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 للخمي بن هشام االتوظيف الشاهد القرآني في كتاب المدخل إلى تقويم اللسان 

 

 أحمد بن عبدالرحمن سالم بالخير  إعداد د.

 

 أستاذ الدراسات اللغوية المشارك بكلية اآلداب والعلوم التطبيقية 

 سلطنة عمان  –جامعة ظفار  
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 : ملخصال

 

ا  هذا  )ت  هشامابن  توظيف    فيلبحث  يتمحور  القرآنيهـ(  577:  اللخمي  ،  للشاهد 

)المدخل   كتابه  على  البيان(معتمداً  وتعليم  اللسان  تقويم  عن  إلى  للكشف  سعياً   ،

اللسان   إلى تقويم  المدخل  للفصاحة في كتابه  الشاهد القرآني بوصفه معياراً  أهمية 

على التعّرف  إلى  البحث  يرمي  كما  البيان.  القرآندرا   وتعليم  القراءات  التي  سة  ية 

 التي اتخذ بعضاً منها معياراً للفصاحة.،  ن هشام اللخميتناولها اب
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Abstract 

 

This research focuses on the position of Ibn Hisham al-

Lakhmi  (T 577 AH) from invoking the Holy Quran, based 

on his book (Introduction to the evaluation of the tongue and 

teaching the statement). This is in order to uncover the 

importance of the Qur'anic witness as a criterion for 

eloquence in his book. The study also aims to identify the 

characteristics of Arabic dialects in Andalusia in the sixth 

century AH, trying to explain the linguistic phenomena in 

the light of modern linguistic research ... In addition to 

studying the Koranic readings addressed by Ibn Hisham al-

Lakhami, some of which adopted a standard of eloquence. 
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 : المقدمة

 

العالمين رب  هلل  س،  الحمد  المرسلين  أشرف  على  والسالم  محمد  والصالة  يدنا 

 : أما بعد .وعلى آله وصحبه أجمعين

اللغوية قديماً على أسس عديدةف الدارسات  البوادي    : أهمها  ،قد قامت  الرحلة إلى 

ن لمشافهة األعراب الخلّص، وتلقي النصوص المسموعة من أفواه الرواة القادمين م

العربية، ومقابلة فصحاء الحواضر، ومشافهت القبائل  العربية  مختلف  هم في األسواق 

وق عكاظ، وسوق مجنّة، وذو  س ، مثل:  التي كانت مخّصصة لهذا الغرض،  المشهورة

إلى   ؛المجاز أدى  االستقراء،  مما  عملية  نطاق  القواعد  و  اتساع  استنباط  إمكانية  ثّمة 

 اللغوية.

هاد اهتمام العلماء قديماً وحديثاً، وبلغت عنايتهم به أن لقد أثارت ظاهرة االستش

ً أل   النحاس )ت    فوا كتبا قام أبو جعفر  في  ـه 338مستقلة، وقد  للتأليف  بأّول محاولة   )

الباب سيبويه  ،هذا  شواهد  فيه  يشرح  كتاباً  ألّف  نهجه ،  إذ  على  وسار 

إذ  هـ(368)تالسيرافي سيبويه،  كتاب  فيه  يشرح  كتاباً  كل  سجّ وي  ،  ألّف  إدراج  له  ل 

فيه ورد  الذي  النحوي  الباب  في  فيه  ،  شاهد  يشرح  كتاباً  الّشنتمري  األعلم  ألّف  كما 

وسّماه أيضا  سيبويه  معدن ":  أبيات  من  الذّهب  عين  علم    تحصيل  في  األدب  جوهر 

العرب اللغوية    ،"مجازات  الشواهد  خّصت  التي  القديمة  المؤلفات  من  وغيرها 

 .بالدراسة 

  )المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان( يحتج في كتابه اللخمي  املقد كان ابن هش

النبوية العرب واألحاديث  وأقوال  الكريم والشعر  القرآن  ،  بالقرآن  آيات  اتخذ من  فقد 

لتحديد الخطأ والصواب في الكالم  ؛ومن هنا كانت أهمية هذا البحث،  الكريم معياراً 

على   التعّرف  إلى  يهدف  هالذي  ابن  كتابه    شامتوظيف  في  القرآني  للشاهد  اللخمي 

 في عصره. المستعملةواتخاذه معياراً للحكم على اللهجات  ،السابق الذكر
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ضوء   في  القرآني  الشاهد  في  اللغوية  القضايا  دراسة  إلى  البحث  يرمي  كما 

إلى   البحث  يسعى  كذلك  الحديث.  اللغوي  البحث  الشاهد  مجاالت  أهمية  عن  الكشف 

للفصاحة في كتاب المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان. إن    راً القرآني بوصفه معيا

كانت من أهم مرتكزات هذا  ،  دراسة القراءات القرآنية التي تناولها ابن هشام اللخمي

 من قراءة بعض القّراء معياراً للفصاحة.ابن هشام اللخمي اتخذ   البحث، إذ

ج بها ابن هشام اللخمي في  احتتعتمد مادة هذا البحث على الشواهد القرآنية التي  

اللغ  ؛كتابه اً وخمسين  وقد بلغ عدد هذه اآليات ست،  ويةلتصحيح ظاهرة من الظواهر 

 آية.

الشواهد   تلك  سبر  إلى  الدافعة  األسئلة  من  العديد  الباحث  لدى  تولّدت  هنا  من 

ن؟  دخل إلى تقويم اللسامنها: ما معيار الفصاحة عند ابن هشام في كتابه الم،  القرآنية

أنواعها؟و القرآنية على تعدّد  القراءات  الحكم على و  ما موقف ابن هشام من  آلية  ما 

 فصاحة لغة عصره من عدمها؟

إجابات   إلى  للوصول  الباحث  من  الدراسةألوسعياً  طبيعة  اقتضت  فقد    ،سئلة 

اتباع   التحلالدراسة  الوصفي  وتحليل  ذلك  و:  يليالمنهج  القرآني  لوصف  الشاهد 

 اللخمي في كتابه تقويم اللسان. م ن هشاوتوظيفه لدى اب

 

األول:   اللخمي المبحث  هشام  وتعليم وكتابه    ابن  اللسان  تقويم  إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         المدخل 

 البيان: 

 : ... سيرة حياةابن هشام اللخمي:  أوالً 

 :اسمه ونسبه

ه   هو بن  أحمد  بن  محمد  اأبوعبدهللا  خلف  بن  إبراهيم  بن  نحوي  ،  لخميلشام 

 .)1(وأقام في سبته، شبيليةولد في إ ، لغوي

 
المعروفانظر:    1 القضاعي  محمد بن عبدهللا  ينظر في ترجمته:    675، ص2،  بابن األبار  التكملة لكتاب الصلة ألبي عبدهللا  ... كما 

لمحمد    لكتابي الموصول والصلة  لتكملة ا الذيل وو،  298، ص يمانين عبدالمجيد الب  لعبدالباقي  النحاة واللغويينإشارة التعيين في تراجم  

األنصا  الدين الصفديو ،  70، ص 6  ،ريبن عبدهللا  بالوفيات لصالح  الو ،  131، ص2  ، الوافي  أئمة  تراجم  لمجد  البلغة في  واللغة  نحو 
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 : شيوخه وتالميذه

وابن  ، هـ576وأبي طاهر السلفي ت ، هـ543أخذ العلم عن أبي بكر بن العربي ت 

 .(2(ـه592مضاء اللخمي القرطبي ت 

الحسن بن أحمد  و أب:  أن من تالميذه  (3(أما تالميذه فقد ذكر صاحب الذيل والتكملة

أبو  و،  أبو العابد بن غاز السبتيو،  دهللا بن عبدهللا بن سعيد الكتانيعب  وبأالخوالني، و

 أبو عمر يوسف بن عبدهللا الغافقي.و، علي حسن بن محمد الجذامي

 

 :ثقافته وآثاره

مؤدباً  كان  اللخمي  هشام  ابن  أن  القضاعي  عبدهللا  بن  محمد  األبّار  ابن  ذكر 

 .(4(واآلداب تغالنه كان قائماً عليها وعلى الوأ، بالعربية

كما ذكر محمد بن عبدهللا األنصاري صاحب كتاب الذيل والتكملة أن ابن هشام  

 .(5(اللخمي كان نحوياً لغوياً أديباً تاريخياً ذاكراً أخبار الناس قديماً وحديثاً وأيامه

 : (6(منها ، ةعديدمؤلفات لقد ترك ابن هشام اللخمي 

 .ططوخ وهو م، ملسو هيلع هللا ىلصفي سيرة النبي : المنظوم  الدر  -

سيبويه الف - أبيات  في  وقع  ما  وإصالح  الجمل  أبيات  في شرح  والجمل  صول 

 وهو مخطوط.،  في شرحها لألعلم من الوهم والخللو

 وهو مطبوع.: شرح الفصيح -

 مطبوع.: شرح مقصورة ابن دريد )الفوائد المحصورة في شرح المقصورة( -

 
إلسماعيل  مؤلفين وآثار المصنفين  ارفين أسماء ال هدية العو ،  1807، ص2  ، كشف الظنون لحاجي خليفةو ،  209ص  ، باديآالدين الفيروز 

 . 318، ص5 ،لياألعالم لخير الدين الزركو، 97، ص2 ،بن محمد البغدادي

 . 70، ص6 ،التكملة لمحمد بن عبدهللا األنصاريالذيل وانظر: السابق نفسه، و 2

 . 70، ص6 ،انظر: الذيل والتكملة 3

 . 675، ص2 ،انظر: التكملة لكتاب الصلة 4

 . 71، ص6 ، صلةملة لكتابي الموصول والر: الذيل والتك نظا 5

 . 10ص 9، صحاتم صالح الضامن الدكتور   :تح ، انظر: المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان 6
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 مطبوع.: قصورة الكبرى أو كتاب المقصور والممدود شرح الم -

 وهو مطبوع.:  يم اللسان وتعليم البيانإلى تقو خلدالم -

 :وفاته

( سنة  كانت  اللخمي  هشام  ابن  وفات  أن  والتكملة  الذيل  ،  هـ(577يذكر صاحب 

لم يذكر    إذ،  أقدم من أشار إلى تاريخ وفاته  (7(وبهذا يكون محمد بن عبدهللا األنصاري

ريخ هشام اللخمي تا نب الفي ترجمته  صاحب كتاب التكملة لكتاب الصلة (8(ن األبّاراب

بقوله،  وفاته سنة  :  واكتفى  في  منه  والسماع  عنه  األخذ  أما  (9(هـ  557وجدت   .

إلى أن    (12(في حين أشار الفيروزأبادي ،  (11(هـ 570فقد جعل سنة وفاته    (10(الصفدي 

ألن ابن األبار كما ذكرت سلفاً    ؛يما يبدو وهو وهم ف،  (13(هـ557وفاته كانت في سنة  

 نه في هذه السنة.مع مقد أخذ عنه وس

 

 ً  :كتاب المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان: ثانيا

فقد ألّفه  ،  لكتاب ابن هشام اللخمي أهمية كبرى في تاريخ التأليف في لحن العامة

)ت الزبيدي  من  كل  على  العامةـه379ليرد  لحن  كتابه  في  الصقلي  وا،  (  مكي  بن 

ثم أورد بعد ذلك مباحث تمثل ما  ،  اننلج ا( في كتابه تثقيف اللسان وتلقيح  ـه501)ت

الهجري. السادس  القرن  في  األندلس  في  العربية  إليه  هذا    آلت  إلى  ننظر  أن  ويمكن 

 الكتاب على أنه مكّون من ثالثة أقسام: 

 

الرد على كّلٍّ من:  القسم األول اللخمي في  الزبيدي وابن مكي  :  جعله ابن هشام 

بذلك،  الصقلي نفسه  المؤلّف  الزبيدي  "و:  قال  نحي  وقد صّرح  في    -رحمه هللا-ألّف 
 

 هـ. 703والتكملة توفي سنة  هو محمد بن عبدهللا بن عبدالملك األنصاري صاحب كتاب الذيل  7

   هـ. 658توفي سنة  لقضاعي البلنسي المعروف بابن األبارهللا بن عبد الرحمن ا د بي بكر بن عببو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أهو أ 8

 . 676ص  ،2 ،لصلةانظر: التكملة لكتاب ا 9

 . هـ476 توفي سنة يبك بن عبد هللا الصفدي فاء خليل بن أهو صالح الدين أبو الص 10

 . 131، ص2 ، انظر: الوافي بالوفيات 11

 هـ. 817توفي سنة  الشيرازي الفيروزآباديبن محمد بن إبراهيم  وب بن يعقمحمد   د الدينأبو طاهر مجهو   12

 . 209ص  ،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةانظر:   13
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وأنحى ،  فتعّسف عليهم في بعض األلفاظ،  لحن عامة زمانه، وما تكلمت به في أوانه

فيه وجهان،  عليه باإلغالظ استعمل  فيما  فأوردت في  ،  وخّطأهم  فيه لغتان.  وللعرب 

سهو  لا  نوبيّنت ما وقع في كالمه م،  وما تعّسف عليهم هنالك،  ع ذلكهذا الكتاب جمي

الم،  والغلط سمى بتثقيف والتعنيت والشطط. وأردفته بذكر أوهام ابن مكي في كتابه 

 .(14( . وابتدأت بالرد عليهما فيما أنكراه..."اللسان وتلقيح الجنان

،  مة زمانه في األندلسأفرده ابن هشام الللخمي ليذكر فيه أخطاء عا:  القسم الثاني

ل":  يقول مما  كثيراً  ذلك  إلى  زماننا ذي  موأضفت  في  غ يِّّر  مما  فيه ،  كراه  ولحنت 

 :(16(  ويضم هذا القسم ثالثة أبواب، (15( "عواّمنا

وربما ،  استعملت العامة منها أضعفها،  باب ما جاء عن العرب فيه لغتان فأكثر  أ.

 لك ونطقت باللحن.وربما عدلت عن الصواب في ذ، استعملت أقواها

يحتم مما ال  العامة  فيه  تلحن  ما  باب  العرب  ،  تأويللا  لب.  لسان  من  عليه  وال 

 دليل.

 فقصروه على واحد.، ج. باب ما جاء لشيئين أو أشياء

ثم ردّه إلى ما أ خذ منه من  ،  ذكر فيه ما تمثلت به العامة في أقوالهم:  القسم الثالث

مما وقع في  ،  مما تمثّلت به العامة: "م تحت عنوانوقد جاء هذا القس ،  أقوال الشعراء

المت والمحدثينمدّ قأشعار  الفصحاء،  ين  من  التي  ،  تلقّنوها  األشعار  يعرفون  ال  وهم 

 .(17( "وربما حّرفوا بعض ألفاظها، أ خذت منها

 

 : الشاهد النحوي:  المبحث الثاني

 
تح   14 البيان،  وتعليم  اللسان  تثقيف  إلى  المدخل  الدكتور حاتم صا   :انظر:  الطبعة  األستاذ  بيروت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  لح الضامن، 

 . 26صم، 2003ـ/ه1424، األولى

 . 26ص ، قيف اللسان وتعليم البيانالمدخل إلى تثانظر:   15

 . 512-137  ، الصفحات:انظر: السابق 16

 . 513ص  ،انظر: السابق 17
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وبرهان ذخيرة وحجة  للنحاة  النحوي  بعينه ،  الشاهد  النحو  هو  نال    الذ  ؛(18(  بل 

ال المعيار  وظل  النحاة،  عند  رفيعة  مكانة  تقعيد  اي  ذالشاهد  في  النحاة  عليه  عتمد 

الق وسند  الحكم  ودليل  في  القواعد  النحوي  لسان  الشاهد  وألن  يعتمدونها.  التي  اعدة 

أو الرد على المخالف    ،إثبات صّحة القاعدة وتقريرها أو تجويز ما جاء مخالفاً للقياس

وإ رأيه  تكون  وتفنيد  أن  فيه  اشترطوا  جوازه  عدم  أو  النحوي  مذهبه  ضعف  ظهار 

،  إال كان غير مقبول ألنه شهادةو،  وليس له رواية تخالف تلك الداللة ،  ه واضحةتلالد

. من هنا كان االعتداد بالشاهد عند  (19(والشهادة إذا دخلها االحتمال سقط بها االستدالل 

النحويين ومتأّخريهم،  كل  من    فرفدوا ،  متقدّميهم  استخرجوها  غزيرة  بشواهد  النحو 

باتت كالم العرب ودواوين األدب حتى " ي الشريف ومنو نبلالقرآن الكريم والحديث ا

الف الكالم  من  لها  واستخراجه  بالشواهد  معرفته  في  تتجلى  العالم  صيح  قيمة 

 .(20( "واستحضاره إيّاها عند الحاجة

 

ً تعريف الشاهد لغة واصطالح : أوالً   :ا

شهد الرجل على كذا  :  تقول منه،  الشهادة خبر قاطعي الصحاح "ورد ف:  لغة .1

وقوم شهود أي حضور  ،  وشهده شهوداً أي حضره فهو شاهد،  والمشاهدة المعاينة  ...

 .(21(  ... وأشهدني إمالكه أي أحضرني ..."

طع ...  العَالم الذي يبيّن ما علمه ... والّشهادة خبر قا:  الشاهدوفي لسان العرب "

 .(22( "لفالن شاهدٌ حسٌن أي عبارة جميلةاللسان من قولهم الّشاهد؛ و

سأله  ،  واستشهده": قال، إذ فقد أضاف معنى آخر لهذه المعاني، أباديفيروز لا اأم

 .(23(  "شهد ... والشاهد األمين في شهادةأن ي

 
 . 211ص  ،انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة 18
 . 34ص  ،تاريخ االحتجاج النحوي بالحديث الشريف 19

 . 23ص ،الشواهد واالستشهاد في النحو 20

 (. شهد) الصحاح  21

 (. شهدرب )الع  ن لسا 22

 (. شهدوس المحيط )القام 23
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 .(24( "أشهد بكذا أي أحلف: وقولهمويضيف أبو بكر الرازي "

لنا  طريقفمن   يتبين  المفاهيم  يفيد   هذه  بما  اإلخبار  باالستشهاد هو  المقصود  أن 

إذ   ،هوم االستشهاد في كتاب الفروق في اللغة ألبي هالل العسكريفم دالقطع. وقد ور

المعنى":  يقول في  الغائب  نقيض  وي علم   ؛الشاهد  بالحواس  ي درك  ما  س مَي  ولهذا 

شاهداً  غيره،  ضرورة  بشيء  يعلم   ما  َي  ً و،  وس مِّ غائبا الداللة  ، لحياةامثل:    ،هو 

لكل نجوىو،  والقدرة َي القديم شاهداً  اته فالشهادة  الموجودات بذلم جميع  ع ي  هألن  ؛س مِّ

 .(25(  "علم يتناول الموجود

الدليل الذي ي عتمد عليه في األخذ بقاعدة  المعنى االصطالحي للّشاهد فهو "  أما .2

قاعدة،  رفض أخرىو،  ما يذكر  إلثبات  سنّةكليّة  أو هو ما  أو  كالم    أو،  ؛ من كتابٍّ 

 .(26( "عربي فصيح

الش أن  على  الدارسون  أجمع  ال  هد اوقد  الكالم  من  يؤخذ  الذي  الدليل  عربي هو 

بها  ؛الفصيح المحتّج  المادة  من  نفيها  أو  نحوية  قاعدة  صّحة  إثبات  ويرى ،  قصد 

اإلخبار بما هو قاطع في الداللة على القاعدة  "  :الدكتور محمد عيد أن االستشهاد هو 

ونثر شعر  لغفال،  من  أدلة  من  النحاة  يسوقه  ما  النحوي  المصطلح  في    ية وشاهد 

الفصحاء العرب  لغة  من  نثراً   ؛يستنبطونها  أو  كانت  على  ل  ؛شعراً  شاهداً  تكون 

النحوية ا(27(  "قواعدهم  األقوال  من  لمجموعة  اللغوي  توظيف  هو  فاالستشهاد  لتي  . 

 بلغت مستوى عالٍّ من الفصاحة.

 

 ً  :شروط االحتجاج بالشواهد: ثانيا

 : اج في اللغة العربية غرضان اثنانلالحتج 

صّحة استعمال لفظة أو تركيب أو ما يتبع ذلك من قواعد    إلثبات  رد ووي: لفظي -

 في علم اللغة والنحو والصرف.

 
 . 349ص  ،الصحاح مختار  24
 . 88، صالفروق في اللغة 25

 . 16، ص1 ،حشرح التصريح على التوضي 26

 . 87ص  68صاالستشهاد واالحتجاج باللغة  27
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وما يتبع ذلك من قواعد بالغية في علم المعاني ،  إلثبات معنى كلمة ما:  معنوي -

 والبيان والبديع.

متعد أطراً  اللغة  علماء  الشلقد وضع  لقبول  نجملها دة  أن  نستطيع  اهد من عدمه 

 :في

الشواهد الشعرية والنثرية إال ما   إذني:  الزما  رطااإل .1 لم يقبل علماء اللغة من 

وعلى ضوء ذلك  ،  كان واقعاً بين العصر الجاهلي إلى منتصف القرن الثاني الهجري

 ي:تقّسموا الشعراء إلى أربع طبقات تخضع للترتيب الزماني على النحو اآل

األولى الجاهليين:  الطبقة  الشعراء  ارام  مثل:  ،طبقة  وغيرهم  ئ  واألعشى  لقيس 

 ممن ماتوا قبل ظهور اإلسالم.

الثانية المخضرمين:  الطبقة  واإلسالم،  طبقة  الجاهلية  أدركوا  حّسان  مثل:    ، وهم 

 ولبيد.

  جرير مثل:    ، وا في صدر اإلسالمهم الذين كانو،  طبقة اإلسالميين:  الطبقة الثالثة

 والفرزدق.

 ،الذين جاءوا بعد الطبقة الثالثةهم  و،  ينثحدمطبقة المولّدين أو ال:  الطبقة الرابعة

 أبي نواس.بشار بن برد ومثل: 

والمخضرمين الجاهليين  بطبقة  االستشهاد  صّحة  على  في  ،  فأجمعوا  واختلفوا 

لثانية  فاألغلب على صّحة االستشهاد بشعرهم حتى منتصف المائة ا، طبقة اإلسالميين

سن،  للهجرة المتوفى  هرمة  بن  إبراهيم  الشعراء    150  ةوجعلوا  آخر  الهجرة  من 

 محتّج بشعرهم.اإلسالميين ال

 ً وجعلوا بشار بن برد  ، أما الطبقة الرابعة فال يحتّج بكالمهم للغرض اللفظي مطلقا

وعلّلوا استشهاد سيبويه ببعض شعر بشار في  ،  رأس المحدثين غير المحتج بكالمهم

  الحتجاج بشعره" هجاه لتركه ا قد ألنه كان ؛"التقّرب إليه واتقاء شر لسانه ـكتاب( ب)ال

)28). 

 
 . 9-5صفحات: ال   ،د األفغانياعد اللغة العربية وشواهدها لألستاذ سعي، وانظر: الموجز في قو167ص، 1  ،المزهر في اللغة 28
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المكاني .2 عنها:  اإلطار  أخذوا  التي  القبائل  أو  المكانيّة  الحدود  به  فقد  ،  وأعني 

،  اختلفت درجاتها في االحتجاج حسب قربها أو بعدها عن االختالط باألمم المجاورة

ال  القبائل  كالم  الجزيرةفاعتمدوا  قلب  في  التي  ،  واقعة  القبائل  كالم    لى عوردّوا 

وقد صنّف  ،  أو في جوار غير العرب من األمم األخرى،  أو في الحواضر،  السواحل

الع الفارابي في )االحتجاج( فذكر أن أجود  انتقاء لألفصح هم قريش،  أبو نصر  رب 

خذ من غيرهم  ولم يؤ، قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين تبعهموي

مما يترتب عليه اختالط   ؛ع األمم األخرىمة  طوذلك ألسباب المخال  ؛من سائر القبائل

 .(29(لغتهم بغير لغة العرب 

استثنوا األساس  هذا  اليونان  وعلى  بجوار  القاطنة  والنمرمثل:    ،القبائل  ،  تغلب 

مثل:   ،شامقبائل المجاروة ألهل اللخم وجذام، والمثل:  ،والقبائل المجاروة ألهل مصر

وإياد المجار،  قضاعة وغسان  والفربلنلوة  والقبائل  والحبشةط  والهند  بكر  مثل:    ،س 

  ، لطة لتجار األمم المقيمين عندهموالقبائل المخا،  وعبدالقيس وأزد عمان وأهل اليمن

 .(30)  الحجازبني حنيفة وسّكان اليمامة وثقيف وسّكان الطائف وحاضرة  مثل: 

 : اإلطار الحضري  .3

وطبقة  ،  البيانوة  ح هم أهل الفصالعربي مكوناً من طبقة من البدو ومع اكان المجت

لديهم الفصاحة  مستوى  بهبوط  يتميّزون  وهؤالء  والقرويين  العلماء  ،  الحضر  فقصد 

أهلها من  اللغة  ألخذ  لالحتجاج،  البوادي  معياراً  البداوة  الفارابي،  فكانت  :  يقول 

 .(31)  ""وبالجملة لم يؤخذ عن حضري قط

لشعراء  أولئك ابد  ار إليه أن هذا اإلطار كان السبب وراء عدم االستشهومما يشا

الكميت والطّرماح وعدّي بن زيد وعبيد هللا بن قيس  مثل:   ،الذين أقاموا في الحواضر

الثاني   ؛الرقيات القرن  بمنتصف  حدّدوه  الذي  الزمني  اإلطار  ضمن  دخولهم  رغم 

 الهجري.

 

 
 . 229-227الصفحات:   ،1، مزهر في اللغةال   انظر: 29

 . 173ص 172، ص1 ،انظر: عصور االحتجاج 30

 . 56، صانظر: االقتراح في علم أصول النحو 31
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 ً  : ا األدبيةناسه أنواع الشواهد من حيث أج:  ثالثا

أ ثالثة  في  االستشهاد  مصادر  حصر  الموثوق    ع وانيمكن  الفصحاء  عن  ثابتة 

اللغوية أن روافدها تنحصر  ،  بعربيّتهم للمادة  العلماء بعد جمعهم وتصنيفهم  فقد قرر 

هي مصادر  أو  أصول  ثالثة  الكريم:  في  الشريف،  القرآن  النبوي  وكالم  ،  والحديث 

 ا: الشعر والنثر.العرب وينقسم إلى قسمين اثنين هم

الكريم.أ المن":  القرآن  الوحي  محمد    ل زّ هو  واإلعجاز  ملسو هيلع هللا ىلصعلى  .  (32)   "للبيان 

فقد نال الحظوة العالية من العناية ،  والقرآن الكريم يمثّل أوثق نص لغوي في العربية 

اللغة كم،  وعند أصحابه من بعده  ملسو هيلع هللا ىلص  والضبط والدقة في األداء زمن الرسول ا يمثّل 

  ، النحويين  نبي  ومن هنا كان األخذ بالشاهد القرآني بال أدنى خالف،  المثالية الرفيعة

هللا مادّتهم    فكالم  والشعراء  والنحاة  اللغويون  منه  استلهم  الذي  المنبع  فهو    ،هو 

مصدر المصادر اللغوية المعتمدة في االستشهاد، وكذلك بقراءاته أصّح أصول اللغة  

البغدادي،  لنحووا وأبلغه":  قال  كالم  أفصح  اسمه  عّز  االستشهاد  ،  فكالمه  يجوز 

إال أن   (33) "ول كتاب المحتسب وأجاد القول فيهيّنه ابن جني في أبا مبمتواتره وشاذه ك

، ذلك لم يمنع من وقوع االختالف في االستشهاد بآيات القرآن الكريم في اللغة والنحو

وجهات نظر    فيهاعلى القراءات القرآنية التي اختلفت  وأرى أن ذلك االختالف يرتكز  

القراءة  ،  العلماء قبول  إلى  بعضهم  القرآنيض أخ وفذهب  للنص  القاعدة  حين  ،  ع  في 

ذهب فريق آخر إلى قبول القراءة في ذلك الحرف مع مخالفتها للقياس ولكن ال يقاس  

بالل،  عليها واتهامهم  الثقات  القّراء  تخطئة  إلى  ثالث  فريق  تستقر  وذهب  لم  ما  حن 

ات  ءارق":  القراءات مع قاعدتهم وقياسهم، ورحم هللا العالمة سعيد األفغاني حين قال

العربيةا إلى    متواترها وآحادها وشاذّها، وأكبر عيب يوّجه،  لقرآن جميعها حجة في 

 .(34) "النحاة عدم استيعابهم إياها

 

 
 . 318، ص1، رهان في علوم القرآنالب  32

 . 4، ص1 ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 33

 . 45ص ،في أصول النحو 34
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النبوي الشريف .ب من قول أو    ملسو هيلع هللا ىلصل  يعّرف على أنه ما أثر عن الرسو :  الحديث 

يخ  شال  . وقد بيّنملسو هيلع هللا ىلصإال أن ما يعنينا هنا هو القول المأثور عنه  ،  فعل أو تقرير أو صفة

وتشتمل  : "المصدر من مصادر االحتجاج بقوله  حسين المقصود بهذا محمد الخضر  

النبي   الحديث على أقوال  أقوال الص،  ملسو هيلع هللا ىلصكتب  أفعالهوعلى  أو ،  حابة تحكي فعالً من 

بل  ،  أو تحكي ما سوى ذلك من شؤون عامة أو خاصة تتصل بالدين  ،حاالً من أحواله

أقوال  ت الحديث  كتب  من  كثير  في  التابعينرادصوجد  بعض  عن  نرى  ،  ة  وكذلك 

هللا   رسول  أقوال  من  ألفاظاً  يوردون  الحديث  غريب  في  أقوال ،  ملسو هيلع هللا ىلصالمؤلفين    أو 

وهذه األقوال المنسوبة  ،  عمر بن عبدالعزيز، مثل:  صحابة أو أقوال بعض التابعينال

إلى الصحابة أو التابعين متى جاءت من طريق المحدّثين تأخذ حكم األقوال المرفوعة  

هللا    لىإ إثبا،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  في  بها  االحتجاج  جهة  لغويمن  لفظ  قاعدة  ،  ت  صنع  أو 

احتجّ (35)"نحوية وقد  الشر  .  النبوي  بالحديث  األوائل  هذا    ،يفالنحاة  كان  وإن 

المقتضب سوى بأربعة أحاديث    ومثال ذلك اإلمام المبرد لم يحتج في-االحتجاج قليالً  

الذين جاءوا  -فقط النحاة  ذلك  أمصارهمدبع  وتابعهم في  اختالف  وإن كان ،  هم على 

أما نحاة ،  م لم يتوسعوا فيهإال أنه،  بها  متأخروهم قد زادوا من عدد األحاديث المحتّجِّ 

 السهلي وابن خروف وابن مالك فقد توسعوا في االحتجاج به.مثل:  ،األندلس

 

العرب .ج اللغة:  كالم  علماء  عند  االستشهاد  مصادر  من  الثالث  المصدر  ، وهو 

المصدرذه  لويشم الزماني   ا  اإلطار  حدود  في  ونثراً  شعراً  العرب  به  تكلّمت  ما 

ف  ؛والمكاني والحضري حّجيّة  أي  يتحدثون عن  فالنحويون عندما  الفصاحة.  ي زمن 

المعنى هذا  يقصدون  إنما  العرب  السيوطي،  كالم  الدين  جالل  كالم  ":  يقول  وأما 

الموثوق بعر الفصحاء  بما ثبت عن  فيحتج منه  تقسيم  (36)"همتيّبالعرب  يمكننا  . عليه 

 ذلك الكالم إلى: 

 : ويشمل: النثر.1

 
اللغة )مقال منشديث فشهاد بالحاالست  35 المل ي  اللغة العربية  المطبعة األميرية ببوالقور في مجمع  م،  1937هـ/ 1355  ،كي( بالقاهرة، 

 . 197، صالعدد الثالث

 . 33ص ،االقتراح 36
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 ة في البادية طوال عصور الفصاحة.لغة الخطاب اليومي المستعمل.أ

األمثال.ب التي  :  لغة  اللغة  تمتلك   تستعملوهي  المجتمع  في  معيّنة  فئة  قبل  من 

راق أدبي  بأسلوب  المناسبات  عن  التعبير  على  لغة "،  القدرة  يعكس  ال    والمثل 

لغة   وإنما هو متن ثابت يمثّل،  وال يمثّل أسلوباً في الكالم المّطرد،  ستعمال الدارجالا

عامخ  استعمال  إلى  انتهت  عبيدة(37) "اصة  أبو  قال  في  ":  .  العرب  حكمة  األمثال 

بها ما حاولت من حاجاتها في ،  الجاهلية واإلسالم فتبلغ  وبها كانت تعارض كالمها 

تصريح غير  بكناية  لهامتج في،  المنطق  اللفظ  ع  إيجاز  خالل:  ثالث  وإصابة  ،  بذلك 

التشبيه،  المعنى النبي  ،  وحسن  ضربها  من  ،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد  بعده  ومن  هو  بها  وتمثّل 

 .(38) "السلف

النوع من الشواهد الحظوة واالهتمام أكثر من أنواع الشواهد  :  الشعر .2 نال هذا 

الشعر،  األخرى إلى  النحويون  أنس  العرب،  فقد  للغة  بتمثيله  ج مم  ؛وشعروا  عل ا 

والدارسين النحاة  اهتمام  الشعرية في مرتبة متقدمة من  إثر  ،  الشواهد  وظهرت على 

)شرح أبيات سيبويه( ألبي جعفر   :مثل  ،ذلك مؤلفات كثيرة تخوض في هذا المضمار

الشواهد  ،  النحاس عدد  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما  السيرافي.  سعيد  ألبي  وكذلك 

 وواحد وخمسين بيتاً شعرياً. ةئالشعرية في المقتضب بلغت سبعما

 

 : د القرآني عند ابن هشام اللخميالقضايا اللغوية في الشاه: المبحث الثالث

فقد  ،  تكمن أهمية الشاهد القرآني عند ابن هشام اللخمي في كونه معياراً للفصاحة

ثم  ،  أهل األندلس في القرن السادس الهجري  استعماالتكان ابن هشام اللخمي يذكر  

  ومن هنا فإن،  أو ذاك اعتماداً على ما ورد في القرآن الكريم  االستعمال  ا ذهيصّوب  

 رتباطاً وثيقاً.م اللخمي يرتبط بالشاهد القرآني ا معيار الفصاحة عند ابن هشا

في   قرآنية  بشواهد  عليها  واستشهد  تناولها  التي  اللغوية  القضايا  ويمكن تصنيف 

 : وفق مجاالت الدرس اللغوي اآلتية ؛نايكتابه المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم الب

 
 . 83ص ، و العربي نشأته وتطورهالقياس في النح 37

 . 486ص ، 1 ،المزهر في علوم اللغة 38
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 : الئياألصوات والرسم اإلم:  أوالً 

استشهد ابن هشام اللخمي في كتابه المدخل بشواهد قرآنية تناولت قضايا تتصل  

 وبالرسم اإلمالئي من ناحية أخرى.، باألصوات من ناحية

 

 

 : القضايا التي تتصل باألصوات  .أ

 

 : التخفيف .1

 :أتيف الهمزة كما ييفتخ  الظاهرة فيوقد تمثلت هذه  

وصفها بأنها أضعف  و،  َمْيدَة:  ة(ذكر ابن هشام اللخمي أن العامة تقول في )المائد

يَسى اْبن  َمْريََم    :  واستشهد على فصاحة المائدة بقوله تعالى،  من )المائدة( قَاَل عِّ

تَك ون    الس َماءِّ  َن  مِّ َمائِّدَةً  َعلَْينَا  ْل  أَْنزِّ َرب نَا  م   ْنَك   الَنَالل ه  مِّ َوآيَةً  نَا  رِّ َوآخِّ لِّنَا  ألَو  يدًا  عِّ

ْقنَا َوأَنْ  قِّينَ َواْرز  ازِّ ، مائدة:  وفيها لغتان:  والمائدة":  يقول(  14)المائدة:   َت َخْير  الر 

َرب نَا    :  تعالى  وهي لغة القرآن قال هللا ،  وهي أفصح م   َمْريََم الل ه  اْبن   يَسى  قَاَل عِّ

ْل َعلَْينَا مَ  نَا  دَ ائِّ أَْنزِّ رِّ لِّنَا َوآخِّ يدًا ألَو  َن الس َماءِّ تَك ون  لَنَا عِّ ْقنَا َوأَْنَت  ةً مِّ ْنَك َواْرز  َوآيَةً مِّ

قِّيَن   ازِّ الر  ً :  والجمع،  َخْير   أيضا لها  ويقال  العامة،  َمْيدَة:  موائد.  به  تنطق  ،  كما 

 .(39) وهي أضعف"

فكلمة )مائدة(  ،  نيلرف  إلى تخفيف الهمزة بإبدالها ح   الميلويفهم من هذا النص  

)َمْيدَة( اللغة إلى  ؛صارت  السبب في هذا ميل  والتيسير  ولعل  فالهمزة  ،  السهولة 

فهي ،  ألنه بع د مخرجها وألنها نبرة في الصدر تخرج باجتهادمن أشد الحروف "

 .(40)"فثقل عليهم ذلك؛ ألنها كالتهّوعأبعد الحروف مخرجاً 

 
 . 391ص  ،المدخل إلى تقويم اللسان 39

 . 548، ص 3 ، تابالك 40
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،  المحققة مخرجها من المزمار نفسه  ة زلهمأن ا  (41) ويذكر الدكتور إبراهيم أنيس

المزم فتحة  تنطبق  بها  النطق  ً فعند  تاما انطباقاً  إلى    ؛ار  الهواء  فال يسمح بمرور 

ثم تنفرج فتحة المزمار فيسمع صوت انفجاري هو ما نعبّر عنه بالهمزة.  ،  الحلق

ش إذن صوت  بالمهموسفالهمزة  وال  بالمجهور  هو  ال  المزمار  ديد  فتحة  ألن  ؛ 

ً لغا ممعه لهواء  وال يسمح ل،  فال نسمع لها ذبذبة الوترين الصوتيين،  قة إغالقاً تاما

بالمرور إلى الحلق إال حين تنفرج فتحة المزمار ذلك االنفراج الفجائي الذي ينتج 

 الهمزة.

فضالً عن أنه يحتاج إلى جهد ، ومعنى هذا أن كون الهمزة صوتاً شديداً من ناحية

صو أي  على  يزيد  قد  آعضلي  أخرى  ر خ ت  ناحية  جعل  ،  من  هذا  بعض  كل 

اللغة  مستعمل مني  التخلص  إلى  والتيسير  يميلون  للسهولة  ميالً  يقول    .الهمز 

وال شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباساً عاماً ثم ":  الدكتور إبراهيم أنيس

عملية تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما يحتاج إليه ،  انفراج المزمار فجأة

كاماً  ومما جعل للهمزة أح ،  شد األصواتمما يجعلنا نعد الهمزة أ  ؛آخر  توي ص أ

 .(42)مختلفة "

 

 :.اإلدغام2

 :كما يأتي،  وقد تمثّلت هذه الظاهرة في إدغام التاء في الدال

تعالى بقوله  اللخمي  هشام  ابن  إِّلَى      :استشهد  ي  يَْهدِّ ن  م  ش َرَكائِّك م  ن  مِّ َهْل  ق ْل 

ي  أَفََمن  ي لِّْلَحّقِّ ْهدِّ يَ   ّللا     ق لِّ   اْلَحّقِّ  ن  بَعَ ي ت    أَن  أََحق    اْلَحّقِّ   إِّلَى  يَْهدِّ ي  ال    أَم  دِّّ  أَن  إِّال    يَهِّ

ونَ  َكْيفَ  لَك مْ  فََما ي ْهدَى   هتدي(  على إدغام التاء في الدال من )ي( 35)يونس: تَْحك م 

ي( )يهدِّّ صارت  "يقول،  التي  للسائل:  َكدِّّي:  ويقولون  م  دال.  ل ايد  بتشد،  رجٌل 

ْكدٍّ :  واب والص الكاف وتخفيف الدال،  م  أي بلغ    ؛ فََر فأْكدَىحَ :  من قولهم ،  بإسكان 

بعضهم وقال  ماًء.  ي ْنبِّط  فلم  َجدٍّّ :  الك دْية  م  أصله  االجتداء،  إنما  طلب  ،  من  وهو 

 
 . 72ص  ،األصوات اللغويةانظر:   41
 . 77ص  ،ظر: في اللهجات العربيةالسابق نفسه، وان 42
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ي ،  المعروف جدِّّ الم  في  األصل  وكان  كافاً.  الجيم  من  فأبدلت  العامة  :  فصّحفته 

ْجتدي ثم   ء االتفأدغمت  ،  الم  الدال  قبله  في  المدغم على ما  الحرف  ،  أ لقيت حركة  

دِّّي لك من قرأ كما فعل ذ ن ال  يَهِّ  .(43)"واألصل فيه يهتدي،   أَم 

أهل   قول عامة  اآلية في معرض كالمه عن  بهذه  اللخمي  ابن هشام  استشهد  لقد 

ي( للسائل بتشديد الدال  األندلس في القرن السادس الهجري َكدِّّ ( من )م    دالً ، ب)م  ْكدٍّ

، فهذا معناه أن العامة كبإسكان الكاف وتخفيف الدال، فإن كان أصل الكلمة كذل

 وشدّدت ما حقّه التخفيف وهو الدال.،  حّركت الساكن وهو الكاف

َجدٍّّ من االجتداء فصّحفثم ذهب أ ( م  ْكدٍّ ته العامة نه قد ذهب فريق إلى أن أصل )م 

 ً الجيم كافا ج ف  صل األ   ، وكانفأبدلت من  )الم  ْجتديي  الم  في  دِّّي(  التاء  فأدغمت   ،

ألقي ثم  حركة  الدال  قبلهت  ما  على  المدغم  الكريمة  الحرف  اآلية  ذكر  وهنا   ،

 موضع الشاهد.

أمر وارد الجيم كافاً  لمثل  ،  وإبدال  السّكيت كلمات كثيرة تعّرضت  ابن  ذكر  فقد 

 .(44)  اإلبدالهذا 

 

 :.اإلبدال3

 : وذلك كما يأتي،  صوت مكان صوت آخر  لبداوقد تمثلت هذه الظاهرة في إ

 إبدال الهمزة واواً:  -

اب الصقلي  نقل  ابن مكي  اللخمي عن  ذكره    –في معرض ردّه عليه –ن هشام  ما 

ً ،  يقولون: واسيت ك بماليمن أن الناس " ، وواجرت  دابتي،  ووازيت ه،  وواكلت  فالنا

بذنبه يريد،  وواخذت ه  ما  على  آسيت ك،  وواتيت ه  ً ،  يلابم  والصواب:  فالنا ،  وآكلت  

بإزائه جلست  إذا  دابتي،  وآزيت ه:  بذنبهآخذو،  وآجرت   ما  ،  ت ه  على  وآتيت ك 

 .(45) "تريد

 
 . 48ص  47ص  ،المدخل إلى تقويم اللسان 43
 . 118ص ،انظر: اإلبدال، باب الكاف والجيم 44

 . 114ص  ،المدخل إلى تقويم اللسان 45
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وإن كان ،  (46)   القياسوقد ذهب ابن هشام اللخمي إلى أن ما ذكره ابن مكي هو  

بالواو يأتي  أن  ممتنع  غير  أنه  "،  يرى  عن  حكى  بذنبه  :  األخفشفقد  آخذت ه 

ذ ك م  ّللّا  بِّالل ْغوِّ فِّي أَْيَمانِّك مْ وال  ي     شور وقد قرأ، وواخذته  .(47) "(55البقرة: )  اخِّ

فالهمزة صوت حلقي  ،  ويبدو أن قلب الهمزة إلى واو راجع إلى السهولة والتيسير

،  يخرج من بين الشفتين،  أما الواو فهو صوت شفوي،  مخرجه من أقصى الحلق

فالهمزة ... صوت  ": سإبراهيم أني ركتويقول الد، والهمزة تعدّ من أشد األصوات

؛ ألن فتحة المزمار معها مغلقة إغالقاً تاماً مهموسالمجهور وال بالشديد ال هو ب

المزمار فتحة  تنفرج  حين  إال  الحلق  إلى  بالمرور  للهواء  يسمح  وال  ذلك    ؛... 

الهمزة ينتج  الذي  الفجائي  المزمار  ،  االنفراج  عند  الهواء  انحباس  أن  شك  وال 

ً باسانح  انفا ثم  عاماً  فجأة  المزمار  تحتاج  ،  راج  قدإعملية  جهد عضلي  يزيد    لى 

، ومما  د الهمزة أشد األصواتمما يجعلنا نع  ؛على ما يحتاج إليه أي صوت آخر

 .(48) " في كتب القراءات كاماً مختلفةجعل للهمزة أح 

خت   :  مثل،  وقد عرفت العربية كلمات كثيرة أبدلت فيها الهمزة إلى واو اب  تالكأَر 

خت ه العهد ووك دت ه،  وور  أن هذا كله مما (49)   وواخيت هوآخيت ه  ،  وأَك دت   . وال شك 

 يدخل في إطار السهولة والتيسير.

-  ً  :إبدال العين غينا

يقولون الناس  أن  اللخمي  هشام  ابن  غميق":  ذكر  غميق،  بحٌر  بالغين ،  ووادٍّ 

ي قال بالغين معجمة.    هإن  بالعين غير معجمة. وقد قيل،  معجمة. والصواب: عميق

في فَّجٍّ  الشاذ    وق رئ  ك ّلِّ  ن  يقٍّ غَ مِّ كان  (27)الحج:   مِّ ما  كل  أن  قوم  وزعم   .

إلى   منبسطاً على وجه األرض قيل له: عميق بعين غير معجمة. وما كان هاوياً 

 
 لسابق نفسه. او" ... انظر: ابالو  اء ، وقد جقال الّراد: هذا الذي قاله هو القياس " قال:  إذ 46

 . 115ص  ،انظر: السابق 47
 . 72ص  ،وات اللغويةانظر: األص 48

 . 138ص  ،انظر: اإلبدال البن السكيت، باب الهمزة 49
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وبئر غميقة. ولكن العين  ،  بالغين معجمة. يقال: فّج عميق،  أسفل قيل فيه: غميق

 .(50) رف في كل شيء"ع وأ غير معجمة أشهر

 .(51)  غينبت فيها العين إلى وقد أورد ابن السكيت أمثلة كثيرة لكلمات قل

الحلقية األصوات  من  أنهما  في  تتمثل  والغين  العين  بين  تجمع  التي  السمة  ،  إن 

أما العين فهي صوت  ،  مخرجه أدنى الحلق إلى الفم،  فالغين صوت رخو مجهور

 .(52)  الغين رخاوة من  أقلوهو  ، مخرجه وسط الحلق، مجهور

 

 

 

 

-  ً  : إبدال القاف كافا

اب اللخميذكر  هشام  "  ن  يقولون  الناس  تََرَكةٌ.  أن  الصدر:  على  ف  المشرِّ للعْظم 

تَْرق َوة الت َراقِّيَ   قال هللا تعالى:  ،  والجمع: التراقي،  والصواب:  بَلَغَْت    "  َكال  إِّذَا 

 .(53)  (26)القيامة:

 .(54)   القلبة لهذا ركثيلة وقد أورد ابن السكيت أمث

الحنك أقصى  أصوات  من  كالهما  والكاف  شديد  و،  والقاف  صوت  كالهما 

 .(55)مهموس

 

 : . الحذف4

 :يأتي: وذلك كما، وقد تمثلت هذه الظاهرة في حذف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 . 259ص 258ص  ،المدخل إلى تقويم اللسان 50

 . 111ص  ،نظر: اإلبدال باب العين والغينا 51

 . 71ص  ،انظر: األصوات اللغوية 52
 . 473ص ، اللسان يمل إلى تقوخالمدانظر:   53

 . 113ص ، انظر: اإلبدال، باب القاف والكاف 54

 . 67ص  ،صوات اللغويةانظر: األ  55



 21 

القّراء   بعض  قراءة  اللخمي  هشام  ابن  أََحد    أورد  ّللا    ه َو  الص مَ   ق ْل      د  ّللا   

ذكر    إذ ...    شاهداً على حذف التنوين من )أحد( اللتقاء الساكنين  (2-1)اإلخالص:

ردّه ع القراءة في معرض  "هذه  الناس  أن  من  الصقلي  مكي  ابن  فلى  ي  يقولون 

،  يجعلونه على اإلضافة،  ، بحذف التنوين من ربيعالتاريخ: وذلك في ربيعِّ األولِّ 

:  الّرادّ: أما قو ال. قعلى النعت، والصواب: في ربيعٍّ األولِّ  إنهم  فله في ربيعِّ األولِّ

،  ، بل هم يقصدون النعتعلى اإلضافة فليس بصحيح  يجعلونه  في حذف التنوين

 ً وذلك أن التنوين هنا لم يحذف لمعاقبة اإلضافة، وإنما   ؛وإن كان التنوين محذوفا

الساكنين أ،  حذف اللتقاء  الوجه  بالكسر وال يحذفوكان  أن  ،  ن يحّرك  ه  حذفإال 

بخطأل والشعر؛  يس  الكالم  من  كثير  في  فاشياً  كأنه،  كونه مسموعاً  لكثرته    حتى 

َمد    ق ْل ه َو ّللا   أََحد    يكون أصال مّطرداً يقاس عليه ... وقرأ بعض القّراء     ّللا   الص 

الساكني اللتقاء  )أحد(  من  التنوين  بحذف  كله،  هذا  في  التنوين  حذف  وإنما  ؛  ن. 

حر ضارع  منم الوف  ألنه  فيه  بما  واللين  المد    دّ  حروف  في  وجب  وقد  الغنّة. 

ً واللين أنها ت فح ذف كما ، فح مل التنوين عليها بالشبه، حذف إذا سكنت والقت ساكنا

ذفت  .(56) "ح 

،  وذكر أنها لنصر بن عاصم،  وقد عدّ ابن خالويه قراءة حذف التنوين من الشواذ

 .  (57) وقد رويت عن عمر ، وأبي عمرو

الت  ءرا الفوكان   الوجهيرى أن  قرأ  ذي  وال ":  ، يقول نوين أجود، وأن الحذف ليس 

َمد  ) لتها ا استقبالنون نون اإلعراب إذ  :بحذف النون من )أحد( يقول  (أََحدٌ ّللا   الص 

إذ  وكذلك  حذفت.  والالم  ساأللف  استقبلها  قد ا  بالوجه  وليس  حذفت  فربما    اكن، 

ِّ ٌر ابْ يْ ع زَ َوقالَتِّ اْليَه ود  )اء: قرأت القرّ   .(58) ( والتنوين أجود"ن  ّللا 

 
 . 135ص 134، ص لمدخل إلى تقويم اللسانا 56

 . 182ص  ،انظر: مختصر في شواذ القرآن 57

 . 300، ص3 ،القرآن انظر: معاني  58
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وكان في هذا ،  ذهبون إلى أن التنوين إنما حذف اللتقاء الساكنينوأكثر النحويين ي

 ً  .(59)  واحد؛ ألنهما بمنزلة شيء الزما

الساكنين التحريك اللتقاء  التنوين  في  المختار  أن  باباً ،  وسيبويه يرى  لذلك  وعقد 

ال باب ما يذهب  لغير إضافة وال  ينتنوسّماه )هذا  األسماء  األلف    فيه من  دخول 

ينصرف؛ ألنه  والالم فيه(،  ال  التنوين  يثبت  أن  القياس  هذا  ،  وكان  في  جاء  وقد 

قول سيبويه األسماء  ":  الباب  تنوين  ألٌف موصولةوسائر  بعده  إذا كانت  ؛  يحّرك 

 .(60)"نهيا يحّرك المسّكن في األمر والألنهما ساكنان يلتقيان فيحّرك األول كم

يرى  وكان  ،  أن حذفه جائزو،  وذهب المبّرد إلى أن الوجه في اآلية إثبات التنوين

الساكنين اللتقاء  التحريك؛  التنوين  في  الوجه  في  أن  يكون  إنما  الحذف  ألن  ؛ 

خاصة واللين  المد  إياها،  حروف  لمضارعته  التنوين  في  جاز  يقع  ،  وإنما  وأنه 

منها بدالً  الموضع ،  كثيراً  في  فيه  ذيال  وتزاد  معها ،  تزاد  وجرى  أشبهها  فلما 

 .(61)  مجراهاأ جري 

 : إلشباع. ا5

 :يأتي هذه الظاهرة في إشباع الحركة كماوقد تمثّلت 

اللخمي بقوله تعالى:   ا   استشهد ابن هشام  َب َمثاَلً م  يَْضرِّ أَن  يَْستَْحيِّي  الَ   َ إِّن  ّللا 

فَْوقََها فََما  أ(26)البقرة:   بَع وَضةً  على  ب،  الصواب  دونضة  وعن  هي  ،  ألف 

بَ ":  يقول،  وباعوضة غلط الجمع،  اع وَضةويقولون:  والصواب:  ،  بَاع وض:  وفي 

بَع وض،  بَع وضة الجمع:  تعالى:  ،  وفي  َب    قال هللا  يَْضرِّ أَن  يَْستَْحيِّي  الَ   َ ّللا  إِّن  

ا بَع وَضةً فََما فَْوقََها  . " (62)َمثاَلً م 

ا المنشأة عن إشباع  ابنهما أنشدناه أبو علي البن هرمة    ةح لفتفاأللف  من   :يرثي 

 :قوله 

 
اإلنصاف في مسائل الخالف البن  ، و397، ص1  ،نباريآن البن األلقر، والبيان في إعراب غريب ا 311، ص2  ،انظر: المقتضب  59

 . 844ص ، م، ومغني البيب البن هشا659ص ، 2 ،األنباري

 . 504ص  ،3 ، الكتاب 60
 . 313-311  فحات:صال   ،2 ، المقتضبانظر:   61
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 ومن ذم الرجال بمنتزاح               فأنت من الغوائل حين ترمى

 .(63)"مفتعَل من النازح  :بمنتزح : أراد 

 :لرسم اإلمالئيالقضايا التي تتصل با.ب 

اثنتان قضيتان  اإلمالئي  بالرسم  القص:  األولى ،  يتّصل  حقّه  ما  ومدّ  ،  همزلار 

 : بيان ذلك يأتي وفيما، ابةالهاء بدالً من التاء في الكت تعمالوالثانية: اس

 مّد ما حقّه القصر والهمز:  .1

اللخمي هشام  ابن  )الخطأ  (64) ذكر  العلياأن  اللغة  هي  والهمز  بالقصر   )  ،

نٍّ أَن يَ   وعدّ من ذلك قراءة الحسن،  و)الَخَطاء( بالمدّ دونها ْؤمِّ  لَ ْقت  َوَما َكاَن لِّم 

نًا م    .(92)النساء: اءإِّال  َخطَ ْؤمِّ

 .(65)  لهء )الخطأ( من المهموز المقصور الذي ال نظير  وقد عدّ الفّرا

 .(66)  الشواذوعدّ ابن خالويه قراءة المدّ من 

 الَخَطأ  والَخطاء : ضد  الصواب.وقد جاء في لسان العرب "

ناٌح فيما  وليسَ )  وفي التنزيل:   وقد أَْخَطأَ، عد اه بالباء ألَنه    ( َطأْت م بهخْ أَ   عليكم ج 

يت  * فأَنَت  َغلِّْطت م؛ وقول رْؤبة: يا َرّبِّ   َعثَْرت م أَو  في معنى ، أَو نَسِّ  إِّْن أَْخَطأْت 

ناً  )وقد ي مد  الَخَطأ  وق رَئ بهما قوله تعالى: ... وال تم وت   ال تَْنَسى ْؤمِّ وَمن قَتََل م 

 ً  .(67)("َخَطأ

وقبلها فتحة  ،  كتابتها   ي فاب  وكلمة )خطأ( هكذا الصو إذا كانت آخراً  فالهمزة 

ألف حالكتبت  كل  على  السّراج ،  اً  ابن  الرفع  ":  يقول  في  هذا  جميع  تكتب 

فإن أضفت الحرف إلى اسم ظاهر فهو على حاله  ،  والنصب والخفض باأللف

نحو بألف  زيد:  تكتبه  خطأ  زيد،  هذا  خطأ  زيد،  ورأيت  خطأ  فإن  ،  وسمعت 

وفي  ،  تكتبها في الخفض بالياء،  الهمزة على حركتها  تكتبأضفته إلى مضمر  
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، ومن خطئه بياء،  تكتب: هذا خطؤه بواو،  وفي النصب باأللف،  بالواوالرفع  

 .(68) ... "ورأيت خطأه باأللف 

 :ما كتب بالهاء بدالً من التاء .2

الزبيدي تخطئته لكتابة )مناه( بالهاء بدالً   اللخمي في ردّه على  نقل ابن هشام 

 : (69)  حبيبفي قول  ءلتامن ا

 بْيَن الكثيبِّ الفَْردِّ فاألْمَواهِّ          اهِّ ى بنِّي بكرِّ بن عبدِّ َمنَإِّْحدَ 

بقوله  إذ الزبيدي  اأْل ْخَرى  :  تعالى  احتّج  الث الِّثَةَ  ونقل  (20)النجم:    َوَمنَاةَ   ،

اللخمي عنه " وعبد  ،  عبد يغوث:  مثل،  بالتاء،  عبد مناة:  والصواب ابن هشام 

ىد ابعو،  َودّ  العرب تتعبّد لها.    وهي أصنام،  لع ز  َوَمنَاةَ      :  قال هللاكانت 

 . " (70) الث الِّثَةَ اأْل ْخَرى

ع اللخمي  هشام  ابن  ردّ  يغلطوقد  لم  تمام  أبا  بأن  الزبيدي  أجرى لى  ولكنه   ،  

الوقف ضرورة ، كما لم يغلط حبيٌب في هذا االسمإذ قال: "  ،الوصل مجرى 

نها فلّما كان الوقف على م،  مجرى الوقف ضرورة   ل لوصوإنما أجرى ا،  زعم

بالهاء،  بالهاء الالت  على  ي وقف  المجرى.  ،  كما  ذلك  الوصل  في  أجراها 

تفعل ذلك ما  الوقف،  والعرب كثيراً  الوصل مجرى  والوقف مجرى  ،  ت جري 

 .(71) " الوصل

بذلك اللخمي  إليه  ؛ولم يكتف ابن هشام  أمثلة تعّضد ما ذهب  أورد  ، ومن  بل 

 الشاعر: فمما أ جري فيه الوصل مجرى الوقف قول ": هلو ك قذل

 ّلِّ ـــــــهَ ـْـــــيــــأو عَ  اءَ ـــــــنـــــجْ وَ  لٍّ ازِّ ـــــــبـــــبِّ 

 .(72) "وإنما يريد العَْيَهل ...
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 ً  : بناء الكلمة: ثانيا

البيان  وتعليم  اللسان  تقويم  إلى  المدخل  كتابه  في  اللخمي  هشام  ابن  استشهد 

، ويمكن علقة ببناء الكلمة والتصريفالمت  على بعض الظواهر  ةيرآنبشواهد ق 

ا هذه  إلى  ننظر  الحركة،  أن  وتغيير  والتخفيف،  التشديد  حيث  من  لظواهر 

 : بيان ذلك يأتيوالزيادة والحذف، والجمع، وبناء فع ال ومفعول، وفيما 

 : التشديد والتخفيف .أ 

النا أن  على  قرآنية  بآيات  اللخمي  هشام  ابن  ياستشهد  حقّه  د ش س  ما  دون 

 : يأتي بيان ذلك كما، و أي يخففون ما حقه التشديد ؛العكس التخفيف أو 

 

 : تشديد ما حقّه التخفيف .1

ويل وال  باب ما تلحن فيه العامة مما ال يحتمل التأذكر ابن هشام اللخمي في )

دليل العرب  لسان  من  رأسه":  ويقولون،  (عليه  الك،  )نَك َس(  ،  افبتشديد 

نَكَ  تعالىقال  ،  خفيفهاتب  ،سَ والصواب:  س و:  هللا  نَاكِّ وَن  م  ْجرِّ اْلم  إِّذِّ  تََرى    ا َولَْو 

وقِّن ونَ  م  إِّن ا  َصالًِّحا  نَْعَمْل  ْعنَا  فَاْرجِّ ْعنَا  َوَسمِّ أَْبَصْرنَا  َرب نَا  ْم  َربِّّهِّ ندَ  ْم عِّ هِّ وسِّ ؤ    ر 

 .(73) ، إال أن يكثر الفعل"(12)السجدة:

يَوإِّن  ال   : ومثل ذلك قوله تعالى ن    نَ ذِّ ب ونَ اَل ي ْؤمِّ َراطِّ لَنَاكِّ َرةِّ َعنِّ الّصِّ   وَن بِّاآْلخِّ

فقد استشهد ابن هشام اللخمي بهذه اآلية على أن الصواب أن  ، (74)المؤمنون:

 .(74)  الفعلنََكَب بالتخفيف بدالً من نك ب إال أن يكثر : يقال

  و بدوي،  وأن التشديد غير صواب،  ويفهم من تلك النصوص أن التخفيف فصيح

الناس أ التكثيرلماستع  ن  لغرض  التشديد  معناه  ،  وا  رأسه(  )نََكَس  أن  ذلك 

ثم لما كانت الكلمة تفيد هذا المعنى فقد أرادوا فيها معنى ،  (75) " طأْطأَه من ذ ّلٍّ "
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هذا  وقد أّكد ابن هشام اللخمي ، ومن هنا شددوا الكاف لغرض التكثير، المبالغة

 إال أن يكثر الفعل(.بقوله )

 

 

 : ه التشديدحقّ  ام ف تخفي .2

ويتمثّل فيما ذكره ابن هشام اللخمي في معرض  ،  وهو عكس الظاهرة السابقة

)أغلقته( الصواب  أن  الزبيدي من  اللخمي  إذ  ؛ردّه على  ابن هشام  أما ":  قال 

وهي لغة ضعيفة. واألفصح في  ،  غلقت  :  أغلقت الباب فقد حكى ابن دريد فيه

تعالى،  َغل قت:  ذلك هللا  األَ قَ ل  َوغَ :  قال  ثم    (23)يوسف:   ْبَوابَ تِّ  أغلقت  ثم 

العامة،  َغلَقت   بها  تلّحن  أن  لغة ضعيفة فال يجب  ؛ ألنها من  وهي وإن كانت 

 .(76) "وإن قلّت وضع فت، كالم العرب

الكثرة تفيد  )غل قت(  أن  يرى  استعمال،  وسيبويه  يمنع  :  يقول ،  )أغلقت(  وال 

إن قلت أغلقت  و...  روا العملثكين  قت األبواب ح الباب، وغل    وقالوا: أغلقت  "

 عربياً جيداً، وقال الفرزدق:  األبواب كان

 حتى أتيت أبا عمرو بن عمار       زْلت  أ غلِّق  أبوابا وأفتحها ما 

 .(77) "دت وأشباههقت وأغلقت أجدت وجوّ ومثل غل  

سّماه )باب دخول فع لت على فعَلت( أ ،  وعقد سيبويه لذلك باباً  وضح فيه  وقد 

 .(78) جائزوأن التخفيف عربي ، كثرةيد الفت لت أن فعّ 

، فقد استشهد  (25)يوسف:     َوأَْلفَيَا َسيِّّدََها لَدَى اْلبَابِّ   ومثل ذلك قوله تعالى:  

أ اآلية على  بهذه  اللخمي  بدالً من  ابن هشام  الياء  بتشديد  الصواب )سيِّّدي(  ن 

بتخفيفها ي(  يدِّ اللخمي،  )سِّ هشام  ابن  يدِّ :  ويقولون ":  يقول    : واب لص او ،  يسِّ

 . َوأَْلفَيَا َسيِّّدََها لَدَى اْلبَابِّ  :  قال هللا تعالى،  سيِّّدي

تِّّي  .(79)"سيِّّدتي : والصواب، وكذلك يقولون في المرأة سِّ
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فصيح التشديد  أن  اآليتين  هاتين  ً ،  ويفهم من  ليس صوابا التخفيف  وإذا  ،  وأن 

بالتخفيف   تعملتاسا د  قو ،  و)سيِّّد( بالتشديد،  نظرنا إلى كلمتي )غل قت( بالتشديد

ذلك    ؛الستطعنا أن نرجع ظاهرة التخفيف هنا إلى السهولة والتيسير في النطق

مضاعف عضلياً  جهداً  يحتاج  )غل قت(  الالم في  تشديد  ً أن  كما   ،ا الالم  فمخرج 

" سيبويه  من ذكر  إلى  أدناها  من  اللسان  حافة  بينها من  ما  اللسان  طرف  تهى 

ما يأتيوبين  األ:  الحنك  من  فوي  ىعلها  والرباعية وما  والناب  الضاحك  ق 

مع  ،  (80)"والثنية اللسان  "النحراف  منحرف  بأنه  الصوت  هذا  صف  و  وقد 

الذي يحدث مع هذا الصوت  (81) "الصوت . وال شك أن هذا االنحراف للسان 

أخرى مرة  تكراره  اللسان  على  الكلمة  ،  يصعب  الناس  نطق  هنا    دون ومن 

 سير.يتوالتشديد الالم جرياً وراء السهولة 

ي( بالتخفيف بدالً من التشديد من أجل  ذلك كلمة )سيِّّدوك يدِّ ( التي يقولونها )سِّ

ل:  وأصلها،  فالياء منقلبة من واو،  السهولة والتيسير د على وزن فَْيعِّ فلما  ،  َسْيوِّ

 ثّم كرهوا التشديد للتخفيف.،  كان لدينا ياءان أدغموا إحدى اليائين في األخرى

فال  السين  كسرة  لم  رظاهوأما  بعدهاأنها  الياء  من  ،  جانسة  حركتها  كانت  ثم 

هذا باب وعقد باباً سّماه )،  وقد تنبّه سيبويه إلى هذا،  جنس الياء وهي الكسرة

الواو فيه ياءً  أو كانت ساكنة  ،  إذا كانت متحركة والياء قبلها ساكنة،  ما تقلب 

بعدها   فيه،  (82)   متحّركة(والياء  والواو":  يقول  الياء  ألن  التي  زنبم  وذلك  لة 

كانت   فلما  ألسنتهم،  على  وممرهما  إياهما  استعمالهم  لكثرة  مخارجها  تدانت 

الواو ليس بينها وبين الياء حاجٌز بعد الياء وال قبلها، كان العمل من وجهٍّ واحد 

ورفع اللسان من موضع واحد، أخف عليهم. وكانت الياء الغالبة في القلب ال  
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: سيدٌ وصيٌب،  لف. وذلألاا بالواو؛ ألنها أخف عليهم، لشبهه ك قولك في فيعلٍّ

"بٌ وِّ يْ دٌ وصَ وِّ يْ وإنما أصلهما سَ 
 (83). 

ولكنه لم  ،  ثم أشار سيبويه إلى تغيّر حركة الحرف األول من الفتح إلى الكسر

لمجانسة   كسرة  صارت  األول  الحرف  حركة  أن  بمعنى  المجانسة  إلى  يشر 

بعدها المجا،  الياء  إلى  يشر  لم  كان  وإن  أحد    ،نسةوسيبويه  ردّ  نقل  أنه  إال 

أنه كان   إليه من  الخليل بن أحمد فيما ذهب  العلماء دون أن يذكر اسمه على 

مفتوحة األول  الحرف  حركة  تبقى  أن  قال غيره:  ":  يقول سيبويه،  يجب  وقد 

ألن الحركة  رت الحركة  يِّّ ألنه ليس في غير المعتل فيعٌل. وقالوا: غ    ؛لٌ عِّ يْ هو فَ 

غ   إذا  تقلب  ايِّّ قد  بِّ م السر  قالوا  تراهم  أال  أَ .  وقالو   ، أ  وِّ مَ صريٌّ وقالوا   ، ٌت،  خْ يٌّ

. فكذلك غيّرِّ هْ وأصله الفتح. وقالوا د    .(84)"علٍّ يْ روا حركة فَ يٌّ

 

 

 

 : تغيير الحركة .ت 

في   حدثت  تغيرات  ثّمة  أن  تؤّكد  كثيرة  قرآنية  آيات  اللخمي  هشام  ابن  أورد 

الكلمة ألسنة العامة في  ضبط بنية  الهجريلقري ااألندلس ف   على  السادس  ،  ن 

هد به من القرآن الكريم...  ثم ذكر الضبط الصحيح للبنية اعتماداً على ما استش

 بيان ذلك:  يأتي وفيما

 

 : قّه الفتحكسر ما ح .1

الصواب هو  كسرها  ال  )الن وى(  كلمة  نون  فتح  أن  اللخمي  هشام  ابن  ،  ذكر 

َن ّبِّ ْلحَ إِّن  ّللّاَ فَالِّق  ا  :  عالىواستشهد على ذلك بقوله ت ج  اْلَحي  مِّ  َوالن َوى ي ْخرِّ

َن اْلَحّيِّ ذَلِّك م  ّللّا  فَأَن ى ت ْؤفَك ونَ  ج  اْلَميِّّتِّ مِّ ْخرِّ :  ... يقول (95)األنعام: اْلَميِّّتِّ َوم 
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النون،  النِّّوى:  ويقولون" بفتحهابكسر  الن وى  والصواب:  تعالى،  ،  هللا  :  قال 

لِّق  اْلَحّبِّ َوالن َوىفَا" (85). 

 

 : ما حقّه الكسرح تف .2

هو   فتحها  ال  ل(  )َمْعزِّ كلمة  من  الزاي  كسر  أن  اللخمي  هشام  ابن  ذكر 

ل،  جلست بمعَزل":  وذلك في قولهم ،  الصواب واستشهد    (86) "والصواب: بمعزِّ

تعالى بقوله  ذلك  َونَادَ :  على  بَالِّ  َكاْلجِّ َمْوجٍّ  فِّي  ْم  بِّهِّ ي  تَْجرِّ اْبنَه   َوهَِّي  ن وٌح  ى 

لٍّ َوَكاَن فِّي َمعْ  ينَ  يَ زِّ َع اْلكَافِّرِّ عَنَا َوالَ تَك ن م   .(42)هود:   ا ب نَي  اْرَكب م 

 

 فتح ما حقّه الضم:  .3

الباء من كلمة )الس نبَلة( الناس يفتحون  والصواب  ،  ذكر ابن هشام اللخمي أن 

يقول  ... الزرع":  ضّمها  َحب   فيه  للذي  الباء،  بَلَةالس نْ :  ويقولون  ،  بفتح 

الس نْ  تعالىلة  ب  والصواب:  هللا  قال  ها.  َحب ةٍّ   :  بضّمِّ ئَة   ّمِّ س نب لَةٍّ  ك ّلِّ    فِّي 

، سنابِّل. وي قال لها أيضاً: س ب ولَة كما تنطق بها العاّمة :  وجمعها(  261)البقرة:

 .(87) "والجمع س ب ول

ا ا ويبدو أن السبب في هذه الظاهرة تأثّر  الالم  ثم    ،لمفتوحة بعدهالباء بحركة 

 تح.الفحّركتها العامة ب

العين بفتح  )َعْرج ون(  الناس  قول  ذلك  ابن هشام  ،  ومثل  ذكر  كما  والصواب 

"،  اللخمي ضمها العينيقول:  بفتح  َعْرج ون  ع رجون  ،  ويقولون:  والصواب: 

تعالى،  بضّمها هللا  يمِّ   :  قال  اْلقَدِّ ونِّ  َكاْلع ْرج  َعادَ  وه (39)يس:  َحت ى  و  ، 

 .(88) "والجمع: أ ه ن، اإلهان
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 : سكاناإله فتح ما حقّ  .4

يقولون  زمانه  أهل  عاّمة  أن  اللخمي  هشام  ابن  الميم":  ذكر  بفتح  ،  الن َمل 

بإسكانها الن ْمل  نَْملَة  ،  والصواب:  بقوله  ،  (89)والواحدة:  ذلك  على  واستشهد 

ل وا َمسَ  : تعالى نَك مْ قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَي َها الن ْمل  ادْخ   .(18)النمل:  اكِّ

تحريك   ذلك  "  اي الزومثل  دّ  الجِّ ضد  )الَهَزل(  قولهم  الَهْزلمن  ،  والصواب: 

 .(90)  (14)الطارق: " َوَما ه َو بِّاْلَهْزلِّ  :  ، قال هللا تعالىبإسكان الزاي

، (91)   العامةوشبيه به إسكان الهاء من كلمة )لَْهو( بدالً من تحريكها كما تقول  

َوإِّذَا َرأَْوا    :  ىهشام اللخمي على صّحة اإلسكان بقوله تعال  وقد استشهد ابن

 .(11)الجمعة: تَِّجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَض وا إِّلَْيَها

 

 

 

 : .ضّم ما حقّه الفتح5

ذكر ابن هشام اللخمي أن الناس يضّمون الضاد من كلمة )الض ر( والصواب:  

تعالى،  فتحها بقوله  لَ   :  واستشهد على ذلك  هِّ يَدْع و  ن ْفعِّ ن  مِّ أَْقَرب   ه   َضر    َمن 

 فالصواب فتح الضاد من كلمة )الض ر( بدالً من ضّمها.، (13:لحج)ا

الن ْفع الكلمة من غير  إذا وردت  أن الضاد تضّم  ذكر  واستشهد على ذلك  ،  ثم 

ينَ   :  بقوله تعالى مِّ احِّ ن  ، يقول اب(83)األنبياء:  َمس نَِّي الض ر  َوأَنَت أَْرَحم  الر 

اللخمي ر  ":  هشام  والض  الن ْفع   الضاد،  ويقولون:  الن ْفع   ،  بضّم  والصواب: 

هِّ   قال هللا تعالى:  ،  بفتحها،  والض ر   ن ْفعِّ ن  أَْقَرب  مِّ ه   لََمن َضر  لم  ،  يَدْع و  فإن 

الضاد الن ْفع ضممت  أيوب،  تذكر  إخباراً عن  تعالى  الض ر     :  قال هللا  َمس نَِّي 

احِّ َوأَنَت  ينَ أَْرَحم  الر  ا لم يقترن، مِّ  .(92)"مع الن فْع فضم  لم 
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ماد( وال ومثل ذلك ما ذكره من أ اب  وصن الناس يضّمون الراء من كلمة )الر 

تعالى  واستشهد ،  فتحها بقوله  الراء  فتح  صّحة  بِّهِّ    :  على  اْشتَد ْت  َكَرَمادٍّ 

يح    .(93)  (18)إبراهيم:  الّرِّ

 

 : .ضّم ما حقّه اإلسكان6

،  )دَْلو( ال فتحها هو الصواب  للخمي أن إسكان الالم من كلمةذكر ابن هشام ا

تعالى بقوله  ذلك  على  دَْلَوه    :  واستشهد  يقول(19)يوسف:   فَأَدْلَى   ،  :

الواو" وإسكان  الالم  بضّم  الدّل ْو  الالم  ،  يقولون:  بإسكان  الد ْلو   والصواب: 

 ." (94)لَى دَْلَوه  فَأَدْ   قال هللا تعالى: ، وإعراب الواو

الظا السبب في هذه  أن  التي  ويبدو  الواو  الالم لصوت  اتبعوا حركة  أنهم  هرة 

 فصارت حركة الالم الضّم.، بعدها

 

 

 .إسكان ما حقّه الفتح: 7

ة( ثالث   ج  )األ تْر  في  اللخمي  ابن هشام  أنه،  (95)   لغات ذكر  يقال لها "  ثم ذكر 

تْك( تْ   ْعتَدَْت لَه ن  َوأَ   :  قال هللا تعالى،  أيضاً: )الم  ً م    ، في قراءة (31)يوسف: كا

 .(96) "من قرأ بإسكان التاء

قارئها إلى  ينسبها  أن  دون  القراءة  بهذه  اللخمي  هشام  ابن  احتج  ولكنها   ؛وقد 

العشرة القّراء  أحد  المدنّي  المخزومي  جعفر  قرأها  ،  ألبي  الهمزة  فقد  بحذف 

 .(97)  التاءفيصير النطق بكاف منصوبة منونة بعد 
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 :ضّم والكسر والفتح.ما يجوز فيه ال8

( ... فيه ثالث لغات: َمْلكٌ ن هشام اللخمي أن "ذكر اب ْلك  اليمينِّ ،  بفتح الميم،  )مِّ

ْلكٌ  ْلكٌ ،  بكسرها،  ومِّ نَا  :  بضّمها. وقد قرأ القّراء ،  وم  دََك بَِّمْلكِّ  َما أَْخلَْفنَا َمْوعِّ

 .(98)"بضّم الميم وكسرها وفتحها (87)طه:

دََك بِّم    " :  فقال ،  الضّم للقّراء  د الفّراء كون قراءة وقد أّك  نَاَما أَْخلَْفنَا َمْوعِّ ، ْلكِّ

الميم القّراءبرفع  قراءة  هذه  لكنا(،  ،  )بمِّ قرئت  ً ،  ولو  صوابا كان  )َملكنا(  ،  و 

ف لكنا(  )م  أنّ ي  ومعنى  أخطأناالتفسير  إنما  الص واب  نملك  لم  قرأ  ...  ا  ومن 

لكنا( بكسر الميم فهو   لك يملكه الرجل ت)بمِّ لك  قول: لكل شيء ملكته: هذا مِّ المِّ

لَك.  يميني للمملوك وغيره مما م 

الس لطان   ْلك  والم  وَغلَبَةً.  َغْلبا  غلبته  مثل  وَملََكة:  َمْلكاً  َملَكته  مصدر  والَمْلك 

ْلك، يقول: مالي شيء أملكه  .(99) "وبعض بني أَسدٍّ يقول: َمالي م 

قرا  الفتح  أن  العلماء  ذكر  نافعوقد  حمزة،  جعفروأبي  ،  وعاصم،  ءة  ،  وقرأ 

وكلها لغات في مصدر ملك  ، وقرأ الباقون بكسرها،  وخلف بضّمها،  والكسائي

 .(100)  أمرناوهي بمعنى قدرتنا أو ، يملك

يني وقد نقل ابن منظور في لسان العرب " ْلك  يمِّ ْلك ها ،  وَمْلك ها،  وهذا مِّ أي    ؛وم 

 .(101) "قال الجوهري: والفتح أفصح، ما أملِّكه

 

 :لفتح والضمّ .ما يجوز فيه ا 9

ه  ابن  القّراء  استشهد  بعض  بقراءة  اللخمي  ْوض ونَةٍّ   شام  م  رٍّ  س ر      َعلَى 

وفتحها كما في قراءة )س َرر( جائز.  ،  على أن ضّم الراء فصيح(  15)الواقعة: 

... يقول ابن هشام    (102)   الصقليوقد ذكر ذلك في معرض ردّه على ابن مكي  
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البابوقول":  اللخمي دَدويقولو:  ه في هذا  الدال،  ن: ثياب ج  والصواب:  ،  بفتح 

د د  كما تقول العامة.، ج 

ع من المضاعف على )ف عَل(  :  قال الّراد مِّ قد أجاز المبّرد وغيره في كّلِّ ما ج 

والفتح التضعيف  ؛الضّم  دَد،  لثقل  ج  د د و  ج  يقال:  ر و س َرر،  فأجاز أن  ،  وس ر 

ْوض ونَةٍّ رَ ى س  َعلَ  وقد قرأ بعض القّراء    ." (103) رٍّ م 

النص   هذا  من  ً ويفهم  أيضا جائز  الفتح  وأن  جائز  الضّم  قول  ،  أن  أن  ويبدو 

الضمة   يتبعون  أنهم  بمعنى  الحركة  إتباع  من  نوع  فيه  بالضّم  ر(  )س ر  الناس 

وقد جاء في  ،  الضمة. ومن قال )س َرر( بالفتح فذلك ألن الفتح أخف الحركات

الض  يستثق " وبعضهم  اللسان اجتماع  ال ل  األول منهما   فيردّ ،  تضعيفمتين مع 

لخفته الفتح  وذ  ،  ررَ س  :  فيقول،  إلى  ذليل  مثل  الجمع  من  أشبهه  ما  ل  لَ وكذلك 

 .(104)"ونحوه

 : الزيادة .ث 

استشهد ابن هشام اللخمي بآيات قرآنية على أن الناس قد يزيدون في الكلمة ما 

فيها يزاد  أن  حقّه  ب،  ليس  ذلك  على  استدل  الكريموقد  القرآن  من  ،  شواهد 

 :يأتي يتّضح ذلك فيماو

 

 : يادة التاء في كلمة )عصاتي(ز.1

ذكر ابن هشام اللخمي في باب )ما تلحن فيه العامة مما ال يحتمل التأويل وال  

يقولون الناس  أن  دليل(  العرب  لسان  من  ، وَعَصات كَ ،  َعَصاتِّي:  عليه 

تعالى   هللا  قال  وَعَصاَك.  َعَصاَي  السال والصواب  عليه  موسى  عن  :  مإخباراً 

 َتََوك أ  َعلَْيَهاقَاَل هَِّي َعَصاَي أ  :(105)  (18)طه. 
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بالتاء  مؤنّثة  الكلمة  أن  ظنّوا  الناس  أن  الظاهرة  هذه  في  السبب  أن  ويبدو 

عصاتي،  )عصاة( فقالوا:  المقصور  األلف  مع  التاء  ذكروا  ألثم  الكلمة ؛  ن 

ً  ، ثم زادوامؤنثة باأللف المقصورة  تي.فقالوا: عصا، عليها التاء أيضا

-عصاة ويقال للعصا : قال األزهري عن األزهري "الً وقد ذكر ابن منظور نق

أخذت عصاتَ   -بالهاء اللغة:  قال ،  هيقال  روى األصمعي   .ومنهم من كره هذه 

قال البصريين  بعض  عصا:  عن  العصا  تجتمع    ؛ سميت  واألصابع  اليد  ألن 

ى خير  عرب عصوت القوم أعصوهم إذا جمعتهم علمأخوذ من قول ال،  عليها

ي:  قال ،  أو شر مدّ ج وال  معها  وز  التاء  إدخال  وال  الفرّ ،  العصا  أول  :  اءوقال 

 .(106)"بالتاء ه عصاتيلحن سمع بالعراق هذ

 

 

 

 

 :.زيادة األلف والالم في كلمة )الكافة(2

ال  ا "خّطأ ابن هشام اللخمي إدخال األلف والالم على )كافّة( وذهب إلى أن هذ

والصواب: رواه الناس    ،يرويه الكافّة  عن الكافّةِّ وقد غلطوا في قولهم:  ،  يجوز

ْلمِّ كَ  : كما قال سبحانه، كافّةً  ل واْ فِّي الّسِّ  .(107) "(208)البقرة:  ف ةً اادْخ 

 

 : الحذف د.

وقد عدّه ابن هشام  ،  ويتمثّل في حذف تاء التأنيث من كلمة )زوج( مع المؤنث

ذ من  أفصح  تعالىاللخمي  قوله  على  اعتماداً  َك    :  كرها  َوَزْوج  أَنَت  اْسك ْن 

اللخمي،  (35)البقرة:  َجن ةَ لْ ا هشام  ابن  لغتان: ":  يقول  وفيها   : الرجلِّ َزْوج 

 .(108) وَزْوجة وهي أضعف"،  فصحأوهي  ، َزْوج
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 :الجمع هـ.

آيات قرآنية لالستشهاد بها على تصويب ما يست ه لمعأورد ابن هشام اللخمي 

الهج عامة   السادس  القرن  في  األندلس  الجمعأهل  ذلك ،  ري من صيغ    وبيان 

 : يأتي فيما

 

 : .جمع َمْفِعلة1

" الناس  أن  الصقلي  مكي  ابن  عن  اللخمي  هشام  ابن  جمع نقل  في  يقولون 

 .(109) والصواب: مناور"، َمنَارة: َمنَاير

" أن  اللخمي  هشام  ابن  أّكد  القياسوقد  هو  ذكر  الذي  جمهذا  إذا  ألنك  عت  ؛ 

ل بنائها  على  كان  ما  أو  لَة(  تهمز)َمْفعِّ وَمعَاي،  م  معيشة  ومصيبة ،  شنحو: 

يلة لة( همزت،  وفِّعالة،  وفَع ولة،  ومصايب. فإن جمعت )فَعِّ نحو: َسفِّينة  ،  وفاعِّ

وركائب،  وسفائن وعجائز،  وَرك وبة  ورسائل،  وَعج وزة  َسالة  ودائِّرة  ،  ورِّ

 .(110) "ودوائر

اللخمي جواز ابن هشام  أورد  فقال  ثم  الفّراء  نقالً عن  ال":  )منائر(  فّراء:  قال 

قالت:  قد  العرب  مزادة،  منائر  ولكن  جمع  يلة.  ،  بالهمز،  ومزائد  بفَعِّ شب هوهما 

والياء إن كان من الياء. وقد قرأ  ،  قال: والوجه إظهار الواو إن كان من الواو

القّراء  َمعَايِّشَ   :  أكثر  فِّيَها  لَك ْم  همز،  (10)األعراف:   َوَجعَْلنَا  ألنها  بغير  ؛ 

لَة  .(111)يلَة"مزها بعضهم بتوّهم أنها فَعِّ وقد ه، جمع َمْفعِّ

ً ،  ومعنى هذا أن الهمز غير فصيح يلَة توّهما ثم قاسوها  ،  وأن الناس ظنّوها فَعِّ

يلَةمفي الجمع   كتيبة   : مثل،  ثم همزوها،  ن طريق القياس الخاطئ على جمع فَعِّ

وربما همزت  ":  د هذا ما ذكره الفّراء بقوله ومما يؤكّ   ؛وكتائب وسفينة وسفائن

وشال هذا  أنبههعرب  يتوّهمون  وعدّة  ه،  اللفظ  في  بوزنها  لشبهها  يلَة  فَعِّ ا 
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مصيبة وواحدتها  المصائب  العرب  همزت  وقد   ... يلَة ،  الحروف  بفَعِّ شبّهت 

 .(112) "لكثرتها في الكالم

 " قالت:  إذا  العرب  أن  اللخمي  هشام  ابن  أن ،  زبالهم،  منائرويرى  يجب  لم 

 .(113) " وإن كان القياس ترك الهمز، لنطق العرب بها ؛تلّحن بها العامة

 

 :.جمع قَْرية2

يقولون الناس  أن  اللخمي  هشام  ابن  بالتشديد:  ذكر  ي ة  على  ،  القَرِّ ويجمعونها 

قَْريَة،  قََرايا ق ًرى،  بالتخفيف،  "والصواب:  تعالى،  والجمع:  هللا  ق ًرى  :  قال 

نَةٍّ  َحص   .(114)   (14الحشر: ) م 

العامة لحن  ذكر في  قد  الزبيدي  ال  وكان  لجمع  الناس يقولون  قرايايرق أن  ، ة: 

ثم ذكر أن الصواب قًرى  ، وذلك خطأ ؛ريةق وكأنهم تابعوا في الجمع من شدّد ال

 .(115)  وقََريات

 

 .جمع عشار: 3

اللخمي هشام  ابن  تعالى:    (116)  أورد  هللا  َشار   قول  اْلعِّ َوإِّذَا 

لَتْ  يقول ابن  ،  (117)   في معرض ردّه على ابن مكي الصقلي ،  (4ير:)التكوع ّطِّ

اللخمي نافَِّسة لوقو":  هشام  امرأة  )ويقولون:  يقال:  ،  ه:  ن فَساء.  والصواب: 

 ، إذا حاضت(.بفتحها، إذا ولدت. ونَفَِّست، نبضّم النو، ن فَِّست

حاضت.   وإذا، إذا ولدت، بضّمها، بفتح النون. ون فَِّست، قال الّرادّ: ي قال: نَفَِّست

ن فَساء أيضاً:  نَفْ بضّم  ،  ونَفَساء،  ويقال  وقالوا:  النون  ،  اءسالنون وفتحها.  بفتح 

 
 . 373، ص1 ،معاني القرآن 112

 . 128ص  ،المدخل إلى تقويم اللسان 113

 . 453ص  ،انظر: السابق 114
 . 145ص  ،ن العامةنظر: لحا 115

 . 121ص ، تقويم اللسان انظر: المدخل إلى  116

 . 172ص ، انظر: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان 117
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ن فَساوات والجمع  الفاء.  كع شراء  ،  ونِّفاس،  ون ف س،  ون ف اس،  وإسكان 

شار"  .(118) وعِّ

 

 : .جمع أهل4

تعالى:   بقوله  اللخمي  هشام  ابن  َوأَْهل ونَااستشهد  أَْمَوال نَا    ( 11تح: )الفَشغَلَتْنَا 

أهل ون أَْهل  جمع  أن  وأهْ واألهْ ":  يقول ،  على  أْهٌل  لغتان:  وفيه  ه  عفجم،  ةٌ لَ ل: 

 .(119) "وجمع أْهلَة: أهالت، أْهل: أهل ون

 

 

 

 :َمْفعُولبناء فَعَّال و و.

 : .فَعَّال1

ذهب ابن هشام اللخمي في معرض حديثه عن )نش اء( التي تطلق على صانع 

ءة  واحتّج على ذلك بقرا،  (120)   (الشين من )أَْرَشدَ السفن إلى أن )َرش اد( بتشديد  

قرأ   يك مْ من  أَْهدِّ َشادِّ   َوَما  الر  َسبِّيَل  الشين(29)غافر:   إِّال   بتشديد    يريد هللا ،  ، 

. 

ولكنها لمعاذ بن جبل   ؛لم ينسب ابن هشام اللخمي القراءة السابقة إلى صاحبها 


 .(122)  المنبرأها على  وقد ذكر ابن جني أنه قر، (121)  

 يمن الرباعي )أرشد( فإن ابن جنوإذا كان ابن هشام اللخمي يرى أن )رش اد(  

أنه " إلى  أن يحمليذهب  ينبغي  أرشد يرشد؛ ألن    ال  أنه من  لم    عّاالً(فَ )على 

ّ يأت إال في أحرف محفوظة، وهي أجبر فهو جبّ ر، وأقصر  ار، وأسأر فهو سأ

 
 . 121ص  ،المدخل إلى تقويم اللسان 118

 . 206ص ،السابق 119
 . 493ص  ،انظر: السابق 120

 . 241، ص 2 ، ، والمحتسب البن جني132ص  ،قرآنانظر: مختصر في شواذ ال 121
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)رش اد( أي )َرَشدَ( بمعنى   . عليه فقد خّرج (123) "اكار، أدرك فهو درّ فهو قصّ 

ال تقديراً  ال،  استعماالً   )أرشد(  أن  إلى  ذهب  أنه  مثم  إلى  بعد  فيما  راجع  عنى 

أَْرَشد دَ  َرشِّ إذا  وذلك ألنه  د(،  رشِّ الرشد)م  من  اإلرشاد  باب  ،  ؛ ألن  من  فكأنه 

 .(124)  المسبباالكتفاء بذكر السبب من 

 

 :.َمْفعُول2

اللخم هشام  ابن  بقوله  خّطأ  مستشهداً  عليه  موسوعٌ  رجٌل  يقولون:  الذين  ي 

ه  عَ   :  تعالى عِّ قَدَر  وسِّ ويقولون: رجٌل موسوعٌ  ":  يقول،  (236قرة: ب)ال  لَى اْلم 

عليه،  عليه وس ع  م  السين ،  والصواب:  الرجل  ،  بتشديد  أوسَع  إذا  ،  وقد 

 .(125)"استغنى

ول بين ما كان من  اسم المفعهو الخلط في  ويبدو أن السبب في هذه الظاهرة  

ع.،  فيقولون: موسوع، الثالثي وما كان من الرباعي  والصواب موسِّ

مثل كلمة المفتون، وقد عدّ ابن هشام  ،  لمصادر على مفعولاوقد جاءت بعض  

تعالى:   قوله  ذلك  اْلَمْفت ون    اللخمي من  يقول: "(6)القلم:   بِّأَييِّّك م   ويقولون:  ، 

ل إليه النفع؛  فيغلطون فيه،  مالي فيه منفوع والصواب  ،  ألن المنفوع من أ وصِّ

المصادر على )مفعول(    ن؛ ألنه لم يجيء مٌع أو منفعةٌ أن يقال: ما لي فيه نف

 .(126) "إال أسماء قليلة .... وقد ألحق بها قوم المفتون

 

ً ثا  :التركيب:  لثا

اقتصرت الشواهد القرآنية التي استشهد بها ابن هشام اللخمي في كتابه المدخل  

اللسان وتعليم البيان التي ت  المععلى قضايا االست،  إلى تقويم  ؤّكد أن  النحوي 

ف األندلس  أهل  اعامة  الهجريي  السادس  يس،  لقرن  بعض  لمتعكانوا  ون 

 
 السابق نفسه.  123

 . 242، ص2 ،انظر: السابق 124
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الكريم القرآن  في  ورد  ما  يغاير  بنظام  النحوية  هذه  ،  الظواهر  اقتصرت  وقد 

 بيان ذلك: يأتي وفيما، الظواهر على ثالث قضايا

 

 : تاء المضارعة ونون النسوة ن يالجمع ب .أ 

األندل  أهل  عامة  أن  اللخمي  هشام  ابن  يقولون ذكر  تَْخر  ":  س  ، ْجنَ الهندات  

بالياء،  بالتاء يخرجن  تاء    ؛والصواب:  بين  القبيل  هذا  في  يجمع  ال  ألنه 

واستشهد  ،  (127) "ووجه الكالم أن ي لفظ فيه بياء المضارعة،  المضارعة والنون

ْنه   َكاد  يَ   :على ذلك بقوله تعالى  .(90)مريم:الس َماَوات  يَتَفَط ْرَن مِّ

. أما  (128)   مسعود ونسبها البن  ،  شاذّة ياءأي بال  ؛خالويه هذه القراءةوقد عدّ ابن  

وقرأ الباقون بالتاء على  ،  (129)   والكسائيابن الجزري فقد ذكر أنها قراءة نافع  

وتأنيثه،  التأنيث الفعل  تذكير  جاز  أنه  إلى  ال  ؛وذهب  غير  ألن  مؤنّث  فاعل 

 حقيقي.

 

 :إضمار الفعل بعد لو .ب 

نت ْم تَْملِّك وَن َخَزآئَِّن َرْحَمةِّ ْو أَ ق ل ل    بقول هللا تعالى:  استشهد ابن هشام اللخمي  

الزبيدي لما قاله في بيت  وذلك    ؛ (100)اإلسراء: َربِّّي في معرض ردّه على 

 :ن عثمان بن عفا

نْه  َمْعتِّبَةٌ قْلبا فَلَْو لي قلوب     العالَميَن بأسرها      لََما َمألَْت لي مِّ

ها إال  يأتي:  ألن لو ال  ؛به  وأنا أستريب  ،  فلو لي قلوب  هكذا قال:":  قال الزبيدي 

 .(130) "الفعل ظاهراً أو مضمراً 

،  وفي الشاهد القرآني الذي أورده ابن هشام اللخمي قد ولي )لو( فعل مضمر

 .(131) (فاعل بفعل مضمر دل عليه )تملكون، ذي بعدها بهوارتفع االسم ال 

 
 . 344ص ،بقالسا 127

 . 85ص  ،مختصر في شواذ القرآنانظر:   128

 . 12، ص1 ،راءات العشرانظر: المهذّب في الق 129
 . 55ص  ،لسانا دخل إلى تقويم ظر: الم، وان90ص ، لحن العامة 130
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،  اً في البيت وليها الفعل مضمر وكذلك )لو(": ثم أعقب ابن هشام اللخمي بقوله 

وأورد شواهد شعرية تعّضد ما ذهب إليه  ،  (132) "وارتفاع االسم الذي بعدها به

فإذ"  :قائالً  البصريين.  عند  المضمر  الفعل  على  كلها محمولة  هذا  فهذه  كان  ا 

يفّسره فعل  )القلوب(  بعد  يقع  لم  إذا  يقدّره  كيف  يدر  لم  لكنه  استراب؟  ،  فمّم 

أو استقرت لي أو ما ،  لقت ليو خ  أ ،  تقدير الفعل: لو كانت ليفاستراب لذلك. و

 .(133) "شاكل هذا مما يدل عليه السياق

 

 

 

 

 : المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف الجر .ج 

أه عامة  أن  اللخمي  هشام  ابن  بغالمذكر  إليه  بعثت   يقولون:  األندلس  ، ل 

 جر.وأرسل( بحرف ال، هكذا بتعدي الفعلين )بعث، (134)  بعبدوأرسلت إليه 

الجر  دون ثم ذكر أن الصواب تعديهما   إليه  ":  فقال،  حرف  والصواب: بعثت  

 ً عبداً ،  غالما إليه  بعثته وأرسلت   بنفسه:  يتصّرف  فيما  تقول  العرب  ألن  ؛ 

واستشهد على ذلك بقول  ،  (135) ": بعثت به وأرسلت بهوفيما ي حمل،  وأرسلته

لَةٌ    هللا سبحانه إخباراً عن بلقيس:   ْرسِّ ي ةٍّ َوإِّنِّّي م  م بَِّهدِّ وقال  ،  (35:)النمل   إِّلَْيهِّ

س لَنَا تَتَْرا فيما يتصّرف بنفسه:    .(44)المؤمنون: ث م  أَْرَسْلنَا ر 

الفعل بحرف الجر أو   فإن كان  ،  ه مرتبط بداللتهندوويفهم من هذا أن تعدِّّي 

  دون وإن كان مما يتصّرف بنفسه فهو متعدٍّّ ،  مما ي حمل فهو متعدٍّّ بحرف الجر

 ت عبداً(.أرسلو، مثل )أرسلنا رسلنا، رف الجرح 

 
 . 55ص ، انظر: المدخل إلى تقويم اللسان 131

 . 56ص ،السابق 132
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 ً  : الداللة:  رابعا

كتابه  في  اللخمي  هشام  ابن  عند  بالداللة  المتصلة  القرآنية  الشواهد  ترتبط 

،  عليم البيان( بما يصّور داللة كلمة من الكلمات)المدخل إلى تقوين اللسان وت

 : بيان ذلك يأتي وفيما

 : داللة بعض الكلمات أ.

 رسى(:.داللة )أ1

قو  اللخمي  هشام  ابن  هللا أورد  تعالى:  ل   أَْرَساَها بَاَل    (32)النازعات: َواْلجِّ

أرسى داللة كلمة  أن  به على  يقول ،  مستشهداً   ... ثبّتها  السفينة":  أي  ، أرست 

أبوعبيدة حكاها  قليلة  لغة  س ّواً ،  وهي  ور  َرْسواً  رست  انتهى ،  واألكثر:  إذا 

ل العرب:  م تقنت إذا فعلت بها ذلك .... ولأ  أسفلها غلى قرار الماء. وأرسيتها

أرسى من  ْرسٍّ  مرسية،  م  وسفينة  ْرسٍّ  م  قارٌب  العامة:  فقول   . براسٍّ ،  اكتفت 

 .(136) "الصواب: قارٌب راسٍّ وسفينة راسيةو، خطأ

 

ل(2  : .داللة )ُجمَّ

،  ذكر ابن هشام اللخمي أن عامة أهل األندلس يقولون لحبل السفينة: )َطْونَس(

ا  أن  ذكر  لثم  م  ج  له:  تقول  ال،  لعرب  واستشهد  ،  (137)   الميموتشديد  جيم  بضّم 

 : على ذلك بقراءة من قرأ

   يَاطِّ م  َحت ى يَلَِّج اْلج  .(40)األعراف: ل  فِّي َسّمِّ اْلخِّ

 

 :ِعْنَد(.داللة )3

إلى   )مضيت  العامة  الستعمال  تصويبه  معرض  في  اللخمي  هشام  ابن  أورد 

إال    الجرتعدى إلى )عند( بنفسه دون حرف وجاء إلى عندي( أن الفعل ي،  عنده

 
 . 423ص  ،انظر: السابق 136
 . 350ص ،السابق 137



 42 

من   )جئت  أجازوا  فإنهم  ..)من(  ل  .عنده(  تأت  )عند(  أن  ذكر    ، عدةمعانٍّ  ثم 

فَإِّْن  ل هللا تعالى:  واستشهد على ذلك بقو،  (138)   واإلحسانمنها بمعنى الفضل  

كَ  ندِّ ْن عِّ  .(27)القصص: أَتَْمْمَت َعْشًرا فَمِّ

 

 : .داللة )باء( الجر4

قرآنية على داللة كلمة من   د بآيات سبق كيف كان ابن هشام يستشهرأينا فيما  

في  ،  الكلمات ورد  ما  على  اعتماداً  الحروف  بعض  داللة  يوضح  نجده  وهنا 

 القرآن الكريم.

َسأََل  ن أن )الباء( جاءت بمعنى )عن( في قوله تعالى: ومن ذلك ما أوضحه م

قوله  أنها جاءت بمعنى )على( في    ... ثم ذكر(1)المعارج:   َسائٌِّل بِّعَذَابٍّ َواقِّعٍّ 

ّللّاِّ الى:  تع بِّْسمِّ  فِّيَها  اْرَكب واْ  معرض  ( 41)هود:  َوقَاَل  في  ذلك  وكان   ...

س(، والصواب أن يقال:  تصويبه لما تخطئ به العامة في قولهم:)رميت  بالقو

حاً أن إقامة حروف الجّر مقام بعض  ،  رميت  عن القوس أو على القوس موّضِّ

ز   ّوِّ  يستحيل المعنى الذي صيغ له  للبس والفي الموضع الذي ينتفي فيه اإنما ج 

أنه نبذها من يده  ؛ولو قيل هنا: رمى بالقوس،  اللفظ الكلمة على  ،  لدّل ظاهر 

 .(139)هذا لم يجز التأويل للباء فيهفل، وهو ضدّ المراد بلفظه

 

 : تعميم الداللة .ت 

الل هشام  ابن  بها  استشهد  التي  القرآنية  الشواهد  بعض  تؤّكد  داللة  على  خمي 

وذلك بتعميم داللتها بعد أن كانت مقيّدة  ؛ّرضت للتطور الدالليأنها تعالكلمات 

 بداللة بعينها.

 :يأتي ويتّضح ذلك فيما

 

 
 . 300ص  ،انظر: السابق 138
 . 282ص 281، ص انظر: السابق 139
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 :.تعميم داللة )أرملة(1

إنما ذلك  قال: "  إذ ذهب ابن هشام اللخمي إلى أن كلمة )أرملة( خاصة بالنساء  

بالنساء هم  ،  واقع  الرجال  كان  عليهنإذ  ذلك  مستنداً   (140)"المنفقون  إلى    في 

مْ  قوله تعالى:  ْن أَْمَوالِّهِّ أورد الزبيدي في كتابه و، (34)النساء: َوبَِّما أَنفَق واْ مِّ

العامة أرامل  يقولون: و"  لحن  أرملة ونسوة  عنهن  ،  امرأة  هلك  الالتي  للنساء 

. واألرملة: المحتاجة  .(141)"أزواجهن 

مع دالوهذا  تعميم  أن  الزبيديناه  عرفه  أرملة  كلمة  الق  لة  الرابع  في  رن 

أي في القرن السادس    ؛وظل موجوداً حتى عصر ابن هشام اللخمي،  الهجري

 الهجري.

على الزبيدي تعميم داللة )أرملة( احتجاجاً  ومن هنا فقد ردّ ابن هشام اللخمي  

دي  بالشاهد القرآني السابق. ويرى ابن هشام اللخمي أنه كان ينبغي على الزبي

وما حكاه  ،  ألنه قد قال به كثير من اللغويين  ؛العامة  ال يدخل مثل هذا في لحنأ

ن به العامة التي  أن األرملة  ،  ونقل عن ابن األعرابي،  بعض أهل اللغة ال تلح 

وهذا الذي قاله ابن األعرابي هو المعروف الذي  ":  ثم قال،  مات عنها زوجها

 ً  .(142)"يستعمله الناس قديماً وحديثا

 

 : تعميم داللة )بور(.2

ابن ا  ذكر  الهالكهشام  بمعنى  تكون  الباء  بضم  )ب ور(  كلمة  أن   ؛للخمي 

تعالى:  1 بقوله  ب وًرا  مستشهداً  قَْوًما  أهل    ،(12)الفتح:  َوك نت ْم  عن  نقل  ثم 

 بضم الباء.، األندلس أنهم يقولون لألرض التي لم تزرع ب ور

اللخمي الت":  يقول ابن هشام  الباء،  ب ور  :ي لم تزرع ويقولون لألرض    ، بضم 

 .(143) "بفتحها، اب: بَْوروالصو 

 
 . 51ص ،السابق 140

 . 229ص ، لحن العامة 141
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 :.تعميم داللة )فرث(3

شذكر ابن هشام اللخمي أن )الفَْرث( يكون في   الَكرِّ
قوله  اعتماداً على    (144)   

ن بَْينِّ فَْرثٍّ َودَمٍّ  تعالى:   .(66)النحل:مِّ

اللخمي هشام  ابن  الفَْرث":  يقول  ش:  الَكرِّ من  يخرج  لما  ال  ،  ويقولون  وهو 

ْرجينام في ي سّمى فرثاً إال ماد ي: الّسِّ ش ... فإذا ل فظ منها س ّمِّ  .(145)"الَكرِّ

 

 : تخصيص الداللة .ث 

ابن   أوردها  التي  القرآنية  الشواهد  )المدخل أوضحت  اللخمي في كتابه  هشام 

ويتّضح ذلك  ،  داللة بعض الكلمات  تخصيصإلى تقويم اللسان وتعليم البيان(  

 : يأتي فيما

 :اللة )مثقال(.تخصيص د 1

نَة الشيء الذي ي ثقل ام اللخمذكر ابن هش اعتماداً على   (146)  بهي أن )المثقال( زِّ

ةٍّ قوله تعالى:  ثْقَاَل ذَر   .( 7)الزلزلة: َخْيًرا يََره  فََمن يَْعَمْل مِّ

وقد نقل ابن هشام اللخمي عن عامة أهل األندلس في القرن السادس الهجري  

للدينار من الذهب:   ويقولون" : يقول، اللة على الدينارون الكلمة للدلمعأنهم يست

ثْقال نة الشيء الذي ي ثقل به ... وثِّقَل الشيء: وزنه، مِّ  .(147)"وإنما المثقال زِّ

 

 : داللة )الِحْلم( .تخصيص2

الصفح   إال  لم  للحِّ يعرفون  ال  األندلس  أهل  عامة  أن  اللخمي  هشام  ابن  أورد 

 .(148)  والتغاضي

 
 . 410ص  ،انظر: السابق 144

 . 410ص ،سابقال 145
 . 459ص  ،انظر: السابق 146

 . 460ص 459، صالسابق 147

 . 325ص  ،انظر: السابق 148
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ان منتصفاً لنفسه غير  وإن ك،  لويكون العاقِّ ،  الص ف وح  والحليم  يكونثم ذكر "

تعالى:   هللا  قال  بَِّهذَا  صفوح،  ه م  أَْحاَلم  ه ْم  ر  تَأْم  أي    (32)الطور:   أَْم 

 .(149) "لهمعقو

 

 :.تخصيص داللة )األيِّم(3

ندلس في القرن السادس الهجري أنهم  نقل ابن هشام اللخمي عن عامة أهل األ

 .(150)  طلّقهاو أمات عنها زوجها يقولون: األيّم لمن 

ليس كذلك "   ثم األمر  أن  اللخمي  ابن هشام  لهاذكر  التي ال زوج  األيِّّم  ، إنما 

 ً وا اأْلَيَاَمى    استشهد على ذلك بقوله تعالى:  و،  (151) "كانت بِّْكراً أو ثيِّّبا ح  َوأَنكِّ

نك مْ   ... ويقال للرجل أيضاً )أيِّّم( إذا لم تكن له زوجة. (32)النور:  مِّ

،  في القرن السادس الهجري  لمتعما كان يسة أعّم ماللة الكلمومعنى هذا أن د

ً   لمعفهي تست للرجل إذا    لمعوتست،  للمرأة التي ال زوج لها بكراً كانت أو ثيّبا

خّصوها في القرن السادس الهجري بالمرأة  العامة  لم تكن له زوجة... ولكن  

 التي مات زوجها أو طلّقها.

 

 : ارير(.تخصيص داللة )قو4

اللخ  هشام  ابن  عاذكر  أن  "مي  األندلس  أهل  من  مة  صغير  لظْرف  يقولون 

قارور أيضاً:  فيها  ي قال  قارورة.  يب:  الّطِّ فيه  ي جعل  تاء بغير  ،  زجاج 

 .(152)"تأنيث

  م سواء كان من زجاج أ،  ثم ذكر أن كل ما قر  فيه الشراب وغيره فهو قارور

 .(153)  خاصةوقيل ال يكون إال من زجاج ، غيره

 
 . 325ص ،السابق 149

 . 311ص  ،انظر: السابق 150

 السابق نفسه.  151
 . 392ص ،السابق 152

 نفسه. انظر: السابق  153
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رين المفّسِّ بعض  عن  نقل  قوله  ثم  ةٍّ   تعالى:    في  فِّض  ن  مِّ يَر    قََوارِّ

الشراب(16)اإلنسان: فيها  ي قر   أوانٍّ  أنها  ف،  ،  من  أوانٍّ  إنها  في  وقيل  ضة 

 .(154)  إليّ ثم نقل عن ابن دريد قوله: وهذا أعجب التفسيرين ، صفاء القوارير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 393ص 923، ص السابق  انظر: 154
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 : الخاتمة

ه  كونلقرآني  لشاهد الام اللخمي  ابن هشتوظيف  بيّن لنا  تيفي ختام هذا البحث    •

للفصاحة يذ،  معياراً  اللخمي  هشام  ابن  كان  ثم  اللغوية  تالماعستاال  كرفقد   ،

من هنا  .  أو ذاك اعتماداً على ما ورد في القرآن الكريم  المعهذا االستيصّوب  

هشا ابن  عند  الفصاحة  معيار  القرآني  فإن  بالشاهد  يرتبط  اللخمي  رتباطاً  ام 

 قاً.وثي

هشا  • ابن  كان  اللخميلقد  القرآنية  م  بالقراءات  االستشهاد  إلى  ناسباً ،  يميل 

ذ ك م   وال  ي    ورش بقراءة    ده ومن ذلك استشها،  ت إلى أصحابهابعض القراءا  اخِّ

ف اللسان  على أن ما ذكره ابن مكي الصقلي في تثقي    ّللّا  بِّالل ْغوِّ فِّي أَْيَمانِّك مْ 

العامة )واسيت قول  القياس وغير ممتك(من  يأ، هو  أن  بالواو كما حكاه  نع  تي 

القراءات   بعض  ولكن  أصحابها  أوردهااألخفش...  إلى  منسوبة  ومن  ،  غير 

تْ   راءة ذلك ق ً َوأَْعتَدَْت لَه ن  م  وهذه القراءة ألبي جعفر المخزومي المدني  ،  كا

 أحد القّراء العشرة.

القراء بعض  ينسب  كان  اللخمي  هشام  ابن  أن  قرأت  كما  )وقد  بعبارة  ات 

وال كلمةقّراء(  ميم  أن  من  ذكره  ما  ذلك  الميم  من  فتح  فيها  يجوز  ْلك(  ،  )م 

دََك    على ذلك بقراءة القّراء    وضّمها ... وقد استشهد ،  وكسرها َما أَْخلَْفنَا َمْوعِّ

نَابِّم   نافع   ْلكِّ قراءة  الفتح  أن  البحث  أثبت  وقد  وفتحها.  وكسرها  الميم  بضّم 

وأبي   والكسا،  جعفروعاصم  حمزة  وخلف  وقرأ  الباقون  ،  بضّمهائي  وقرأ 

 بكسرها.

القّراء لبعض  منسوبة  اللخمي  هشام  ابن  أوردها  قراءات  ذلك  وم،  وهناك  ن 

ْوض ونَةٍّ   قوله: وقد قرأ بعض القّراء   رٍّ م  فقد استشهد بهذه القراءة  ،    َعلَى س ر 

ر(.  على جواز ضّم الراء وفتحها من كلمة )س ر 

ومن ذلك مثالً ما ذكره من أن  ،  الشاذةلقراءات  تّج ابن هشام اللخمي بالقد اح   •

ثم ذكر أنه  ،  ين(والصواب عميق بالع،  وواد غميق،  الناس يقولون )بحر غميق

ن ك ّلِّ فَّجٍّ  قد قرئ في الشاذ   يقٍّ غَ مِّ  .مِّ
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اآلية  • من  الشاهد  بذكر موضع  يكتفي  اللخمي  هشام  ابن  كان  أن  ،  لقد  دون 

اآلي نص  كامالً يذكر  األح ،  ة  بعض  كان  وفي  القرآني  يان  الشاهد  من  يتخذ 

في    وابن مكي الصقلي،  مدخالً للرد على كل من الزبيدي في كتابه لحن العامة

 كتابه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان.

لنا   تبيّن  فقد   ... القرآنيوبعد  الشاهد  تقو  كتابفي    توظيف  إلى  يم  المدخل 

البيان وتعليم  هشا  (اللسان  اللخميالبن  معي،  م  كان  لتح الذي  فصاحة  اراً  ديد 

 في االستعمال لديه. الكلمة
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 : تواإلحاال الهوامش 

 

المعروفنظر:  ا (1 القضاعي  عبدهللا  بن  محمد  عبدهللا  ألبي  الصلة  لكتاب  بابن   التكملة 

 ينالنحاة واللغويإشارة التعيين في تراجم  ... كما ينظر في ترجمته:    675، ص2،  األبار 

اليماني  لعبدالباقي عبدالمجيد  وو،  298، صبن  والصلة   لتكملةاالذيل  الموصول   لكتابي 

، 2  ، الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفديو،  70، ص6  ، ري لمحمد بن عبدهللا األنصا

الو،  131ص أئمة  تراجم  في  الفيروزالبلغة  الدين  لمجد  واللغة  ،  209ص  ، بادي آ نحو 

خليفةو لحاجي  الظنون  ص2  ، كشف  او ،  1807،  وآثار  هدية  المؤلفين  أسماء  لعارفين 

،  5  ، لياألعالم لخير الدين الزركو،  97، ص2  ، إلسماعيل بن محمد البغداديالمصنفين  

 .318ص

 . 70، ص6 ، انظر: السابق نفسه، والذيل والتكملة لمحمد بن عبدهللا األنصاري  (2

 . 70، ص6 ، والتكملة  انظر: الذيل (3

 .675، ص2 ، انظر: التكملة لكتاب الصلة (4

 .71، ص6 ، الموصول والصلة  يل والتكملة لكتابيالذ انظر: (5

البيان، تح (6 اللسان وتعليم  تقويم  إلى  المدخل  الضامنانظر:  الدكتور حاتم صالح   9، ص: 

 .10 ص

ت (7 والتكملة  الذيل  كتاب  صاحب  األنصاري  عبدالملك  بن  عبدهللا  بن  محمد  سنة هو  وفي 

 هـ.703

بن (8 عبد هللا  بن  محمد  عبد هللا  أبو  بن    هو  بكر  الرحمنعأبي  عبد  بن  هللا  القضاعي   بد 

 هـ. 658البلنسي المعروف بابن األبار توفي سنة 

 .676، ص2 ، انظر: التكملة لكتاب الصلة (9

سنة   (10 توفي  الصفدي  هللا  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الصفاء  أبو  الدين  صالح  هو 

 هـ.764

 . 131، ص2 ، انظر: الوافي بالوفيات  (11

محمد   (12 الدين  مجد  طاهر  أبو  مهو  بن  يعقوب  ببن  الشيرازي حمد  إبراهيم  ن 

 هـ.817يروزآبادي توفي سنة الف

 .209ص ، انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (13
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حاتم   انظر: (14 الدكتور  األستاذ  تحقيق:  البيان،  وتعليم  اللسان  تثقيف  إلى  المدخل 

األولى،   الطبعة  بيروت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  الضامن،  ، م 2003هـ/1424صالح 

 .26ص

 . 26ص ، يم البيانإلى تثقيف اللسان وتعل المدخلانظر:  (15

 . 512-137 ، الصفحات:انظر: السابق  (16

 .513ص ، انظر: السابق  (17

 . 211ص ، لنحو وتاريخ أشهر النحاة انظر: نشأة ا (18

 .34ص ، تاريخ االحتجاج النحوي بالحديث الشريف  (19

 .23ص ، الشواهد واالستشهاد في النحو (20

 الصحاح )شهد(. (21

 هد(. لسان العرب )ش (22

 المحيط )شهد(.القاموس  (23

 . 349ص ، الصحاح مختار  (24

 .88ص ، اللغة الفروق في (25

 . 16، ص1 ، شرح التصريح على التوضيح  (26

 .87ص 86ص ، واالحتجاج باللغة االستشهاد (27

اللغة (28 في  ص1  ، المزهر  العربية 167،  اللغة  قواعد  في  الموجز  وانظر:   ،

 .9-5الصفحات:  ، وشواهدها لألستاذ سعيد األفغاني

 . 229-227، الصفحات: 1مزهر في اللغةانظر: ال (29

 . 173ص 172، ص1 ، انظر: عصور االحتجاج (30

 .56ص ، لم أصول النحوانظر: االقتراح في ع (31

 .318، ص1 ، البرهان في علوم القرآن (32

 .4، ص1 ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  (33

 . 45ص ، في أصول النحو (34

ال (35 اللغة  مجمع  في  منشور  )مقال  اللغة  في  بالحديث  الملكي(االستشهاد   عربية 

 . 197، صثم، العدد الثال1937هـ/ 1355بالقاهرة، المطبعة األميرية ببوالق، 

 .33ص ، االقتراح (36

 . 83ص ، لقياس في النحو العربي نشأته وتطورها (37

 .486، ص1 ، المزهر في علوم اللغة (38
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 . 139ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (39

 . 548، ص3 ، الكتاب  (40

 . 72ص ، انظر: األصوات اللغوية (41

 . 77ص ، اللهجات العربية سه، وانظر: فيالسابق نف (42

 .48ص 47ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (43

 .118ص ، ف والجيم الكا انظر: اإلبدال، باب (44

 . 114ص ، لمدخل إلى تقويم اللسانا (45

إذ قال: "قال الّراد: هذا الذي قاله هو القياس، وقد جاء بالواو" ... انظر: السابق  (46

 نفسه.

 .115ص ، انظر: السابق  (47

 . 72ص ، ات اللغويةانظر: األصو (48

 . 138ص ، انظر: اإلبدال البن السكيت، باب الهمزة (49

 . 259ص 258ص ، نالمدخل إلى تقويم اللسا (50

 .111ص ، العين والغين انظر: اإلبدال باب (51

 . 71ص ، انظر: األصوات اللغوية (52

 .347ص ، انظر: المدخل إلى تقويم اللسان  (53

 .113ص ، انظر: اإلبدال، باب القاف والكاف  (54

 . 67ص ، لغويةانظر: األصوات ال (55

 . 135ص 134ص ، لمدخل إلى تقويم اللسانا (56

 .182ص ، انظر: مختصر في شواذ القرآن (57

 .300، ص3 ، انظر: معاني القرآن (58

 ، ، والبيان في إعراب غريب القرآن البن األنباري 311، ص2  ، انظر: المقتضب (59

، ومغني البيب  659، ص2  ، ، واإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري397، ص1

 .844ص ، امالبن هش

 . 504، ص3 ، تاب الك (60

 .313-311الصفحات:  ، 2 ، انظر: المقتضب  (61

 . 271ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (62

 .122، ص3 ، ظر: الخصائص البن جنيان (63

 .149ص ، ان المدخل إلى تقويم اللس انظر: (64
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 .50ص ، انظر: المنقوص والممدود  (65

 .28ص ، انظر: مختصر في شواذ القرآن (66

 ادة )خطأ(. انظر: لسان العرب البن منظور، م (67

 .120ص ، ظر: باب الهجاء البن الدهانان (68

)ت  (69 تمام  أبو  الطائي،  الحارث  بن  أوس  بن  حبيب  في  231هو:  والبيت   ... هـ( 

 . 343، ص3 ، ديوانه

 .85ص ، دخل إلى تقويم اللسان انظر: الم (70

 السابق نفسه. (71

 . 86ص 85ص ، السابق (72

 . 293ص 292ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (73

 انظر: السابق نفسه.  (74

 نكس(. لسان العرب )  انظر: (75

 . 63ص ، سانالمدخل إلى تقويم الل (76

 . 63، ص4 ، الكتاب  (77

 . 64، ص4 ، انظر: السابق  (78

 . 422ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (79

 . 433ص، 4 ، انظر: الكتاب (80

 .435، ص4 ، السابق (81

 . 365ص، 4 ، انظر: السابق  (82

 سابق نفسه.ال (83

 انظر: السابق نفسه.  (84

 . 391ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (85

 . 278ص ، السابق (86

 . 418، صالسابق (87

 . 400، صالسابق (88

 . 392ص ، السابق (89

 .426ص ، انظر: السابق  (90

 .282ص ، انظر: السابق  (91

 . 400ص 399ص ، السابق (92
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 . 279ص 278ص ، انظر: السابق  (93

 . 465ص ، السابق (94

 .138ص ، انظر: السابق  (95

 . 139ص 138ص ، انظر: السابق  (96

المهذب   (97 النشر،  انظر:  طيبة  طريق  من  وتوجيهها  العشر  القراءات  ،  1في 

 .336ص

 . 193ص ، ويم اللسانالمدخل إلى تق (98

 .189، ص2 ، انظر: معاني القرآن (99

 .25، ص2 ، انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر (100

 لسان العرب، مادة )ملك(.  (101

 . 246ص ، انظر: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان (102

 . 105ص ، للسانالمدخل إلى تقويم ا (103

 انظر: لسان العرب، مادة )سرر(. (104

 .267ص ، تقويم اللسان  ر: المدخل إلىانظ (105

 انظر: لسان العرب، مادة )عصا(.  (106

 .440ص ، انظر: المدخل إلى تقويم اللسان  (107

 . 180، صالسابق (108

 .97ص ، ، وانظر: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان127ص ، انظر: السابق  (109

 . 127ص ، لسانالمدخل إلى تقويم ال (110

 . 128ص ، السابق (111

 . 373، ص1 ، معاني القرآن (112

 . 128ص ، ويم اللسانالمدخل إلى تق (113

 .453ص ، انظر: السابق  (114

 .145ص ، انظر: لحن العامة (115

 .121ص ، انظر: المدخل إلى تقويم اللسان  (116

 . 172ص ، انظر: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان (117

 . 121ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (118

 . 206ص ، السابق (119

 .493ص ، انظر: السابق  (120



 54 

 . 241، ص2 ، ، والمحتسب البن جني132ص ، آنظر: مختصر في شواذ القران (121

 .241ص، 2 ، ر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاانظ (122

 السابق نفسه. (123

 . 242، ص2 ، انظر: السابق  (124

 . 246ص ، المدخل إلى تقويم اللسان (125

 . 451ص ، السابق (126

 . 344ص ، السابق (127

 .85ص ، انظر: مختصر في شواذ القرآن (128

 .12، ص1 ، القراءات العشر  انظر: المهذّب في (129

 .55ص  ، المدخل إلى تقويم السان، وانظر: 90ص ، لحن العامة (130

 .55ص ، انظر: المدخل إلى تقويم اللسان  (131

 . 56ص ، السابق (132

 السابق نفسه. (133

 .419ص ، انظر: السابق  (134

 السابق نفسه. (135

 .234ص ، انظر: السابق  (136

 . 350ص ، السابق (137

 .300ص ، انظر: السابق  (138
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 :علمصادر والمراجا

 القرآن الكريم. • 

الش •  التصر  خياألزهري،  شرح  هللا،  عبد  بن  التوضعل  حيخالد  مطبعة    ح،يى 

 م.1954، 1االستقامة، القاهرة، ط

ف •  الموجز  سعيد،  الفكر،  األفغاني،  دار  وشواهدها،  العربية  اللغة  قواعد  ي 

 م.1981هـ/  1390،  1دمشق، ط 

أبي •  الدين  األنباري، كمال  ا  ابن  أبي سلر البركات عبد  عيد  حمن بن محمد بن 

مح  تحقيق:  الخالف،  مسائل  في  اإلنصاف  عبدالحميد، األنباري،  الدين  محيي  مد 

 م.1961مطبعة السعادة، القاهرة،  

إ •  غريب  في  السقا،  البيان  ومصطفى  عبدالحميد  طه  تحقيق:  القرآن،  عراب 

 م.1980هـ، 1400الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

إبر •  اللغوية،اهأنيس،  األصوات  ط  يم،  القاهرة،  العربية،  النهضة  سنة  3دار   ،

 م.1961

 م.1965، 1ي اللهجات العربية، مكتبة األنجلو المصرية، ط ف • 

ر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق  البغدادي، عبد القاد  • 

 م.1997،  هـ1418،  4رة، طوشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاه

عربية للكتاب،  د علم الدين، اللهجات العربية في التراث، الدار الالجندي، أحم • 

 م.1983ليبيا، 

مح  •  تحقيق:  الخصائص،  عثمان،  الفتح  أبو  جني،  عالم  ابن  النجار،  علي  مد 

 م.1983هـ/ 1403،  3الكتب، بيروت، ط 

واإليضاح •  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  تحقيق:    المحتسب  ي  علعنها، 

 .م1969، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،  النجدي ناصف وآخرين

الجوهري، إسماعيل بن حّماد، صحاح اللغة وتاج العربية، تحقيق: أحمد عبد   • 

 م.1979، بيروت، 2غفور عطار، ط ال
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اب ابن خالويه، أبو عبد هللا الحسين بن أحمد، مختصر في شواذ القرآن من كت • 

 م.1995متنبي، القاهرة، برجشتراسر، مكتبة ال ه:البديع، نشر

سع •  محمد  أبو  الدهان،  الهجاء، ابن  باب  األنصاري،  علي  بن  المبارك  بن  يد 

 .1، م1986، بيروت، ط تحقيق: فايز فارس، مؤسسة الرسالة

الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، لحن العاّمة، تحقيق: د. عبد العزيز مطر،   • 

 م.1967  ة،لمعارف، القاهردار ا

ار الشروق،  عيد جاسم، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، دالزبيدي، س • 

 م.1997، 1عّمان، ط

البرهان  •  عبدهللا،  بن  محمد  الدين  بدر  تحقيق:    الزركشي،  القرآن،  علوم  في 

 هـ.1376،  1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط

أبو  اب •  السكيت،  كيون  إسحاق،  بن  يعقوب  الدكتور  سف  تحقيق:  اإلبدال،  تاب 

 هـ.1398حسين محمد شرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،  

عمرو  •  البشر  أبو  الّسالم    سيبويه،  عبد  تحقيق:  الكتاب،  قنبر،  بن  عثمان  بن 

 م.1988هـ/  1408،  3محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

الدين عبد الرحمن  جالالسيوطي،   •  الكمال أبي بكر بن محمد، االقتراح،  ل  بن 

 م.1998هـ/ 1418،  1تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

علو •  في  حواشيه  المزهر  وعنون  وأنواعها؛ شرحه وضبطه وصححه  اللغة  م 

ومحمد   البجاوي،  محمد  وعلي  المولى،  جاد  أحمد  إبراهيم  أبومحمد  دار  ،  الفضل 

 ط، د.ت.الجيل، بيروت، د.

التراث   •  إحياء  مكتبة  النحاة،  أشهر  وتاريخ  النحو  نشأة  محمد،  الطنطاوي، 

 م.2005هـ/ 1426،  1اإلسالمي، مكة المكرمة، ط

المعارف،  عبا •  دار  العربي،  النحو  في  االحتجاج  عصور  إبراهيم،  محمد  دة، 

 م.1980القاهرة،  
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يحيى، الفروق   بن سهل بن سعيد بن  الحسن بن عبد هللال  العسكري، أبو هال • 

،  5في اللغة، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط  

 م.1981هـ/ 1401

زكري •  أبو  أحمد  الفراء،  تحقيق:  القرآن،  معاني  هللا،  عبد  بن  زياد  بن  يحيى  ا 

 م.1980تاب، للك يوسف نجاتي وآخرين، الهيئة المصرية العامة 

تحقيال •  والممدود،  القاهرة،  منقوص  المعارف،  دار  الميمني،  عبدالعزيز  ق: 

 م.1967

الفكر،   •  دار  المحيط،  القاموس  يعقوب،  بن  محمد  الدين  مجد  الفيروزآبادي، 

 هـ.1403وت، بير

الملتقى،   •  دار  الشريف،  بالحديث  النحوي  االحتجاج  تاريخ  الدين،  فخر  قباوة، 

 م.2004/هـ 1425،  1حلب، ط

بنردالمب •  محمد  العباس  أبو  عضيمة،    ،  محمد  تحقيق:  المقتضب،  يزيد، 

 م.1994هـ/ 1415المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،  

وتوجيهها من طريق طيبة  قراءات العشر  محيسن، محمد سالم، المهذب في ال  • 

ور أحمد،  النشر البن الجزري، تهذيب وتصحيح وتعليق: الشيخ السادات السيد منص

 م.2002قاهرة،  األزهرية للتراث، ال  بةالمكت

ابن مكي الصقلي، أبو جعفر عمر بن خلف، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، قدّم   • 

الكتب العلمية، بيروت،    قادر عطا، دار له وقابل مخطوطاته وضبطه مصطفى عبد ال

 م.1990هـ/ 1410،  1ط

طبعة دار  ،  رم، لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مك • 

 م.1955،  صادر، بيروت

الزهراء،   •  مطبعة  النحو،  في  واالستشهاد  الشواهد  علوان:  عبدالجبار  النايلة، 

 م.1970هـ/  1390، 1بغداد، ط 
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اللخ  •  أبوعبدهللاابن هشام  إبراهيم بن خلف،  مي،  أحمد بن هشام بن   محمد بن 

 ور حاتم صالح الضامن،كتق: األستاذ الدالمدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان، تحقي

 م.2003هـ/ 1424،  1دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط 

  
 

 


