زهري

مهفْتألو مهتمادا نبِه بِالَد    ُلسا بمهفَإِن مهنا مقْوِي7فَإِن ي.  

  

                                                           
 .251: ، صالنوادر: ينظر -1
اللسان، . 52:أمثال العرب، الظيب، ص. 2/228مجهرة األمثال، العسكري، . 2/172جممع األمثال، امليداين، : ينظر -2
 ).بزز( 5/312
 .251: النوادر، ص -3
 ).بز( 1/180مقاييس اللغة،  -4
 ).بسل( 55-11/53اللسان، ). بسل( 1/248مقاييس اللغة، . 25: معجم األلفاظ املشتركة، ص: ينظر -5
 .143: النوادر، ص -6
 .109: ، والبيت بديوان زهري، ص144: نفسه، صاملصدر  -7
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والباسل الكريه، والباسل سل أيضا أخذ القليل من أي شيء، والنخلُ يف املنخل، بوال

  .1الشجاع الشديد

2-8. طَنب:  

جعله له : البطْن مجاعة أقلّ من القبيلة، والبطْن الريش الطويل من الطري، وبطَّن الرجلُ ثوبه

هتارِيج طَّنباشرها وملسها، والبطانة والظهارة من األضداد، وباطن األمر : بطانة من داخله، وب

  .2اهرهدخلَته، خالف ظ

، وهو الرجل البطني وهو الذي ربما أكل حىت وقالوا بطن الرجل يبطَن بِطْنةً: "وقال أبو زيد

يعظم بطْنه وليست له عادة وليس برغيب، وهذا رجل بطن بين البطن، وقال بطَن يبطَن بطَنا، 

  .3"بِ فال تلقاه الدهر إالّ عظيم البطْنِوهو الذي ال حيمد شيئًا إالّ مَأل به جوفَه من الرغْ

  :ثَأْثَأَ .2-9

ثأثأت باإلبل صحت ا؛ ولقيت : الثاء واهلمزة، كلمتان ليستا أصال، يقال: "قال ابن فارس

  .4"فالنا فثأثأت منه؛ أي هبته

   

                                                           
 ).بسل( 1/249، مقاييس اللغة، 25: معجم األلفاظ املشتركة، ص: ينظر -1
 .26: ، معجم األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص)بطن( 1/259مقاييس اللغة، : ينظر -2
 .531: النوادر، ص -3
 ).ثأ( 1/370مقاييس اللغة،  -4
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  :1قال الراجز

  .السجاالَبِمثْلِ أَنْ تدارِك     إِنك لَن تثَأْثَيَء النهاالَ

من اإلبل وغريها من  :احلَبس والنواهل: الرجل عني أي احبِسه عني، والثأْثَأَةُ يقال ثأثيْء

. أطفأه: إذا أردت سفرا مث بدا لك املقام، وثأثأ عنه الغضب: تثَأْثَأْت تثأثُؤا: قال أبو زيد. 2املواشي

  .4، والثأثأة اإلرواء والتعطيش3؛ دعاهبالسيدوثأثأ . أثأت منه؛ أي هبتهولقيت فالنا فتث

2-10. حجحج:  

الكرمي والنذل الذي ال مروءة له من  ح حرف من األضداد وهو السيد السمحاجلحج

  :أنشد أبو زيد البن األعلم. 5الرجال

  .6ولَم ندع لسارِحٍ صراحا    نحن قَتلْنا املَلك اجلحجاحا

تأخر وكف، مقلوب : واجلحجاح نبات يشبه اجلزر، وجحجح عنه .واجلحجاح هنا السيد

  .7، أو لغة فيه"حجحج"من 

  

                                                           
 .501: النوادر، ص -1
 .32: معجم األلفاظ املشتركة، ص). ثأثأ( 1/41، اللسان، 501: النوادر، ص: ينظر -2
 ).ثأثأ( 41-1/40اللسان، : ينظر -3
 .225: األضداد، الصاغاين، ص: ينظر -4
 ).جح( 1/405اللغة، مقاييس . 133: األضداد، أبو الطيب، ص: ينظر -5
 .240: النوادر، ص -6
 .35: األلفاظ املشتركة يف العربية، ص). جحجح( 2/420اللسان، : ينظر -7
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2-11. اجلَد:  

  .1العظمة، واحلظّ والقطع: إىل ثالثة أصول، وهي) جد(أرجح ابن فارس لفظة 

  :فاجلد أبو األم أو أبو األب، قال زهري بن أيب سلمى

  .2أَصاغرهم وكُلُّ فَحلٍ لَه نجلُ    جدهمإِلَى معشرِ لَم يورِث اللّئرِمِ 

 ا ﴿: قال سبحانه وتعاىل": العظمة"واجلَدلَدلَا وةً وباحذَ صخا اتا منبر دالَى جعت هأَن3﴾و ،

  .4أي عظمته سبحانه تعاىل

  :، قال امرؤ القيس5)البخت(واجلد احلظُ، وهو الذي تسميه العامة 

  .6وبِاَألشقَين ما كَان العقَاب    وقَاهم جدهم ببنِي أَبِيهِم

" األبد"، و" لَن يبلُغَ اجلَد النكد إالَّ اَألبد كُلَّ عامِ يلد: ويقال« : ومبعىن الغىن قال أبو زيد

 ":نؤالضّ"و. ألنهن يضنأْنَ كلّ عامٍ ضنأَ وهي األمةٌ والفرس األنثى واألتانمن املال  اجلوارح

لن يصل إليه فيذهب بنكده إالّ املال : ؛ يقول"لن يبلُغَ اجلَد : "وقوله. الولد يعين ينتجناملصدر، و

  .7»الذي يكون منه املال

                                                           
 .163: املنجد، ص). جدد( 112-1/107اللسان، ). جد( 1/406مقاييس اللغة، : ينظر -1
 .27: ديوان، زهري، ص -2
 .3: سورة اجلن، اآلية  -3
 .6/223الكشاف، : ينظر -4
 .259: املشترك اللغوي، شاهني، ص: ينظر -5
 .45: ديوان، امرؤ القيس، ص -6
 .328: النوادر، ص -7
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  :، قال طرفة بن العبد1العم: واجلد

ع نم نثَالَثٌ ه ىفَلَوالفَت ةيش    ىدوع ى قَامتفَلِ مأَح لَم كدج2و.  

: عظمتك، وقال بعضهم: وجدك. عواد املريض، وقيامهم كناية عن يأسهم من حياته: العود

  .3هو أبو الوالد: وحظّك، وقيل

: قال أبو زيد. 4جددت الشيء  جدا، وهو جمدود وجديد؛ أي مقطوع: واجلد القَطْع؛ يقال

  .، وذلك أن تقطعه عنك"ني أَجذره جذْرا وجذَذْته أَجده جذا ومها سواء جذرت األمر ع"

  :وأنشد

  .إِذَا لَم يوافق شئْمتي لَحقيق    إِني بِجذِّ احلَبلِ ممن يرِيبنِي

قَطْعك  اجلَذَّقال أبو احلسن وجددت مثل جذَذْت إالّ أنّ أبا العباس حممد بن يزيد أخربنا أنّ 

وقال ابن فارس واجليم والذال أصل واحد، إما كَسر . 5أن تبقي منه شيئًا واجلَد. الشيء من أصله

ا قَطْعه، وجذذته قطعته. وإم6يقال جذذت الشيء كسرت.  

   

                                                           
 .1/402جمالس ثعلب، : ينظر -1
 .150: ديوان، طرفة، ص -2
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
 .1/407مقاييس اللغة، : ينظر -4
 .509-508: ص: النوادر: ينظر -5
 .1/409مقاييس اللغة، : ينظر -6
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2-12. داجلَر:  

  :2وأنشد أبو حامت للجهنِية. 1ثوب جرد؛ أي خلق: اجلرد مصدر جردت الشيء، ويقال

  .3هبِلَتك أُمك أَي جرد ترقَع    أَجعلْت أَسعد للرماحِ درِيئَةً

اخلَلْق من : واجلرد. ال ترقع األخالق وتترك أسعد قد خرقَته الرماح فأي تصلح بعده: أي

ودرج 4الثياب، وأثواب.  

  .5أي كامل شهر أجرد وجريد؛: مجع جريدة النخل، ويقال: واجلريد

  :قال ضمرة. ويقال رجل أجرد ال شعور عليه

  6أَجرد كَالقدحِ من السأْسمِ    ناهبتها الغنم علَى طَيعٍ

  .7قصري الشعرة": أجرد"و

   

                                                           
 .26:املنجد، ص: ينظر -1
البيت للشاعرة سعدى بنت الشمردل اجلهنية، ترثي أخاها أسعد، قتلته بِهز من بين سليم بن منصور، وقد اختلف فيها فاللسان  -2

 .101: األصمعيات، ص: ينظر". سعدى"وتارة " سلمى"يسميها تارة 
 .152: ، النوادر، ص103: األصمعيات، ص -3
 .152: ، النوادر، ص)جرد( 3/115اللسان،  -4
 .166: املنجد، ص -5
 .254: النوادر، ص: ينظر -6
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -7
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  :اجلايب .2-13

. 1الذي جييب املاء؛ أي جيمعه يف اجلابية: واجلايب أيضا. الذي يعيى اخلَراج؛ أي جيمعه: اجلايب

طلْقو بن مرقال عم:  

انِدا عرِي لَهجي ةنطَعب    غَائ نكَاملَاِء مهاجلَابِي 2.لَة  

  .4اجلراد: ، واجلايب"جابية"ويقال جلماعة القوم  .3احلوض: واجلابية

2-14. جرز:  

اجلُرا  ﴿: األرض اليت ال تنبت، ويف الترتيل العزيز: زلُونَ ماعا لَجإِناوزرا جيدعا صهلَي5﴾ع .

القطعة املستقصى : واجلُرزةُ من البقل. واألرض اجلُرز اليت كأنها تأكل نبتها: وجاء يف النوادر

  :وأنشد. قَطْعها

  6تأكُلُ في مقْعدها قَفيزا    إِنَّ العجوز خبةً جروزا

  .7وهي اليت ال تبقى يف اإلناء شيئًا

   

                                                           
 .159: املنجد، ص -1
 .268: النوادر، ص -2
 .نفسه، الصفحة نفسها -3
 .159: املنجد، ص -4
 .8: سورة الكهف، اآلية  -5
 .474: النوادر، ص: ينظر -6
 .الصفحة نفسها نفسه، -7
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  .1وامرأة جارز عاقر. ويقال أرض جارزة؛ أي يابسة غليظة يكتنفها رمل

قال أبو العباس حممد بن : إذا اشتد أكله، قال أبو احلسنويقال بعري جروز، وقد جرز جرازةً 

شدة  ؛ أي إنما من2»الَ ترضى شانِئَةٌ إِالَّ بِجرزة«: يزيد قالت يل أم اهليثم من أمثال العرب

جرز ما يف اإلناء إذا استنفذ ما : يقال. بغضائها وحسدها ال ترضى للذين تبغضهم إالّ باالستئصال

  .3وسيف جراز إذا استوىف الضريبة، واملصدر من هذا كله اجلَرز. فيه

  :سراجلَ .2-15

دعقال أبو زيد، وقال رجل من بين س ،ساحلركة واحل ساجلَر :  

  4لَها حولَ جرسِ الراعيني يواعر    مقْصورةٌ حضنِيةٌلَنا ثَلَةٌ 

: ، ويقال"يواعر: "قال. الصوت أال تراه: واجلرس فيما رويناه "اجلَرس: "قال أبو احلسن

هسجِرو هسراهللا ج كَت5قال امرؤ القيس. أَس:  

  6وتبِسم عن عذْبِ املَذَاقَةَ سلْسالِ    وساوِساقَليلَةُ جرسِ اللَّيلِ إَالَّ 

  .7اجليم والراء والسني أصل واحد، وهو من الصوت وما بعد ذلك فمحمول عليه: قال ابن فارس

                                                           
 ).جرز( 5/317، اللسان، 36: ، األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص1/441مقاييس اللغة، : ينظر -1
 .، وأصل املثل يف اخلرب عن املؤنث، وعلى هذه الصيغة يستعمل يف املذكر أيضا213-2/212جممع األمثال،  -2
 .474: النوادر، ص: ينظر -3
 .412: نفسه، ص: ينظر -4
 .126: ديوان امرؤ القيس، ص -5
 .213: النوادر، ص: ينظر -6
 ).جرس( 1/442مقاييس اللغة، : ينظر -7
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  :مراجلَ .2-16

وزاد ابن . 1قَطَعه، وكسبه أيضا، واجلرم اجلسد واحلَلْق، واجلرم اللّون أيضا: جرم الشيء

الصوت يقال له : إنه حلسن اجلرم، فقال قوم: فأما قوهلم لصاحب الصوت: " الصوت، فقالفارس 

 مروقال أبو زيد. 2"اجل" :مروت: واجل3"الشخص وليس باحللق وال احلنجرة وال الص.  

2-17. اجلُف:  

وقد جفَفْت إيلّ ذاك يقال جفَفْت الشيء فأنا أَجفُّه جفا إذا جمعته إليك، : "قال أبو زيد

جبف، والثاين  وفًافُفاألول قولك جف الشيء ج: يم والفاء أصالنفاجل. 4"جفا أي مجعته إيلّ مجعا 

  . اجلُف جف الطّلعة، وهو وعاؤها، ويقال اجلُف شيء ينفرد من جذور النخل

ابنصف قر: واجلُفلْوخذُ دتا قوهلم للجماعة . ة يالكثريوأم فوهو يف قول 5من الناس ج ،

فهو من هذا؛ ألنّ اجلماعة . »الَ أَعرِفَنك عارضا لرِماحنا يف جف تغلب وادي األمرارِ« : 6النابغة

فأما اجلفجف األرض املرتفعة فهو من األصل . ينضوي إليها وجيتمع، فكأنها جممع من يأوي إليها

  .7نها إذا كانت كذا كان أقلّ لنداهاأل) جف بالفتح(األول 

                                                           
 ).جرم( 95-12/90اللسان، . 36: معجم األلفاظ املشتركة، ص: ينظر -1
 ).جرم( 1/446مقاييس اللغة،  -2
 .251: النوادر، ص -3
 .543: املصدر نفسه، ص -4
 ).جف( 1/416مقاييس اللغة، : ينظر -5
 .91: ، ص1996، 3عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ديوان، النابغة، شرح وتقدمي -6
 .37: معجم األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص). جفف( 9/29اللسان، ). جف( 1/417مقاييس اللغة، : ينظر -7
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2-18. درح:  

  .1﴾وغَدوا علَى حرد قَادرِين ﴿: احلرد القصد، ويف الترتيل العزيز

  :، قال عمرو بن ملقط2احلرد املنع، والغيظ والغضب و 

  3إِنْ متغناةً وإِنْ حاديه    ثُم غَدت تنبذُ أَحرادها

وقال أبو زيد « : ، وقال أبو العباس4واحدها حرد وهو الغيظُ والغضب" األحراد"و

يحرد حردا بتحريك " دحر"الذي مسعنا من العرب الفصحاء يف الغضب : واألصمعي وأبو عبيدة

صحيحة، إالّ أنّ املفضل أخبر أي من العرب من : وأضاف وسألت ابن األعرايب عنها فقال. الراء

  .5»د حردا وحردا، والتسكني أكثر واألخرى فصيحة؛ وقلّما يلحن الناس يف اللغةرِحيقول 

2-19. ساحلَر:  

  :قال بعض بين عقيل. 6أحدمها احلفْظُ واآلخر زمانٌ: احلاء والراء والسني أصالن

فقورِ ملَى غَيع افربِع قَفْتو     ُذنفَا مع ارٍ قَدمِ دسلَى رعرسأَح  

  

                                                           
 .25: سورة القلم، اآلية -1
 ).حرد( 3/145، اللسان، 41اللغة العربية، ص األلفاظ املشتركة يف  -2
 .268: النوادر، ص -3
 .269: املصدر نفسه، ص: ينظر -4
 ).حرد( 3/146اللسان،  -5
 ).حرس( 39-2/38مقاييس اللغة،  -6
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  .1"دهور واحدها حرس : أَحرس: "قال أبو زيد

  :وقال امرؤ القيس يف الدهور

ــهأَي ـرائطَلَلٌ د نـمل    ِسراَألح فالي سف مقَاد2ت.  

يقال حرس يحرِس حرسا، إذا سرق، ألنّ السارق يرقُب الشيء كأنه : واحلَرس السرقة

  .3حيرسه حىت يتمكّن منه

  :اإلحريض .2-20

  :اإلحريض العصفُر وأنشد: قال أبو زيد

  .4يجلُو خراطم غَمامٍ بِيضِ    ملْتهِب للَهبِ اِإلحرِيضِ

مصبوغ : هو العصفُرِ الذي جيعل يف الطبخ، وقيل حن العصفُرِ وثوب محرض: وقيل

. 7﴾...حتى تكُونَ حرضا ...﴿: قال اهللا تعاىل. 6املشرف على اهلالكأما احلَرض فهو . 5بالعصفر

                                                           
 .480: النوادر، ص -1
 .89: ديوان، امرؤ القيس، ص -2
 ).حرس( 6/48، اللسان، )حرس( 2/38س اللغة، ، مقايي41: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص: ينظر -3
 .553: النوادر، ص: ينظر -4
 .118-117: ، املُنجد، ص)حرض( 7/135اللسان، : ينظر -5
 ).حرض( 2/41مقاييس اللغة، : ينظر -6
 .85: سورة يوسف، اآلية -7
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الشيء وأحرض ضرويقال حهرغَي دغريه، إذا فسد وأفْس ٌء، . هوس لَدلد له والرجل، إذا و ضروأَح

  .1وربما قالوا حرض احلالبان الناقة، إذا احتلبا لبنها كلّه

2-21. ِسبح:  

أَحسبه  تقول حسب الشيء: دفاألول الع: احلاء والسني والباء أربعة أصول: فارسقال ابن 

، ومنه احلسبان الظّن وذلك أنه فرق بينه وبني العد بتغيري احلركة والتصريف واملعىن حسبا وحسبانا

وحِسب يحسب  وحِسب يحِسب يف لغة عليا مضر، وسفالها يقولون«: قال أبو زيد. 2واحد

  .3»واحلسبانُ املصدر

: فأبو زيد ينسب مصدر الكلمة إىل قبيلة مضر بالفتح وهو مصدر نادر، قال ابن منظور

»حفَفَت بسحما هو نادر عندي على من قال يفكسر فليس . وإن ِسبحا على من قال يوأم

  .4»بنادر

ي كاف، وأَحسبته إذا أعطيته ما يرضيه الكفاية، تقول شيء حساب؛ أ: واألصل الثاين

ابسا ...﴿: قال تعاىل. 5الكثري: واحلابسطَاًء ح6﴾ع.  

                                                           
 ).حرض( 42- 2/41مقاييس اللغة، : ينظر -1
 ).حسب( 59/ 2نفسه، : ينظر -2
 .557: ر، صالنواد -3
 ).حسب( 1/315اللسان،  -4
 .42: ، األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص)حسب( 2/60مقاييس اللغة، : ينظر -5
 .36: سورة النبأ، اآلية -6
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احلُسبانُ، وهي مجع حسبانة، وهي الوسادة الصغرية، وهي أيضا السهام : واألصل الثالث

  .1الصغرية، يرمي ا عن القسي الفارسية

ص؛ يكون ابيضت جلدته من داء ففسدت شعرته كأنه براألحسب الذي : واألصل الرابع

  :، قال امرؤ القيس2ذلك يف الناس واإلبل

  3علَيه عقيقَته أَحسبا    أَيا هند الَ تنكحي بوهةً

كوش قَفةُ الصاعقة والسحابة وحسب أيانب4واحلَس.  

  :حلم .2-22

واحلُلُم قال أبو زيدالرؤيا، واجلمع : احلُلْم ،الَمأح : » لُمحلُ يف نومه فهو يجالر لَمويقال ح

واحللْم بالكسر األناة والعقل، ومجعه أحالَم وحلُوم وهو . 5»وحلُم يف احللْمِ يحلُم حلْما . حلْما

  .6خالف الطّيش

  :لم إذا فسد وتثقت، قال الشاعرويقال حلم اَألدمي يحلَم حلَما فهو ح« : وقال أبو احلسن

يلع إِلَي ابتالكو كفَإِن    و ةابِغكَدمياَألد ملح 7قَد.  

                                                           
 ).حسب( 2/60مقاييس اللغة،  .)حسب( 316-1/315اللسان،  -1
 ).حسب( 1/316اللسان،  .42: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص -2
 .46: ديوان امرؤ القيس، ص -3
 .42: األلفاظ املشتركة يف العربية، ص: ينظر -4
 .556: النوادر، ص -5
 ).حلم( 12/146اللسان، : ينظر -6
 .557-556: النوادر، ص -7
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  .1ترك العجلة، وتثقُب الشيء، ورؤية الشيء يف املنام: أصول ثالثة) حلم(مة لفلك

  :خطَلَ .2-23

، 2استرخاء واضطراب قياس مطرداخلاء والطاء والالم أصلٌ واحد يدلّ على : قال ابن فارس

  :قال الشاعر

  .كَحيالَن في أَعلَى ذُرى لَم تخطَّلِ    كَما صاح جونا ضالَتين تقَابالَ

: واخلَيطَلَ. واخلَطْلُ أيضا املنطق الفاسد واخلفّة والسرعة. 3املَضطَرِب: واَألخطَلُ واخلَطلُ

  .4أمساء الداهيةالكلب ومجاعة اجلراد واسم من 

  :خولَ .2-24

فاخلال أخو . 5اخلال له شهرة كبرية يف دنيا املشترك، فقد عنِي به العلماء واألدباء والشعراء

لتين إذا قالت يا : "قال أبو زيد. األم6"االهخوختو.  

سحابة خميلة، اخلال الكبر، واخلال شامة سوداء يف البدن، واخلال : اخلال السحابة املمطرة

  :احلبل الضخم، واخلال العزب، قال امرؤ القيس

                                                           
 ).حلم( 2/92مقاييس اللغة، : ينظر -1
 ).خطل( 2/197، هسفن ردصملا: ينظر -2
 .494: النوادر، ص: ينظر -3
 ).خطل(  210-11/209، اللسان، 49: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص: ينظر -4
 .116: املشترك اللغوي، شاهني، ص -5
 .608، 530: النوادر، ص -6
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هسرُء علَى املَرى عبأَص لَقَد تكَذَب    يااخلَالزِنَ بِهي َألنْ تسرع عنأَم1و.  

  :املاضي، قال امرؤ القيس: واخلالواخلايل الذي ال زوجة له، 

  .2يعمن من كَانَ في العصرِ اخلَاليوهلْ     أَالَعم صباح أيها الطَّلَلُ البالي

  ...واخلال التكرب واخلَيالَُء، والتباهي، والتفاخر، واخلال اللواء

  .3"اخلال" ةمشترك لكلم) 19(وقد أحصى الدكتور شاهني أكثر من تسعة عشر 

  :دغْفلي .2-25

  :، قال العجاج4يقال إنه لفي عيشٍ دغْفَلي وهو الواسع

     إِذَاويغْفَلد اسانُ النم5ز.  

  .6ذكر العنكبوت و ولد الفيلويقال أيضا ل والدغْفَل يف قول العجاج الزمن اخلصيب، 

  :الدين .2-26

ينن به العبد، والدانُ وهو ما فرضه اهللا على عباده وما يتدييالطاعة وقال : الدين مجع أد

  :عياض بن درة

                                                           
 .123: ديوان امرؤ القيس، ص -1
 .122: نفسه، ص -2
 .274-261: املشترك اللغوي، شاهني، ص: ينظر -3
 .558: النوادر، ص -4
 .67: جاج، صديوان الع -5
 ).دغفل( 2/341مقاييس اللغة، ). دغفل( 246-11/245اللسان، . 54:األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص: ينظر -6
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  .1إِذَا ماحلَلْناه مصاب البوارِقِ    برا لَناوكُنا إِذَا الدين الغلُبا 

  .2والدين العادة والشأن واجلزاء، والسلطان والقهر واملعصية

  :سجيل .2-27

  .3﴾ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ ﴿: السجيل الشديد، وجاء يف الترتيل العزيز

يزد على هذا، وتقديره عند أهل العربية قال أراد واهللا أعلم من شديد، ومل  «: قال أبو عبيدة

  :مقبلوأنشد قول متيم بن أيب . شديد من رام

  ضربا تواصى بِه اَألبطَالُ سجينا    ورجلَةً يضرِبونَ البيض عنِ عرضٍ

  .4»يريد شديدا 

ب دخيل، وهو والسجلَ"يل حجر من طني، معركو فارسي ؛ أي حجارة وطني فهو "سنك

أبدل الالم نونا، والوجه فيه أنه قياس من السجن، وهو احلبس ألنه : "سجينا: "ويف قوله.5أعرب

  .6إذا كان ضربا شديدا أثبت املضروب كأنه قد حبسه

                                                           
 .271: النوادر، ص: ينظر -1
 ).دين( 320-319، مقاييس اللغة، 55: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص: ينظر -2
 .4: سورة الفيل، اآلية -3
 .236:، ص1995عزة حسن، دار الشرق العريب، لبنان، دط، : ، والبيت بديوان متيم ابن مقبل، تح534:در، صالنوا -4
 ).سجل(327-11/326اللسان، : ينظر -5
 ).سجن( 3/137مقاييس اللغة، : ينظر -6
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ومما جاء يف السجيل انصباب شيء بعد امتالئه، من ذلك السجل، وهو الدلو العظيمة، 

أما السجل . املُسجلُ، وهو املبذول لكلّ أحد كأنه قد صب صباواملساجلة املفاخرة، ومن ذلك 

ه كتاب جيمع كتبا ومعاينفمن السل واملساجلة، وذلك أن1ج.  

2-28. رالز:  

  :العض، وقال الشاعر: الطَعن، والزر: مصدر زررت القميص زرا، والزر: الزر: قال أبو زيد

  ويقْرو بِهِن قفَافًا حزونـا    أَوبارهــايزر ويلْفظُ 

والزا من نواحيهما: رمقُهه يضيعينيه كأن رزأن ي .رأنشدين أعرايب: والز ،فتالن:  

    رزي قَذَيم رعلُ شزي إنْ لَم  

  .2"أي ينتف

2-29. قالش:  

الشني والقاف أصل واحد صحيح يدلّ على انصداع يف الشيء، مث حيمل عليه ويشتق منه 

على معىن االستعارة، نقول شققت الشيء أشقه شقًا إذا صدعته إىل نصفني، والشق الناحية 

                                                           
 ).سجل( 3/136، مقاييس اللغة، )سجل( 327-11/325اللسان، : ينظر -1
 .421-420: النوادر، ص -2
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ويقال أصاب فالنا شق ومشقَة وهو األمر الشديد كأنه من شدته . واجلانب، والشقَاق اخلالف

قشقًا يقال عمرو بن ملْقَط1اإلنسان ش ،:  

  وقَد تعتِسف الداوِيــهالشق     واخلَيلُ قَد تحشم أَربابها 

  .2أي حتملهم على املشقَّة: تحشم أَربابها: والشق املشقة، وقوله

قبعيد إىل : والش قَّة مسرية، والشقّة من الشقيق والشقيقة، األخ واألخت، والشيطأرض ن

  .3الثياب، والشقيقة مرض يصاب به الرأس

  :ضغن .2-30

  :وقال رؤبة. أَضغن ضغنا وهي العداوة يقال ضغنت على فالن: زيدقال أبو 

نغابِ الضحأَصل اهفْرذ كحي    ْنراذَا بالعبِ يراَألج كُّكح4ت  

  .5وضغن الرجلَ إىل الدنيا، مالويقال ضغن الرجل حقد، 

   

                                                           
 .71:، األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص)شق( 171-3/170مقاييس اللغة، : ينظر -1
 .269:النوادر، ص: ينظر -2
 ).شقق( 185-10/181اللسان، . 71األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص . 172-3/170مقاييس اللغة، : ينظر -3
 .160: ، والبيت بديوان رؤبة، ص397: النوادر، ص: ينظر -4
 ).ضغن( 364-3/363مقاييس اللغة، . 76: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص: ينظر -5
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2-31. سجع:  

عجس وعجس ومعجِس مبعىن واحد وهو املوضع الذي يقبض الرامي من القوس، قال : يقال

  :عنترة

ةوِيضا رهسجع وفتوكُلُّ ه    فناملُؤ رِييرِ احلَممٍ كَسه1وس  

  .2فغريه عليه، وسبعهحبسه وأمره بأمر، : وتعجس الرجل

2-33. ذْرالع :  

املعذور الذي جيد وجعا يف حلْقه ويسمى ذلك الوجع العذْرةَ يريد أنه ميتص : قال أبو زيد

  :جلريروأنشد . ميتص من ميتلي حلْقَهالبعلَ كما 

  3املَعذُورِغَمز الطَّبِيب نغانِغَ     غَمز ابن مرةَ يا فَرزدق كَينها

  :وأنشد حلامت الطائي

  .ولَو لَم أَكُن فيها لَساَء عذيرها    وخيلٍ تعادى بِالكُماة شهِدتها

  .4املعذور: الصوت أيضا، والعذير: والعذير. احلال ها هنا: والعذير

                                                           
 .383-382: ، والبيت يف خمتار الشعر اجلاهلي، ص377: النوادر، ص: ينظر -1
 .83: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص: ينظر -2
 .164: ص، والبيت يف شرح ديوان جرير، 572: النوادر، ص: ينظر -3
 .351: النوادر، ص -4
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اهللا تعاىل فيه وجه العني والذال والراء بناء صحيح له فروع كثرية، ما جعل : وقال ابن فارس

  .1قياس بتةً، بل كلّ كلمة منها على حنوها وجهها مفردة

فالعاذر الذي يعذرك، والعاذر األثر، والعذير طعام املأدبة والعذْرة العالمة والناحية أيضا،  

  2...ويقال تعذّر الرجل قدم عذْره

تعذّرت إىل الرجل تعذّرا، يف معىن سيا يقوالن مسعت أعرابيني متيميا وقي: قال أبو زيد

  .3اعتذرت اعتذارا

2-34.  فزع:  

  :وتقول عزف عن الشيء يعزِف عزفًا وهو العزوف إذا صرب عنه، وأنشد« : قال أبو زيد

  و كَانَ بِه من حيها خطُف قَبلُولَ    لَيلَى لَه شكْلُصحا القَلْب إِالَّ أَنْ 

  وأَشفَى لَمطْلُولِ العالَقَة لَو يسلُو   ةًـعزف يسلُو ولَكن يآسبِالَ 

  .4»وعزفت اجلن عزِيف وعزِيفُها صوتها

   

                                                           
 ).عذر( 256، 4/254مقاييس اللغة، : ينظر -1
 ).عذر( 256-4/254مقاييس اللغة، . 83: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص. 257: املنجد، ص: ينظر -2
 ).عذر( 4/548اللسان،  -3
 .562: النوادر، ص -4
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أحدمها يدلّ على االنصراف عن  نأصالن صحيحا وجاء يف مقاييس اللغة العني والزاء والفاء

أصوات اجلن زِيف1الشيء، واآلخر على صوت من األصوات، والع.  

  :عقر .2-35

قْروالع قْرمن صيد أو غريه ال: الع رقوهو عدم محل املرأة ومنه القطع والعقرية ما ع قْمع

  .أصله: وعقْر كل شيء، 2والعقْر املَهر. وعقرية الرجل صوته إذا غنى أو قرأ أو تكتب

ديرس بن بيوعقر الدار أصلها، قال قُع:  

  مصابٍ و الَ مالٍ مجوحٍ و الَ عقْرِ    فَإِنْ كُنت الَ تنوِي لتعذر في دمِ

عقْر وهو أصل الدار وأصل كلّ شيء عقْر، ومنه العقَار كَأَنه أَصلُ : روى ابن األعرايب

لْكم ..تيما تعطاه املرأة إذا غُش قْر3والع.  

2-36. دوع :  

الرجل املُِسن دوجوع والعالر ود4، والطريق القدميالع.  

  :قال زيد اخليل

                                                           
 ).عزف( 4/306مقاييس اللغة، : ينظر -1
 .86: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص). عقر( 596-4/594اللسان، : ينظر -2
 .228: النوادر، ص: ينظر -3
 . 260:ما اتفق لفظه واختلف معناه، ابن الشجري، ص. 88: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص. 304: النوادر، ص -4
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هونعمجت مأْتامٍ مي كُلِّ عأَف    اضا رم و يبأَث دورٍ عمحلَى م1ع  

  :العني .2-37

العني؛ من األلفاظ اليت حفلت واحتفلت ا قواميس اللغة العربية، وكثر نداوهلا  كلمة

  .واستعماالا يف بطون أمهات الكتب األدبية وغريها، ومما يشهد بأا من عني أعيان املشترك

وأما قوله من العني احلري فإنه مجع عيناَء : وزاد أبو زيد. 2أعني، وعيون، وأعيان: ومجعها

نيفالعني عني اإلنسان الناظرة، والعني موضع انفجار املاء يقول سبحانه وتعاىل. 3وكذلك مجع أَع :

  . 5﴾ فيهِما عينان نضاختان ﴿: ، وقال أيضا4﴾...فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا ...﴿

  .األخبارورئيس القوم واجلماعة، وهي أيضا اجلاسوس الذي يتجسس 

حقيقة الشيء، ونفسه وشاهده، والعني احلسد والعائن احلاسد، واملُعني احملسود، : والعني

  6...والعني أيضا الذهب واملال والنقد

                                                           
 .25: ديوان، زيد اخليل، ص -1
ما اتفق لفظه واختلف معناه، ابن ). عني( 204، 4/199مقاييس اللغة، . 288: شاهني، صاملشترك اللغوي، : ينظر -2

 .298: الشجري، ص
 .574: النوادر، ص: ينظر -3
 .60: سورة البقرة، اآلية -4
 .66: سورة الرمحن، اآلية -5
 204-4/199س اللغة، مقايي: وينظر. 304-288: وقد وردت خمتلف املعاين للعني يف املشترك اللغوي، شاهني، ص -6
عبد العزيز : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد، املربد، اعتىن به. 88: األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية، ص). عني(

 .403: ، صه1350امليمي، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، دط، 
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  :الغروب .2-38

ة غري منقاسة لكنها متجانسة، الغني والراء والباء أصل صحيح، وكلم: قال ابن فارس

مقدمها ومؤخرها والغروب : والغربان من العني .1حد الشيء والغرب الدلو العظيمة: ربفالغ

  : 2الدموع حني خترج، قال الشاعر

  إِالَّ لعينيك غُروب تجرِي    مالَك الَ تذْكُر أم عمرو

والغرب ضد الشرق، والغرب البعد وهو أيضا الذهب أو الفضة أوجام الفضة، والغرب 

وبرضحكه،  غروب الشمس،: اخلمر والغ ويقال رجل أغرب إذا صار غريبا وأيضا إذا اشتد

  .3والتغريب أن تأيت املرأة بنني سود و بيض

  :الترادف -3

هو التعبري عن املعىن الواحد بعدة ألفاظ جتتمع كلها يف بؤرة هذا املعىن يقابل االشتراك 

داللة : اللّفظي وهو أيضا األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، وعرفه آخرون بأنه

                                                           
 ).غرب( 4/420مقاييس اللغة، : ينظر -1
 .263: ص النوادر،: ينظر -2
-314: املشترك اللغوي، شاهني، ص. 85: األلفاظ املشتركة يف العربية، ص). غرب( 647-1/637اللسان، : ينظر -3

 ).غرب( 421-4/420مقاييس اللغة، . 276: املنجد يف اللغة، ص. 323
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قمح والرب ال: عدة ألفاظ على معىن واحد، أو داللة األلفاظ املختلفة على املعىن الواحد، مثل

  .1واحلنطَة

اعلم أنّ من كالمهم اختالف اللّفظني الختالف «: قال سيبويه يف باب اللفظ للمعاين

فاختالف اللفظني ... املعنيني، واختالف اللّفظني واملعىن واحد، واتفاق اللّفظني واختالف املعنيني

ذهب وانطلق، : احد حنوجلس وذهب، واختالف اللّفظني واملعىن و: الختالف املعنيني هو حنو

وجدت عليه من املَوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان : واتفاق اللّفظني واملعىن خمتلف قولك

ينصرف " ذهب وانطلق: "اختالف اللّفظني واملعىن واحد حنو: فقوله. 2»الضالة، وأشباه هذا كثري

إىل األصمعي، والرماين،  إىل الترادف، فسيبويه يعترب من أشهر املثبتني هلذه الظاهرة باإلضافة

  .3ومن احملدثني إبراهيم أنيس... كيتيه، وابن السواإلمام الشافعي، وابن خالو

أما املنكرين هلذه الظاهرة وعلى رأسهم ابن درستويه، فهم يرون أنه ال يوجد يف العربية 

لفاظ إال وبينها أي أنّ ما يبدو لنا مترادفا من األ ؛ترادف، بل ملعىن لفظ واحد والباقي صفات له

 كاحلسام، والباتر، وبعضها ينسب لبلد كاهلند: فأمساء السيف بعضها من عمله .فرق يف املعىن

                                                           
رك اللّغوي، شاهني، املشت. 231- 215:علم الداللة، أمحد خمتار عمر، ص. 77:علم الداللة، فايز الداية، ص: ينظر -1

 .411:، آل ياسني، ص3الدراسات اللغوية عند العرب حىت ق . 217:ص
 .1/24الكتاب،  -2
الترادف يف اللغة، لعاييب حاكم . 217: املشترك اللغوي، ص. 414: ، ص3الدراسات اللغوية عند العرب حىت ق : ينظر -3

 .151: جات العربية، أنيس، ص، يف الله23: ، ص1980، )ط.د(مالك، دار العربية، بغداد، 
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وإىل هذا ذهب . 1أما موضوع اآللة فهو السيف فقط ال غري. واليماين وبعضها يف لونه كاألبيض

العسكري، فقد وضع كلّ من أبو علي الفارسي، ثعلب وابن فارس وابن األثري، وأبو هالل 

  .2مصنف مساه الفروق اللغوية

أنّ الترادف واقع لغوي ال يستطيع الباحثون : فاجلدل القائم حول الترادف يدفعنا للقول

  .إنكاره وإن كان هناك فروق لغوية طفيفة تبدو حني تتبع دالالت اللفظ واستعماالته املختلفة

دو من كالمه أنّ رواة اللغة وجامعيها كانوا وقد خلص السيوطي يف املزهر رأي الطرفني، ويب

يسلمون بقضية الترادف، وال يروا حمالً للجدل، فقد روى أنّ أبا زيد يف القرن الثاين اهلجري 

ما املتآزف؟ : املتآزف، قلت: املتكاكئ؟ قال: ما احملبنطئ؟ قال«: األنصاري سأل أعرابيا فقال

  .3»أنت أمحق: قال

ومن هذا نرى أنّ عاملًا جليالً كأيب زيد «: كتور إبراهيم أنيس قائالوقد علّق على هذا الد

األنصاري كان ال يرى غضاضة يف أن يعبر عن املعىن الواحد بأكثر من لفظ، بل كان فيما يظهر 

  .4»يؤمن أنّ األعرايب قد حيتفظ يف ذاكرته بألفاظ عدة للتعبري عن معىن واحد

   

                                                           
، )ت.د(، )دط(لبنان،  -، يف فلسفة اللغة، كمال احلاج، دار النهار للنشر، بريوت230: املشترك اللّغوي، شاهني، ص: ينظر -1

 .80: ص
 .11: يف اللهجات، أنيس، ص. 415: ، ص3الدراسات اللغوية عند العرب حىت ق: ينظر -2
 . 1/328املزهر، : ينظر. القصري املتداين: القصري، املتآزف: رجل مسني ضخم البطن، وهو املمتلئ، واملتكاكئ: واحملبنطئ -3
 .151: يف اللهجات العربية، أنيس، ص -4
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  :عوامل ظهور الترادف .3-1

  :أسباب ظهور الترادف يف اللغة العربية وعوامله فيما يليتتلخص 

 تداخل اللهجات العربية واختالطها:  

فالشيء الواحد قد يسمى عند قبيلة بلفظ وعند أخرى بلفظ آخر، وبسبب اختالط العرب 

يف حروم ومعاشهم وأسواقهم، فقد تطغى بعض األلفاظ على بعض، واشتهرت الكلمات اليت 

فضل من غريها، فتجتمع لإلنسان الواحد أكثر من لفظة للشيء الواحد، من ذلك تعترب أسهل واأل

اإلناء من . 2"الدية"السكني يدعوها بذلك أهل مكة وغريهم وعند بعض األزد تسمى  1:مثال

  .3"قدرا"، وعند أهل البصرة يسمى "برمة"الفخار عند أهل مكة يدعى 

 فقدان الوصفية:  

يف املاضي على أوصاف حمددة العتبارات معينة، غري أنه مع مرور بعض األلفاظ كانت تدل 

الزمن توسع يف استعماهلا ففقدت الوصفية، واقتربت من االمسية واكتفى بالصفة عن املوصوف، 

  :وأصبح هذا الوصف امسا، مثل

                                                           
 .152: الترادف يف اللغة، ص. 223: املشترك اللغوي، شاهني، ص: ينظر -1
 .153: يف اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر -2
 .174: ، والترادف يف اللغة، ص329، ص )ت.د(، )ط.د(رواية اللغة، السلقاين عبد احلميد، دار املعارف مبصر،: ينظر -3
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 وله أكثر من مخسني صفة لكلّ صفة داللتها املميزة "السيف"له اسم واحد هو  :السيف ،

  .1، واحلسام حلدته وسرعة قطعه"مصنوع يف اليمن: "، ومثله اليماين"مصنوع يف اهلند: "كاملهند

 االقتراض من اللغات األعجمية:  

اختالط العرب بغريهم من األمم األعجمية من فرس وروم وأحباش أدى إىل دخول عدد من 

  : ظريه العريب، من ذلكالكلمات األعجمية يف العربية، بعضها كثر استعماله حىت غلب على ن

  .العبهر: ونظريه العريب: النرجس -

  .الصرفَان: ونظريه العريب: الرصاص -

  .السمسق: ونظريه العريب: اليامسني -

  2.املَشموم: ونظريه العريب: املسك -

 التساهل يف االستعمال:  

تداخلها مع بعض فالتساهل يف استعمال الكلمة وعدم مراعاة داللتها الصحيحة يؤدي إىل 

  :األلفاظ يف حقلها الداليل

 .يف األصل ال يقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام وإال فهي خوان: املائدة -

 .إذا كان فيه شراب وإال فهو قدح: الكأس -

 .إذا كان له عروة وإال فهو كوب: الكوز -

                                                           
 .416: ، آل ياسني، صه3. والدراسات اللغوية حىت ق. 223: املشترك اللغوي، شاهني، ص: ينظر -1
 .175-162: الترادف يف اللغة، مالك لعاييب، ص: ينظر -2
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  .1إذا كان نديا وإال فهو تراب: الثرى -

 التغيري الصويت:  

اليت حتدث للكلمات ختلق منها صورا خمتلفة تؤدي املعىن نفسه، وهذه التغريات الصوتية 

  :التغريات قد تكون بسبب

 فالة، ثوم وفوم، ه: إبدال حرف حبرف، مثلثالة وحت السماء وهتلت، حلك طلح

 .الغراب وحنك الغراب

 صاعقة وصاقعة، عاث وعثا، طريق طاسم : قلب لغوي بتقدمي حرف على آخر

2وطامس.  

 ازاتاملنسية ا:  

تعترب سببا مهما من أسباب حدوث الترادف، ألا تصبح مفردات أخرى جبانب املفردات 

، وكذلك كلمة 3الرمحة فقد اشتقت من الرحم: األصلية يف حقبة من تاريخ اللغة، من ذلك

  .4اليت أورد هلا الدكتور مالك لعاييب كل اشتقاقاا: الداهية

   

                                                           
 .92: الترادف يف اللغة، مالك لعاييب، ص. 223: املشترك اللغوي، ص: ينظر -1
املشترك اللفظي يف ضوء غريب القرآن الكرمي، . 225واملشترك اللغوي، شاهني، ص . 159يف اللهجات، أنيس، ص : ينظر -2

 .20:، ص2009، 1عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب، القاهرة، ط
 .223: املشترك اللغوي، ص. 159: يس، صيف اللهجات، أن: ينظر -3
 .121-109: الترادف يف اللغة، مالك العاييب، ص: ينظر -4
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  :الترادف يف شواهد النوادر .3-2

عرض أبو زيد للترادف يف نوادره وأقر بوقوعه يف العربية وذلك يف أثناء تفسريه لألبيات 

ولكنه مل يذكر مصطلح الترادف وإنما عبر عليه يف معظم . الشعرية، واأللفاظ الواردة يف النوادر

ملعىن األحيان بكون اللفظني جاءا مبعىن واحد، أو يذكر عدة ألفاظ مث ينص على أنها قد جاءت 

: ، وقال أيضا1"ويقال أرجت بني القوم تأرجيا وحرشت بينهم حتريشا ومها واحد: " واحد، يقول

ويقال قد يصص اجلرو تيصيصا وجصص تجصيصا وفَقَّح تفْقيحا هو كلّه واحد إذا فتح «

  :النوادرو سأورد جمموعة من األمثلة ملا جاء فيه من . 2»عينيه

 :ألفاظ دالة على الشراب .3-2-1

اليت شربت مرة واحدة، " النهلى"، والثانية" العلل"الشربة األوىل؛ و" النهل: "قال أبو زيد

  :اليت شربت مرتني أو أكثر، وأنشد قول غامان بن كعب" العلي"و

  3وخلْف ذيادها عطَن منِيم    لَبك احلَوض عالَّها ونهلَى 

  

   

                                                           
 .404: النوادر، ص -1
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
 .177: نفسه، ص: ينظر -3



يف كتاب النوادر الشواهد الداللية                                                :الفصل الرابع  
 

269 
 

  :اجلنب والضعف .3-2-2

اهلردبة املنتفخ اجلوف من الرجال : وقال أبو زيد. 1ضعيف الفؤاد اجلبان: الرجل املنفوه   

  :وأنشد، والوجاب الساقط، املرعوب الذي ال فؤاد له

  2حولَ البيوت أَحذف الكالَبا    لَم أَكُن هردبةَ وجابا و

 :يأيت الطعام دون دعوةباب صفات الرجل الذي  .3-2-3

ن أيضا وط الذي يأيت الطعام الذي ال يدعى إليه ويتعهده، وهو الراشمغاللُّ: قال أبو زيد

  :مرؤ القيسال وأنشد  ،3والواغل

  والَ واغلِ من اِهللا اإِثْم    فَاليوم اشرب غَير مستحقبِ

ويف كالم أهل . يف كالم أهل البصرة الطُفَيليوهو . اخل يف نسب ليس لهالد ":الواغل"و

.  »ى، والذي يأيت مع الضيف ولَم يدع الضيفَنال أعرف البرقي« : ال الرياشيق. 4البرقي: احلجاز

    :وأنشد أبو زيد

                                                           
 .1/330الغريب املصنف،: ينظر -1
 .394-393:النوادر، ص -2
 .1/338ف، ، والغريب املصن187: النوادر، ص: ينظر -3
 ).غري مستحقب غري حامل( 134:ديوان امرؤ القيس، ص -4
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فَنيض فياَء للضج فياَء ضإِذَا ج     وفيى الضقْرا تى بِمفَأَونافي1»الض  

، فشرب الداخل على القوم يف شرام وفد يكون يف طعامهم "الواغل" :وجا ء يف اللسان

وأنشد بيت امرؤ القيس باختالف يف . 2 معهم من غري أن يدعى إليه، واسم ذلك الشراب الوغل

  : الرواية

  3واغلِإِثْما من اهللا والَ     فَاليوم أَسقَى غَير مستحقبِ

سهو منه، " هو الذي يدخل إىل طعام مل يدع إليه:" قال أبو احلسن يف قول أيب حامت الواغل

وإنما الواغل يف الشراب خاصة، يدلك على هذا ما أنشد من قول امرئ القيس، والرواية اجليدة ما 

جيوز عندنا إالّ ال " فاليوم أشرب"ورواية من روى " اليوم أسقى"، و"فاليوم فاشرب"ذكر وهي 

وأنشد سيبويه مصداق ما . 4على ضرورة قبيحة، وإن كان أجازها جمموعة من رؤساء النحويني

  :ذكرنا يف الواغل

  5ه وتعطَف علَيه كَأْس الساقي    ومتى واغلٌ ينبهـم يحيـو

 عن أيب العالية عن األصمعيوأخربين أبو العيناء : "قال فيلي،وأورد أبو زيد صفة أخرى للطُّ

  :وهو حرف نادر، وأنشد 6"قنواسا" أنّ العرب تسمي الطُّفيلي

                                                           
 .1/485والغريب املصنف، . 200-617:وذيب األلفاظ، ص.188: النوادر، ص: ينظر -1
 ). وغل(  11/732اللسان : ينظر  - 2
 ).وغل( 11/732اللسان، : ينظر -3
 .189: النوادر، ص: ينظر -4
 .156: والبيت منسوب فيه لعدي بن زيد وهو بديوانه، ص، 3/113الكتاب، : ينظر -5
 .189: النوادر، ص -6
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اسونق هرِي أَنأَد تكُن لَو     نيح هلَجِئْتيناسالن 1ام  

  :صفات سواد الشعر .3-2-4

": الفينان"وشديد السواد، ": داجي اللّون"م؛ إذا كان أسود، ويقال شعر أسح: قال أبو زيد 

  :وأنشد للرومي بن شريك الضيب. الشعر الكثري األصول

بِه أْسِ الَحي الرطًا فمى شرفَإِنْ ت    اننفَي ناجِي اللَّود محأَس دعب ن2م  

  :صفات النار وعظمها .3-2-5

والذّكْيةُ ما  ،نارك تذْكيةً وهما واحد عظمها وذَكأَرِيةَ إذا أَمرته أَنْ ينارك ت أَر: قال أبو زيد

أَلْقيت رٍ أو حطب لتعار من بهعلى الننارك تنمية أي أعظمها و جهاي مبه، ونكَب ؛ةًنارك تكبي 

ماد، ويقال أرلقى عليها من احلطب  ثْأي ألق عليها الرأْرِيثًا إذا أمره أن يعظمها بكثرة ما ينارك ت

  .والبعر

ا إذا جعلت هلا مذهبا حتت القدر أو غري ذلكويقال سوخا ساهخار أَسالن تيوقال أبو  .خ

  .3الّذي عليه الناس سخوت النار و سخيتها لغة :احلسن

   

                                                           
 .189: النوادر، ص: ينظر -1
 ).سحم( 12/284و اللسان . 192: املصدر نفسه، ص: ينظر -2
 1/695اللسان، . 1/156الغريب املصنف، ). ذكا( 358-2/357مقاييس اللغة، . 404-403: النوادر، ص: ينظر -3
 ).أرث( 2/111 -)كبب(
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  :اللقاء وحاالته .3-2-6

، ةنيويف الفَ ةينيقال لقيت فالنا الندرى، ويف الندرى ولقيته ندرى، ولقيته الفَ: قال أبو زيد

ولقيته النةَ ويف النركلّه واحد إذا لقيته بعد أيامد رةةد1، أو إذا لقيته يف األحايني مر.  

  :الضرب بالعصا .3-2-7

ضرب فالن فالنا فقحزنه قَحزنةً إذا ضربه بالعصا فصرعه وجحدلَه إذا ضربه بالعصا : يقال

أو مل يقذه 2فصرعه وقذه.  

  :حني يدق بصفات احلَ .3-2-8

: وقال أبو املضاء الكاليب. املَهروس واملَجشوش واحد وهي هريسة وجشيشةٌ: قال الكالبيون

 "يشواجلَش ةٌ إذا ": اهلَرِيسيششةٌ وجرِيسفهو ه باملهراس قبل أن يطبخ، فإذا طُبِخ قحني يد احلَب

وهش3ج.  

  :احلقد والضغن .3-2-9

نت على فُالَن أَضغن ضغنا، وأحنت آحن أَحنا وإِحنةً ومها واحد يقال ضغ: قال أبو زيد

  :، وقال رؤبة4وهي العداوة

                                                           
 )ندر( 200-5/199اللسان .363-1/362، الغريب املصنف، 403:النوادر، ص: ينظر -1
 ).جحدل( 11/102اللسان .1/139، الغريب املصنف، 328: النوادر، ص: ينظر -2
 . ،:127ذيب األلفاظ، ص305:النوادر، ص: ينظر -3
، الغريب 55: اختلف لفظه واتفقت معانيه، األصمعي، ص، ما  ، :82-89ذيب األلفاظ، ص397: النوادر، ص: ينظر -4

 .1/374املصنف، 
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نغابِ الضحَألص اهفْرذ كحي    نرا ذَا بِالعبِ يراَألج كُّكح1ت  

  :أمساء السيف وصفاته .3-2-10

ويقال سيف جيد اخلَشيبة . واختشابا إذا ابتدأت طَبعهه خشبا بتشتالسيف اخ بتشخ:يقال

هعطَب مكأنشد ثعلب عن ابن األعرايب. إذا أُح:  

هطهرو ورملُ عإالَّ قَو كفَالَ فَن    وابشتا اخبِم انددو دضعم ن2م  

السيف : والددانُ. جر أي يقْطَعأو حنوه يعضد به الش ذراعواملعضد أقصر من السيف 

  .3اميقال يف السيف والرجل كَه الكليلُ، ومنه يقال للعيي  اللسان ددان كما

  :أمساء أنواع الطعام .3-2-11

: قال أبو احلسن -والعرب تسمي األطعمة أمساء مخسة فمنها الوليمة واملَأْدبة: قال أبو زيد

. والتوكري وهو طعام البناء حني يفرغُ من بنائه، ويقال وكَّر لنا توكريا ،دبة بالضم أيضاأْميقال 

طعام : كان أو غريه، واِإلعذَار عرساً أيضا دبةأْم،و واِإلعذَار واخلُرس، فالوليمة واملأدبة لكلّ طعام

رسة ما يصنع اخلُ ة خاصة يدعى عليه الرجال، وواخلُرس الطّعام عند والدة املرأ. اخلتان خاصةً

وقد زعموا أنّ امرأة ولدت . 4لبة واجلشيشة يصنعونه فتحسوهللمرأة نفسها عند والدا من احلُ

                                                           
 .160: ديوان رؤبة بن العجاج، ص -1
 .427:النوادر، ص: ينظر -2
 ).سيف( 167-9/166اللسان، . 130-1/129الغريب املصنف، . املصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
. 741:م، ص2000، 1أمحد خمتار عمر، شركة سطور، الرياض، ط املكنز الكبري،. 502-501: النوادر، ص: ينظر -4

 ).ومل( 12/643اللسان . 1/86الغريب املصنف، .  :614-645ذيب اللغة، ص
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خرسي إِذْ الَ يا نفْس ت«: وليس عندها قابلة تصنع هلا شيئا فقامت هي وصنعت خرستها، وقالت

لَك سرخفجرى مثال 1»م.  

  :املوت وأمسائه .3-2-12

وقال أبو . وقالوا للرجل إذا مات قد هروز هروزة وكل دابة ماتت مهروزة: قال أبو زيد

يقال هروز الرجل وفَروز الرجل، وفَاز وفَوز  :أخربين أبو العباس املعروف باألحول قال :احلسن

وفَطَس و ، إذا مات من غري داء ظاهر،ودفَّق كلّه مبعىن ماتوفَقَس وفَاد جر2د.  

  :صفات السهام .3-2-13

يزعب  مر :، يقالا سهولة من غري كزازةهز تبِع بعضه بعضإذا الرمح الذي : قال األصمعي

والزاعبِي رجل من اخلزرج كان . حبمله إذا مر مرا سهالً يتبع بعضه بعضا فمنه قيل للرماح زاعبِيةٌ

  .3ح فنسبت مجيع الرماح إليهيصنع الرما

  :ساوئ الرجلمبخبار السلطان إ .3-2-14

وفالن لك قرفَةٌ إذا ،ك عندهيت وهو ظنتك الذي تظُن أنّ شيئَفرقوقالوا فالن : قال أبو زيد

فت على الرجل أقْرِف قَرفًا إذا روقَ. ته تسأل عن ذلكجئْمسع بذكر من ضالّتك أو كان صاحبها ف

                                                           
 .4/120واملخصص،  .502:النوادر، ص -1
األلفاظ، ابن السكيت، . :550-552ذيب األلفاظ، ص. 1/348الغريب املصنف، . 514:النوادر، ص: ينظر -2

 ).فطس( 6/165اللسان . 74:األلفاظ املترادفة املتفقة املعاين، ص. 332-330:ص
 .1/133الغريب املصنف، . 429- 428:النوادر، ص: ينظر -3
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وقرف عليه قرفًا وعين عليه تعيينا ومها واحد إذا أخرب . جِنايةً فأخربت بذلك عنه السلطانجنى 

  .1السلطان عنه مبساوئه شاهدا كان أو غائبا

  :املواجهة .3-2-15

يقال لقيت فالن قبالً ومقَابلَة وقَبالً وقُبالً وقَبليا وقَبِيالً وهو كلّه واحد وهو : قال أبو زيد

 .2وهو قبالك وقُبالتك أي جتاهك ،واجهة، والتقابل مثلهامل

 :باب الكسر يف الفاكهة .3-2-16

وشدخت أَشدخ شدخا معناهن واحد، . وثَلَغت أَثْلَغُ ثَلْغا. وقالوا فَدعت أفْدع: قال أبو زيد

: ، وزاد أبو زيد3إالّ يف كل رطْبوثَمغت أثْمغَ ثَمغا فهؤالء ال يكن . ورضخت أَرضخ رضخا

 .4يقال شدخت رأْسه وثَلَغته أيضا وكذلك البطيخة والكمُء وما كان رطبا والقثاء وحنوه 

  :باب االنتظار .3-2-17

وزاد أبو . التأَرض والتأَيي واحد وهو االنتظار، ويقال تأرضت له وتأَييت به: قال أبو زيد

  :وأنشد أبو زيد قول الراجز. التأين حامت تأَنيت من

  5يمسح بِالكَفَّينِ وجها أَبيضا    فَقَام عجالَنَ وما تأَرضا

                                                           
 .185: األلفاظ، ابن السكيت، ص. 523: النوادر، ص: ينظر -1
 )قبل.( 541/ 11اللسان . 570- 569:النوادر، ص: ينظر -2
 .92: األلفاظ، ابن السكيت، ص كتاب. 514: النوادر، ص: ينظر -3
 .514: النوادر، ص: ينظر -4
األلفاظ املترادفة املتفقة املعاين، ). أرض( 7/113اللسان، . 3/461اجلمهرة، . 466-465:املصدر نفسه، ص: ينظر -5

  .84:ص
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 :األضداد -4

وقد استعمل ،اليت تقع على الشيء الواحد وضده يف املعىن األلفاظجمموعةٌ من األضداد 

يف لغتهم وأطلقوا على الشيئني املتضادين امسا واحدا؛ ليتسعوا يف كالمهم   األلفاظالعرب هذه 

  .1معنيني متضادين إىلوبتعبري آخر هو انصراف اللفظة الواحدة ،ويتظرفوا فيه

. .كلُّ شيء ضاد شيئاً ليغلبه، والسواد ضد البياض واملوت ضد احلياةالضد":قال اخلليل

والليل ضد وجلّ .األضدادوجيمع على ،النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك ونَ  ...﴿:قال عزكُونيو

 ،ضد كلِّ شيء ما نافاه«: فقال ،وقد بين أبو الطيب وقوع الناس يف اخللط فيه، 3"2﴾علَيهِم ضدا 

حنو البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة واجلنب، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، 

 .وضد اجلهل العلم ،وإمنا ضد القوة الضعف ،أال ترى أن القوة واجلهل خمتلفان وليسا ضدين

 تعدو ،4»فاالختالف أعم من التضاد، إذ كان كل متضادين خمتلفني، وليس كل خمتلفني ضدين

رة التضاد يف اللغة العربية جزًءا من املشترك أو وجها من وجوهه لداللة اللفظ منه على أكثر ظاه

 من معىن، ولكن خيالفه من جهة أخرى وهو اشتراطه أن يكون هذان املعنيان املختلفان متضادين؛

                                                           
 .20:، ص1963، 1دمشق، طعزة حسن،امع العلمي العريب، : األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، تح: ينظر -1
 .       82: سورة مرمي، اآلية -2
 .          7/6العني، -3
 .                 33:األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب، ص -4
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واملربد  ،وإىل ذلك ذهب سيبويه وقطرب وأبو حامت السجستاين .1أي اللفظ يدل على النقيضني

.2وابن فارس وابن سيده حيث قالوا أنّ التضاد نوع من املشترك لكنه أخص منه وابن األنباري، 

موقفا واحدا فمنذ أن وجد احلديث عنها  وظهرت أوائل  األضدادمل يقف الدارسون من 

جانب ذلك اختالف يف وجودها وتفسريها فانقسم  إىلاملصنفات اليت حتاول مجع مادا وجد 

ىل منكر هلذا الوجود يعيب على العربية هذا إويفسرها و األضدادمؤيد يدافع عن وجود  إىلالعلماء 

يف كالم  األضداد ألفاظعادا إياه من أنواع عدم دقّة الداللة حماولني تأويل ما ورد من  األسلوب

أما  ،ينبارابن األو ابن فارس األضدادومن أشهر العلماء القدامى الذين دافعوا عن وجود  .العرب

  .3املنكرين هلا فهما أبو العباس ثعلب و ابن درستويه

 :داداألض واهدشـ -5

  :البسلُ -5-1

 ،الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث يف ذلك سواء، حرف من األضداد وهو احلرام واحلالل

  :ضمرة ابن ضمرة النهشلي يف معىن احلرام قولأنشد أبو زيد . 4 أعرفهما وأشهرمها احلرامو

                                                           
والداللة اللغوية عند العرب، . 131:، ص1980، 1املشترك اللّغوي، شاهني حممد توفيق،مطبعة الدعوة اإلسالمية ط: ينظر -1

 .                                   122:عبد الكرمي جماهد، دار الضياء، األردن، دط، دت، ص
 .1/316املزهر :ينظر   -2
 .420:للغوية عند العرب، حممد حسني آل يس، صوالدراسات ا.318-1/317نفسه،:ينظر -3
وثالث كتب يف األضداد، . 51:و األضداد، أبو الطيب، ص ).بسل( 1/504واللسان،.144 -143:ص النوادر،: ينظر -4

، 1912أوغست هفنر، املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت، دط، : لألصمعي والسجستاين وابن السكيت، نشرها
 .63: ، ص1987أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، دط، :واألضداد، ابن األنباري، تح. 104-103:ص
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  بسلٌ علَيك ملَاميت وعتايب    بكَرت تلُومك بعد وهنٍ يف الندى        

  1.مبعىن حرام عليك مالميت :وبسل عليك هنا

  : 2وكذلك يف قول زهري

  فَإِن يقْوِيـا منهم فَإنهما بسلُ    بِالد بِها نادمتهم وأَلفْتهم

  :اهللا بن مهّام السلويل ومبعىن احلالل يف قول عبد

  دمي إن أُسيغت هذه لَكُم بسلُ      أَيثْبت مازِدتم وتلْقَى زِيادتي        

  .3أي دمي حالل مباح

  :اإلمهـاد -5-2

وقال  يقال للسري واجلد فيه إمهاد، ويقال لقطع السري والتواين عنه إمهاد، ؛األضداد منحرف 

  :السرعة يف السري و اإلمهاد اإلقامة، قال الراجزاألصمعي اإلمهاد 

  وكَرنا باَألعــربِ اجلياد      كَان إلَّا طَلَق اِإلمهَاد ما

  .4املعتمد يف العدو وغريه :همدواملُ

   

                                                           
 .63:ص األضداد، األنباري، ،51:ص الطيب، أبو واألضداد يف كالم العرب، .144 :النوادر، ص: ينظر -1
 .84:ص ،1988، 1ط بريوت، العلمية،دار الكتب  علي حسن فاعور،: شرحه وقدم له ،بن أيب سلمى ديوان زهري :ينظر -2
 .53:ص األضداد أبو الطيب،. 104:ص ثالث كتب يف األضداد،. 147،200:ص: النوادر :ينظر -3
 .118:،األضداد، السجستاين،ص29:األضداد، األصمعي، ص.172:األضداد، األنباري، ص. 166:النوادر، ص: ينظر -4
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  :اشتريت -5-3

اشتريت مبعىن بعت، يقول : ويقال،اشتريت الشيء على معىن قبضته وأعطيت مثنه :يقال

معناه باعوا  :قال مجاعة من املفسرين ،1﴾أُولئك الَّذين اشتروا الضلَالَة باهلُدى﴿:سبحانه وتعاىل

   :3ومنه قول الشاعر ،2الضاللة باهلدى

  شريت رِضا بنِي سهمٍ بِرغْمـي    ندمت نـدامة الكُسعي لَمـا            

  .4بِعت ويكون هلا معىن ،اشتريت :وشريت هاهنا يف معىن

5-4- ـل:   

وزعموا  والناهل الّذي قد شرب حتى روي، ،قال أبو زيد الناهل يف كالم العرب العطشان

أنّ األصل فيه للري، ما قيل للعطشان ناهل، تفاؤال بالري6وقال غامان بن كعب بن سعد .5وإن:  

  وخلْف ذيادها عطَن منِيم     تبك احلَوض علَّاهـا ونهلَى              

                                                           
 . 16:اآلية سورة البقرة، - 1
 بريوت، دار الكتب العلمية، حممد سامل هاشم، :ضبطه الكليب، والتسهيل لعلوم الترتيل، .1/189الزخمشري، الكشاف، :ينظر- 2
 .1995،1/53 ،1ط
 .61:ص،1959نعمان القاضي،مطبعة مصطفى احلليب،دط،:تح احلطيئة، ،ديوان - 3
 ).شري(7/106اللّسان،.73 -72:األضداد، األنباري،ص. 212 - 211: النوادر، ص: ينظر-4
األضداد، أبو الطيب، . 116:، األنباري، صداألضدا. 37:األضداد، األصمعي، ص). ل( 14/342اللسان،: ينظر-5

 .401:ص
 .الشاعر عامانُ بالعني غري معجمة : وقال أبو العباس.175:النوادر، ص-6
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الشرب والعطش يقال "النهل"و .اليت شربت مرةً واحدةً" النهلى"و الشربة األوىل،"النهل"

  .1فيهما مجيعا

5-5-  حجاجلَح:  

اجلَحجح من الرجال السيد اَألرِيب،واجلميع اجلَحاجِح و اجلَحاجِحةُ،وال يكون :قال أبو زيد

   :،قال أبو حرب بن األعلم2الفَسلُ الساقطُ  :و اجلَحجح من الرجال يف النساء،

  ندع لسارِحٍ مراحا ولَم    نحن قَتلْنا املَلك اجلَحجاحا             

  .3النشاط ":املراح"و السيد، ":اجلَحجاح"و 

   :السدفة -5-6

الضوء،وقال أبو زيد السدفة يف لغة بين متيم الظُّلمة،والسدفة يف  والسدف،السدف الظُلمة   

  :4أنشدنا األصمعي لغة قيس الضوء،

           تاما فَنلَه اممالز تأَلْقَيو    ِبِنيالـم فدالس نا مهتادعل  

ولنا أُضيئ لنايريد الض فَء، يقال أُسد. فدوء، :والسالض دفوأنشدنا . الظُّلمة: والس

ثقّب العبدياألصمعي للم:      

                                                           
 .258، 177: املصدر نفسه، ص: ينظر-1
 . 133:األضداد، أبو الطيب، ص. 240:النوادر، ص: ينظر -2
 .240 -239: النوادر، ص: ينظر -3
األضداد، ابن . 35: األضداد، األصمعي، ص. 114:األضداد، األنباري، ص. 226:األضداد، أبو الطيب، ص: ينظر-4

 .186:السكيت، ص
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    وأَطْعن اللَّيلَ إذَا ما أَسدفَا

  . 1أي أظلم"أَسدفا"

  :ـناملني -5-7

واملنةُ . حبل منني إذا كان قوياً:املنني احلبل الضعيف قد ذهبت منته، أي قُوته، ويقال أيضا

إذا ،قد منه السري، مينه منا :ويقال. منة :وللضعف منةٌ،: للقوةيقال  ،تقع على معنيني متضادين

  .2أجهده وأضعفه

  :    قال الراجز

ـَّاقي الَّذي يليـين           ـِننيِ    وسلم الس   ولَم تخـني عقَـد املَ

  .4وضعفت منته وهي القوة ومجعها املُنن 3احلبل الضعيف :واملنني

  :جلَــل -5-8

أي جليل عظيم، وأمر جلَل، أي هين صغري ؛ أمر جلَل :يقال ،اجلَلَلُ العظيم واجلَلَلُ اهلَيِّن

  :وأنشد قول الشاعر. أي عظُمت؛ يِسري، ويقال قد جلّت مصيبتهم

                                                           
، كما نسب الرجز "أطعن"ن مكا" أقطع: "باختالف يف رواية البيت. 35:األضداد، األصمعي، ص. 483:النوادر،ص: ينظر -1

 .229:إىل العجاج والرجز بديوانه، ص
األضداد، . 155:واألضداد، األنباري، ص. 388: األضداد، أبو الطيب، ص. 41-40:األضداد، األصمعي، ص: ينظر -2

. 128:األضداد، قطرب، ص. 245: األضداد، الصغاين، ص. 194:األضداد، ابن السكيت، ص. 90: السجستاين، ص
 ).منن( 17/302ان، اللس

 .390:النوادر، ص: ينظر-3
 .548: ص نفسه، املصدر: ينظر - 4
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  ْلَللَا اهللا جـَا خ   1 كُلّ شيٍء مـ

  :مقْتـوِين  -5-9

،نوِيقْتورجالن  يقال رجل م،نوِيقْتورجال م ،نوِيقْتساء موهو الذي  ،وكذلك املرأة والن

  :خيدم القوم بطعام بطنِه، قال عمرو بن كلثوم

  2متى كُنــا لأُمك مقْتـوينا    تهددنا و أَوعدنـا رويداً            

  :3قال الشاعر إذا كان مالكًا، ،ويقال رجل مقْتوين ،لكامل :وجاء مقتوين أيضا مبعىن

ـَان    أَرى عمرو بن صرمة مقْتوِينـا              لَه من كُلِّ عامٍ بكْرت

  .ملكًا :أي

5-10-  يـدي:  

  :قال الراجز ،و يف عيشٍ واسعٍ ،نه لفي عيش يدي إذا كان يف عيشٍ ضيقٍإيقال     

   بارِ إِذْ ثَوبالديدي بِي4الص  

  .وثوب يدي إذا كان واسع الكم،أو كان ضيق الكم أيضا

                                                           
. 9:األضداد األصمعي، ص. 112: األضداد، أبو الطيب، ص. 89:األضداد، األنباري، ص. 402:النوادر، ص:ينظر -1

 .168:األضداد، السجستاين، ص. 84: األضداد، ابن السكيت، ص
 .158:والبيت يف شرح املعلّقات السبع، الزوزين، ص. 120:األضداد، األنباري،ص. 503- 502:ينظر، النوادر، ص -2
 .120:ص األنباري، واألضداد، .374:بو الطّيب، صأ األضداد، :ينظر -3
. 262:واألضداد، األنباري، ص. 430:األضداد، أبوالطّيب، ص.104:األضداد، السجستاين، ص. 558:النوادر، ص: ينظر-4

 .1/487:، والرجز بديوان العجاج"بالدار"مكان "أزمان"الرجز  باختالف يف رواية
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5-11-  ـركَه:  

والكهر عبوس الوجه والشتم، وهو أيضا الضحك،  والكَهر املصاهرة، الكَهر الانتهار،

  :قال زيد اخليل ،1والكَهر الزجر و اإلبعاد

  2إِذا طلَعت أُوىل املُغرية أَعبِس    ولَست بِذي كَهرورة غَري أَننِي          

  .3كَهر يف وجهه إذا عبس:الضحك واللّعب واللّهو، ويقال": الكهرورة"

  :العريض -5-12

   ود من ثْالعريض اجلدي الصغري والذي قد كرب إىل أن يتز، نِي، وقالوا العريض العاملَع

 .4وإمنا مسي عريضا ألنه يعرض للبيع :وقال قوم.والعتود دون اجلَذَع، والعريض أيضا كبري اخلصية

  :وقال الراجز

  مبرنتئـاً كاخلُـزرِ املَرِيضِ    مـا بـالُ زيد لحيةَ العرِيضِ            

  

   

                                                           
 .383: األضداد، أبو الطّيب،ص: ينظر -1
 .74-73:الديوان، ص -2
 )كهر(5/154لسان العرب، . 301:النوادر، ص: ينظر-3
عجم املفصل يف امل. 238: األضداد، الصغاين، ص. 320:األضداد، األنباري، ص, 322: األضداد، أبو الطّيب، ص: ينظر -4

 .223:، ص2002، 1األضداد، أنطونيوس بطرس، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
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وهو يريد حلية  ،والعريض أصغر من التيسِالغضبان الّذي ال ينظر إىل أحد، : "املبترنتئ"

  .1التيس

  :أفـرع -5-13

  وتصعيد د، يقال أفرع إذا أخذ يف بطن ،اإلفراع تصويبعأفرع يف الوادي احندر،وأفرع ص

،دعا، قال الوادي خالف املُص وفرع رأسه بالعصا إذا عاله:  

    ييدعصي وتاعإِفْر كرِكَند2ال ي  

5-14- احلَرف:  

وقال بعضهم  ،3واحلرف من اإلبل الضخمة قال أبو عبيدة احلرف من الرجال القصري،   

  :احلرف من النوق أيضا الصغرية، وقالوا أيضا من النوق الضامرة،وقال الراجز

           لَعــيانٌ مفَيي زلحر تحوت    عوبت تجِرا زإِذَا م فرح   

  .4اجلواد اخلفيفة :السريعة، وامليلع :والزفيان

   

                                                           
الواجم : وهو" مربنتئا"مكان "مربمشا. "322:وباختالف يف رواية الرجز يف األضداد، أبو الطّيب، ص. 392:النوادر، ص:ينظر -1

 .وهو األرنب الذكر أو ولده" اخلزر"مكان "اخلزز"احلزين، و
 10/119، اللسان، 188:، األضداد، السجستاين، ص96-95:، واألضداد، األصمعي، ص497:النوادر، ص: رينظ -2
 ).فرع(
 .227:األضداد، الصغاين، ص. 96: األضداد، األصمعي، ص: ينظر -3
 .201:األضداد، األنباري، ص.139-138: األضداد، أبو الطّيب، ص. 399: النوادر، ص: ينظر -4
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ـَاع -5-15   :ب

       :وقال رجل جلرير ،بِعت الشيء إذا بِعته من غريك و أخذت مثنه،و بِعته إذا اشتريته:يقال  

  :يا صاح من أشعر الناس ؟ قال الذّي يقول

          لَه بِعملْ ت نارِ مببِاَألخ يكأْتوي     لَماتاً وتبدعوم قْتو لَه رِبض1ت  

و يدخل فيه حديث النيب صلّى اهللا وكذلك بعت و ابتعت  .2أي مل تشتر له" مل تبع له "و

  .3»ال يبِع حاضر لباد « :عليه وسلّم

  :شـريب -5-16

، )مفعول(مبعىن ) فعيل( يقال ماء شروب و شريب، الشريب من املاء مثل الشروب،

شاربت فالن وشاربين، فهو شرييب وأنا شريبه أي مشاريب، :أيضا مثل املشارب، يقالوالشريب 

  :قال الراجز .4املشاربة والشراب: واملصدر

 برلَ بٍيرِشاسِ        كسي حذ            ياسوبِالـم ه كَاحلَــزابرش  

  لَيس بِريانَ ولَا مواسِ

  

                                                           
 .71-45:شرح املعلقات، الزوزين، ص. 36: طرفة، صالديوان، : ينظر-1
األضـداد،   .57-56: أبو الطّيب، ص األضداد، .106: األضداد، السجستاين، ص. 29: األضداد، األصمعي، ص: ينظر- 2

  .225:األضداد، الصغاين، ص. 184: األضداد، ابن السكيت، ص.199:األنباري، ص
 .3/94كتاب البيوع،  دت، دط، القاهرة، مؤسسة املطبوعات اإلسالمية،مطبعة  صحيح البخاري،شرح الكرماين، -3
 ).شرب(1/471اللسان،. 233 :ص الصغاين، األضداد، .249: ص أبو الطّيب، األضداد،: ينظر -4
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"ؤم" احلُساسهم إذا استأصلهم وهو،الشراب"و ،من قوهلم حس1املشاربة": الش.  

  :يوم أَرونـان  -5-17

وإذا كان  ،وكذلك إذا كان فيه خري يقال يوم أرونان إذا كان صعبا، وإذا كان سهال أيضا،

ر.يف شريف الش ابغة اجلعديقال الن:  

  2سفَـوانَ يوم أَرونـانِيعلَى     وظَلَّ لنسوة النعمان منـا            

  .3فحذف ياء النسبة للقافية" أروناينٌّ"وهو أراد 

5-18- مآد:  

واألنثى أدماء، أما يف سوى ذلك فاآلدم الذي ليس  ،اآلدم من اإلبل ومن الظباء األبيض

  :5سٍأ،  قال عمرو بن ش4على ما يتكلم به الناس،بأبيض

  ولَا احلَبلَ تخشاه القُروم إِذا صالْ    كَآدم لَم يؤثر لعرِنِينِه الشبا        

  .6أراد كجملٍ آدم وهو األبيض اللون من اإلبل والظّباء خاصة

                                                           
 . 480-479:ص النوادر،:ينظر-1
، 14/51اللسان،  .165:ص األنباري، األضداد، .231:ص الصغاين، األضداد، .110:ص السجستاين، األضداد، :ينظر-2
 ).رون(
 .529:ص النوادر، :ينظر - 3
 .121:ص األصمعي، األضداد، .39 :ص أبو الطّيب، األضداد، :ينظر - 4
أسلم يف صدر اإلسالم، وشهد القادسية، ويكىن أبا . شاعر خمضرم كثري الشعر يف اجلاهلية واإلسالم :عمرو بن شأس األسدي -5

 .5/166-4/304اإلصابة، . 11/196األغاين . 389: الشعر والشعراء، ص :عرار، وعرار ابنه من أمة له سوداء، ينظر
 .  226:ص النوادر،: ينظر - 6



يف كتاب النوادر الشواهد الداللية                                                :الفصل الرابع  
 

287 
 

وال تقول العرب  .ورجل أمسر هو أصفى من اآلدم للذي ليس بأبيض، ،رجل آدم: يقال

  .1وإنما يقولون أمحر،رجل أبيض مبعىن اللّون

 :فزع  -5-19

   :، وأنشد أبو زيد لكل حية الريبوعي2أَغَالَ غَيره فزع الرجل إذا ارتاع وفزع إذا

   لَلْنا الكَثيب من زرود لنفْزعاخ    أَلْجِميها فَإِنما فَقُلْت لكَاسٍ

  .3أي لنغيثَ ونصرِخ من استغاث بنا: لنفْزعا :وقوله

  :وقال زهري

هِميثغتسإِلَى م وا طَارإِذَا فَزِع    ٌلزالَ عو افعاحِ الَ ضمالُ الرو4ط   

  .5فَزِعت، إذا خفْت وفَزِعت، وأَفْزعت إذا أَغَثْت :أغاثوا، ويقالأي 

  :األكولة  -5-20

  يـاش التيوس التـولة الكبـكواأل«: ، قال أبو زيد6األكولة اليت اتخذَت من الشاِء لَألكْلِ

   

                                                           
  121:ص األصمعي، األضداد، .40 -39 :ص أبو الطّيب، األضداد،: ينظر - 1
 .283: األضداد، األنباري، ص). فزع( 8/253اللسان، . 122األضداد، السجستاين، ص : ينظر -2
 ).فزع( 8/253اللسان، . 32-31: ، والبيت باملفضليات، ص435: النوادر، ص: ينظر -3
 .102: ديوان، زهري، ص -4
 .283: األضداد، األنباري، ص. 341: األضداد، أبو الطيب اللغوي، ص: ينظر -5
 .35: األضداد، أبو الطيب، ص. 113: األضداد، السجستاين، ص: ينظر -6
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  .2وأما األكيلة فاليت قد أُكلت. 1»يحلُبوها فيبيعوا فتذْبح وتؤكل 

5-21-  موالس:  

سمته بعريي، أسومه سوما، إذا عرضته عليه ليشتريه، وسمته بعريه، أسومه سوما، إذا : يقال

سا، إذا أراد أن يشتريه منكعرضه عليك لتشتريه، وقد استلمه منيـ ياماستي ام3ت . وسدوأنشد س

  :4ن ضباباب

  ويقُولُ إِني آبِر ذَراع     عبدا ينفِّق نفْسه ويسومها

   .5قوله يسومها أي يعرِضها على البيع

5-22-  وهس:  

بين السهاوة، إذا كان بطيئًا،  جملٌ سهو: عن أيب زيد، يقال ومن األضداد قال أبو حامت،

  .6ودابة سهوةٌ، خفيفة سهلة السري

   

                                                           
 .581:النوادر، ص -1
 .113:األضداد، السجستاين، ص: ينظر -2
األضداد، أبو الطيب،  .405:األنباري، صاألضداد، . 158:األضداد، السجستاين، ص .144:األضداد، قطرب، ص: ينظر -3

 ).مسر( 12/303اللسان، . ،232:ص
، )محم( 12/153، ويف اللسان، 415-414: مل أعثر للشاعر على ترمجة، وقد استشهد بشعره أبو زيد يف النوادر، ص -4

 ).صدى( 16/187، )جبل( 13/102
 .414: النوادر، ص: ينظر -5
 .244: ، األضداد، أبو الطيب، ص156: األضداد، أبو حامت السجستاين، ص: ينظر -6
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  :الصرعان -5-23

  .1أوله وآخره، ومنه مصراعا الباب: قال قطرب الصرعان ناحيتا النهار، أي

الغداة والعشي مجيعا، وال يقع على واحد منهما دون صاحبه؛ : نالصرعا: وقال غريه

، والعصران، امللوان، والفتيان، والردفان ؛كما يقال لليل والنهاروكذلك القرنان والربدان، 

  .2واجلديدان، واألجدان

  :3قال العجير السلُويلُّ

تامنِ شفَينِص اسكَانَ الن تإِذَا م     عنأَص تا كُنم ضعيِ بعرثْنٍ بِصمو  

انعروالص :انتاح4الن.  

  :طَلَّ -5-24

؛ "طُلَّ دمه"دمه إذا بطَلَ، وطَلَّ فُالَنٌ دمه إذا أَبطَلَه، وطَلَّ دم فُالَن إذا بطلَ؛ واالختيار طَلَّ 

  :وأنشد أبو زيد. 5طَلَّ دمه وأَطَلَّ دمه، وأَطَلَّ اهللا دمه،  وطَلَّ اهللا دمه: وقد يقال

  فَى لمطْلُولِ العالَقَة لَو يسلُو وأَش    بِالَ عزف يسلُو ولَكن يآسةً
                                                           

 .110:األضداد، قطرب، ص: ينظر -1
 .199: املعجم املفصل يف األضداد، ص .202:األضداد، األنباري، ص: ينظر -2
. أبو الفرزدق وأبو الفيل، وهو من شعراء الدولة األموية: من بين سلول ابن مربة بن صعصعة، وله تسميتان العجري السلويل -3

 .13/58، األغاين، 260: اجلمهرة، ص: ينظر
 .443: النوادر، ص: ينظر -4
اللسان، . 212:املعجم املفصل يف األضداد، ص. 237: األضداد، الصغاين، ص. 278: األضداد، األنباري، ص: ينظر -5

 ).طلل( 11/405
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  .1 وتقول طُلَّ دمه فهو مطْلُولٌ إذا بطَلَ فَلَم بقَاتله أو تؤخذْ ديته: وقال

5-25- القَلْت:  

جيتمع فيها املاء، فيغرف  فيها اجلمل أو  القلت يف كالم أهل احلجاز؛ نقرة كبرية يف اجلبل

يف لغة متيم وغريهم نقرة صغرية يف اجلبل جيتمع  "القلت" مل يسقط فيها، و) حيوان كبري(الفيل 

  :وأنشد أبو زيد. 2قُلَيتةٌ، ويف مجعها قالت: فيها املاء، وهي مؤنثة يقال يف تصغريها

  قَاتلَتي وملْؤها حياتي     خير دالَة نهلٍ دالَتي

الَتالق نم ا قَلْته3كَأَن.  

  .نقْرةٌ يف اجلبل جيتمع فيها، والقَلْت مؤنثة": القَلْت"و: قال أبو حامت

  :قال أبو النجم

  .4قَلْتا سقَتها العين من غَزِيرِها    فَسحرت خضراء يف سحريِهأ

، مزاال عن جهته، فخلطَ ما تكلّمت به العرب مقلوب املعىنوجاء يف باب   -5-26

، يريدون »العود يف احلرباء 6إذا طلعت اجلوزاء انتصبت«: يف قوهلم: 5باألضداد، وليس منها

                                                           
 .562: النوادر، ص: ينظر -1
. 254-253: األضداد، صاملعجم املفصل يف . 420: األضداد، األنباري، ص. 149: األضداد، السجستاين، ص: ينظر -2

 ).قَلَت( 2/72اللسان، 
 .258: النوادر، ص: ينظر -3
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -4
 .456: األضداد، أبو الطيب اللغوي، ص: ينظر -5
 .143: جممع األمثال، ص. 456: األضداد، أبو الطيب، ص. 409: النوادر، ص: ينظر -6
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، وذلك من شدة احلر، وهذا من سجع العرب يف األنواء، واحلرباء دويبة "انتصب احلرباُء يف العود"

: والعرب تقول. أسه، ويكون معها كيف دارت، ويتلون ألوانا بِحر الشمسيستقبل الشمس بر

انتصب العود يف احلرباء، على القلب ملوافقة السجع، ويقصدون ذا القول اشتداد احلر، ألنّ 

اء وينتصب على احلجارة وعلى قد برز احلرب. طلوع اجلواء يكون يف حزيران حني يشتد احلر

طلعت اجلوزاء وواىف : ويروي. ل الشمس، فإذا زالت زال معها مقابالً هلاالشجر، يستقب أجذاع

، وكنت إذا طلعت اجلوزاء توقّدت املغراء: وللعرب سجع آخر ذا املعىن، وهو. على عود احلرباء

  .1الظباء، وعزفت العلباء وطاب اخلباء

  :2ومنه قول ذي الرمة

  علَى اجلذْلِ، إِالَّ أَنه الَ يكَبر     يظَلُّ بِها احلرباُء للشمسِ مائالً

5-27- يبشخ:  

برِد ومل  اخلشيب السيف الصقيل والذي مل يتم صقْلُه بعد، واخلشيب السيف اخلَشن الذي

يقال سيف خشيب وهو عند الناس صقيل وإنما أصله : صقيل، قال األصمعييصقَل، واخلشيب ال

                                                           
 . 288:األضداد، األنباري، ص). عرب( 1/307 ، اللسان،2/528، املزهر، 9/15، املخصص، 409:النوادر، ص: ينظر -1
 .222: ديوان، ذي الرمة، ص: ينظر -2
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ويقال . خشبت السيف واخشبته خشبا واختشلبا إذا ابتدأْت طَبعه: قال أبو زيد .1برِد قبل أن يلَين

هعطَب مكإذا أح ةباخلَش ديج فيوأنشد عن ابن األعرايب. 2س:  

هطهر و ورملُ عإِالَّ قَو كفَالَ فَن    انددو دضعم نوا مبشتا اخ3بِم .  

  :خفَى -5-28

، قال 4أخفيت الشيء، إذا أسترته، وأحقيته إذا أظهرته: أخفيت حرف من األضداد، يقال

  :، قال امرؤ القيس6؛ أي أُظْهِرها5﴾...إِنَّ الساعةَ َآتيةٌ أَكَاد أُخفيها ﴿: تعاىل

  . 7مجلِّبِ خفَاهن ودق من عشي    خفَاهن من أَنفَاقهِن كَأَنما

املطر الذي يقع األرض، والس الذي فيه جلَبةُ رعد : والودق. 8ويستخرج ظْهِري: وخيفى

يف سقايه، والشاعر هنا يذكر فرسا جبرى جبرٍيا أخرج احلشرات من أنفاقها كما خيرجهن املطر 

  .9الشديد

                                                           
األضداد، . 164: األضداد، أبو الطيب، ص. 45: األضداد، األصمعي، ص. 328: األضداد، األنباري، ص: ينظر -1

 ).خشب( 352-1/351اللسان، . 198:األضداد، ابن السكيت، ص. 228: الصاغاين، ص
 .427: النوادر، ص: ينظر -2
 .نفسه، الصفحة نفسها -3
 .115:األضداد، السجستاين، ص .177:األضداد، ابن السكيت، ص. 170-165:األضداد، أبو الطيب، ص: ينظر -4

 ).خفا( 9/80، اللسان، 21:األضداد، األصمعي، ص
 .15: سورة طه، اآلية -5
 .4/73الكشاف، الزخمشري، : ينظر -6
 .51: ديوان امرؤ القيس، ص -7
 .156: النوادر، ص: ينظر -8
 .49: خمتار الشعر اجلاهلي، ص. 51: ديوان، زهري، ص: ينظر -9
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  :الددانُ -5-29

اموالكَه ارِمانُ السيف الصدوجاء يف النوادر عن ابن األعرايب1الد ،:  

هطهرو ورملُ عإِالَّ قَو كفَالَ فَن    ُانددو دضعم نوا مبشتا اخبِم  

  .2السيف الكليلُ، ومنه يقال للْعتي اللسان ددان، كما يقال يف السيف والرجلِ كَهام: والددانُ

5-30- مأَر:  

 ظْمالع ملَىأرب موأَر ،خيأَمالة البمةُ السمني، والريف . 3، والِّم نمل السا وهو أواممإِر موأَر

  . 4اإلقبال وآخر الشحم يف اهلُزال

  :قال لبيد

  .5بعد املَمات فَإِني كُنت أَثَّئر    والنِسيب إِنْ تصرمنِي رِمةً خلَقًا

  

   

                                                           
 .229األضداد، الصاغاين، ص : ينظر -1
 .427: النوادر، ص: ينظر -2
، األضداد، أبو 146ص ، األضداد، األنباري، 231، واألضداد، الصاغاين، ص 148: األضداد، السجستاين، ص: ينظر -3

 ).أرم( 12/13، اللسان، 111، األضداد، قطرب، ص 212-211الطيب، ص 
 .163ديوان، لبيد، ص  -4
 .519النوادر، ص : ينظر -5



يف كتاب النوادر الشواهد الداللية                                                :الفصل الرابع  
 

294 
 

  :روى  -5-31

رويت عليه أَروِي ريةً إذا استقَيت عليه، وبه : الراوية البعري الذي يستقَى عليه املاء، يقال

  2:قال رجل من طّئ أدرك اإلسالم. 1سميت الراوِية اليت عليه، وإنما هي املَزادةُ

هزنأَع طَافاص قَسرى موأَ إِنْ ر     اقِ اليت قَدالبِر نما املَطَرهادج.  

  3.رجل مرقَس ؛ أي استقَى، وروى مرقَس: قال أبو زيد

5-32- رجس:  

؛ أي اململوء، 5﴾ والْبحرِ الْمسجورِ ﴿: قال عز وجلّ. 4املسجور اململوء واملسجور الفارغ

  .7فيها قطرة؛ اي ذهب ماؤها فلم يبقى 6﴾ وإِذَا الْبِحار سجرت ﴿: وقوله تعاىل

  :وأنشدت: جاء يف النوادر قول أبو احلسن

    فَصبحت خضراَء في تسجِريِها

  

                                                           
، الصحاح، ص 165: ، األضداد، األنباري، ص200: ، األضداد، ابن السكيت، ص46األضداد، األصمعي، ص : ينظر -1

 ).روى( 480
 .265: ص النوادر،: ينظر -2
 .نفسه، الصفحة نفسها -3
، األضداد، ابن 127: ، األضداد، السجستاين، ص10: ، األضداد، األصمعي، ص54: األضداد، األنباري، ص: ينظر -4

 .519: ، الصحاح، ص)سجر( 4/346، اللسان، 168: السكيت، ص
 .6: سورة الطور، اآلية -5
 .6: سورة التكوير، اآلية -6
 .6/321الكشاف، : ينظر -7
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  .1االمتالَُء، يقال حبر مسجور ومسجر؛ أي مملوء غاية االمتالء: "التسجري"و

5-33- سحور:  

حالذيمن ذلك الس والفَطُور ور هلَيع رفْطوي بِه رحويقال هذا « : وقال أبو زيد. 2يتس

بِه رحسعليه ونت رفْطا أي ننورحا وسن3»الطّعام فَطُور.  

  :املعرب والدخيل  -6

اقتبست اللغة العربية كثريا من ألفاظ اللغات األجنبية عرب تارخيها الطويل وذلك بسبب 

الصوتية وطوعتها يف الغالب  عوامل االحتكاك اللغوي املختلفة، وقد أخضعتها العربية لقواعدها

ملقاييس أبنيتها وجرى ا االستعمال، حىت صارت هذه املفردات الدخيلة مبرور الزمن جزًءا من 

وظاهرة االقتباس هذه اصطلح عليها القدامى باملعرب والدخيل، على حني مساها . ثروا اللفظية

  .4احملدثون باالقتراض اللغوي أو االستعارة اللغوية

لقد تعددت املصطلحات اليت أطلقها العلماء على األلفاظ غري العربية كاملعرب والدخيل 

" املعرب"مصطلح " العني"واألعجمي، ويعد اخلليل أول من ذكر ذلك، فقد استعمل يف معجمه 

                                                           
 .258: النوادر، ص: ينظر -1
 .113: األضداد، السجستاين، ص: ينظر -2
 .546: النوادر، ص -3

  .163:الترادف يف اللغة، ص: ينظر -  4
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يف واحد وثالثني " الدخيل"وما اشتق من لفظه يف تسعة وثالثني موضعا، واستعمل مصطلح 

  .1ومجع بينهما يف ستة مواضع دون أن حيدد مفهومهماموضعا، 

، من غري أن "ما أعرب من األعجمية: "وأشار إىل هذا املصطلح أيضا تلميذه سيبويه يف باب

أعلم أنهم مما يغيرون من احلروف األعجمية ما ليس من حروفهم «: يضع شروطًا للتعريب، فقال

  . 2»بما مل يلحقوهالبتة، فربما أحلقوه ببناء كالمهم، ور

: أول من حدد ماهية مصطلح املعرب بشكل خمتصر، بقوله) ه393ت(ويعد اجلوهري 

عربته العرب وأَعربته : تقول. وتعريب االسم األعجمي، أن تتفوه به العرب على منهاجها«

  .3»أيضا

بابه، وأقدم  صاحب أول كتاب يف) ه540ت(أما من حيث التأليف فيعد اجلواليقي 

مصنف يف موضوعه لكنه مل يذكر الفرق بني املعرب والدخيل، ومل يذكر مصطلح الدخيل إالّ يف 

هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمت به العرب من الكالم « :وقال يف مقدمة كتابه. 4أربعة مواضع

، وذكرته والتابعني والصحابة )ص(األعجمي، ونطق به القرآن ايد، وورد يف أخبار الرسول 

                                                           
دراسة ومعجم، عبد العزيز ياسني، جملة آفاق الثقافة والتراث، مركز مجعة املاجد،  -املعرب والدخيل يف كتاب العني: ينظر -1

 .74: ، ص2002، 37اشرة، العدد ديب، السنة الع
 .4/303الكتاب،  -2
 .1/179الصحاح،  -3
 .7: ، ص1990، 1مقدمة حمقق كتاب املعرب للجواليقي، عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، ط: ينظر -4
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كما أشار إىل مصطلح املولد، وهو . 1»العرب يف أشعارها وأخبارها ليعرف الدخيل من الصريح

  .2ما نقل إىل العرب بعد انقضاء عصر االستشهاد

  :واجلدول التايل يوضح الفرق بني املعرب والدخيل واملولد كاآليت

 .هو اللفظ األجنيب الذي غيره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب :املعرب -

 .هو اللّفظ األجنيب الذي دخل العريب دون تغري كاألكسجني والتلفزيون :الدخيل -

  .3هو اللفظ الذي استعمله الناس قدميا بعد عصر الرواية :املولد -

  املثال  حدوثه  املعىن  اللفظ  

  الزجنبيل  املاضييف   ال يتغري  أجنيب  املعرب

  األكسجني والتلفزيون  يف املاضي حىت احلاضر  ال يتغري  أجنيب  الدخيل

  السيارة  يف املاضي حىت اآلن  يتغري  عريب  املولد

وخالصة القول إنّ الدخيل هو األجنيب، دخل اللغة العربية من مفردات، وما استعمله 

اللغة العربية من اللغات األعجمية سواء فصحاء العرب باسم املعرب، فيطلق على كلّ ما دخل إىل 

  .4أكان ذلك يف عصر االستشهاد أم بعده

                                                           
 .14: املعرب، اجلواليقي، ص -1
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -2
 .16: وآخرون، صاملعجم الوسيط، إبراهيم أنيس : ينظر -3
 .16: املعرب، اجلواليقي، ص: ينظر -4
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والعامل الرئيسي يف دخول هذه املفردات يرجع إىل اتصال العرب قبل اإلسالم وبعده باألمم 

وقد نتج عن ذلك، ظهور ألفاظ مل يكن للعرب وال للغتهم . ااورة، اتصاالً ماديا وثقافيا وسياسيا

ا من قبل، يف ميادين االقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة والعلوم والفلسفة، واآلداب عهد 

  .1والدين وخمتلف نواحي احلياة االجتماعية والسياسية

وكذلك صالت العرب ببالد فارس قبل اإلسالم، جعلت طائفة من مفردات اللغة الفارسية 

اللغة الفارسية اليت كانت معاصرة للعصر اجلاهلي  تنتقل إىل العربية، ومما جتدر اإلشارة إليه أنّ

وصدر اإلسالم هي اللغة الفهلوية وليست الفارسية احلديثة، ومن أهم ما اختلف فيه اللغتان هو أنّ 

  .3دورك بالفارسية دورق بالعربية: مثل2بعض الصيغ الفهلوية كانت تنتهي بكاف

  :يف شواهد النوادروالدخيل املعرب  -7

األلفاظ بألسنتها، وغيرت فيها بالزيادة أو النقصان واإلبدال يف األصوات، طوعت العرب 

وقد . ليجري حبسب أبنيتها، ويوافق أصواا، حىت يغدو على صورة شبيهة بصورة األلفاظ العربية

تلقف الشعراء والرجاز كثريا من هذه الكلمات، وأدخلوها يف أشعارهم وأراجيزهم، ومما ورد يف 

  :  در نذكركتاب النوا

                                                           
 .133: فقه اللغة، علي عبد الواحد وايف، ص: ينظر -1
 .31: املعرب، اجلواليقي، ص: ينظر -2
 .301: نفسه، ص: ينظر -3
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  :1الديوان -7-1

  :جاءت كلمة ديوان يف قول رجل من بين ضبة أنشده املفضل

  يخزِي فُالَنا وابنه فُالَنا    إِنَّ لسعدى عندنا ديوانا

دياوِين، : دواوِين مثل قرياط ودينار، ولَو كَانَ ديوان لَقَالُوا: والديوان مكسور، ولذلك قيل

والديوان بالكسر وال تكون . 2دوان: ديان، كما قالوا ديار، واألصل: الواحد، فقالواوألدغموا 

هو " الديو"و. بالفتح، وهي فارسية وتعين الشياطني أي كتاب يشبهون الشياطني يف نفاذهم

الديوان،  هو الدفتر الذي يكتب فيه أمساء اجليش وأهل العطاء وأول من دونَ: ، والديوان3الشيطان

  .4عمر رضي اهللا عنه

  :5دينار -7-2

قال أبو اهليثم، أصل دينار فَقُلبت إحدى النونينِ ياًء، ولذلك جمع على «: قال األزهري

وهو نظري ما دخلَ يف ): تنر(وقال يف مادة . 6»قيراط أَصلُه قراك، وديباج أصلُه دباج: دنانري مثل

  .7رب من كالم العجم مثل الديباج والدينار والسندس واإلستربق وما أشبههاكالم الع

                                                           
 .168: النوادر، ص -1
 .169: نفسه، صاملصدر : ينظر -2
 .117: الفارسية املعربة، ص، املفصل يف األلفاظ 317: املعرب، ص: ينظر -3
 ).دونَ( 4/520اللسان، : ينظر -4
 .169: النوادر، ص -5
 ).دنر( 4/416، اللسان، 14/93التهذيب،  -6
 .1/758، اجلمهرة، 14/270التهذيب، : ينظر -7
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وإن كان معربا ال تعرف له العرب امسا غريه فقد هو  والدينار فارسي معرب، وأصله دنار و

  .1ويف اللغة الفهلوية معناه العملة الذهبية. صار كالعريب

  :2خرديق -7-3

  :قال العذافر. 3وهو طعام يعمل شبيه باحلساء أو اخلزيرةاخلرديق أعجمي معرب،  و

  واشتر فَعجل خادما لَبِيقَا    وعجلْ بِشحمٍ نتخذْ خرديقَا

  .4مرقة الشحمِ بالتابل: املرقة: بالفارسية" اخلُرديق"و: قال أبو زيد

. الطعام مطلقا: ومعناه "خوردي"خورديك وهو بالفارسية احلديثة : واخلرديق أصله

  .xurtik(5) (خورتيك(لوية هوبالف

  :فردوس -7-4

  العرب تسمى املوضع هو البستان، كذلك جاء يف التفسري، و الفردوس أصله رومي عرب، و

   

                                                           
 .290: املعرب، ص: ينظر -1
 .171-170: النوادر، ص -2
، 1988، 2ي شري، دار العرب للبستاين، القاهرة، طية املعربة، السيد آدواأللفاظ الفارس. 275: املعرب، ص: ينظر -3

 .111: واملفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة، ص. 53:ص
 .171: النوادر، ص: ينظر -4
 .275: املعرب، ص). خرد(، 4/64اللسان، : ينظر -5
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الفردوس الوادي اخلصيب عند : هو عريب، قال ابن سيده: الفراء فردوسا، قال: الذي فيه كَرم

  :2قال النابغة اجلّعدي. 1العرب كالبستان

هِملَيو عدغي اِإللَه الَمفَس    ِالظِّالَل وِسِ ذَاتدروُء الفوفُي  

أَنثَ الفردوس على أنه اجلنة وإن كان املعروف التذكري، كما يقال الفردوس : قال أبو حامت

على معىن  3﴾ الْفردوس هم فيها خالدونَالَّذين يرِثُونَ  ﴿: األعلى، وجاء يف القرآن قوله تعاىل

البستان وال يسمى بذلك حىت يكون مملُوًءا بالشجر والنخلِ، يقال ": الفردوس: "قال ثعلب. اجلنة

التأنيث يف الفردوس أجود، وقد بين ذلك : وقال أبو احلسن. فَردست اجلَنةَ إذا مألا بالثمر

  .4ري يذْهب به إىل معىن البستانوالتذك: قال. القرآن

، ويف اآلشورية "Pardés" נציבותمن ألفاظ اجلنة يف العربية " Firdawas"وفردوس

"Pardisu"  5مبعىن احلديقة والبستان.  

                                                           
تاج اللغة وصحاح العربية : الصحاح). فردس( 878: الصحاح، ص). فردس( 6/163اللسان، . 470: املعرب، ص: ينظر-1

حممد حممد قاسر، أنس حممد الشامي، زكريا جابر أمحد، دار احلديث، القاهرة، دط، : مرتب ترتيب ألفبائي، اجلوهري، مراجعة
 .177: ، ص1987املصباح املنري، الفيومي، مكتبة لبنان، بريوت، دط، . 878: ، ص2009

 .231: بديوان النابغة اجلعدي، ص ، البيت220: النوادر، ص -2
 .11: سورة املؤمنون، اآلية -3
 .221-220: النوادر، ص: ينظر -4
، 2008، 1معجم مفردات املشترك السامي يف اللغة العربية، حازم علي كمال الدين، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط: ينظر -5

 .680: واملعجم الوسيط، ص .293:ص
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والسني يف آخره أداة الرفع وحبذفها ) براديسس(أنه معرب من اليونانية وأصله : والصواب

بناء اجلمع، فعدوه مجعا وقالوا للمفرد فردوس وأطلقها اليونانيون فصادف بناؤه ) براديس(يبقى 

  .1على حدائق ملوك فارس

  :2الدخريص -7-5

الدخريص أصله : من األرض والثوب والذرع، وقال غري واحد من اللغويني: الدخريض

  .3فارسي، وهو عند العرب البنيقة واللّبنة

  :وقد تكلمت به العرب، قال األعشى

افقَوهجِلْـد نعسوثَاالً يأَم ي    اارِصخيص الدضِ القَمري عف تا زِد4كَن  

". ترييز"وجاء يف كتاب األلفاظ الفارسية املعربة الدخريص بالتاء، بنيقَة الثوب تعريب 

 عة مثلثة تكون على جانيبوهي رق. يصة والدخرِص لغات فيهوالنخرصة، والنخريص والتخر

  .5القميص

   

                                                           
 .470: اجلواليقي، صاملعرب، : ينظر - 1
 .235: النوادر، ص -2
 363الصحاح،  .72: املصباح املنري، ص  .)دخرص( 4/306، اللسان، 7/655، والتهذيب، 297:املعرب، ص: ينظر -3

 ).دخر(مادة 
 .235: النوادر، ص -4
 .34: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -5
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  1:الغرانيق -7-6

قال . 2مجع غرنوق وغرنيق، وهو الشاب املمتلئ الناعم، وهو لفظ فارسي معرب: الغرانيق

  :األسود بن يعفُر النهشلي

  لداتي وشمن الناشئني الغرانِقَا    توتأَصبح بيضات اخلدور قد اجفَ

التام  الطويل  "الغرانِق"الفىت، ": الناشيء"أسنانه من الناس، ": لداته" كرِهت،": اجتوت"و

  .3احلسن الثياب

أي  "نيك"أي أبيض، و "غَرا"الغرنيق الشاب األبيض اجلميل، مركب من «: قال آدي شري

  .4»مجيل

  :لَّحالشف -7-7

الشفَة املسترخيها، واسع املنخرين العظيم الغليظُ : العظيم املسترخي، ويقال: لَّحالشف

، قال خداش بن زهير لَّحفَالش: الكَبرِ الشفتني، فأراد غلْظُ حرف شيء يقْبح ذكْره، ويقال لثمرِ

رِيامالع:  

لَعن شم بِكُم اَءتاليت ج رفَلَّحِم    ييى نسالَدلببِ أَهابِغِ اإلسا س5ه  

                                                           
 .232: النوادر، ص -1
 .236: األلفاظ الفارسية املعربة، صاملفصل يف : ينظر -2
 .232: النوادر، ص: ينظر -3
 .117: األلفاظ الفارسية املعربة، ص -4
 .605: ، الصحاح، ص179النوادر، ص : ينظر -5
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" األهلب"و: قال أبو زيد. 1معرب شفْلَج وهو بالسريانية الدارجة مثر الكَبر لَّحالشفو 

  .2الواحدة لصفة. هو اللَّصف: والكَبر .لَّحالشف :الكثري، ويقال لثمر الكَبر

  :الشراب -7-8

، حنو 3شرِب املاء جرعه، إنّ أصل هذه الكلمة فارسي وإن كان هلا مشتقات كثرية بالعربية

  :قول الراجز

  4لَيس بِريانَ والَ مواسِ    رب شرِيب لَك ذي حساسِ

  :وقال راجز آخر

  فَخلِّه حتى يبك بكَّه    إذا الشرِيب أَخذْته أَكَّه

املُولَع بِالشربِ، : فالشريب .الشريب الذي يشرب معه والذي يسقي إبله مع إبل صاحبه

  .5هنا الذي يسقي معكوهو 

ويوافقها " ماء"أي " آب"، ومن "شبعان"و " ووٍ"أي " شر"وشرِب كلمة مركبة من 

، "جرع: "، والعريب"Supen: "، واإلجنليزي"Saufen: "واجلرماين"Sorbere: "الالتيين

                                                           
 .101: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -1
 . 180 -179: النوادر، ص: ينظر - 2
 ,103: ، أللفاظ الفارسية املعربة، ص:ينظر -3
 .390-389،  والصفحة 480- 479: النوادر،ص: ينظر -4
 .117: ، املصباح املنري، ص588: ، الصحاح، ص477: ، املعجم الوسيط، ص)شرب( 493-1/487اللسان، : ينظر -5
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: مبعىن جف، ويف احلبشية" Sreb: "؛ أي جرع وشرِب، ويف السريانية"Grap: "والسنسكرييت

WLN "Saraba "لَعتواب عرج1مبعىن ت.  

7-9- مأْسالس:  

اختلف يف تعيني معناه، فقال البعض أنه شجر أسود، وآخرون أنه اآلبنوس وهو شجر تعمل 

: ويقال. ي، وجاء مبعىن الشيز وهو خشب أسود تتخذ منه األمشاط والقصاع وغريهاعصمنه ال

ى ويقال له اآلبنوس والسأسمالشيزوالش مرة. 2يزواستشهد أبو زيد بقول ض:  

  أَجرد كَالقَدحِ من السأْسمِ    ناهبتها الغنم علَى طَيعٍ

  .3وهو فرس لَين العنان طَوع، لكنه صلْب كَأَنه قدح من خشبِ اآلبنوسِ" طَيعٍ"فهو يشبه 

  .4"الكَمونْ امللوكي"معىن آخر و هو " آدي شري"وأفرد له 

7-10-  لْود:  

وقد  والظاهر أنه من موافقات اللغات. الدلْو ما يستقى به مثل دول معىن وقريب منه لفظا

ويف اآلشورية  "dêlí" דלי والعربية dawlàبالسريانية  ، والعربانية واليونانيةجاء بالسريانية 

dilutu  ولك: "، وهو"إناء"و" دلو"وكلها مبعىنول بالكردية و" دبالتركية، ودSitvla  ،بالرومية

                                                           
 .236: معجم مفردات املشترك السامي يف اللغة العربية، ص .64األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -1
 .91: ، األلفاظ الفارسية املعربة، ص)شيز( 7/229، اللسان، 254: النوادر، ص: ينظر -2
 .255: النوادر، ص: ينظر -3
 .91األلفاظ الفارسية املعربة، ص  -4
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ل أي الدلْو فمأخوذ من احلبشي طوأما الس". سطل"مأخوذ الكلمة العربية  Situlaومن الرومي 

Sagal1.  

  2:وجاء يف النوادر قول الراجز

الَتلِ دهن الَةد رييخ     يتليقَاتاتيا حهلْؤمو  

دالَة ودالً، : يقال أيضادلْو، وثالث أَدلٍ، ودالٌَء، و: يقال: ، مجعها دالً، قال أبو حامت"دالَةٌ"و

لو الصغريو الد3الَ مذكر، وهو الد.  

  :دغَلَ -7-11

هانغَلَ به خلَ دخول املُرِيب، وأَدخغَلَ دغْالً دغَلَ غتب يف الدغل. دغَلَ"و. وأَددخل يف " الد

والكلمة فارسية أخذته العرب وتصرفت فيه، ومعناه بالفارسية . اخل... األمر مفسد واشتباك النبت

ويقال يف «: قال أبو زيد. 4املكر واحليلة والفساد واملكَّار والزائف من الدرهم ومنه الكردي دغل

  .5»غلَةُ أيضا القوم يرِيدون خيانة اإلنسان أو عيبهالدا و. داغلَةٌ أي شر صدر فالن علَي دغَلٌ و

  :الدهدنُ -7-12

  :الباطل، قال الشاعر: نالدهدنُ والدهدري

                                                           
 .174: ومعجم مفردات املشترك السامي يف اللغة العربية، ص. 66: نفسه، ص: ينظر -1
 .258: النوادر، ص -2
 .76: املصباح املنري، ص. 298: املعجم الوسيط، ص. 380: الصحاح، ص. 258: النوادر، ص: ينظر -3
 ).دغل( 11/245اللسان، . 376: الصحاح، ص. 65األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
 .587: النوادر، ص -5
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  حتى يكُونَ مهرها دهدنا    لَأَجعلَن البنة عمرو فنا

. للرجل الكذوب" ودهدريهدهدرين : "ومنه قوهلم. 1"الباطلُ: الدهدنُّ: "قال أبو زيد

. ومعناه ذو عشرة قلوب واملراد به الرجل الكثري التقلُب" ده دلَه"والدهدن لغة فيه، ومها تقريب 

وأورد آدي شري أكثر من تفسري ملعىن . ، يضرب للكذّاب"دهدرين وسعد القني: "ويف املثل

  .2الفشل

اسم صوت تدعى به الناقة " ده"للباطل وللكذب، وودهدرين أيضا اسم فعل لبطَلَ كهيهات 

وحنوه؛ أي " لَبيك"من قوهلم در اللنب والتثنية فيه للتكثري كما يف " در"مثىن " درين"و. إىل ولدها

والدهدرين يطلق بالفارسية كما قلنا على الرجل عدمي الوفاء، . ألزم عملك فتنال خريا بعد خري

  .3قوالً يف كلّ دقيقة وحلظةكثري التقلب فكرا و

  :نونمنج -7-13

مبعىن " دوال"نون الدوالب اليت تديرها الدابة ليسقَى ا املاء، وهي كلمة مركبة من جاملن

  .4أي املاء" آب"اإلناء، ومن 

   

                                                           
 .1198 :والقاموس احمليط، ص. 388: والصحاح، ص. 67:األلفاظ الفارسية املعربة، ص. 243: النوادر، ص: ينظر -1
 .67:األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -2
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
 .65: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
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  :قال الشاعر

  غَربان يف جدولٍ منجنون    كَأَنَّ عيني وقد بانوين

وهو من الكلمات الفارسية الدخيلة، . 1الدوالب: املَنجنون: العباس قال أبو: قال أبو احلسن

  .2وهو على شكل الناعورة يبقى به املاء

  :السربال -7-14

" بال"أي فوق ومن " سر: "مركب من وأصل الكلمة ،"سروال"لباس وهو معروف، معرب 

  :عمرو بن ملقطو أنشد ،الِسروال، والسراويل: "وكلمة سربال فيها بالعربية. 3أي القامة

هيا لمهلَةَ مي اللَّيا لمهم    هيالبرس و لَيعى بِند4أَو  

" شلْ"مبعىن اإلزار وهو مركب من " شلْوار"أنّ السروال فارسي وأصله : وقال اجلواليقي

واجلواليقي يف تفسري معىن  شري يآدوهنا نالحظ اختالف بني . 5للنسبة" وار"مبعىن الفخذ الالحقة 

أقرب إىل احلقيقة، وقد وقع يف اللفظ املعرب قلب مكاين فقدمت  شري يآد"الكلمة ولعلّ تفسري 

  .6الراء على الالم وقلبت الشني سينا فأصبح سروال

                                                           
 .2/149اخلصائص، . 263-262: النوادر، ص: ينظر -1
 .42: املعرب، ص: ينظر -2
 .220، 124: عربة، صاملفصل يف األلفاظ الفارسية امل. 88: األلفاظ املعربة، ص: ينظر -3
 .267: النوادر، ص -4
 .391: املعرب، ص: ينظر -5
 .391: املعرب، ص: ينظر -6
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 يعرف ملغريها، و" فعويل"والسراويل يذكّر ويؤنث واجلمع السراويالت، وليس يف الكالم 

سراويل واحدة، وهي أعجمية أعرِبت فأشبهت من : قال سيبويه. 1فيها إالّ التأنيثاألصمعي 

وإن مسيت ا رجال مل ... كالمهم ما ال ينصرف يف معرفة وال نكرة، فهي مصروفة يف النكرة

  .2تصرفها، وكذلك إن حقرا اسم رجل ال تصرفها كما ال تصرف عناق اسم رجل

وسرويل وسراوِين، وسراويل وشروالِ، وبنوا منه أفعاالً منها سروال : وفيه بالعربية لغات

  .3سرولَ وتسرول وسربلَ وتسربلَ

7-15- زادقالر:  

      : قال الراجز

  قادزقَرِ الرب نفَّرِ موم.  

والرزداق لغة يف تعريب الرستاق، . 4ستاق و رزداقر: أراد الرستاق، يقال :قال أبو زيد

والرزتاق ). رسته: (السطر من النخل، والصف من الناس وهو معرب، وأصله فارسي: والرزدق

                                                           
العني، . 12/390التهذيب، . 536: الصحاح، ص. 1054: القاموس احمليط، ص). سرلَ( 11/334اللسان، : ينظر -1
7/242. 
 .3/227الكتاب، : ينظر -2
التهذيب، . 536: الصحاح، ص. 11/334اللسان، . 7/242والعني، . 88: ة، صاأللفاظ الفارسية املعرب: ينظر - 3

 .104: املصباح املنري، ص. 1014القاموس احمليط، . 12/396
 .391: النوادر، ص: ينظر -4
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والرستاق واحد، دخيل عربوه فأحلقوه بقرطاس، واجلمع الرساتيق وهي السواد، ويطلق على 

  :يادةموجاء يف شعر ابن  2»د وصوابه رزداقرستاق مولَّوقال بعضهم ال. 1البيوت اتمعة

  هالَّ استريت حنطَال بِالرستاقِ    تقُولُ خود ذَات طَرف براق

  .3مبعىن السواد

7-16- البنيرت:  

  .4ومعناه الغرور والعجب والتكبر" برتين"هو السيئ اخللق تعريب 

  :قال الشاعر

  مبرنتئًا كَاخلُزرِ املَرِيضِ    زيد لحيةَ العرِضِما بالُ 

  .5الغضبان الذي ال ينظر إىل أحد: واملربنتئ

   

                                                           
واملفصل يف األلفاظ . 9/399التهذيب، . 325:املعرب، ص. 440:، الصحاح، ص)رستق( 10/116اللسان، : ينظر -1

 .71: األلفاظ الفارسية املعربة، ص. 209، 38:املعربة، صالفارسية 
 .86: املصباح املنري، ص: ينظر -2
األلفاظ الفارسية املعربة، . 209-208، 38:املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة، ص). رستق(10/116اللسان، : ينظر -3

  .71:ص
 .18: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
 .392: النوادر، ص -5
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7-17- راملَه:  

 نب عاق وهو معردالص راملَه"ره1ومعناه احملبة واخللوص والعالقة" م قدويقال ص ،

ورهوهو الصداق واجلمع م ،قْتدوأَص ترهأخربين أبو العباس حممد بن : وقال أبو احلسن. 2وأَم

ال اختالف بني البصريني أنّ العرب تقول هو الصداق تكسر الصاد، وغري أهل البصرة : يزيد قال

اقداملرأة هي املشهورة الفصيحة. بفتح الصاد، الص ترهوأنشد لألعشى. قال وم :  

ورةهمم رغَي ةكُوحنمو    رأخاوهفَاد قَالُ لَهى ي  

قَتد3قال وأمهرت لغة وليست يف جودة أَص.  

دها أبو احلسن لغة: فأبو العباس عدكلمة فصيحة مشهورة يف حني ع ترهوهلا نظائر يف  ،م 

  .األجود هيأَصدقَت  و ،اللغات السامية

، ويف السريانية "móhãrá"، ويف األرامية נדוניה "móhar"يف العربية " مهر"وكلمة 

"mahar"4.  

   

                                                           
 .147: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -1
 .223: املصباح املنري، ص. 1102: الصحاح، ص). مهر( 5/184اللسان، : ينظر -2
 .75-69: ديوان األعشى، ص. 532: النوادر، ص: ينظر -3
 .371: معجم مفردات املشترك السامي يف اللغة العربية، ص: ينظر -4
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7-18.قوم:  

املُوق :س فوق اخلُفلْبغليظ ي ب، وقيل هو خفرعفارسي م ويف حديث عن عمر .1اخلف

  .أنه ملا قدم الشام عرضت له مخاضةٌ فرتل عن بعريه ونزع موقَيه: رضي اهللا عنه

وهو أيضا تعريب  2بالسريانية) موقا(بالفهلوية، ومنه ) mok" (موكَه"واملُوق تعريب 

  .3وهو باخلف بالفارسية، واملُوق واملُوقان لغتان فيه" املُوزج"، "موزه"

ماملُقَد واملَاق ،رخاملُؤ قواملُؤ ب أو مولّد، هو اخلفالفيومي معر هد4وقد ع.  

  :وأنشد أبو زيد المرأة أعرابية

  5أُم بِهِن وضح الطَّرِيق    الشيخ الطَوِيلُ املُوقيا أَيها 

  :لزندا .7-19

والزندة السفلى فيها ثقْب . الزند العود الذي تقْدح به النار وهو األعلى الذي يضرب به

  .6وهي األنس فإذا اجتمعا قيل زندان، أصلها فارسي

   

                                                           
 .925: القاموس احمليط، ص. 1104: ، الصحاح، ص)موق( 337-9/335سان، الل: ينظر -1
 .576: املعرب، ص: ينظر -2
 .263، 150: املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة، ص. 145: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -3
 .224: املصباح املنري، ص: ينظر -4
 .342: النوادر، ص -5
 .80: ارسية املعربة، صاأللفاظ الف: ينظر -6
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  1:وأورد أبو زيد قول القتال الكُالَبي

جِئُ بِهِما تانيبلَ اهللا صا قَاتي    ارِيا وملَه دنز نبِرِ مياهلُن 2أُم  

ضرب الزند مثال للرحم، والزند تستخرج منه » من زند لَها وارِي« وقوله : قال أبو حامت

  .3الواقد: النار، والوارِي

  :الداجِي .7-20

الدجِنة والدجنة والدجى "من الليايل املظلمة، و" الدجوجِي والدجيوج"و الدجةُ شدة الظلمة،

أَدجى وتدجى وادجوجى "و: أظلم) دجا يدجوادجوا(و. الظُلْمةُ والدنيا املظلمة" والدجبة والدخى

ظلم، والدجيج ومعناه الظلمة والليل امل" داج"كلّ ذلك راجع إىل أصل واحد فارسي وهو 

  .4األسود من كلّ شيء: والدجداج

  :رومي بن شريك الضبِي: وجاء يف قول الشاعر

بِه أْسِ الَحي الرطًا فمى شرفَإِنْ ت    اننفَي ناجِي اللَّود محأَس دعب نم  

                                                           
وعبادة أو عقيل بن العرندس، والقتال لَقَب غلب عليه : جاهلي وامسه عبد اهللا أو عبيد اهللا: اختلف يف امسه وعصره، فقيل -1

ر الراعي وقطع البغدادي يف اخلزانة بأنه إسالمي امسه عبد اهللا بن جميب بن كالب، كان يف الدولة املروانية يف عص. لتمرده وفتكه
وكان شجاعا شاعرا، وكان يف دناَءة النفس كاحلطيئة، وكانت عشريته تبغضه لكثرة جثاياته، وما يلحقُها من . والفرزدق وجرير

. 9/112اخلزانة، : ينظر. وأورد له صاحب كتاب اللصوص جنايات كثرية، وله فيها أشعار. أداه، وال متنعه من مكروه يلحقه
 .167: دي، صاملؤتلف لآلم

 .57: ، ص1989أمحد بن عباس، دار الثقافة، بريوت، دط، : ديوان، قتال الكُاليب، تح -2
 .190 :النوادر، ص: ينظر -3
 ).دجج( 2/265اللسان، . 360:الصحاح، ص. 60: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
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  .1شديد السواد": وداجِي اللون"

  :األسطوانة  .7-21

وتصرف فيها العرب " stún"الفارسية الدخيلة، وهي من الفهلوية األسطوانة من الكلمات 

  .2ألا تبدأ بسكون فأزالوه بزيادة مهزة متحركة

ومنه التركي " أستون"الدعامة وقوائم الدابة معرب : واُألسطُوانَ. 3واألسطوانة واألصطُوانةُ

  .4العنق أو املرتفع ومنه مأخوذ األسطوان مبعىن اجلمل الطويل" سيتون"والكُّردي 

7-22.  احلاَءرب:  

. 5، أي حافظ الشمس"خربا"احلرباَء جنس من العظَاء، فارسية معربة، وأصلها بالفارسية 

أي " بان"بالفارسية أي الشمس ومن " خر"وهي مركبة من " خربان"أنّ اللفظة : شري يآدوقال 

  .6حافظ ومترقب

، يريدون انتصب احلرباء يف »إذا طلعت اجلَوزاء انتصب العود يف احلرباَء«: وجاء يف النوادر

  العود وذلك من شدة احلر، وذلك أنّ احلرباء ينتصب على احلجارة، وعلى أجذَالِ الشجر، يستقبل 

                                                           
 .192: النوادر، ص -1
 .81، 35: املعرب، ص: ينظر -2
 .481: النوادر، ص: ينظر -3
 .11: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
 .263: املعرب، ص: ينظر -5
 .50: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -6
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  .1الشمس، فإذا زالت زال معها مقابال هلا

  :الشئذارة  .7-23

أي " شيهه"وتعين الفاحش والنمام املُفِْسد وهي مركبة من " الشهدارة"وهي بالفارسية 

الفاحش، قال بعضهم الشنذارة بالنون القيوم، : والشئذارة مهموز. 2أي صاحب" ذار"صهِيل ومن 

  : وأنشد

سقَاعتةٌ مئْذَارش بِهِم وقسي    نيلَع نيحاليقِ الصدص ود3ع.  

أي سرعة ومن " شب"ورجل شنذارة أي غيور، وبالفارسية شبذارة أي رجل غيور من 

  .4أي صاحب" ذار"

7-24.  ارِقمالن:  

معناه : وقال. النرمق فارسي معرب ألنه ليس يف الكالم كلمة صدرها نون أصلية وثانيها راء

  .5اللَين الناعم: نرم وهو اجلَيد، وقال غريه

   

                                                           
 ).حرب( 1/307اللسان، . 409: النوادر، ص: ينظر -1
 .103: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -2
 ).شنذر( 4/431: واللسان. 589: النوادر، ص: ينظر -3
 .97: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
 .925: القاموس احمليط، ص. 609: املعرب، ص. 9/417التهذيب، ). نرمق( 10/352اللسان، : ينظر -5
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  :بن العجاج بةرؤ: قال

    قَامرون طَاالً لَهأَخ د1أَع  

ومعناه اللّني " نرم"وأصل الكلمة بالفارسية احلديثة  2وأراد بالنرمق الثياب اللينة البيضاء 

النرمق اللّني الناعم «: شري يآدقال . 3واللفظ معرب من الصيغة الفهلوية املنتهية بالكاف. الناعم

  .4»نرمه ومنه الكردي نرمتعريب 

التينية بتقدمي امليم على الراء فهو بال" نمر"صيغته القدمية " نرم"هذا واللفظ الفارسي 

)namra(قرمبيس بن شيحان5، ومن هذه الصيغة جاء نقال ع ،:  

جِدسلِ ملْ إىل أَهجرومل ت أَذَاك     اهلَيع وججرح لَيبِرِحارِقمالن  

ارِقمالِ: والنحعلى الر حطْرو وردت يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل6ما ت ، : ﴿  ارِقمنو

والنمرق والنمرقَة فُسرت . 8ويف الوسائد، وقيل وِسادة صغرية. والنمارق والنمرق 7﴾مصفُوفَةٌ

                                                           
النشر، الكويت، الورد الربوسي، دار ابن قتبة للطباعة و: جمموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة، اعتىن به: ينظر -1

 . أَجر مكان خز، خطالً مكان نرمقَا: باختالف يف رواية الرحز. 109: دط، دت، ص
 .  316، ص2009دراسة داللية، هيفاء يونس الشريف، رسالة دكتوراه، جامعة اخلليل،  -شواهد رؤبة يف لسان العرب: ينظر -2
 .610: املعرب، ص: ينظر -3
 .152: املعربة، ص األلفاظ الفارسية -4
 .610: املعرب، ص: ينظر -5
 .210: النوادر، ص -6
 .15: سورة الغاشية، اآلية-7
 .1170: الصحاح، ص. 610: املعرب، ص. 3/258معاين القرآن، الفراء، : ينظر -8
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وهو يطلق " نِرماك"الطنفسة فوق الرحل مأخوذة من  بالوسادة الصغرية يتكَأُ عليها أو املثرية أو

  .1على كلّ شيء لين ناعم لصيف

7-25.  اجلَأْب:  

افاحلمار الغليظ مطلقا أو كلّ ج 2الغليظ ومعناه احلمار) كَپ(غليظ تعريب  اجلَأْب .

  3:وأنشد أبو زيد

رطعقِ املدا كَمأْبج نرِبضي    افشتلَ انوالب فشنست ذُوراملَع  

  

  .4وهو الغليظ من احلُمرِ: يضربن جأْبا فإنما عنى أتنا، واجلَأْب الفَحلُ: قال أبو احلسن

7-26.  زاجلَر:  

وهو ضرب من األسلحة على شكل عمود من ) كرز(اجلُراز السيف املاضي مشتق من 

  .6»الضريبةوسيف جراز إذا استوىف « : قال أبو زيد. 5حديد وهو معرب

   

                                                           
 .154: األلفاظ الفارسية املعربة، ص -1
 .37: نفسه، ص -2
 .156-155: يز العرب، ص، والبيت يف أراج571-570: النوادر، ص -3
 .11/221التهذيب، . 157:ص الصحاح، .)جأب( 1/248واللسان،  .571: النوادر، ص: ينظر -4
 .40: األلفاظ الفارسية املعربة، ص -5
 .175: الصحاح، ص). جرز( 5/317اللسان، . 474: النوادر، ص -6
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  :الدوكَة .7-27

ركَة؛ أي يف شويقال وقع يف دوكة وب ،روهي كلمة فارسية مبعىن الشر 1الدوكة الش ،

  .2حبذف الشطر األخري منه) دوكومشال(واخلصومة تعريب 

7-28.  اببالي:  

املعطّل القَفْر واملُقْفر، " اخلَرِب"ومعناه " يباب" ارسية منف ،اليباب أرض يباب أي خراب

احلوض الذي ليس فيه شيء، : وجاء يف النوادر اليباب. 3وقالوا فيه يبب" يبان"ويرادفه التركي 

  :واليباب أيضا اخلَراب، وأنشد أبو زيد قول الشاعر

اببا يهضوحو تدرو قَد     سا لَيهكَأَناببا أَر4لَه.  

7-29. باألس:  

  6:وجاء يف النوادر قول خداش بن زهري العامري. 5)لسب(األسب شعر الركْب تعريب 

  .7لَدى نسيبيها سابِغُ اِإلسبِ أَهلَبا    لَعمر اليت جاَءت بِكُم من شفلَّحِ

                                                           
 406: نفسه، ص: ينظر -1
 ).دوك( 10/430اللسان، ). دوك( 394: الصحاح، ص. 69: األلفاظ الفارسية املعربة، ص -2
 ).يبب( 1275: الصحاح، ص). يبب( 1/805واللسان، . 160: نفسه، ص: ينظر -3
 .245: النوادر، ص: ينظر -4
 .86األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -5
له أثره ومكانته يف بين عامر، وقد كان له خطره ، شاعر جاهلي من الشعراء الفرسان، خداش بن زهري بن ربيعة العامريهو  -6

. 177:النوادر، ص: ينظر. يف أيام العرب يف اجلاهلية ويف حروب الفجار بني بين عامر وقريش، عده أبو زيد شاعر جاهلي
 .39، 21:، طبقات الشعراء، ص2/148صابة، اإل
 .58:، ص1986، )ط.د(مع اللغة العربية، دمشق، حيىي اجلبوري، مطبوعات جم: خداش بن زهري العامري، صنعت: ديوان -7
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  .1الشعر األسته، قيل شعر الفرج: واإلسب

  :البهنانة  .7-30

وهو نوع من القرود، يقال له بالتركية " يهنانه"البهنانةُ املرأة الضحاكة اخلفيفة الروح تعريب 

، وقال أبو )شاعر جاهلي(وجاء يف النوادر، قول غامان بن كعب بن عمرو بن سعد . 2"يوزينه"

  :- عامان - العباس هو

قتأَب ولَم انهب أَالَ قَالَت    َال و تمعن يمعالن يطُ بِكل3ي  

أُخذَ من " بهان"وأُخبِرت عن ابن األعرايب أنّ « : اسم امرأة، قال أبو احلسن" بِهان"و

هوهي العظيمة اخللق الناعمت ،ةاننهبة الريح السمحة اللّينة يف عملها ومنطقها. 4»ب5وقيل الطي.  

  :صيق  .7-31

: صيقة ومجعها: الغبار اجلائل يف اهلواء، ويقال: أيضاالصيق الريح وأصله نبطي زيقَا، وهو 

قيوأنشد ابن األعرايب. 6ص:  

  .فَوقي تأَجلُ كَالظُّالَلَة    كَي كُلَ يومٍ صيقَةٌ

                                                           
 ).أسب( 1/163، اللسان، 179: النوادر، ص: ينظر -1
 .30: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -2
 .175: النوادر، ص: ينظر -3
 .176: نفسه، صاملصدر  -4
 ).ن( 1/647اللسان،  -5
 ).قصي( 10/208اللسان، . 420-419: املعرب، ص: ينظر -6
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  : قال رؤبة

    قيونَ الصنجضِ ماَألر برت كْنزن1ي  

رحيه املنتنةُ خاصة ومن كلّ : صيقُه"وما أنتن صيق فُالَن، : ويقال«: وقال أبو زيد

  .3هي كلمة معربة، أصلها زِيقَا بالعربانية، والصيق الصوت أيضا: وقال بعضهم. 2»الدواب

7-32. سالغ: 

 ، واجلمع أَغْساس وغساس4ومعناه اَألعوج) كَثْ(الضعيف واللّئيم من الرجال تعريب 

  :، قال أبو زيد5والغسس الضعفاء يف آرائهم وعقوهلم. وغُسوس

   6أَضعف شيٍء منةً ونفْسا    لَومت عنهن غُالَما غُسا

  :فَاثُور  .7-33

الفاثور الطست أو الطشتخان أو اخلوان من رخام أو فضة أو ذهب وقرص الشمس 

والظاهر أنّ الكلمة . ما صفح من ذهب وفضة أو حناسوهو كل ) پتر(والناجود والباطية تعريب 

  . 7قمية األصل ومعناها املائدة والطبرا

                                                           
 .106: ديوان رؤبة، ص -1
 .335: النوادر، ص -2
 .667: الصحاح، ص). صيق( 10/208اللسان، . 9/222التهذيب، : ينظر -3
 .116: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -4
 ).غَسس( 10/154اللسان، : ينظر -5
 .162: النوادر، ص -6
 .117: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -7
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  :الطائي وأنشد أبو زيد حلامت

هزِيننِ ييا كَفَاثُورِ اللُّجرحنو     اظَّمنا مذْرشو اقُوتي قَّدوت  

  .1الفضة: اخلوان، اللجني: والفاثور

  :الصرد  .7-34

صرِد صردا : فارسي معرب، وهو الرب وهو أيضا سرد بالكردية، وقالت فيه العربالصرد 

رة والصرِداد والصرصرِد واملود والصوالُر ارِدووالص در2وص.  

البحث اخلالص، : الصرد. 3صرد شربِه؛ أي قطعه: رب دون الري، يقالشوالتصريد 

درب: والصفارسي معر ،درخالف اجلروم: والصرود من البالد. الب . رِدجل فهو صالر رِدوص

ادرصا: ومرِيعس درقال أبو زيد .جيد الب :مثله درا والص4يقال شربت ماًء خالص.  

  :عطش .7-35

والكردي " sitis"معىن وقريب منه لفظًا ويرادف الالتيين " تش"العطش خالف الري مثل 

  .5"تهِن"أو " يت"

                                                           
 .5/44اللسان، . 356: النوادر، ص: ينظر -1
 .229، 132: املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة، ص. 107: األلفاظ الفارسية املعربة، ص. 420: املعرب، ص: ينظر -2
 ).صرد( 640: الصحاح، ص). صرد( 12/139التهذيب، ). صرد( 249-3/248اللسان، : ينظر -3
 .531: النوادر، ص: ينظر -4
 .288: النوادر، ص. 115: األلفاظ الفارسية املعربة، ص: ينظر -5
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هم عمل استعارت العرب مثل هذه األلفاظ الدخيلة ويف وس: قد يتبادر إىل األذهان سؤال وهو

االستغناء عنها لتوافر ما يقابلها يف لغتهم من حيث املعىن والداللة؟ ميكننا القول أنّ اللغة يف حياا 

على خالف ذلك، ألنّ العرب قد  وتطورها ال ختضع هلذه النظرية العقلية، فالواقع اللغوي يدلّ

يف غىن عنها وذلك بسبب خفّة اللفظ املستعار وسهولة نطقه بالقياس إىل  مأخذوا ألفاظًا وه

  .املرادف العريب أو بسبب جدته وطرافته



 

 

  ةـامتـخ
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  :خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن إمجاهلا يف ما يلي

 ىلإتتمثل أمهية الكتاب يف أنه سجل لنا خطوة من اخلطوات األوىل يف طريق الوصول  -1

املعاجم اللّغوية، وأوصل إلينا جمموعة من الشعر والرجز لشعراء مشهورين ال جندها يف دواوينهم 

ال  اليتأشعارهم واملطبوعة اليت بني أيدينا، واحتفظ الكتاب مبجموعة من أمساء الشعراء املغمورين 

 .لشعراءفيها بعض هؤالء ا حدد العصور اليت عاش كماألخرى، جندها يف غريه من املصادر ا

أهم ما يالحظ على الكتاب أنّ أبا زيد مل ميحضه للنوادر وإن مساه ا، ذلك أنّ النادر  -2

إالّ أنّ . يف اللغة هو الساقط، وما سقط شذّ عن اجلمهور، وذا املعىن ينبغي أن تكون نوادر الكالم

وسع مدلول  و الذي وجدناه يف كتاب أيب زيد غري هذا، فقد جتوز املؤلف يف فهم نوادر اللغة،

يف االستعمال وكان معدودا يف بابه، وذا وضع أبو  اللفظة لتشمل ما شذّ عن القياس، وما قلّ

 . زيد مصطلحا جديدا للنوادر، أخذ به من جاء بعده ممن ألف يف هذا الفن

اليت وردت يف كتابه  - صوتية صرفية حنوية داللية -مل يفرد أبو زيد للمسائل اللّغوية -3

مستقلة، على غرار من ألفوا يف زمانه كالكتاب مثال القائم على التبويب احملكم الدقيق، وقد أبواب 

  .يرجع ذلك إىل أنّ حلقات دروسه كان يتناول فيها ضروبا خمتلفة من العلوم

متيز أبو زيد البصري ببعده عن العصبية، فقد أخذ عن الكوفيني وتردد على حلقات  -4

  .خها املفضل الضبي، وصرح بالرواية عنه يف مقدمة كتابه النوادرشي يدي مساجدها وتتلمذ على
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األخذ عن الكوفيني ولكنه تعدى ذلك إىل التأثر  عند حد إليهمل يتوقف األمر بالنسبة   -5

، وظهر ذلك أحيانا يف تطبيقه القياس على ما مسي بالشاذ والنادر يف ذهب الكويفاملنهجي بامل

 . أصوهلم البصريني وخارجاً عنذلك اجتاهه النحوي خمالفا ب

كشفت املعاجلات النحوية اليت قدمها أبو زيد يف أرجاء كتابه عن ثقافته النحوية   -6

كانت معظم املواد النحوية وليدة وقوفه  قوانني القياس النحوي الفصيح، إذالواسعة، وعن درايته ب

  .أمام نصوص شعرية خرجت على القياس النحوي املطرد

يف تعليالته النحوية صورة مشرقة للنحو العريب هي تلك الصورة النقية قدم أبو زيد   -7

اخلالية من شوائب الفلسفة واملنطق، واالسترسال يف التعليل وصوالً إىل علل ثوان وثوالث، فانتمت 

إىل روح اللغة و واقعها املستعمل، النابع من اللسان العريب الفصيح، تدعمه يف ذلك  التعليالت

 .املتنوعة بتنوع قبائلهاواسعة، ومعرفة دقيقة بلغات العرب فة لغوية ثقا

كانت نظرته إىل النصوص الشعرية نظرة تقوميية، فكان مهّه األول هو سحب ما كان   -8

خارج القياس النحوي إىل دائرة القياس تلك، معتمدا يف ذلك على أدواته اللّغوية والعقلية، اليت 

  .عندهماكتسبها من مساعه الفصيح ومن شيوخه الذين درس 

إىل الفروق اللغوية بني هد املتنوعة للشوامن خالل شرحه  يعرض أبو زيد كانلقد  -9

 ،وفكّه ، وقواعد اإلدغاماإلبدالالقوانني الصوتية اليت تتعلق مبخارج احلروف وبعض األلفاظ، و

 .وغري ذلك اهلمز والتخفيف،و



 خامتة
 

326 
 

عن غريه من علماء  - يف النحو والصرف خاصة -انفرد أبو زيد بآراء متيز ا -10

، فقد عده بعض اللغويني شاذ، إالّ أنه قال مل يكثر "ابن"تصغري اجلمع يف  :املدرستني منها

وهو اسم أجري جمرى املصدر فال جيوز تثنيته فقالوا  "اءانوس"على " سواء"وتثنية  .استعماله

 .عها عن بعض العربو دليله يف ذلك أنه مس" سواءان" وقال فيه أبو زيد ،"سيان:"فيه

األلفاظ النادرة الواردة فيها ما هي إال أمناط ب النوادر جيد أن االناظر يف كتإنّ  -11

استعمالية للهجات قبائل متعددة، قد خالفت ما قدمه علماء اللغة من وصف للعربية الفصيحة، 

وليس شرطاً أن تكون هذه القبائل مغمورة، فقد تكون من القبائل العربية املشهورة اليت أخذت 

     .خلا ...وطيئ متيم، وأسد، وقيس، وهذيل،: عنها اللغة، حنو

اللهجية اليت تنحرف عن العربية  ا على حصر األمناطصيحرأبو زيد قد كان ل -12

ب النوادر مصدراً مهماً لدراسة اللهجات العربية القدمية؛ إذ توجد فيها االفصيحة، مما جعل كت

دنا أصحاا، فإذا فَقْعزو اللهجات إىل يكثرياً ما  ومادة خصبة هلذا احلقل من الدرس اللغوي، فه

 قال فالن من متيم أو فالن اهلذيل،: هذا العزو وجدناه يف حتديده لقبيلة الشاعر، حيث يقول مثالً

 .خلا...أو راجز من حمير 

صالُ اتهو ومما يعطي البحث يف الظواهر اللهجية الواردة يف كتاب النوادر قيمة عالية  -13

أبا زيد قد  أنّ ناجات؛ إذ جند عبارات سيقت يف الكتاب تشعربالناطقني ذه الله ايزيد شخص وأب

سمعت أعرابياً من بين متيم : اتصل اتصاالً مباشراً بِمتكلِّمي اللهجة اليت يشري إليها، ومن ذلك قوله

 ...سمعت بعض العجالنيني يقول: يقول، وقوله
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زخر الكتاب بأمثلة كثرية مما شذّ عن القياس، وما غرب وقلّ يف االستعمال، ومما  لقد -14

. ذلك وغري املعرب والدخيلترادف، ولتفرق من ألفاظ الظواهر اللغوية، كاملشترك، واألضداد، وا

ة ا ال ينطبق عليها مفهوم الندرة لديه، فلم خترج عن القياس، وهي كثريعلى أنه أورد أيضا ألفاظً

ومهما يكن من أمر فإنّ كلّ ذلك يعطينا صورة طغيان اللغة وموضوعاا على . االستعمال

 .الكتاب، وذلك أمر طبيعي ألنّ البحث يف النوادر اللغوية من صميم حبوث اللغة

جهد املقلّ، وإنّ البضاعة مزجاة، ولكن : قولأصفحات هذا البحث  وقبل طي إنّ اجلهد

ولوال   .العلم واملعرفةقبول، والبحث هو نزهة الفكر سيما إذا كان لطلب العذر عند كرام الناس م

ر وال للرتهة أن تتمفالشكر لك أستاذي الكرمي موصول أستاذنا الفاضل ما كان للعقل أن يتنو ،

 .ومن ال يشكر أهل الشكر ال يشكر اهللا تعاىل

 



  ارســالفه

 .القرآنية شواهدفهرس ال -
 فهرس شواهد األمثال -
 .الشعرية الشواهدفهرس  -
 .فهرس األعالم املترجم هلم -
 .قائمة املصادر واملراجع -
 .فهرس املوضوعات -
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  القرآنية الشواهدفهرس 

  الصفحة  رقمها  اآلية الكرمية  السورة

  

  البقرة

  

  279  16  ﴾اهلُدى أُولئك الَّذين اشتروا الضلَالَة ب﴿

  261  60  ﴾...فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا ...﴿

﴿ لَتخ ةٌ قَدأُم لْك237  134  ﴾...ت  

  209  37  ﴾...أَنى لَك هذَا ...﴿  آل عمران

﴿ كلَأه نتَ موِإذْ غَد115  121  ﴾...و  

  212  119  ﴾...ضوا عنهرضي اللَّه عنهم ور ...﴿  املائدة

  

  يوسف

  

﴿ لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمبا أُنأَن ةأُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذ237  45 ﴾و  

-176- 70  82 ﴾واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها﴿
183  

  250  85  ﴾...حتى تكُونَ حرضا ...﴿

  127  35  ﴾...أُكُلُها دائم وظلُّها ...﴿  عدالر

  236  120 ﴾...إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للَّه حنِيفًا ﴿  النحل

  246  8 ﴾وإِنا لَجاعلُونَ ما علَيها صعيدا جرزا ﴿  الكهف

 
  مرمي

  

  276  82  ﴾ويكُونونَ علَيهِم ضدا ... ﴿

  178  67 ﴾م يك شيئًاولَ﴿

  180  75 ﴾قُلْ من كَانَ في الضلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا﴿ 

  طه

  

  292  15  ﴾...إِنَّ الساعةَ َآتيةٌ أَكَاد أُخفيها ﴿

  236  107 ﴾لَا ترى فيها عوجا ولَا أَمتا  ﴿

  301-163  11 ﴾ لْفردوس هم فيها خالدونَالَّذين يرِثُونَ ا ﴿  املؤمنون
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  46  20  ﴾...إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ...﴿  الفرقان

  237  23 ﴾...ولَما ورد ماَء مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ﴿  القصص

  225  30  ﴾...فَبِما كَسبت أَيديكُموما أَصابكُم من مصيبة  ﴿  الشورى

 
  الطور

  294  6 ﴾ والْبحرِ الْمسجورِ ﴿

  235  21 ﴾...وما أَلَتناهم من عملهِم من شيٍء ...﴿

  261  66 ﴾ فيهِما عينان نضاختان ﴿  الرمحن

  126  14  ﴾...تجرِي بِأَعينِنا ﴿  القلم

  249  25  ﴾دوا علَى حرد قَادرِينوغَ ﴿  القلم

  251  36 ﴾عطَاًء حسابا ...﴿  النبأ

  294  6 ﴾ وإِذَا الْبِحار سجرت ﴿  التكوير

  218  2-1  ﴾ ما الْحاقَّةُ) 1(الْحاقَّةُ  ﴿  احلاقة

  223  29 ﴾هلَك عني سلْطَانِيه﴿  احلاقة

  243  03 ﴾نا ما اتخذَ صاحبةً ولَا ولَداوأَنه تعالَى جد رب ﴿  اجلن

  227  1  ﴾ لَا أُقِْسم بِيومِ الْقيامة ﴿  القيامة

  127  41  ﴾ ...إِنَّ الْمتقني في ظلَالٍ ﴿  املرسالت

  316  15 ﴾ ونمارِق مصفُوفَةٌ ﴿  الغاشية

  187  11 ﴾وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى﴿  الليل

  151  15 ﴾لَنسفَعن بِالناصية  ...﴿  العلق

  218  2-1  ﴾ما الْقَارِعةُ ) 1(الْقَارِعةُ  ﴿  القارعة

  255-184  4 ﴾ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ﴿  الفيل

  51  2-1  ﴾قُل أَعوذُ بِرب النات، ملك النّات﴿  الناس



331 
 

  فهرس شواهد األمثال
  الصفحة  الاألمث

» اركْض املُعلِ بالراخلَي ق175  » أَح  
» يكا لَف169  »فَاه  

 »ا لَهولَع 215  »لَع  
  51  »مازالَ علَى است الدهرِ «

  317  »وسيف جراز إذا استوىف الضريبة« 
  290  »إذا طلعت اجلوزاء انتصبت العود يف احلرباء«
  144  »اللَّتيا والَّتي«
»ةزرانِئَةٌ إِالَّ بِجى شضر247  »الَ ت  
» بِر نا مر239  »ال يعرفن ه  
»اقبنيل بِقنرخ30  »م  
» زب ز240  »من ع  
»لَك سرخي إِذْ الَ مسرخت فْس274  »يا ن  
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  الشعرية الشواهدفهرس 
  الصفحة  األبيات الشعرية  احلرف
  103  والَ أُرِيد الشر إالَّ أَنْ تأَاْ    اخلَيرِ خيرات وإِنْ شرا فَأَاْبِ اهلمزة

  157 لَيس الرجالُ وإِنْ سووا بِأَسواِء   هالَّ كَوصلِ ابن عارٍ تواصلُنِـي  اهلمزة

  15  رغَـبلَا و لَا فيه أَ   لَست للنحوِ جِئْتكُم 

    أَبد الدهرِ يضـرب   أَنا مالـي و لامرِئ الباء
 أْنِـهشا لـديلِّ زخ   بذْهاَء يا شثُ ميح    

  209  علَبفيه كَما عسلَ الطَّرِيق الثَّ    لَدنٌ بِهز الكَف يعِسلُ متنه الباء

فَلَم يستجِبه عند ذَاك مجِيب   وداعٍ دعا هلْ من مجِيبٍ إِلَى النـدى الباء  213  

لَعلَّ أَبا املغوارِ منك قَرِيـب   فَقُلْت ادع أَخرى وارفَع الصوت دعوةً     
  201  .والَ يرى مثْلَها عجم والَ عرب    اديار ميةَ إِذْ مي تساعفُن الباء

  181  و يعرِض دونَ أَبعده خطُوب    يرجي العبد ما إِنْ الَ يالَقِّي الباء

  243  وبِاَألشقَين ما كَان العقَاب    وقَاهم جدهم ببنِي أَبِيهِم الباء

  318  كَأَنها لَيس لَها أَربـاب    ضها يبـابقَد وردت وحو الباء

  292  خفَاهن ودق من عشي مجلِّبِ     خفَاهن من أَنفَاقهِن كَأَنما الباء

  156  يرتج أَلْياه ارتجاج الوطْبِ    الباء

  318-303  لَدى نسييِها سابِغِ اإلسبِ أَهلبا    حِلَعمر اليت جاَءت بِكُم من شفَلَّ الباء

  252  علَيه عقيقَته أَحسبا    أَيا هند الَ تنكحي بوهةً الباء

  269  حولَ البيوت أَحذف الكالَبا    لَم أَكُن هردبةَ وجابا الباء
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  104  وقُولي إِنْ أَصبت لَقَد أَصابا    تاباأَقلِّي اللَّوم عاذلَ والع الباء

  105  أَقلِّي اللَّوم عاذلَ والعتابا    الباء

عرج الضباعِ تبارِي اُألسد والذِّئَبا   أَمسوا لَمذْعورة اَألروى إِذَا فَزعها الباء  128  

  118  فَعن أَية ما شئْتم فَتنكَّبوا    متمهما إِبِالَن فيهِما ما عل الباء

  - 71-5  بسلٌ علَيك مالَمتنِي وعتابِي     بكَرت تلُومك بعد وهنٍ في الندى الباء
  278-240  و كَفَاك من ابة علَي وعابِ   أَأَصرها وبني عمي ســاغب 

  88  أَودى بِنعلَيّ وسربالية    ا لي اللَّيلَة مهما ليهمهم التاء

  55  ق وال ينفع الكثري اخلبيت    ينفع الطيب القليل من الرز التاء
    ولَو حك أنفَه املُستميت   ولكُلِّ من رزقَه ما قَضى اهللا 

  150  فَعن ثَوبِي شمالَتتر    ربما أَوفَيت في علَمِ التاء

  319  فَـوقي تأَجلُ كَـالظُّالَلَـة    كَي كُـلَ يومٍ صيقَـةٌ التاء

  187  إِذَا علَنتها أَنفُس تردت    بعد اللَّتيا واللُّتيا فاللُّتيا والّتي التاء

ها أَنفُس تردتإِذَا علَت   بعد اللُّتيـا والّتـي التاء  144  

  94  كالَنا عالم بِالتّرهات    أُرِي عيني ما لَم ترأَياه التاء

  49  عمرو بن يربوعِ شرار النات    يا قَبح اهللا بينِ السعالَت  التاء

اتالَ أَكْيفَّاِء وأَع رغَي  
والَ أَكْيات غَير أَعفَّاِء التاء     ياتيا حهلْؤمي ولَت290  قَات  

 الَتالق نم ا قَلْتهكَأَن   

  142  تيدد أَبينوها اَألصاغر خلَّيس    زعمت تماضر أَنينِ إِما أَمت التاء

  306  تيقَاتلتي وملْؤها حيا    خير دالَةٌ نهلِ دالَلِّي التاء
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ولَقَد رأَيت ثَأَى العشرية بينها التاء   يا والّتيا اللَّتانِيهج تولَفَي  144  

  57  فَالَ يزالُ شاحج يأْتيك بِج    يا رب إِنْ كُنت قَبِلت حجتج  جيم

  جتزي وفْرني اتهن رأَقَم    
  280  ولَم ندع لسارِحٍ مراحا    ك اجلَحجاحا             نحن قَتلْنا املَل  احلاء

  242  ولَم ندع لسارِحٍ صراحا    نحن قَتلْنا املَلك اجلحجاحا احلاء

  161  وإِنْ رِيَء بِاَألخالَقِ منك صدود    وما ذَاك من أَالَّ تكُونِي حبِيبةَ الدال

من الالَّت تمشي بِالضحى مرجحنةً الدال   دةَ اليوي رِخلزا اخلَيايشي العشمتو  74  

  222  كَالشجا بين حلْقه والورِيد    من يكدنِي بِشيٍء كُنت منه   الدال

  285  بتاتاً ولَم تضرِب لَه وقْت موعد    ويأْتيك بِاَألخبارِ من ملْ تبِع لَه           الدال

  192  لَيس اِإلمام بالشحيحِ املُلْحد    قَدفي من نصرِ اخلُبيبِني قَدي الدال

ـَاد    ماكَان إلَّا طَلَق اِإلمهَـاد الدال   278  وكَرنا باَألعربِ اجليـ

  238  برِمينيِ شتى من دموعِ وإِثْمد    لدمع منهمابِعيني مهاة تحدر ا الدال

  80  ضربا أَليما بِسبت يلْعج اجللدا    إِذَا تجاوب نوح قَامتا معد الدال

  147  إِلَى أَهلِ نارِ من أُناسِ بِأَسودا    وأَين ركْب واضعونَ رِحالَهم الدال

  147  إِلَى أَهلِ نارِ من أُناسِ بِأَسودا    وأَين ركَيب واضعونَ رِحالَهم الدال

  92  قَواصرا بِالعمرِ أَو مراددا    وإِنْ رأَيت احلجج الرواددا الدال

  100  .احلدودا رأَيت اهللا قَد غَلَب    تقُوه أَيها الفتيانُ إِني الدال

  79  .مذْ سنةٌ وخمسونَ عددا    عالَم قَتلُ مسلم تعبدا الدال
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  244  وجدك لَم أَحفَلِ متى قَام عودى    فَلَو ثَالَثٌ هن من عيشة الفَتى الدال

  113  اوحها اَألياديفَمن ليد تطَ    أَما واحدا فَكَفَاك مثْلي الدال

  284  ال يدرِكَنك إِفْراعي وتصعيدي     الدال

  44  لَهِن الَّذي كَلَّفْتنِي لَيِسري   ما تطعميين أقتلد   الراء

  226  .ضخم اجلُزارة بِالسلَمينِ وكَّار    ما مع أَنك يوم الوِرد ذُو جرزٍ الراء

  247  لَها حولَ جرسِ الراعيني يواعر    لَنا ثَلَةٌ مقْصورةٌ حضنِيةٌ الراء

  291  علَى اجلذْلِ، إِالَّ أَنه الَ يكَبر     يظَلُّ بِها احلرباُء للشمسِ مائالً الراء

  293  املَمات فَإِني كُنت أَثَّئر بعد    والنِسيب إِنْ تصرمنِي رِمةً خلَقًا الراء

  294  من البِراقِ اليت قَد جادها املَطَر    أَ إِنْ روى مرقَس اصطَاف أَعنزه الراء

  197      .الَ يلْقينكُم في سوَءة عمر    يا تيم تيم عدي الَ أَبا لَكُم الراء

  174  أَحق اخلَيلِ بالركْض املُعار    في كتابِ بنِي تميمٍوجدنا  الراء

يا ضبعا أَكَلَت آيار أَحمرة الراء   رياققَو تاحطُون إِذَا ري البفَف.  126  

  89  وربه القُبيغَف ووحيا ع   روٍ      مع جار ا شريحٍبأَ تيلَفَ الراء

  44  لَهِنك يف الدنيا الباقية العمرِ    مثَانِني حولًا ال أرى منك راحةً الراء

  260  مصابٍ و الَ مالٍ مجوحٍ و الَ عقْرِ    فَإِنْ كُنت الَ تنوِي لتعذر في دمِ الراء

  258  نغانِغَ املَعذُورِ غَمز الطَّبِيب    غَمز ابن مرةَ يا فَرزدق كَينها الراء

  237  إِذَا ترامى بنو اإلموان بِالعارِ    أًما اِإلماُء فَالَ يدعوننِي ولَدا الراء

  138  وإِنما العزةُ للكَاثرِ    ولَست بِاَألكْثَر منهم حصى الراء
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  317  نستشف البولَ انتشاف املَعذُور    يضرِبن جأْبا كَمدقِ املعطر الراء

  48  و عكيك القَيظ إِنْ جاَء بِقُر   تطْرد القُر بِحر صادقٍ الراء

  130-110  غُفْر ذَنبهم غَير فُخر    ثُم زادوا أَنهم في قَومهِم الراء

  61 عِ قُدام ضراتها املُنتشر  كَأَنك ذَاك الَّذي في الضرو الراء

 هِمأْتت لَم مى القَودتا نإِذَا م   راحلُم كتلَدو قَد ككَأَن   

  140  متى أَرى الصبح فَإِني منتشر    لَست بِلَيلي ولَكني نهِر الراء

  140  الَ أَدلج اللَّيلَ ولَكن أَبتكر   رلَست بِلَيلي ولَكني نهِ الراء

  256  إنْ لَم يزلُ شعر مقَذَي يزر     الراء

  152  أَيوم لَم يقْدر أَم يوم قُدر    من أَي يومي من املَوت أَفر الراء

  176  دارِ قَد تعفَي بالِسرر رسم    لَم يك احلَق علَى أَنْ هاجه  الراء

  202  محرقَةَ اَأللْحي يمانِيةً سجرا    فَيا مي ما يدرِيك أَين مناخنا الراء

  119  من نِسوة كُن قَبلَها دررا    كَأَنها درةُ منعمةُ الراء

  262  إِالَّ لعينيك غُروب تجرِي    مالَك الَ تذْكُر أم عمرو الراء

فَهلْ أَنت مدن ذَا احلالَقِ فَراجِم الراء   رِيما مرِنأَم نم لُوجاملَخاخلَلِّ و بِه  101  

  313  أُم اهلُنيبِرِ من زند لَهما وارِي    يا قَاتلَ اهللا صبيانا تجِئُ بِهِم الراء

ايالز   246  تأكُلُ في مقْعدها قَفيزا    إِنَّ العجوز خبةً جروزا 

  50  أَجِدي فَقَد أَقْوت علَيك اَألمالس   أَقُولُ لعجلي بين يم و داحسِ            السني

  271  لَجِئْته حني تنام الناس    لَو كُنت أَدرِي أَنه قنواس  السني
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  283  إِذا طلَعت أُوىل املُغرية أَعبِس     ولَست بِذي كَهرورة غَري أَننِي           السني

  60  فَفُقئَت عين و فَاضت نفْس    السني

  171  كَأَنَّ في أَضالَلهن الشمس    كَأَنهن فَتيات اللُّعس السني

بِعراف علَى غَيرِ موقف وقَفْت السني   رسذُ أَحنفَا مع ارٍ قَدمِ دسلَى رع  249  

  44  لَعلَى شفَا يأْسِ وإِنْ لَم ييأَس   وأَما لَهِنك من تذَكر أَهلها السني

  304  لَيس بِريانَ والَ مواسِ    رب شرِيب لَك ذي حساسِ  السني

    لَيس بِريانَ ولَا مواسِ  
  250  تقَادم في سالف اَألحرسِ   لـمن طَلَلٌ دائـر أَيــه السني

  44  لَعلَى شفَا يأْسِ وإِنْ لَم ييأَسِ    وأَما لَهِنك من تذَكر أَهلها السني

  149  بك بِالسوط قَونس الفَرسِضر    اضرِب عنك اهلُموم طَارِقَها السني

  207  صافحةً حدودها للشمسِ    ما زالَ هزِيزها مذْ أمسِ السني

  206  عجائز مثْلَ اَألفَاعي خمسا    لَقَد رأَيت عجبا مذْ أَمسـا السني

  ضرسـا اهللا لَهن الَ ترك    يأْكُلْن ما في رجلهِن همسا
أَكَر وأَحمى للحقيقَة منهم  السني   اانِسالقَو وفيا بِالسنم برأَضو  137  

  320  أَضعف شيٍء منةً ونفْسا     لَومت عنهن غُالَما غُسا  السني

  285  ه كَاحلَــز بِالـمواسي        شراب    ذي حساسِ        كلَ بٍيرِشرب   السني

  لَيس بِريانَ ولَا مواسِ
  302  كَنا زِدت في عرضِ القَميص الدخارِصا    قَـوافي أَمثَاالً يوسعن جِلْـده  الصاد

  310- 283  مبرنتئًا كَاخلُزرِ املَرِيضِ    ما بالُ زيد لحيةَ العرِضِ  الضاد
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  250  يجلُو خراطم غَمامٍ بِيضِ    ملْتهِب للَهبِ اِإلحرِيضِ  الضاد

  261  علَى محمرٍ عود أَثيب و ما رضا    أَفي كُلِّ عامٍ مأْتم تجمعونه  الضاد

ا أَبيضايمسح بِالكَفَّينِ وجه  فَقَام عجالَنَ وما تأَرضا  الضاد  275  

  160  وما قيينِ اكْتحالَ مضيضا    يا من لعينِ لَم تذُق تغميضا  الضاد

  كَأَنَّ فيها فُلْفُالَ رضيضا
  95  ومن شملَّ العيش يرأَ ويسمع    أَلَم تر ما القَيت والدهر أَعصر  العني

  65  فَتخرموا ولكُلِّ جنبٍ مصرع   هوي وأعنقُوا هلَواهم           سبقوا   العني

  284   حرف إِذَا ما زجِرت تبوع    وتحت رحلي زفَيانٌ مــيلَع             العني

  245  د ترقَعهبِلَتك أُمك أَي جر    أَجعلْت أَسعد للرماحِ درِيئَةً العني

  288  ويقُولُ إِني آبِر ذَراع     عبدا ينفِّق نفْسه ويسومها العني

  289  ومثْنٍ بِصرعيِ بعض ما كُنت أَصنع     إِذَا مت كَانَ الناس نِصفَينِ شامت العني

  67  أُما ويروِينِي النقيع إِلَى    أُطَوف ما أُطَوف ثُم آوِي العني

  219  إِلَى ربنا صوت احلمارِ اليجدع    يقُولُ اخلَنا وأَبغض العجمِ ناطقَا العني

ـهقَاتافن نم وعبرالي رِجختسفَي   ِـعقَصاملُت ةيحبِالش رِهجح نمو  
  66  علَي دنتا كُلَّه لَم أَصنعِ    اخلَيار تدعي قد أَصبحت أُم العني

  179  جِدة صناعٍاودلِّي دلَّ م    وكُونِي باملَكَارِمِ ذَكرِينِي  العني

  287  خلَلْنا الكَثيب من زرود لنفْزعا     فَقُلْت لكَاسٍ أَلْجِميها فَإِنما العني

  203  .والَ أَمر للْمعصي إالَّ مضيعا    تهم أَمرِي بِمنعرجِ اللَّوىأَمر العني
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  136  وحب شيئًا إِلَى اِإلنسان ما منِعا    قَد زاده كَلَفَا باحلُب أَنْ منِعت العني

  217  حبالُ اهلُوينا بِالفَتى أَنْ تقَطَّعا    إِذَا املَرُء لَم يغش الكَرِيهةَ أَوشكَت العني

بِذَات لَوث عفَرناة إِذَا عثَرت العني   اقَالَ لَعأَنْ ي نا مى لَهنأَد سعفَالت  215  

علَى  دمه ومصرعه السباعا  فَكَرت تبتغيه فَوافَقَتـه العني  191  

ت عند فيقَتها إِلَيهفَكَر العني   ااعبالس هعرصم دنع فَأَلَفَت  191  

فَأَلْفَت فَوق مصرعه السباعا  فَكَرت ذَات يوم تبتغيه  العني  191  

  98  وما ضاقَت بِشدته ذراعي    قَصرت لَه القَبِيلَة إذْ تجِهنا العني

عنيال   198  علَى شيٍء رفَقَت بِه سماعي    أَالَ يا أُم فَارِع الَ تلُومي 

  258  وسهمٍ كَسرِ احلَميرِي املُؤنف    وكُلُّ هتوف عجسها رضوِية الفاء

.موفَّرِ من بقَرِ الرزادق    القاف  309  

  244  .إِذَا لَم يوافق شئْمتي لَحقيق    من يرِيبنِيإِني بِجذِّ احلَبلِ م القاف

أَذَاك ومل ترجلْ إىل أَهلِ مسجِد القاف   ارِقما النهلَيع وججرح لَيبِرِح  316  

  211  برق علَى أَرضِ السعالي آلق    الْزم بنِيك عمرو إِني آبِق القاف

افالق   310  هالَّ استريت حنطَال بِالرستاقِ    تقُولُ خود ذَات طَرف براق 

  76  و الَ نسأَلُ اَألقْوام عهد املَواثقِ    حمى الَ يحلُّ الدهر إالَّ بِإنِنا القاف

  117  من نِياقِأَبعدكُن اهللا     يغضب إِنْ قَالَ الغراب غَاقِ القاف

  120  منها بِأَقْلبة أَجن زعاقِ    وكَأَنَّ حيا قَبلَكُم لَم يشربوا القاف
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  312  أُم بِهِن وضح الطَّرِيق    يا أَيها الشيخ الطَوِيلُ املُوق القاف

   قيونَ الصنجضِ ماَألر برت كْنزني  320  

فالقا      قَامرون طَاالً لَهأَخ د316  أَع  

  300  واشتر فَعجل خادما لَبِيقَا    وعجلْ بِشحمٍ نتخذْ خرديقَا القاف

  303  لداتي وشمن الناشئني الغرانِقَا    فَأَصبح بيضات اخلدور قد احتوت القاف

ـم يحيـوومتى واغلٌ ينبه القاف   ياقالس كَأْس هلَيع طَفعتو ه  270  

  64- 53  وطال ما عنيتنا إليكا    يا ابن الزبري طال ما عصيكا  الكاف
    لنضربن بسيفنا قَفَيكَا  
إِلَى معشرِ لَم يورِث اللّئرِمِ جدهم الالم   ُلجن لٍ لَهكُلُّ فَحو مهراغأَص  243  

المال  هِميثغتسإِلَى م وا طَارإِذَا فَزِع     ٌلزالَ عو افعاحِ الَ ضمالُ الرو287  ط  

  278  فَإِن يقْوِيا منهم فَإِنهما بسلُ    بِالَد بِها نادمتهم وألفْتهم الالم

  278  دمي إن أُسيغت هذه لَكُم بسلُ      أَيثْبت مازِدتم وتلْقَى زِيادتي         الالم

ولَّى وصرعن من حيثُ التبسن بِه الالم   ُـولقْتماحٍ وربِـأَج ـاتجرح129 م-  
 ـاُء بِـهجالن دا جمدعب هكَـأَن   ُقُولصم اعناَألص هنتلَى مج في131-130 س  

  259  ولَو كَانَ بِه من حيها خطُف قَبلُ    حا القَلْب إِالَّ أَنْ لَيلَى لَه شكْلُص الالم

    وأَشفَى لَمطْلُولِ العالَقَة لَو يسلُو   بِالَ عزف يسلُو ولَكن يآسةً 
  90  اَألجلَلِ احلَمد هللا العلي   الواسع الفَضلِ الوهوبِ املُجزِلِ الالم

  91  تشكُو الوجي من أَظْلَلٍ وأَظْلَلِ    الالم

-127  وفُيوُء الفردوِسِ ذَات الظِّالَلِ    فَسالَم اِإللَه يغدو علَيهِم الالم
162-301  
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  171  بالِفَبِتنا علَى ما خيلْت ناعمي     فَلَيت دفَعت اهلَم عني ساعةً الالم

  247  وتبِسم عن عذْبِ املَذَاقَةَ سلْسالِ    قَليلَةُ جرسِ اللَّيلِ إَالَّ وساوِسا الالم

  160  بغيا علَى شقَّيه كاملَشكُولِ    يحجلُ فيها مقْلَز احلَجولِ الالم

  200  نِي نفِْسي أَمالِ بن حنظَلِليسلُب    وهذَا رِدائي عنده يستعريه الالم

  270-269  إِثْما من اهللا والَ واغلِ    فَاليوم أَسقَى غَير مستحقبِ الالم

  102  بِبازلِ وجناَء أو عيهلِّ    فُسلِّ وجد اهلَائمِ املُغتلِّ الالم

  253  كَحيالَن في أَعلَى ذُرى لَم تخطَّلِ    كَما صاح جونا ضالَتين تقَابالَ الالم

  166  علَى حدثَان الدهرِ مني ومن جهلِ    أَالَ الَ أَرى إِثْنينِ أَحسن شيمةَ الالم

  81  الشغزبِي واعتقاال بالرجِلْ    علَمنا أَصحابنا بنو عجِلْ الالم

النابِحي نبح القَبلْيا أيهذَا  الالم   ْلصي ا قَامكُلَّم لَيو ععدي  100  

  286  ولَا احلَبلَ تخشاه القُروم إِذا صالْ    كَآدم لَم يؤثر لعرِنِينِه الشبا         الالم

قَد ينعش اُهللا الفَتى بعد عثْرة         الالم     مجي قَدلْ ومالش نم يتتاُهللا الش ع  80  

  184  من العامِ يمحاه ومن عامِ أَوالَ     أَتعرِف أَم الَ رسم دارٍ معطَّالَ الالم

  مصلَّةُ بو في رعيلٍ تعجـالَ   قطَار وتارات خرِيق كَأَنها      
  242  بِمثْلِ أَنْ تدارِك السجاالَ    أْثَيَء النهـاالَإِنك لَـن تثَ الالم

  216-193  إِذَا الداعي املُثوب قال يا الَ    فَخير حنن عند الناسِ منكُم الالم

  175  فَقُلْت لصيدح انتجِعي بِالَ الَ   سمعت الناس ينتجِعونَ غَيثاً الالم

  289  وأَشفَى لَمطْلُولِ العالَقَة لَو يسلُو   بِالَ عزف يسلُو ولَكن يآسةً الالم
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  99  تقِ اهللا فينا والكتاب الذي تتلُو    زِيادتنا نعمانُ الَ تحرِمننا الالم

  254  اخلَالي رسي َألنْ تزِنَ بِهاوأَمنع ع   كَذَبت لَقَد أَصبى علَى املَرُء عرسه الالم

  205  أُصادفُه وأُتلف بعض مالي       كمنية جابِرٍ إِذْ قَالَ لَيتي الالم

  215  أَو تصبِحي في الظَّاعنِ املُولِّي    إِنْ بخلي يا جملُ أَو تقْلِّي الالم

  46  قَطَّاع أَرمامِ احلبالِ صروم    عننِي فَتعلَّمن وإِنْ هويتك  امليم

  319  نعمت و الَ يليطُ بِك النعيم    أَالَ قَالَت بهان ولَم تأَبق امليم

  221  خموش وإِنْ كَانَ احلَميم حميم    والَ أُنبأَنَّ أَنَّ وجهك شانه امليم

  252  كَدابِغة وقَد حلم اَألدمي     لكتاب إِلَي عليفَإِنك وا امليم

  135  وأَستاه علَى اَألكْوارِ كُوم    رِقَاب كَاملَواجِن خاظيات امليم

  279-268  وخلْف ذيادها عطَن منِيم    تبك احلَوض علَّاهـا ونهلَى               امليم

يمامل  ةا غَارمتبلْ رب اوِيم   ِمسباملَي ةاَء كاللَّذْعوع189  ش  

  305-245  أَجرد كَالقدحِ من السأْسـمِ    ناهبتها الغنم علَى طَيـعٍ امليم

  173  فَلَيت بِأَنه في جوف عكْمِ   ندمت علَى لسان فَات مني امليم

  237  عظَام القَبابِ طوالَ اُألمم     فَإِنَّ معاوِيةَ اَألكْرمني امليم

  199  .وأَضحت منك شاسعةٌ أماما    أَالَ أَضحت حبالُكُم رِماما امليم

  321  ما توقَّد ياقُوت وشذْرا منظَّ    ونحرا كَفَاثُورِ اللُّجينِ يزِينه امليم

  239-165  فَأَبأَست رِبا يوم ذلك وابنما    تبز عضارِيطُ اخلَميس ثيابها امليم
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  133-114  فَإِنَّ لَه عندي يديا وأَنعما    فَلَن أَذْكُر النعمانَ إِالَّ بِصالحِ امليم

  152  إِذَا نالَ مما كُنت تجمع مقَسما    ثُقَليالَ بِه ما يحمدنك وارِ امليم

  153  شيخا علَى كُرسيه معمما   يحِسبه اجلَاهلُ ما لَم يعلَما امليم

  210  .فَالَ بِك ما أَسالَ وما أَغَاما    رأَى برقًا فَأَوضع فَوق بكْرٍ امليم

  186  سراةُ اجلن قُلْت عموا ظَالَما     ي فَقُلْت منونَ قَالُوا  أَتوا نارِ امليم

  195  أَقُولُ يا اللَّهم يا اللَّهما    إِني إِذَا ما لَمم أَلَما امليم

وقَد زعموا أَني جزِعت علَيهما امليم   ما ها بِأَبي أَنْ قُلْت عزلْ جه او  68  

  202  وأُعرِض عن شتم اللّئيم تكَر ما   وأَغْفر عوراَء الكَرِميِ ادخاره امليم

  202  وأَصفَح عن ذات اللَّئيم تكَر ما    وأَغْفر عوراَء الكَرِميِ اصطناعه امليم

  279  ضا بنِي سهمٍ بِرغْمـيشريت رِ    ندمت ندامة الكُسعي لَمـا             امليم

  167  بِنشرِ وتضيِيعِ الوشاة قَمني    إِذَا ضيع اِإلثْنان سرا فَإِنه النون

  315  عدو صديقِ الصالحني لَعني    يسوق بِهِم شئْذَارةٌ متقَاعس النون

-273  بِما اختشبوا من معضد وددانُ    رو و رهطهفَالَ فَنك إِالَّ قَولُ عم النون
292-293  

ـَان    أَرى عمرو بن صرمة مقْتوِينـا            النون   282  لَـه من كُلِّ عـامٍ بكْرت

  308  غَربان يف جدولٍ منجنون    كَأَنَّ عيني وقد بانوين النون

  313-271  من بعد أَسحم داجِي اللَّون فَينان    فَإِنْ ترى شمطًا في الرأْسِ الَح بِه النون

  280  لعادتها من السدف الـمبِنيِ    وأَلْقَيت الزمام لَها فَنامت            النون
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ـَّـاقي الَّذي يليـين       النون   281  ولَم تخـني عقَـد املَِنيـنِ        وسلم الس

  224  .والشر بِالشر عند اِهللا مثْالَن    من يفْعلِ احلَسنات اهللا يشكُرها النون

  228  إالَّ غالما بِِسيئَة ضنيان     أَودى بني فَما بِرحلي منهم   النون

شمطًا في الرأْسي الَح بِهفَإِنْ ترى  النون   انننَ فَياجِي اللَّود محأَس دعب نم  124  

 بِـه ـاتنِيالغ قَلُـوب وعأَر فَقَد   ـانيأَع و ـاديبِأَج لْـنمى يتح    

  188-161  يسأَلُ عن يسأَلُ عنك اليوم أَو    يا صاحبا ربت إِنسان حسن النون

  273-257  تحكُّك اَألجربِ يا ذَا بِالعرنْ    يحك ذفْراه َألصحابِ الضغن النون

تنحي على الشمراخِ مثْلَ الفَأْسين النون   نفَياحلَر يددارٍ حشيثْلَ مم أَو  72  

 فَنيحي قف هبصنم هبصأَن    
  299- 86  يخزِي فُالَنا وابنه فُالَنا    إِنَّ لسعدى عندنا ديوانا النون

  307  حتى يكُونَ مهرها دهدنا    لَأَجعلَن البنة عمرو فنا النون

  208  .من أَين عشرونَ لَها من أَنا    لَأَجعلَن البنة عثْمٍ فَنا النون

  183- 70  ومنخران أَشبها ظَبيانا    أَعرِف منها اَألنف و العينانا   النون

  256  ويقْرو بِهِن قفَافًا حزونـا    يزر ويلْفظُ أَوبارهــا النون

ـَا و أَوعدنـا رويداً             النون   122  ـا لأُمـك مقْتـوينامتى كُن    تهددن

  96  بالبينِ عنك بِما يرآك شنئَانا    ملّا استمر بِها شيحانُ مبتجِج النون

  116  قُلُوبا وأَكْبادا لَهم ورئينا    فَغظْناهم حتى أَتى الغيظُ منهم النون

  255  ضربا تواصى بِه اَألبطَالُ سجينا    لبيض عنِ عرضٍورجلَةً يضرِبونَ ا النون
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  286  علَى سفَـوانَ يوم أَرونـانِي    وظَلَّ لنسوة النعمان منـا             النون

  170-169  ناظرهبِهـا مفْتد من صـاحبِ الَ أُ    تحسب هواس وأَيقَن أَننِي اهلاء

  قُلُوص امرِئٍ قَارِيك ما أَنت حاذره    فَقُلْت لَه فَاها لَفيك فَإِنّها 
  304  فَخلِّه حتى يبك بكَّه    إذا الشرِيب أَخذْته أَكَّه اهلاء

  29  ـود قَـد تعفَّتنـهدار لخ   هلْ تعرِف الدار بِبيدانه            اهلاء

           هنفَحست اننيالع لَّتهفَان   هنلْكي سالَ فج انثْلَ اجلُمم    
-223  أَودى بِنعلَي و سرباليه    مهما لي اللَّيلَةَ مهما ليه اهلاء

227-308  
  246  كَاملَاِء من غَائلَة اجلَابِيه    نِدبطَعنة يجرِي لَها عا اهلاء

  249- 72  إِنْ متغناةً وإِنْ حاديه    ثُم غَدت تنبذُ أَحرادها اهلاء

  257  وقَد تعتِسف الداوِيــه    واخلَيلُ قَد تحشم أَربابها الشق اهلاء

  180  أَولَى فأَولَى لَك ذَا واقيه    عند القَفَا أُلّْفيتا عيناك   اهلاء

  78  ذي غُسنات قَد دعانِي أَحزِمه    فَرب فَينان طَوِيلِ لممه اهلاء

  154  أَجِره الرمح والَ تهالَه    ويها فداٍء لَك يا فَضالَه اهلاء

 اهلاء
 
 

الد رِفعلْ تههانديبِب ار    هنفَّتعت قَد دوخل ار97  د  

هّنفَحست اننيالع لَّتهفَان   هنلْكي سف انثْلَ اجلُمم  

  117  بنو احلَربِ نصالَها إِذَا شب نورها    شهِدت ودعوانا أُميمةُ إِننا اهلاء

  69  طَاروا علَيهِن فَشلْ علَاها   صِ راكبٍ تـراهـا        أَي قَلُو اهلاء

    ناجِيةً  وناجِيا أَبـاهـا   واشدد بِمثْنى حقَبٍ حقْواها          
  311  وأخرى يقَالُ لَه فَادها    ومنكُوحة غَير ممهورة اهلاء
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  290  قَلْتا سقَتها العين من غَزِيرِها    يف سحريِهأ فَسحرت خضراء اهلاء

  147  ظُرابِي من مجَّالَ عني تثريها    ولَوِ كُنت في نارِ جحيمِ ألصبحت اهلاء

  211  لَعمر اهللا أَعجبنِي رِضاها    إِذَا رضيت علَي بنو قُشيرِ  اهلاء

  282  بالدارِ إِذْ ثَوب الصبِي يدي      الياء

  254  وإِذَا زمانُ الناس دغْفَلي     الياء

  204  والَ خالَ اجلن بِها إِنِسي    وبلْدة لَيس بِها طُورِي الياء

 يليطُ وعي ولَقالةُ خديح    ىيئامل ابهو يالطَّائ مات111  وح  

    يأْكُلُ أَزمانَ اهلُزالِ والسنِي   ولَم يكُن كَخالك العبد الدعي الياء

  178  ما دام فيهِن فَصيلٌ حيا    لَتقْربٍن قَربـا جلْذيا  الياء

فقَالَت أالَ يا امسع نعظْك لخطَّة الياء   ا فانطقينعمس ييب فَقُلْتوأَص  195  
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امليمين، عبد العزيز : مسط اآليل وذيل الآليل يف شرح أمايل القايل، أيب عبيد البكري، حتقيق )98

 .لبنان، دط، دت - دار الكتب العلمية، بريوت

 .م1989، 2سيبويه إمام النحاة، علي النجدي، عامل الكتب، القاهرة، ط )99

عبد احلميد هنداوي، دار الكتب : شذا العرف يف فن الصرف، أمحد احلمالوي، شرحه )100

 .م2005، 3لبنان، ط -العلمية، بريوت

عبد العزيز رباح وأمحد الدقاق، دار : ادي، حتقيقشرح أبيات املغين، عبد القادر البغد )101

 .م1998، 2املأمون للتراث، لبنان، ط

حممد عبد : شرح األمشوين على ألفية إمام النحاة ابن مالك، أيب احلسن األمشوين، حتقيق )102

 .م1933، 1احلميد، املطبعة املصرية، مصر، ط

د، دار املعارف، مصر، دط، حممد حمي الدين عبد احلمي: شرح األلفية البن عقيل، حتقيق )103

 .دت
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عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون، هجر للطباعة : شرح التسهيل، ابن مالك، حتقيق )104

 .1990، 1والنشر والتوزيع، مصر، ط

حيىي بشري مصري، جامعة اإلمام حممد : شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، دراسة وحتقيق )105

 .ه1417بن سعود اإلسالمية، السعودية، دط، 

شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، حممد حسن التراب، مؤسسة الرسالة،  )106

 .م2007، 1بريوت، ط

 .ه1352شرح القصائد العشر، التربيزي، إدارة املطبعة املنرية، دمشق، دط،  )107

 .ه1380حممد علي صبيح، القاهرة، دط، : شرح املعلقات السبع، الزوزين، حتقيق )108

مشيخة األزهر، إدارة الطباعة املنريية، : صححه وعلّق عليه شرح املفصل، ابن يعيش، )109

 .مصر، دط، دت

صاحب أبو جناح، دار الكتب : شرح مجل الزجاجي، ابن عصفور اإلشبيلي، حتقيق )110

 .العلمية، لبنان، دط، دت

حممد نور : شرح شافية ابن احلاجب، األسترابادي، مع شرح شواهده، البغدادي، حتقيق )111

 .م1982، 2لبنان، ط -اف، دار الكتب العلمية، بريوتاحلسن، حممد الزفز

عيد مصطفى : عبد اهللا بن بري، حتقيق: شرح شواهد اإليضاح، أيب علي الفارسي، تأليف )112

 .م1985درويش، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، دط، 
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مطبعة  عبد العزيز أمحد،: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، العسكري، حتقيق )113

 .م1963مصطفى البايل احلليب، القاهرة، دط، 

 .م1951عيسى صابا، دار صادر، بريوت، دط، : شعر السموأل، ابن عاديا، حتقيق )114

حيىي اجلبوري، مطبوعات جممع اللغة العربية، : شعر خداش بن زهري العامري، صنعه )115

 .ه1406دمشق، دط، 

 .م1950الكتب العربية، القاهرة، دط، الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري، دار إحياء  )116

 .م1985، 1شعراء النصرانية بعد اإلسالم، لويس شيخو، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )117

، 2شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، خالد عبد الكرمي مجعة، الدار الشرقية، األردن، ط )118

 .م1989

ة احلليب، القاهرة، مصطفى أمحد صقر، مطبع: الصاحيب يف فقه اللّغة، ابن فارس، حتقيق )119

 .م1977مصر، دط، 

أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم : الصحاح تاج اللّغو وصحاح العربية، اجلوهري، حتقيق )120

 .م1979، 2لبنان، ط -للماليني، بريوت

صحيح البخاري، شرح الكرماين، مطبعة مؤسسة املطبوعات اإلسالمية، القاهرة، دط،  )121

 .دت

السيد إبراهيم حممد، دار األندلس للطباعة : بيلي، حتقيقضرائر الشعر، ابن عصفور اإلش )122

 .م1980، 1والنشر، القاهرة، ط
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عبد الستار أمحد فراج، دار املعارف، القاهرة، دط، : طبقات الشعراء، ابن معتز، حتقيق )123

 .م1968

طه أمحد إبراهيم، دار الكتب العلمية، : طبقات الشعراء، حممد بن سالم اجلمعي، حتقيق )124

 .م2001، 1نان، طبريوت، لب

 .م1958طبقات الصحابة والتابعني، عبد اهللا الزهري الوافدي، دار صادر، بريوت، دط،  )125

، 1علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: الطبقات الكربى، حممد بن سعد، حتقيق )126

 .م2001

مطبعة حمسن عياض، : طبقات النحاة واللّغويني، اإلمام تقي الدين األسدي الشافعي، حتقيق )127

 .م1974بغداد، دط،  -النعمان، النجف

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، : طبقات النحويني واللّغويني، الزبيدي، حتقيق )128

 .، دت2القاهرة، ط

حممود حممد شاكر، دار املعارف، : طبقات فحول الشعراء، بن سالم اجلمحي، حتقيق )129

 .م1952القاهرة، دط، 

، 1لعريب، أمحد عفيفي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، طظاهرة التخفيف يف النحو ا )130

 .م1996

حممد سليم سامل، مطبعة دار الكتب، بريوت، دط، : العبارة، أبو نصر الفارايب، حتقيق )131

 .م1976
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عثمان املازين ومذهبه يف الصرف والنحو، رشيد عبد الرمحن العبيدي، مطبعة سلمان أبو  )132

 .م1969األعظم، بغداد، دط، 

م األصوات العام، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، عل )133

 .م2000

 .م1985علم الداللة العريب، فايز الداية، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، دط،  )134

 .م1998، 1علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، دار أزمنة، عمان، األردن، ط )135

 .م1958الفتاح شليب، دار النهضة، القاهرة، دط، علي الفارسي، عبد أبو  )136

مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار : العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق )137

 .م1980الرشيد للنشر، بغداد، دط، 

 .م1930عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب املصرية، القاهرة، دط،  )138

براجشتراسر، مكتبة اخلاجني، : ، ابن اجلزري، مجعه وعلّق عليهغاية النهاية يف طبقات القراء )139

 .م1932القاهرة، دط، 

رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة : الغريب املصنف، أيب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق )140

 .م1989، 1مصر، ط -الدينية، بورسعيد

واآلداب والفنون، دار  امع التونسي للعلوم: حممد املختار العبيدي، نشر مشترك: بتحقيق *

 .م1996، 1سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ط

 .م1956عبد العزيز امليمين، دار الكتب، القاهرة، دط، : الفاضل، أبو العباس املربد، حتقيق )141
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 .م1999، 6فصول يف فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط )142

143(  ،م2005، 4ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، طفقه اللّغة، علي عبد الواحد وايف. 

 .رضا جتدد، مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر، دط، دت : ، الندمي، حتقيقالفهرست )144

 .م1965، 3يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، ط )145

 .لبنان، دط، دت - يف فلسفة اللغة، كمال احلاج، دار النهار للنشر، بريوت )146

قاموس املترادفات واملتجانسات، رفائيل خنلة الياسوعي، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، دط،  )147

 .دت

، 8حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: القاموس احمليط، الفريوزآبادي، حتقيق )148

 .م2005

قراءة موجهة ملصادر التراث يف رحاب املكتبة العربية، فخر الدين قباوة، دار الكتب  )149

 .م2002، 1العلمية، ط

حممد : قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام األنصاري، ومعه كتاب سبيل اهلدى، حتقيق )150

 .ه1416عبد احلميد، دار اإلمام مالك، بغداد، دط، 

إبراهيم األبياري، مطبعة السعادة، : قالئد اجلمان، القلقشندي أمحد بن علي، حتقيق )151

 .م1963القاهرة، دط، 

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار ضة، : ألدب، أبو العباس املربد، حتقيقالكامل يف اللغة وا )152

 .مصر، دط، دت
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حممود حممد : كتاب الشعر، شرح األبيات مشكلة اإلعراب، أيب علي الفارسي، حتقيق )153

 .م1988، 1الطاجني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

ان املنصور، دار خليل عمر: كتاب النقائض، أيب عبيدة معمر بن مثىن، وضع حواشيه )154

 .م1998، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بريوت

 .عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، دط، دت: الكتاب، سيبويه، حتقيق )155

، 1عادل أمحد علي حممد معوض، مكتبة العبيكان، ط: الكشاف، الزخمشري، حتقيق )156

 .م1998

هفنر، املطبعة الكاثوليكية،  أوغست: الكرت اللّغوي يف اللسن العريب، نشره وعلّق عليه )157

 .م1903بريوت، دط، 

، 1حلن العامة والتطور اللّغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط )158

 .م1967

، 2رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: حلن العوام، الزبيدي، حتقيق )159

 .م2000

 .وت، دط، دتلسان العرب، ابن منظور اإلفريقي، دار صادر، بري )160

اللسانيات اجلغرافية يف التراث العريب، عبد اجلليل مرتاض، دار هومه للطباعة والنشر  )161

 .والتوزيع، اجلزائر، دط، دت
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حممد الشرقاوي، الس : اللغة العربية تارخيها ومستوياا وتأثريها، فرستيغ كيس، ترمجة )162

 .2003األعلى للثقافة، القاهرة، دط، 

املغرب، دط،  - معناها ومبناها، متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاءاللغة العربية  )163

 .م1994

دراسة وصفية تطبيقية، عمر عبد املعطي، دار صادر،  -اللغة يف أراجيز رؤبة بن العجاج )164

 .بريوت، دط، دت

اللغة والكالم، أحباث يف التداخل والتقريب، أمحد كشك، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  )165

 .م1995دط، 

عبد احلميد الدواخلي، حممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، : اللغة، فندريس، تعريب )166

 .القاهرة، دط، دت

إبراهيم بن سامل الصاعدي، اجلامعة : اللَّمحة يف شرح املُلحة، بن احلسن الصائغ، حتقيق )167

  .م2004، 1اإلسالمية، املدينة املنورة، ط

عبد الكرمي جماهد، : جلزيرة العربية، رابني تشيم، ترمجةاللهجات العربية القدمية يف غرب ا )168

 .م2002، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط

اللهجات العربية يف التراث، أمحد علم الدين اجلندي، الدار العربية للكتاب، مصر، دط،  )169

 .م1983
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اجلامعية، اإلسكندرية، اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، عبده الراجحي، دار املعرفة  )170

 .م1946دط، 

 .م1993، 2اللهجات العربية نشأة وتطورا، عبد الغفار حامد هالل، مكتبة وهبة، ط )171

اللهجات يف الكتاب لسيبويه، أصواتا وبنيةً، صاحلة راشد غنيم، مركز البحث العلمي   )172

 .م1985، 1وإحياء التراث اإلسالمي، السعودية، ط

ية املوحدة، غالب فاضل مطليب، منشورات وزارة الثقافة والفنون، هلجة متيم وأثرها يف العرب )173

 .م1978العراق، دط، 

عبد الستار فراج، مطبعة املنار، القاهرة، دط، : املؤتلف واملختلف، اآلمدي، حتقيق )174

 .م1961

عبد العزيز امليمي، املطبعة : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد، املربد، اعتىن به )175

 .ه1350لفية ومكتبتها، القاهرة، دط، الس

عطية رزق، دار النشر، املعهد األملاين : ما اتفق لفظه واختلف معناه، ابن الشجري، حتقيق )176

 .م1992، 1لألحباث الشرقية، دار املناهل، بريوت، ط

ماجد حسن الذهيب، دار الفكر، : ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، األصمعي، حتقيق )177

 .م1986، 1دمشق، ط

كتبة اخلاجني، هدى قراعة، م: قيقما ينصرف وما ال ينصرف، أيب إسحاق الزجاج، حت )178

 . 1994، 2القاهرة، ط
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حممد عبد : املأثور من اللغة، ما اتفق لفظه واختلف معناه، أيب العميثل األعرايب، حتقيق )179

 .م1988، 1القادر أمحد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط

مكتبة اخلاجني، : عبد السالم هارون، الناشر: إسحاق الزجاجي، حتقيقجمالس العلماء، ابن  )180

 .م1999، 3القاهرة، ط

عبد السالم هارون، دار املعارف، : جمالس ثعلب، أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، حتقيق )181

 .، دت2مصر، ط

، حممد حمي الدين، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، دط: جممع األمثال، امليداين، حتقيق )182

 .م1955

علي النجدي عبد : احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جين، حتقيق )183

احلليم، النجار وعبد الفتاح شليب، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، دط، 

 . م1994

 .املختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة املتنيب، القاهرة، دط، دت )184

 .املخصص، ابن سيده، جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، دط، دت )185

، 2طارق اخلبائي، دار الرائد العريب، بريوت، ط: ابن األنباري، حتقيقاملذكر واملؤنث،  )186

 .م1986

مرآة اجلنان وعربة اليقظان، عفيف الدين اليافعي التميمي املكي، مطبعة دائرة املعارف،  )187

 .ه1338مصر، دط، 
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حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، : النحويني، أبو الطيب اللغوي، حتقيقمراتب  )188

 .مصر، دط، دت

 .حممد جاد املوىل وآخرون، دار إحياء التراث، مصر، دط، دت: املزهر، السيوطي، حتقيق )189

صالح الدين السيكاوي، مطبعة العايل، : املسائل البغداديات، أبو علي الفارسي، حتقيق )190

 .ط، دتبغداد، د

، 1حسن هنداوي، دار العلم، دمشق، ط: املسائل احللبيات، أبو علي الفارسي، حتقيق )191

 .م1987

حسن هنداوي، كنوز اشبيليا للنشر : املسائل الشرازيات، أبو علي الفارسي، حتقيق )192

 . م2004، 1والتوزيع، الرياض، ط

مل الكتب، بريوت، علي جابر املنصوري، عا: املسائل العضديات، أيب علي الفارسي، حتقيق )193

 .م1986، 1ط

علي جابر املنصوري، دار الثقافة، عمان، : املسائل والعسكريات، أبو علي الفارسي، حتقيق )194

 .م2002دط، 

 .م1980، 1املشترك اللّغوي نظرية وتطبيق، توفيق حممد شاهني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )195

، 1مؤسسة الرسالة، ط املشترك اللّفظي يف احلقل القرآين، عبد العامل سامل مكرم، )196

 .م1996
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املشترك اللفظي يف ضوء غريب القرآن الكرمي، عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب،  )197

 .م2009، 1القاهرة، ط

املصادر األدبية واللّغوية يف التراث العريب، عز الدين إمساعيل، مكتبة غريب الفجالة، دط،  )198

 .دت
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 :ملخص

دراسة حول الشواهد اللغوية يف كتاب النوادر أليب زيد األنصاري،  األطروحةتتضمن هذه 

حيث تنوعت هذه الشواهد فشملت مستويات اللغة من صوت وصرف وحنو وداللة، وكذا 

  .اللهجات العربية املشهورة واملغمورة يف اجلاهلية وصدر اإلسالم

 -الداللة -النحو -الصرف - الصوت -اللغوية الشواهد -النوادر :الكلمات املفتاحية

  .اللهجات

Résumé : 

Cette thèse comprend une étude sur les preuves linguistiques dans le livre 

AL-Nawadir à Abou Zaid Al Ansari, où cette preuve englobant différents 

niveaux de langue de dialecte, conjugaison, grammaire et signification, ainsi que 

les célèbres dialectes arabes et plongés dans l'ignorance et au début de l'Islam. 

Mots-clés : AL-Nawadir  -  les preuves linguistiques – phonologie - 

conjugaison – Grammaire – Signification – Dialectes. 

Abstract :  

This thesis includes a study of the linguistic evidence in the book Al-

Nawadir Abu Zaid Al Ansari, where this evidence encompassing different levels 

of language the dialect, conjugation, grammar and Significance, and the famous 

Arabic dialects and immersed in ignorance and early Islam. 

Key words: Al-Nawadir - Linguistic Evidence – phonologie – conjugation – 

Grammar – Significance – Dialects. 

 


