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 اثر التوجيه النحوي للهجات يف شرح ابن عقيل
   " 
 
 

  

  ur     stu   s                

 الممخص:
لطالما شغمت اىتمامي قضية الميجات في المغة العربية وقد تعممنا من خالل دراستنا 

العربية التي تحتضن تمك لدروس عمم المغة وفقو المغة عمى تمك الميجات والفرق بينيا وبين المغة 
ون الميجة لغة كقولنا لغة الميجات وىل ان الميجة شيء والمغة شيء اخر فوجدت ان العمماء يسم

تضح ان الميجة ىي نموذج لغوي يعبر عن طريقة لفظ تخص مجموعة بشرية في رقعة ىذيل وأ
ادف ان عرض احد من المجموعة المغوية والرقعة الجغرافية الى المغة األصل وص أضيقجغرافية 

موضوعات أبحاث التخرج في القسم وبضمنيا ىذا الموضوع الذي يوفر لي دراسة الميجات وىو 
 بعنوان ) اثر التوجيو النحوي لميجات في شرح ابن عقيل ( .

البحث عمى مباحث اختص كل مبحث منيا بموضوع من الموضوعات النحوية التي وقد قسمت    
مناسب لميجات الواردة في الشرح المذكور  بتأصيل الليا قمتشرح ابن عقيل ومن خ وردت في

حوليا اذ بمغت المصادر التي عدت  المصادر التي وردت فييا . مع األراء والخالفات التي دارتو 
 الييا في ىذا الموضوع ما يقارب خمسة وعشرين مصدرا ومرجعا .
مي لبمدنا الغالي وان تكون باكورة راجية من اهلل عز وجل ان يكون ىذا البحث لبنة في الصرح العم

 اعمالي ىي الفاتح الى الخير القادم بجيود اساتذتي في القسم وعمميم المتواصل لطمبة العمم . 
 .(االثر، التوجيو النحوي، الميجات ، المغات، شرح ابن عقيل)الكممات المفتاحية : 
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Abstracts: 

I have always been interested in the issue of dialects in the Arabic language, 

and we learned through our study of linguistics and jurisprudence lessons on 

those dialects and the difference between them and the Arabic language that 

embraces those dialects. A linguistic model that expresses a pronunciation 
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method belonging to a human group in a geographical area narrower than the 

linguistic group and the geographical area to the original language. . 

The research was divided into sections, each of which was devoted to one of 

th   r    t     t p  s th t w r     t         Ib  Aq   ’s  xp    t   ,     

through it I rooted appropriately for the dialects contained in the 

aforementioned explanation and the sources in which they were mentioned. 

With the opinions and disagreements that revolved around it, as the sources I 

returned to on this subject amounted to approximately twenty-five sources 

and references. 

Keywords: (effect, grammatical guidance, dialects, languages, Ibn Aqeel's 

explanation). 

 تمييد:
 : حياة ابن عقيل أوال
لطالما شغل الناس عمم ابن عقيل وعده افضل من ظمتو الغمام في اتقان النحو وعد    

انحاىم في ذلك وىو ينتسب الى الدوحة الياشمية يمتد نسبو الى عقيل بن ابي طالب 
بياء الدين بن عقيل الشافعي : عبد اهلل  فيو القاضي"وىذا الشرف والنسب يكفيو فخرا 

ىو الشيخ اإلمام  ، بن عبد الرحمن بن عبد اهلل ، ينتيي إلى عقيل بن أبي طالب
 .  (ٔ)"، أبو محمد بن أبي الفتح زين الدين ابن جالل الدين العالمة القاضي بياء الدين

 . (ٕ)ىـ "ٜٛٙولد يوم الجمعة التاسع من شير محرم من سنة " والدته :
اخذ القراءات السبع عن الشيخ تقي الدين الصائغ ، والعربية عن الشيخ " اساتذته :

عالء الدين القونوي ، وقرا عمى الشيخ اثير الدين التسييل البن مالك ، ثم قرا عمى 
الشيخ جمال الدين يوسف بن عمر بن عوسجة العباسي بمدا . والزم الشيخ زين الدين 

اوية ولم يكمل لو ، وقرا عمى قاضي القضاة جالل الدين الكتاني وقرا عميو من الح
 . (ٖ)"ب ) االيضاح ( من اولو الى اخرهكتا

 تالمذته :
سمع عمى مشايخ عصره ومنيم الشيخ شرف الدين ابن الصابوني ، وقاضي 
القضاة بدر الدين ابن جماعة ، وأممى عمى أوالد قاضي القضاة جالل الدين شرحا 

 .(ٗ)عمى الفية ابن مالك
 مؤلفاته : 
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ومن اشير مؤلفاتو كتاب شرح ابن عقيل عمى الفية ابن مالك وكتاب التكميل والتذيل    
وكتب التسييل شرحا خفيفا سماه )) المساعد عمى تسييل الفوائد (( وكتب في التغيير 

  (٘)كتاب سماه ))الذخيرة (( .
 وفاته :
ىـ  "ٜٙٚمن شير ربيع األول سنة  في القاىرة في ليمة األربعاء الثالث والعشرين"توفي 

(ٙ). 
 ثانيا : تعريف المهجة 

 تعريفها لغة  –أ  – ٔ
او ىي "،  (ٛ)، او طرفة ، او جرس الكالم (ٚ)) الَمْيَجة ( باسكان الياء وفتحيا : المسان
 . (ٜ) "المغة التي ُجبِل عمييا االنسان فاعتادىا

وقد ليج بو بالكسر َيْمَيُج َلَيجًا اذا  اشتقت الميجة من المِيج بالشيء . أي الولع بو   
 .(ٓٔ)اغدي بو فثابر عميو

وَلِيَج الفصيل بأمو َيْمَيُج "وَلِيَج الفصيل يميج أمو اذا تناول ضرع امو يمتصو 
 . (ٔٔ)"اذا اعتاد رضاعيا فيو فصيل الىج ، والميج بالشيء الولع بو

واالغراء بو والمثابرة وعمى ىذا فالميجة اخذت من الميج بمعنى الولع بالشيء 
عميو الن مثابرة االنسان عمى النطق بطريقة معينة والمداومة عمى ذلك تجعمو مغرى 

 بيا ال يحيد عنيا .
 فاإلنسان يتعمم المغة من ذويو ممن يختمط بيم كالفصيل الذي يأخذ المبن من ضرع امو 

نطق التي وكال الوجيين مناسب لوجود العالقة بين اصل االشتقاق وطريقة ال
يتبعيا االنسان، فيو حين يتعمم المغة يكمف بيا ويولع كمن يتعمق بشيء معين ويولع 

 . (ٕٔ)بو
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 تعريفها اصطالحا : –ب 
مجموعة من الصفات المغوية تنتمي الى بيئة خاصة "ومن ابرز تعريفات الميجة 

 . (ٖٔ)"جميع افراد ىذه البيئةويشترك في ىذه الصفات 
.  (ٗٔ)"عند أداء االلفاظ في بيئة معينةقيود صوتية خالصة تمحظ "وقيل أيضا :    

 .  (٘ٔ)"النسان التي جبل عمييا واعتادىاىي لغة ا "وتعرف عمى انيا : 
وعرفت أيضا : بانيا العادات الكالمية لمجموعة قميمة من مجموعة اكبر من الناس    

 . (ٙٔ)تتكمم لغة واحدة
ىي أسموب اداء الكممة الى السامع "وىناك من يعرفيا تعريفا صوتيا بحتا بقولو :    

من امثمة امالة الفتحة وااللف او تفخيميا ، ومثل تسييل اليمزة او تخفيفيا فيي 
وطبيعتيا وكيفية  محصورة في جرس االلفاظ وصوت الكممات وكل ما يتعمق باألصوات

 . (ٚٔ)"أدائيا
ات المحدثين لميجة تتداخل في بعضيا وال تختمف كثيرا اال بقدر وارى ان تعريف    

ما نظر واضع التعريف من جانب من الجوانب فقد يكون معنيا بالجانب االجتماعي او 
 الجانب النصي او الصوتي فيظير ذلك في التعريف .

 المهجة وعالقتها بالمغة :  – ٕ
واتو وتراكيبو التي تميزه عن باقي ان الميجة ىي فرع من فروع المغة لو خواصو واص   

الميجات في ذات المغة وممن ادلى بدلوه في إيجاد تعريفا اصطالحيا لميجة وقد ذكرتو 
) أن المغة اعم من الميجة مطمقا فالعالقة بينيما  (ٛٔ)الدكتورة نيى الحمي في كتابيا

بويو يسمي عالقة عموم وخصوص والقدامى من العمماء يستدلون المغة بالميجة فيذا سي
 . (ٜٔ)ليجة اىل الحجاز بـ ) لغة اىل الحجاز ( وليجة تميم ) لغة تميم (

)وىكذا فان المغة عندىم مرادفة لميجة عندنا لكن الدراسات الحديثة فرقت بين المغة    
والميجة . وحل مصطمح المغة محل الميجة من ناحية الداللة ، اذ تطورت داللة 

الفصحى ( او عموم المغة وليجاتيا .  "ألدبية مصطمح لغة فصار يعنى المغة ا
 .(ٕٓ)"لحن ( أحيانا لمداللة عمى الميجةواستعمل القدماء أيضا مصطمح ) 
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وتختمف الميجات في المغة الواحدة تبعا الختالف البيئة واالقميم وما يحيط بيما من    
 . (ٕٔ)ظروف او ما يمتازان بو من خصائص اقتصادية واجتماعية 

وروي احد الباحثين ان المجتمعات المنعزلة ليا ليجات ذات خصائص متميزة    
تختمف عن غيرىا والمجتمعات المتجاورة تتداخل ليجاتيا فيما بينيا وتكون فييا 

 . (ٕٕ)ازدواجية لغوية ولكنيا تجمع تحت ظالل لغة واحدة
 المبحث األول: المعارف

 اسم اإلشارة :  -ٔ
ارة ان يشار بو الى الجمع سواء اكان مذكرا او مؤنثا وردت في موضوع اسم اإلش   

ىو ) أوَلى( وفيو لغتان : أحدىا لغة المد وقد ذكر المصنف انيا لغة اىل الحجاز 
 . (ٖٕ)والثانية لغة القصر وىي لغة تميم

ومن عمماء المغة الذين أيد ما ورد في كتاب شرح ابن عقيل حول إمكانية المد عند    
ة )ىؤآلِء( وان ابن ىشام في كتابو شذور الذىب حيث اكد ان المد الحجازيين في لفظ

. وعد ابن ىشام اسم اإلشارة في القران ممدودا ووافق في  (ٕٗ)في )ىؤآلِء( لغة الحجازين
وذلك الن القران نزل  (ٕ٘)"ُأوَلِئَك َعَمى ُهًدى ِمْن َربِِّهمْ "ذلك راي الحجازين بقولو تعالى : 

يمدونو ، واكد ابن ىشام كذلك عمى ما جاء في كتاب شرح ابن بمغة اىل الحجاز وىم 
عقيل بان القصر لغة تميم فتقول : ) ُأَوالك َأو ُأْواَلِلَك( ومما ورد مقصودا مع الالم قول 

 الشاعر : 
مِّيَل إالَّ ُأْواَلِلكَ "              "ُأْواَلِلَك َقْوِمي َلْم َيُكوُنوا ُأَشاَبةً "  (ٕٙ)"اوَهْل َيِعُظ الضِّ

 االسم الموصول :  – ٕ
وردت في موضوع االسم الموصول في شرح ابن عقيل وعد )ذو( موصولة وتستعمل    

انيا تكون بمفظ واحد : لممذكر "لمعاقل ولغير العاقل واشير لغات طيئ في )ذو( 
 والمؤنث ، مفردًا كان او مثنى او مجموعًا ؛ فتقول جاءني ُذو َقاَم ، وُذو َقاَمْت ، وُذو

 .(ٕٚ)"َقاَمَتا ، وُذو َقاُموا ، وُذو ُقْمنَ 
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وقد ذكر ابن النحاس أن إعرابيا كإعراب جمع المذكر السالم والمشيور في )ذو(    
الموصولية تكون مبينة وأَعَربيا البعض بالواو رفعًا واأللف نصبًا والياء جرًا فتقول 

 .(ٕٛ)"جاءني ذو َقاَم ، رايت ذا َقاَم ، مررُت ِبِذي قام"
 ومن استعماليا في المفرد المؤنث لغير العاقل : قول الشاعر :   

  (9ٕ)"وِبْئِري ُذو َحَفْرُت وُذو َطويتُ "       "َفإنَّ الماَء ماُء أبي وَجدِّي"
 أن )ذو( ليا عدة استعماالت وجاءت في لغة َطّيِء خاصًة موصولة . 

نما تكون )ذو( موصولة في لغة طيء    خاصة ، تقول : )جاءني  قال ابن ىشام : وا 
ُذْو قاَم( وسمع من كالم بعضيم : )اَلَوُذو في السََّماِء َعْرُشُو( وقال شاعرىم : والشاىد 
ذكر في البيت السابق وفيو أشار الى أن البئر مؤنثة في المعنى وأن لم ترا في لفظيا 

 .(ٖٓ)عالمة دالة عمى التأنيث
معنى صاحب وتكون مبنية عمى سكون وأودىا ابن ىشام في كتابو شذور الذىب ب   

الواو فتقو : )جاءني ذو َقام ، َورُأْيُت ُذو قاَم ، َوَمرْرُت ِبُذو َقاَم ( ونمخص من ذلك أن 
طيء يجعمون )ذو( ثابتة بالواو الساكنة رفعًا ونصبًا وجرًا بخالف ممن جعل االسم 

 . (ٖٔ)الموصول )ذو( بالواو رفعًا واأللف نصبًا والياء جراً 
وممن ذكر )ذو( بمعنى الذي عمى لغة طيئ ابن عقيل وقد استشيد بقول حاتم    

 الطائي : 
 "َوَأيُّ الدهر ُذو لم يحسدوني"                    "َوِمْن َحَسٍد َيُجوُر َعَمىَّ َقومِ "
وأرد، أي الدىر الذي لم يحسدوني فيو . ويتميز بعضيا من بعض بالعائد او بما    

ىي لو ، وأعربيا البعض بالحرف طبقًا لما جاء بإعراب )ذو( التي جاءت بمعنى 
صاحب . ومنيم من يقول : )رأيت ذواُت فعمت ، ذواُت فعمت ، بمعنى التي فعمت 

 . (ٕٖ)والالتي فعمت
كتابو ىمع اليوامع عمى ان )ذو( خاصة بمغة طيئ وال  وأوردىا السيوطي في   

يستعمميا موصولة غيرىم وىي مبنية عمى الواو وقد تعرب وقد ذكرت في البيت 
 . (ٖٖ)السابق
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وممن ذكرىا ابن السراج في كتابو األصول في النحو وقد تكون بمعنى )الذي( فيي    
 . (ٖٗ)لغة طيئ فحقيا ان يوصف بيا المعارف

و( في االسم الموصول بمعنى الذي وتوصف بيا المعارف وىي غير ووردت )ذ   
وآخرىا الواو رفعًا ونصبًا وجرًا نحو : جاءني ذو قام ، ")ذي( التي بمعنى صاحب 

وال يجوز فييا ذا والذي وال تكون إاّل بالواو في "ورأيت ذو قام ، ومررت بذو قام
 الفصحى وقد وردت في قول المنظور بن سحيم : 

 (ٖ٘)"فحسبي من ذو عندهم ما كفاينا"          "كرام موسرون لفيتهم فإّما"
واألكثر في )ذو( الطائية أن ال تتصرف ، نحو : )جاءني ذو َفَعل ، وذو فعال 
، وذو َفَعموا، وذو َفَعَمْت ، وذو َفَعمتا وذو َفَعمْن وفي ذو أربع لغات : أشير ما مرَّ ، 
اعني عدم تصرفيا مع بنائيا ، والثانية حكاىا الجزولي : ذو لمفرد المذكر ، ومثناه 

مونة التاء المفرد المؤنث ومثناه ومجموعو والثالثة حكاىا أيضا ومجموعو ، وذات ، مض
، والرابعة حكاىا ابن الدىان ، وىي تصريفيا تصريف )ذو( بمعنى صاحب مع إعراب 
جميع متصرفاتيا ، حمال لمموصولة عمى التي بمعنى صاحب ، وكل ىذه المغات 

 . (ٖٙ)طائية
صول ويشار بيا الى المذكر العاقل فقد وردت في موضوع االسم المو "أما )الذون(    

في الجمع: )الَّذيّن( مطمقًا ، أي : رفعا ونصبا وجرا ؛ وبعض العرب يقول : )الَُّذوَن( 
 ، ومن قولو :  "في الرفع والَِّذيَن في النصب والجر وىم بنو ىذيل

َباحا"  "َيوم النَُّخْيل غارًة ِممَحاَحا"           "نحن الَُّذوَن َصبَّحوا الصَّ
الشاىد فيو )الذون( حيث جاء بو الواو في حالة الرفع كما لو كان جمع مذكر "و

 .(ٖٚ)"سالما
وممن قال )الذون( رفعًا و )الذين( نصبا وجرا ىو ابن عقيل في كتابو التسييل حيث    

نصبًا وجرًا . وقال الذين  قال الالء اذا أريد بو ما يراد بالذين : الالءون رفعًا ، الالئين
مطمقًا قال )الالئين( مطمقًا . وقيل الالءون في الرفع والالئين في النصب والجر لغة 

 . (ٖٛ)ىذيل
 المبحث الثاني: النواسخ
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 المشبهات بميس ) ما . ال ( : – ٔ
ليس عمى ان )ما( عمى لغة بني تميم انيا ال تعمل "وردت في موضوع المشبيات بـ    

تقول )ما زيٌد قائٌم( فزيد مرفوع باالبتداء ، وقائم خبره ، وال عمل لما في شي شيئًا ، ف
منيما ، وذلك ألن )ما( حرف ال يختص لدخولو عمى االسم نحو : )ما زيٌد قائم( وعمى 

 . (ٜٖ)"الفعل نحو : )ما يقوم زيد( وما ال يختص اال يعمل
( لشبييا بيافي انيا لنفي فانيم يعممونيا كعمل )ليس"أما عمى لغة اىل الحجاز    

الحال عند االطالق فيرفعون بيا االسم وينصبون بيا الخبر ، نحو )مازيد قائما( وقولو 
َذا َبَشرًا() تعالى : ٗ)"َما هََٰ ٓ

  )

 . (ٔٗ)وقولو تعالى : )مَّا ُىنَّ ُأمََّياِتِيْم ( 
واوردىا ابن ىشام في كتابو شرح قطر الندى وفي )ما( خالف كبير ما بين    

 .(ٕٗ)في اعماليا عمل ليس وعدم اعماليا الحجازيين والتميميين
َذا )وامتد ىذا الخالف الى القراءات القرآنية ، فمن اعماليا قرا قولو تعالى :     َما هََٰ

ٗ)َبَشرًا ( وىم الحجازيون وبمغتيم نزل القران ، وىي المغة القديمة وبيا جاء التنزيل ".  (ٖ
ٗ)"، قال اهلل تعالى : ) مَّا ُىنَّ ُأمََّياِتِيْم ( ، وال عمل ليا عندىم اال بثالث شروط :  (ٗ

ان يقدم اسميا عمى خبرىا ؛ وان ال تقترن بان الزائدة ، وال خبرىا باأل . وبنو تميم ال "
ٗ)"يعممون )ما( شيئا ولو استوفت الشروط الثالثة؛ فيقروؤن ) ما ىذا بشُر ( ٘)  . 

ان بنو تميم يدعونيا حرفا عمى انيا بمنزلة ) "واوردىا المبرد في كتابو المقتضب في    
ِإنَّما ( إذا قمت : ِإنمَّا زيد منطمق أىل، أما الحجاز فإنيم لمَّا رأوىا في معنى )ليس( في 

مواقعيا ُتْغنى كلَّ واحدة منيا عن صاحبتيا ، أجرَوَىا ُمجراىا في العمل ما دام جميع 
ٗ)"الكالم عمى َوجيو فقالوا : ما زيد منطمقًا ، كما يقولون : ليس زيد منطمقاً  ٙ) . 

اجرى مجرى ليس في بعض المواضع ثم يصير الى "ىا سيبويو في موضوع ما واورد   
أصمو وذلك الحرُف )ما( تقول : )ما عبُد اهلل أخاك( و )ما زيُد منطمقًا( اما بنو تميم 
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فُيجرونيا مُجرى )َأمَّا( و )َىْل( أي : ال يعممونيا في شيء . وىو القياس ، النو ليس 
ٗ)"اضمارٌ بفعٍل وليس )ما( كـ )ُلْيس( وال يكون فييا  ٚ) . 

وذكرىا ابن ىشام في شذور الذىب عمى مذىب بنو تميم ال يعممونيا ولو استوفت    
َذا َبَشرًا ()الشروط ، بل يقولون : )َما َزْيُد قائُم( وَقَرىء عمى لغتيم  ٗ)َما هََٰ وتحتمل    (8

ٗ)الحجازية والتميمية ، خالف لمزمخشري ٜ)   . 
اىل الحجاز يشبيونيا بميس "وقد ذكرىا ابن يعيش في كتابو شرح المفصل عمى أن    

طمقًا وما ويرفعون بيا االسم وينصبون بيا الخبر كما يفعل بميس كذلك تقول : ما زيد من
٘)"أخوك خارجًا فالمغة األولى أقيس والثانية افصح وبيا ورد الكتاب العزيز ٓ)    . 

ال يعممونيا ويجرون فييا عمى القياس ويجعمونيا بمنزلة ىل "اما بنو تميم فإنيم    
٘)"واليمزة ونحوىما مما ال عمل لو لعدم االختصاص عمى ما تقدم ٔ)   . 

شرح التسييل في مذىب اىل الحجاز ، وىو  كتاب وممن أوردىا ابن عقيل في   
٘)إلحاقيا في العمل بميس وعمى مذىبيم نزل القران ٕ)   . 

ان اىل الحجاز اعمموىا فرفعوا بيا المبتدأ "وذكرىا السيوطي في ىمع اليوامع عمى    
ا وىذا مذىب البصريين . وزعم الكوفيين ان )ما( ال اسما ليا ونصبوا بيا الخبر خبرا لي

٘)"تعمل في لغة اىل الحجاز وان المرفوع بعدىا باق عمى ما كان قبل دخوليا ٖ)  . 
الكافية وان اىل الحجاز أعمموىا مع وممن أوردىا أيضا االستربادي في كتابو شرح 

عدم االختصاص ، لقوة مشبياتيا بَميس ، الن معناه في الحقيقة سواء ، وذلك الن 
معنى )ليس( في األصل : ما كان ، ثم تجددت عن الداللة عمى الزمان . وعند النحاة 

أن )ما( و )ليس( كالىما لنفي الحال ، والحق أنيما لمطمق النفي كما يجيء في "
٘)"قصةاألفعال النا ٗ) . 

 )ال( المشبهه بـ )ليس(  – ٕ
فمذىب اىل الحجاز اعماليا عمل ليس وال تعمل عند الحجازيين اال بثالث شروط :    

٘)نتفض النفي بـ اإلأن يكون االسم والخبر نكرتين اال بتقدم خبرىا عمى اسميا ، واال ي ٘)  
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فإنيم ال ُيْعِمُمونيا   دىا ابي حيان االندلسي في كتابو عمى مذىب بني تميم واور    
يا، وَأْن ال َيَتقدَُّم َخَبُرىا عمى إعماَل َلْيَس، َوَأْكَثُر َمْن أجاز إعماليا اشترط تنكير معمولي

 اسميا، َوَأْن ال ينتقَض النفُي ، وأن ال ُيْفَصَل بينيا، وبين مرفوعيا.
وفي البسيط: الظاىر أنَّ الفصل ُيْبِطُل عمميا، وَأَجاَز اْبُن جني إعماليا في المعرفة .  

 وجاز ذلك في قول النابغة :
٘)َوَحمَّْت َسَواَد اْلَقْمِب اَل َأَنا َباِغيا        ِسْواَها َواَل َعْن ُحبَِّها ُمَترَاِخيا ٙ) 

أوردىا ابن ىشام في كتابو شذور الذىب )ال( فإنيا تعمل بالشروط المذكورة لما ، إال    
َشْرَط انتفاء اقتران )إْن( باالسم فال حاجة لو ، ألن )إْن( ال تزاد بعد )ال( ويضاف الى 

عما ليا ُلَغُة اىِل الحجاز . اما الشروط الثالثة السابقة ان يكون اسميا وخبرىا نكرتين وا 
٘)بنو تميم فيعممونيا ويوجبون تكرارىا ٚ)    . 

 ال التي النفي الجنس : – ٖ
إذا دل دليل عمى خبر )ال( التي لنفي الجنس وجب  "وردت )ال( في موضوع النفي    

و عند التميميين والطائيين وكثر حذفو عند الحجازيين، ومثالو أن يقال:)ىل من حذف
رجل قائم( فتقول: )ال رجل( وتحذف الخبر وىو )قائم( . وجوبا عند التميميين والطائيين 
، وجوازًا عند الحجازيين ، وال فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف وال جار 

 . (ٛ٘)"ل أو ىل في الدار رجل ( فتقول:)ال رجل(ومجرور، كما مثل )ىل عندك رج
وقد ورد في كتاب ىمع اليوامع لمسيوطي فقال ابن مالك : َومن نسب ِإَلى تميم التزام    

الحذف مطمًقا فقد غمط أَلن حذف خبٍر ال دليل عميو يمزم منو عدم الفائدة . وان حذف 
) اَل َحْوَل َواَل  (ٜ٘)ِإَلَو ِإالَّ المَُّو (خبر )ال( واكثر من يحذفو الحجازيون مع اال نحو ) اَل 

 . (ٓٙ)إآل باهلل ( ُقوَّةَ 
ورد في شرح شذور الذىب البن ىشام ويكثر حذف الخبر إذا ُعَمِم ، كِقولو تعالى :    

أي اَل َخْيَر عمينا وبنو تميم ُيوِجِبُوَن حذفو إذا كان معمومِّا ، وأما إذا ُجيل  (ٔٙ))اَل َخْيَر(
فال يجوز حذفو عند احد ، فصال عن أن يجب ، وذلك نحو : ) ال َأَحَد أْغَيُر ِمَن اهلِل 

 . (ٕٙ)َعزَّ وَجلَّ (
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 أفعال المقاربة : – ٗ
تجريدىا عن الضمير ، وىذه وردت )عسى( في موضوع األفعال المقاربة واجاز فييا    
أىل الحجاز، وذلك نحو: )زيد عسى أن يقوَم( وعمى ىذا فإن )عسى( ال ضمير "لغة 

فييا عمى لغة اىل الحجاز و )أن يقوم ( في موضع رفع بَعَسى وتظير في التثنية 
والجمع والتأنيث وتقول : )ىند عسى أن تقوم ، الزيدان عسى أن يقوما ، والزيدون 

وموا ، والينداِت عَسى أن تقوما( فعمى لغة تميم يكون في )عسى( ضمير عَسى أن يق
مستتر يعود عمى )َزْيُد( و)أن يقوم( في موضع نصب فتقول : ) ىند َعْست ان تقوم ( 

ْيدان عسيا ان يقوما(  . (ٖٙ)"و )الزَّ
 إذا أْسِنَدت )َعَسى( إلى ضميٍر مرفوٍع لمتكمم ، أو"رب ضوأوردىا صاحب ارتشاق ال   

حاضر، أو نون إناث ، َجاَز َفْتُح السين وكسرىا ، والفتح أْشَيُر، والكسُر لغة أىل 
الحجاز ، وقال المازني: إذا كان فاِعُميا غير ضمير متصل ، أو مخاطب َلْم َيُكْن إال 
َفَعل بفتح العين ، وقال الفارسي: األكثر َفْتُح السين يعني في َعَسْيُتم ، قال: فإْن أْسِنَد 

ْن َلْم َيْقَبْل،  إلى الظاىر، َفيقاُس عسيتم أْن ُيْقال: َعَسى َزْيُد ؛ فإْن َقِبَل فيو القياس ، وا 
 . (ٗٙ)"فسائٌغ أن يؤَخَذ بالمغتين تستعمل إحداىما في موضع األخرى

 
 البحث الثالث: المنصوبات

 االستثناء 
تعين االستثناء منقطعا "ورد في موضوع االستثناء ويشار بو الى ان كان 

النصب عند جميور العرب، فتقول:) ما قام القوم إال حمارًا( ، وال يجوز االتباع ، 
وأجازه بنو تميم فتقول:) ما قام القوم إال حماٌر(، وان االستثناء إذا وقع بعد نفي أو 

 .(٘ٙ)"شبيو عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباعو
اب المستثنى الواقع في االستثناء المنقطع ، واختمف الحجازيون وبنو تميم في اعر    

فيجزون النصب واالبدال فيو "فالحجازيون يوجبون نصبو عمى االستثناء اما التميميون 
.  (ٙٙ). قال ابن ىشام : )وان كان االستثناء منقطعا فأىل الحجاز يوجبون النصب

، وبنو (ٚٙ)ْمٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ ( وِبُمَغِتِيْم جاء التنزيل ، قال تعالى : )َما َلُيم ِبِو ِمْن عِ 
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تميم يجيزون النصب واإلبدال ، ويقرؤون ) اال اتباع الظن ( بالرفع عمى انو بدل من 
 .(ٛٙ)"العمم باعتبار الموضع

واوردىا ابن ىشام في كتابو شذور الذىب عمى ان الحجازيون يوجبون نصبو ،     
َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه "بعة عمى النصب ِفي قولو تعالى :وىي المغة اْلُعميا ، وليذا َأجمعن الس

ولو أبدال مما قبمو لقرئ ِبرفع )ِإالَّ اْبِتَغاء( ؛  "ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو َربِِّو اأْلَْعَمى
النَّْفي  ألن كاًل منيما ِفي موضع رفع اما عمى َأنو َفاعل بالجار َواْلَمْجُرور اْلُمْعَتمد عمى
ْبَدال ويختارون النصب .  واما عمى َأنو ُمْبَتدأ تقدم َخبره َعَمْيِو والتميميون يجيزون اإْلِ

وممن ذكر االستثناء المنقطع صاحب ارتشاف الضرب البي حيان االندلسي فان    
ي الداَِّر إالَّ أىل الحجاز يُوِجبُون نصبو فيقولون : إالَّ حماُر ، َفإْن َلْم َيَتَأخرَّ َنْحَو : ما ف

حمارًا واحدًا ، فال َيُجوُز فيو عمى مذىب البصريين إالَّ النصب كاالستثناء المتصل َنْحَو 
. و أما بنو تميم فإنيم يجيزون االتباع فيو كالمتصل نحو : ما  (ٜٙ): جاء إالَّ زيدًا القوم

 . (ٓٚ)في الدار أَحُد إالَّ حماٌر والنصب عندىم افصح من البدل
فأمَّا قراءُة من قرا : ) إآل أن َتُكون ِتَجاَرًة ( بالتاء فالقياس يكون بالياء عمى التذكير ،    

الَّ أْن يكوَن استثناء منقطع فيو في موضع نصب عمى لغة أىل الحجاز  . (ٔٚ)وا 
وممن أوردىا في كتابو شرح الرضي عمى الكافية لالستربادي حيث قال أن أىل    

مطمقًا ، ألن يدل عمى الغمط غير موجود في الفصيح من كالم  الحجاز يوجبون نصبو
 . (ٕٚ)العرب ؛ نحو ما في الدار أحد إال حماراً 

وجاء في لغة تميم يتبع المنقطع بشرط صحة إغنائو عن المستثنى منو نحو ) ما    
 . (ٖٚ)في الدَّاِر أحٌد (

ي المغة اىل الحجاز وى"ورد في كتاب شرح المفصل البن يعيش أن مذىب    
الفصحى عمى نصب المستثنى عمى كل حال لما ذكرناه من اعتالل وىنا النصب فيو 
مختار ، و أماما ، ال يجوز فيو النصب نحو قولو تعالى : ) ال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر 

في موضع نصب النو من غير الجنس ألن عاصم فاعل ومن  (ٗٚ)المَِّو ِإال َمْن َرِحَم (
 . (٘ٚ)"ي من رحمة اهلل والفاعل ليس من جنس المفعولرحم مفعول أ
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 المبحث الرابع: المجرورات
 حروف الجر: 

وردت ) متى ( في موضوع حروف الجر وأن الجر بيا لغة ىذيل ومن كالميم :    
 اخرجيا متى كمو ، يريدون من كمة ، ومنو قول الشاعر : 

 "َمتى ُلَجج ُخْضٍر َلُهنَّ َنِئيجُ "           "َشِرْبَن ِبَماِء الَبْحِر ُثمَّ ترفََّعتْ "
 . (ٙٚ)"الشاىد فيو ) متى لجج ( حيث استعمل متى جارة كما ىو لغة قومو ىذيل"و   
وقد وردت ) متى ( بمعنى َوَسط في ُلَغِة ُىَذْيل تَُقول : َجَعْمُتو في متى الكيس ) َأْي    

معنى ِمْن : أْخَرَجو متى ُكمِّو أْي ِمْن ُكمِِّو ، في َوَسطِو( وزعموا أيضًا تكوُن َحْرَف َجرِّ ب
 . (ٚٚ)وال يعرف ذلك البصريون ، َوَقْد تَُقدَّم الكالم في حروف الجر

وتكون )متى( ظرفًا ، وشرطًا ، واستفيامًا ، وقال أبو سعيد السكري: )متى( بمعنى    
ْيل َحْرُف َجرِّ قال : )من(، َو كْم ينسبيا ليذيل وينسبيا بعضيم ليم و ىي في ُلَغة ُىذَ 

ومن كالميم: أخرجيا متى ُكمِّو ، وَنَقَل َبْعُضيم أنَّ )متى( تكون بمعنى )َوَسط( فتجر 
ما َبْعَدىا ويحتمل أْن يكون متى ُلَجج ، ومتى َأْقَطاِرىا أْن تكوَن بمعنى وسط ، فيكون 

 . (ٛٚ)ة بماضظرفًا مكانيًا. ومتى كان بعدىا المبتدأ والخبر او جممة فعمية مصدر 
وردت متى لمزمان فييما أي في االستفيام والشرط، وربما جرت ىذيل بـ )َمَتى( ،    

 عمى أنيا بمعنى )ِمن( كقولو :
 "متى لجج خضر لهن نئيج"            "شربن ماء البحر ثم ترفعت"

او بمعنى )في( فتكون عمى الوجيين حرفًا ، او بمعنى )وسط( كما حكى أبو زيد ، 
؛ وجاءت )متى( حرف جر عند قبيمة ىذيل والمعروف  (ٜٚ)كميِّ او في كميِّ  وضعتو

عن متى انيا أداة استفيام وأداة شرط ، قال ابن ىشام ) ومتى ال يجر البحر بيا اال 
 . (ٓٛ)ىذيل (

)وسط( فيي اسم او )ِمْن( فحرف جزم بو ابن ىشام "فإذا كانت )متى( بمعنى :    
 . (ٔٛ)"وغيره
ووردت عمى انيا اسم استفيام والجرُّ بيا عمى أنَّيا حرف بمعنى )من( ليجة ىذيل    

 . (ٕٛ)فيم يقولون: )أخرجيا متى ُكمِِّو( أي )من ُكمِِّو(
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 ومن حروف الجر أيضًا )لعل( والجر بيا لغة عقيل ومنو قولو:    
ـَمُكم َعمَـَْينا             ِبَشيٍء أنَّ أُ  ُكــُم َشـِريمُ َلَعلَّ اهلِل َفضَّ  مَّ

.  (ٖٛ)والشاىد في )لعل اهلل( حيث جرت بـ )لعل( ما بعدىا لفظًا عمى لغة عقيل   
ويجر بمعلَّ وعل في لغة عقيل حكى ذلك عنيم أبو زيد وانكر بعض النحويين ذلك 

 . (ٗٛ)واخرج : )لعلَّ ابي المغوار منك قريب (
لعل انيا حرف يفيد الترجي وجاءت لعل حرف جر عند قبيمة عقيل والمعروف عن    

والنصب قال ابن ىشام : )لعل ال يجر بيا إال عقيل : قال شاعرىم وان الشاىد ذكر 
 .(٘ٛ)في البيت السابق

وقد روي عمى لغة ىؤالء في الميا األخيرة الكسر والفتح ، وروى أيضًا حذف الالم    
( بفتح الالم وكسرىا فإن ىشام عد الجر  في لعل ليجة خاصة األولى؛ فتقول: )َعلَّ

 . (ٙٛ)بعقيل وال يستخدميا غيرىم من العرب
 وأن لعل الجر بيا لغة عقيل ، حكاىا االخفش والفراء وقال شاعرىم :    

 )لعلِّ أبى الِمْغوار منك َقِريُب(            
لعمو ألبى المغوار ) "وقد انكرىا قوم منيم الفارسي ، وتأول البيت عمى ان األصل :    

جواب قريب ، فحذف موصوف )قريب( وضمير الشأن ، والم َلعلَّ الثانية تخفيفيًا منك( 
 . (ٚٛ)"، وأدغم األولى في الم الَجّر ، ومن ثم كانت مكسورة

 المبحث الخامس: الممنوع من الصرف
إذ كانت عمم المؤنث عمى وزن )َفَعاِل( "وردت ) حذام ( في موضوع ما ال ينصرف    

األول مذىب أىل الحجاز فانيم يبنونيا عمى الكسر مطمقا ،  فممعرب فيو مذىبان :
فتقول )ىذه حذام ، ورأيت حذام ، ومررت بحذام ( والثاني مذىب بني تميم فإعرابو 
كإعراب ما ال ينصرف لمعممية والعدل واألصل : حاذمة ، وراقشة ، فعدل الى حذام 

 . (ٛٛ)"ورقاش
أن اىل الحجاز يبنونيا ، "صل عمى ومن أوردىا ابن يعيش في كتابو شرح المف   

ويكِسرونيا حماًل عمييا لمجامعتيا إياىا في التأنيث، والعدل والتعريف . أّما بني تميم 
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فإنيم يجرونيا مجرى ما ال ينصرف من المؤنث ، نحو: زينب وعائشة ، فيقولون: )ىذه 
 . (ٜٛ)"َحذاُم ، ورأيت حذاَم ، ومررت بحذاِم (

ي كتابو قطر الندى وأشار الى ان حذام فييا لغتان ، األولى لغة وأوردىا ابن ىشام ف   
اىل الحجاز ، فيبنونيا عمى الكسر مطمقًا والثانية لغة بني تميم ، إذ افترقوا فرقتين 

يفصل بين ما آخره "بعضيم يعامميا معاممة الممنوع من الصرف وبعضيا األخر ، 
ره )راء( فيعربو إعراب ما ال )راء( فيبنيو عمى الكسر كالحجازيين وما ليس آخ

 . (ٜٓ)"ينصرف
يقول ابن ىشام ) فأما باب حذام ونحوه : فاىل الحجاز يبنونو عمى الكسر مطمقًا    

 فيقولون جاءتني ِحذام ، و رايت حذام ، مررت بحذام ( وعمى ذلك جاء قول الشاعر:
 "فأن القول ما قالت حذامِ "         "إذا قالت حذاٍم فصدقوها"

 . (ٜٔ)فذكرىا في البيت مرتين مكسورة مع أنيا فاعل   
والسبب في ذلك أن حذام عمم مؤنث عمى وزن َفعال فيو مبني عمى الكسر مطمقًا ،    

وألن القافية في جميع القصيدة مكسورة . وأن ابن ىشام قصد بكممة مطمقًا أن اىل 
الحجاز يبنونو عمى الكسر سواء أكان آخر االسم راء أم لم يكن نحو ) قطاف ، رقاش 

 . (ٕٜ)قطاف ، مررت بقطاف ( ( فيقال ) جاءتني قطاف ، ورايت
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 الخاتمة 
من خالل ىذه الجولة في ثنايا الميجات توصل البحث الى استقصاء ست عشرة    

ليجة منسوبة الى قبائل مختمفة وكانت الحصة األكبر من ىذه الميجات ىي ) ليجة 
اىل الحجاز وليجة تميم( فقد وردت ليجة اىل الحجاز في ست مسائل وليجة تميم في 

مسائل أخر وليجة ىذيل في موضعين اما بقية الميجات فقد توزعت بين القبائل )  ست
 طيىء ، عقيل ( .
 اما نتائج البحث : 

من الواضح ان موضوع دراسة الميجات يتطمب من الباحث جيدا مضاعفا في  – ٔ
 التتبع واالستقصاء وفي األخص في كتب النحويين موضع البحث .

دماء مصطمحات ) الميجة والمحن والمسان ( لمداللة عمى المغة استخدم المغويون الق – ٕ
التي يستخدميا االنسان في عصره اذا ما عرفنا ان المغة عبارة عن طريقة التواصل بين 

 االفراد من حيث األفكار .
 اكثر الميجات ورودا ليجة اىل الحجاز وليجة تميم . – ٖ

                              
م  ٕٓٔٓ/  ٔىـ ( ، تحقيق االسيوطي ، ط  ٗٙٚالوافي بالوفيات : صالح الدين الصفدي ) ت  (ٔ)

 .  ٖٙ/  ٗٔ، دار الكتب العممية : بيروت : 
 . ٖٙ/  ٗٔالمصدر نفسو : ج  (ٕ)
 . ٖٙ/  ٗٔالوافي بالوفيات: ج  (ٖ)
 . ٙٔ/  ٗٔالمصدر نفسو : ج  (ٗ)
 . ٖٙ/  ٗٔالمصدر نفسو : ج  (٘)
 . ٖٙ/  ٗٔالمصدر نفسو : ج  (ٙ)
 ليج  –ليج لسان العرب  –القاموس المحيط  –ليج  –تاج العروس  (ٚ)
 . ٖٙلسان العرب:–ليج  –تاج العروس  (ٛ)
 ليج . –وتاج العروس ليج  –لسان العرب  (ٜ)
 ليج . –الصحاح  (ٓٔ)
 ليج . –لسان العرب  (ٔٔ)
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 . ٜٔ-الميجات العربية د : نجا  (ٕٔ)
 . ٙٔفي الميجات العربية  (ٖٔ)
 . ٚالميجات العربية د نجا  (ٗٔ)
 . ٖٖالميجات العربية نشاة وتطورا  (٘ٔ)
 . ٖ٘عمم المغة العام الرونيز  (ٙٔ)
 . ٗالقراءات والميجات :  (ٚٔ)
 اثر الميجات العربية في الدراسات النحوية والقراءات القرانية  (ٛٔ)
 . ٜٓ/  ٗينظر الكتاب  (ٜٔ)
 التطور المغوي التاريخي د . إبراىيم السامرائي . (ٕٓ)
 الخصائص البن جني تح / محمد عمي النجار . (ٕٔ)
 د . نيى الحمي . ينظر : اثر الميجات العربية في الدراسات النحوية والقراءات القرانية (ٕٕ)
 . ٕٕٔ – ٕٔٔ/  ٔينظر : شرح ابن عقيل ج (ٖٕ)
 . ٖٚٔينظر : شذور الذىب البن ىشام /  (ٕٗ)
 ( . ٘سورة البقرة )  (ٕ٘)

 . ٖٚٔشرح شذور الذىب البن ىشام:  26)
 . ٖٙٔ/  ٔينظر : شرح ابن عقيل ج (ٕٚ)
 . ٖٚٔ/  ٔالمصدر نفسو ج (ٕٛ)
 بن الفحل الطائي .البيت من البحر الوافر وىو لسنان  (ٜٕ)
 ( . ٘ٗٔشرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشام ) (ٖٓ)
 ( . ٚٙ – ٙٙينظر شذور الذىب البن ىشام )  (ٖٔ)
 . ٜٗٔ/  ٔينظر شرح التسييل البن عقيل ج (ٕٖ)
 . ٕٕٚ/  ٔينظر ىمع اليوامع لمسيوطي ج (ٖٖ)
 . ٕٚ/  ٕينظر األصول في النحو البن السراج ج (ٖٗ)
 ( . ٖٕٔ – ٕٕٔالميجات العربية في الدراسات النحوية والقراءات القرانية د. نيى الحمي ) (ٖ٘)
 . ٖٕ – ٕٕ/  ٖينظر شرح الكافية لالستربادي ج  (ٖٙ)
 . ٖٔٔ/  ٔينظر شرح ابن عقيل ج (ٖٚ)
 . ٚٛٔ/ ٔينظر شرح التسييل البن عقيل ج (ٖٛ)
 . ٕٓٚ/  ٔينظر شرح ابن عقيل ج  (ٜٖ)



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1453 

                                                                            
 . ٖٔسورة يوسف / (ٓٗ)
 . ٖسورة المجادلة /  (ٔٗ)
 . ٜٙٔينظر شرح قطر الندى البن ىشام /  (ٕٗ)
 . ٖٔسورة يوسف /  (ٖٗ)
 . ٖسورة المجادلة /  (ٗٗ)
 . ٜٚٔينظر شرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشام /  (٘ٗ)
 . ٛٛٔ – ٜٛٔ/  ٗينظر المقتضب لممبرد ج (ٙٗ)
 . ٔٓٔ/  ٔينظر الكتاب لسيبويو ج (ٚٗ)
 . ٖٔسورة يوسف /  (ٛٗ)
 . ٕٕٗينظر شذور الذىب البن ىشام /  (ٜٗ)
 . ٕٔٔ – ٕٓٔ/  ٔينظر شرح المفصل البن يعيش ج (ٓ٘)
 . ٕٔٔ-ٕٓٔ/  ٔالمصدر نفسو ج  (ٔ٘)
 . ٖٔ٘ – ٖٓ٘/ ٔشرح التسييل البن عقيل ج  (ٕ٘)
 . ٜٖٓ/  ٔىمع اليوامع لمسيوطي ج  (ٖ٘)
 . ٘ٛٔ/  ٕشرح الرضي عمى الكافية لالستربادي ج (ٗ٘)
 . ٜٕٚ/  ٔابن عقيل ج شرح (٘٘)
 . ٜٕٓٔ/  ٖينظر ارتشاق الضرب البي حيان االندلسي ج (ٙ٘)
 . ٕٕٚ – ٕٕ٘ينظر شذور الذىب البن ىشام /  (ٚ٘)
 . ٕٓ/  ٕينظر شرح ابن عقيل ج (ٛ٘)
 . ٖ٘سورة الصافات :  (ٜ٘)
 . ٓٚٗ/  ٔىمع اليوامع ج  (ٓٙ)
 . ٓ٘سورة الشعراء /  (ٔٙ)
 . ٖٕٛ شرح شذور الذىب البن ىشام / (ٕٙ)
 . ٖ٘ٓ/ ٔينظر شرح ابن عقيل ج  (ٖٙ)
 . ٕٖٕٔ/ ٖينظر ارتشاق الضرب البي حيان االندلسي ج (ٗٙ)
 . ٕٛٔ/  ٕينظر شرح ابن عقيل ج (٘ٙ)
 . ٖٖٙينظر شرح قطر الندى البن ىشام /  (ٙٙ)
 . ٚ٘ٔسورة النساء /  (ٚٙ)
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 . ٖٖٚينظر شرح قطر الندى البن ىشام /  (ٛٙ)
 . ٔٔ٘ٔ/  ٖالبي حيان االندلسي ج ينظر ارتشاف الضرب  (ٜٙ)
 . ٔٔ٘ٔ/ ٖالمصدر نفسو ج  (ٓٚ)
 . ٔٗ٘ٔ/  ٖارتشاف الضرب البي حيان االندلسي ج  (ٔٚ)
 . ٘ٛ/  ٕينظر شرح الكافية لالستربادي ج  (ٕٚ)
 . ٜٓٔ/  ٔىمع اليوامع لمسيوطي ج  (ٖٚ)
 . ٖٗسورة ىود /  (ٗٚ)
 . ٕٕٗ/  ٔشرح المفصل البن يعيش ج  (٘ٚ)
 . ٘/  ٖشرح ابن عقيل ج ينظر :  (ٙٚ)
 . ٗٙٛٔ/  ٗينظر ارتشاف الضرب البي حيان االندلسي ج  (ٚٚ)
/  ٕ، وينظر المساعد البن مالك ج  ٔ٘ٚٔ/  ٗينظر ارتشاف الضرب البي حيان االندلسي ج  (ٛٚ)

ٕٜ٘ . 
 . ٖٕٓ/  ٖشرح الكافية االستربادي ج  (ٜٚ)
 ( .ٕٓٛشرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشام ) (ٓٛ)
 . ٕٖٙ/  ٕىمع اليوامع لمسيوطي ج  (ٔٛ)
 اثر الميجات العربية في الدراسات النحوية والقراءات القرانية د . نيى الحمي . (ٕٛ)
 . ٗ/ ٖينظر شرح ابن عقيل ج (ٖٛ)
 . ٜٕٗ/  ٕينظر المساعد البن مالك ج (ٗٛ)
 (. ٜٕٚشرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشام ) (٘ٛ)
 . ٜ/ ٕينظر شرح ابن عقيل ج  (ٙٛ)
 . ٖٗٚ- ٖٖٚ/  ٕىمع اليوامع لمسيوطي ج (ٚٛ)
 . ٕٛٚ/  ٖينظر شرح ابن عقيل عمى االلفية ج (ٛٛ)
 .  ٖٕٕ/  ٕشرح المفصل البن يعيش ج (ٜٛ)
 . ٖٚ -ٖٙشرح قطر الندى البن ىشام /  (ٜٓ)
 . ٖٚ – ٖٙشرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشام  (ٜٔ)
 . ٖٚ – ٖٙينظر المصدر نفسو  (ٕٜ)
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  المصادر والمراجع

 * القران الكريم :

اثر الميجات العربية في الدراسات النحوية والقراءات القرانية : نيى الحمي ،  -ٔ
 م . ٕٓٔٓ/  ٔط –الحمة  –دار الفرات لمطباعة 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن  -ٕ
ىـ(، تحقيق وشرح  ٘ٗٚيوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: 

ودراسة: رجب عثمان محمد، المراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة 
 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٛٔٗٔالخانجي بالقاىرة ، الطبعة: األولى، 

، أبو بكر محمد بن السري بن سيل النحوي المعروف بابن  واألصول في النح -ٖ
مؤسسة  ،الناشر: عبد الحسين الفتمي ، المحقق:ىـ(ٖٙٔالسراج )المتوفى: 

 .بيروت –الرسالة، لبنان 
 ٖٓ٘ٔتاج العروس من جواىر القاموس : لمسيد محمد مرتضى الزبيدي ) ت  -ٗ

 الحكومة الكويتية .م ، مطبعة  ٜٜٗٔ/  ٕىـ ( ، تحقيق حسين نصار ، ط 
التطور المغوي التاريخي : إبراىيم السامرائي ، القاىرة ، معيد البحوث  -٘

 م . ٜٙٙٔوالدراسات ، 
ىـ ( ، تحقيق محمد عمي النجار ، دار  ٕٜٖالخصائص : ابن جني ) ت  -ٙ

 م .  ٜٙ٘ٔالكتب ، 
ىـ ( تحقيق : محمد  ٜٙٚشرح ابن عقيل : بياء الدين عبد اهلل بن عقيل ) ت  -ٚ

 . ٔحي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، طم
شرح تسييل الفوائد، المؤلف: محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني،  -ٛ

ىـ(، المحقق: د. عبد الرحمن السيد، ٕٚٙأبو عبد اهلل، جمال الدين )المتوفى: 
ن، د. محمد بدوي المختون، الناشر: ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعال

 م(ٜٜٓٔ -ىـ ٓٔٗٔالطبعة: األولى )
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شرح الرضي عمى الكافية : محمد بن الحسن الرضي االستربادي ، تحقيق :  -ٜ
 ، مؤسسة الصادق لمطباعة والنشر . ٕيوسف حسن عمر ، ط 

ىـ ( ، تحقيق : احمد السيد  ٖٗٙشرح المفصل : البن يعيش ) ت  -ٓٔ
 احمد، إدارة الطابعة المنيرية ـ مصر .

ذىب في معرفة كالم العرب، المؤلف: عبد اهلل بن شرح شذور ال -ٔٔ
يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن ىشام 

ىـ(، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: الشركة المتحدة لمتوزيع ٔٙٚ)المتوفى: 
 سوريا.  –
عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد  ، شرح قطر الندى وبل الصدى -ٕٔ

 ىـ(ٔٙٚ ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن ىشام )المتوفى: اهلل
الحادية عشرة،  ،الطبعة: القاىرة ،محمد محيى الدين عبد الحميد المحقق:
ٖٖٔٛ. 

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد  -ٖٔ
ر ىـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  داٖٜٖالجوىري الفارابي )المتوفى: 

 م . ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔبيروت ، الطبعة: الرابعة  –العمم لمماليين 
في الميجات العربية : إبراىيم انيس ، مطبعة لجنة البيان العربي ، ط  -ٗٔ

 م ٕٜ٘ٔ،  ٕ
 م ، دار بيروت . ٕٙٓٓ/  ٔالقاموس المحيط : لمفيروز ابادي ، ط -٘ٔ
 ىـ ( تحقيق : محمد عبد الخالق ٕ٘ٛكتاب المقتضب : لممبرد ) ت  -ٙٔ

 م . ٕٓٔٓعظيمة ، القاىرة ، 
ىـ ( تحقيق  ٓٛٔكتاب سيبويو : أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر ) ت  -ٚٔ

 : اميل بديع يعقوب ، دار الكتب العممية .
لسان العرب : البي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )  -ٛٔ

 دار بيروت . –ىـ(، دار صادر ٔٔٚت 
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 .ٕٜٚٔجا، مطبعة السعادة، الميجات العربية : د . إبراىيم محمد ن -ٜٔ
ىـ ( تحقيق  ٜٙٚالمساعد عمى تسييل الفوائد : البن عقيل ) ت  -ٕٓ

 م . ٖٜٛٔ/  ٔمحمد كامل بركات ، ط 
ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  -ٕٔ

ىـ( المحقق: عبد الحميد ىنداوي، الناشر: ٜٔٔالدين السيوطي )المتوفى: 
 مصر. –قية المكتبة التوفي

ىـ ( ، تحقيق  ٗٙٚالوافي بالوفيات : صالح الدين الصفدي ) ت  -ٕٕ
 م ، دار الكتب العممية : بيروت . ٕٓٔٓ/  ٔاالسيوطي ، ط 

 


