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بين التعليم والتقعيد العربي النحو  
The Arabic grammar between instruction and normative 

 
 األستاذة: يسمينة عمارة
 كلية اآلداب واللغات

 -علي لونيسي –2جامعة البليدة  
 :ملخصال

واشإادددت،  ،اشقاع،اشي بندددحيددد هذ  دددحا اشكاددد  إتددد اشنح امن دددال اشإادددت عدددع اشنيقدددنط إا اشن ينددد   دددع   يددد  ا  ددد قاات اشإاتيدددح   
س ف امدأعدا ا  حقدح اشنامندح يف امن دال اشإادت عدع اشنيقدنط إا اشن إدٌن،  واشديت اامدس بدككاً  ،األوا ش نام اشإادتحقح اشيت ظه ت يف ا   واإل  اب،
اعد  اشن يند  إا ظهدته واشقهجدح، ف دان اشقادع اش دكر اشد  نل يف اشنيقدنط واشن يند  ب دكر ف دا  األش دإح، وأ ى  اش نداذ واشنيقند   تنضمع

 ج ال بٌن اشإااة واشيقماء.
 .اشقاع،  اشنيقنط،   اشن ين ،  اشنيقن     الكلمات المفتاحية:  

 

Abstract: 

  This research has reviewed problematic of transfergrammarfrom instructiontonormative, 

caused methodthe grammar terms, syntax,solecism, and Arab,desinence, with appeared in first of 

stage. 

    But in second stage the terms are: analogy, dialect, andjustification, and thesolecismwas Principe 

cause of beginning ofinstruction and normative, and the normativewasfactorwhichled to discussion 

between grammarians and scientists. 
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ش دد  عدد  اشإاددت اشيدد ب ي احدد  ب ددن ح يف تكقددته ، حددض أبتابددو ح تددب مااددجح  فيددح واحدد ة، بدد  جدداءت اشتاحدد ة تقددتى األ دد ى،  
 ،جلهت  اكًنة، شي   عع ا ف  يع ويإشأ شي ة أبكاب زن مها اشتاقع االجنما ي أي عدع اشفد   وامنمدع فاشإات ظا  ة اجنما نح ت تن وف اً 

 .وثن اً باشقغح، فهت يك أ باشقغح ويإنهي باشقغح، وتينرب ظا  ة اش  ابح شقغح احمل ك األباذ شألبكاب ا ؤ يح إا مشأتوفاشإات ع تكط اهتكا اً 
 إاك مت ان عع اشإات اشفين واشيقمي فاألول:" جزء عع اشقغح و إ   أبابي عع  إاص  ت تيإها اقغح عهحبح وهاقنح، و ت ي ا  

أعا اشناين:" فن    بو ابنإكاط قتا   اشإ   اش دان  بإداًء قد  هابدح اشقغدح، ، 1 وجت   امهت  اشي  "ي تن ف  يا وإن اان يف األباذ يف
 2"وفهط أباشنكها وإ هاك أب اه   ق األ اء فنها مث ت ج   ح  اش تا   ش هابنها.

  فدع انإ بدح أبدك  عدع انإ بدح ي دك  اشإادت اشيقمدي فداألول أبداذ وو دنط وتف دًن، واشنداين ت كند  وأ اء فإجد اشإات اشفدين إااً 
ت وجت   كنيي عإح وال ة اشقغح ااشيقمنح، شحشب فإن اشإات عتجت  يف ا  اشقغات واشإات اشيقمي يك أ  إ عا يإهي اشإات اشفين، فتجت  اشإ

 شإات عع اشنيقط إا اشن ين ؟.ف نف امن   ا ،اشي بنح  فُن نإكط عإها مث ي ك  قامتن ي ك   قنها فهت عإها وإشنهافمع االبنإكاط إا اشنيقنط
 
 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2البليدة جامعة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 208 ~ 
 

 مرحلةتعليم النحو: -1
 مصطلح اللحن: - أ

واشإادت، إا تيندرب  دح  ا  د قاات اش اندزة  ،واشي بندح ،جاءت ا  د قاات اشإاتيدح باشند هج وأول عدا ظهد  عإهدا ع د ق  اشقادع
مدو قددال" أ  هوي  دع  مدد  بدع ا  دداب عددع ا  د قاات اشدديت أ ق دس  قددد اشإادت وقدد اشقادع ييدد ، و األبابدنح شنأبددنل قتا د  اشقغددح اشي بندح

 3".تيقمتا اشف ا ض واش إح واشقاع اما تنيقمتن اش  آن
 إ  اشي ب، ف امتا يإف ون عإدو فأ دحت  دح   حاان اال نمام باشقاع عإح اشك ايات األوا شإشأة اشإات، ألمو ظا  ة غًن ع ناك

ح، وأصك  اشإااة ينيجكتن عع ابنيمال اشإاذ نا، وب أ اشقاع يأ ح ا ف  ة تأ ح  ابيها االص الحي وب أت ت    يف اش هابات اشإاتي
ا  أواإل  اب واشقغح واشغإاء واشف إح  ”عيإا  اشإاتي ويُي ف بو اش تاب عع ا  أ، بي عا اان شو بنح عيان عنضمإح يف شفظح واح ة  ي:

 دح  األ دًنة ع دنيمقح  قدد أندع أش دإح اشإداذ وشن دس اميدىن فاحن   اشقاع يف ا يىن اشإاتي ألمو عنضدمع يف اشقغدح اشي بندح، و 4واشني يض
اشغإاء ألن  إاك فئح  اصح بو،ي ى ابع األمكاهي أن اش قمات تي ف عيامنها باألاد ا  فن دتل:" اشقادع حد ف عدع األاد ا ، ي دال شق  دأ 

ْددع واش ددتاب َلددع. فأعددا اددتن اشقْاددع  قددد عيددىن ا  ددأ فددال زنندداج فنددو إا تددا  ، وأعددا اتمددو   قددد عيددىن اش ددتاب فشددا    قددتل ا   ددز َلح
 7ا  أ يف اش الم شنارتزوا" :أي؛قال أبت  كن ة:" قتل  م : تيقمتا " اشقاع"وق ،6"5"ڦٹٹپ  پ   پ    پٻ  ٻڦ :وج 

يف امنمدع اشيد ب ب دتهة ه نكدح، فُيد ف با  دأ يف اش دالم،  ظهد  ت  ى اشإااة شقاع فااهبت  حماهبح ت ي ة، ألن  حا ا  د ق 
،  8يط اشن اؤل واشنيجر عع بح يان     ا ف  ة، فنإكو شو ا اصح عع اشإاذ، ف ال  م  بدع  كد  اشيزيز:"أادا  أاحد ذ  إ ا ايدس اشقادع"ف

واشيد ب ت د ب ا يدد بٌن وتندإ ل اشقاإدٌن  ، ال أ  اب:" انف ي تن ا  دأ يف اش دالم ع نا دًإا واش دتاب ع ن دمًاافاما تإكو شو اشياعح 
 9".وتكي  ط

شقاع ظا  ة ف  يح حت ث  ون إها ة عع صاحكها، وال هقابح عع امنمع أو عع اجلما ح اشقغتيدح، وش دع حدٌن رند ي  قدد األش دع ا
ت ة  إ  اش ك ح ا ن فح ا يتل  قنها يف امنمع شن دع أن ي دتن ندا أثد  وصد ى اكدًنيع، با نكاه دا اش ك دح اشديت ييند   دا، فظدا  ة اشقادع عتجد

نجح ا نالط اشي ب باألعط األ  ى  ع   ي  اشنجاهة بفن  أبتاق   بنح  إ  األجامر، أو باشنكا ل اش قع و اصح اشك ته قك  اإلبالم، من
ش ددا ة اشيدد ب عندد  اشيكندد  اش ددا عتن عددع اَلكشددح   عددح أبددنا   إاددافح إا عكدد أ امدداوهة إعددا شق  ددر أو شقيمدد  وإعددا  كندد اً  ،واألواين واشنتابدد 

ي ددتل أبدتب   اشزبندد ي:"وح تدزل اشيدد ب تإ د   قددد بدجنإها، يف صدد ه اإلبدالم وعااددي جا قننهددا  ويف  ددحا اش د   اشيد ب ا دد يغ وغًن دا،
واجنميدس فندو األش دإح ا نف قدح واشقغدات ا  نقفدح  ،حض أظه  ا  اإلبالم  قد با   األ يان، ف    اشإداذ فندو أفتاجدا، وأقكقدتا إشندو إهبداال

قُنهاففشا اشف ا  يف اشقغح اشي بنح و   10".ابنكان عإو األ  اب اشحي  ت حح
 إ عا مزل اشتحي  قد بن ما حمم  صقد ا   قنو وبقط، واعن ت اش  تى اإلبالعنح و    األ اجط إا اإلبدالم، بد أ اشقادع 
يإشد  فا نق دس األش دع فضديف اشإ د  ي دداهج اَلد وف األصدقنح، وابني دد  قدد بيضدهط م  هددا، وااد  األصدميي  دع  ن دد بدع  مدد  
ف ال:" ان  اشإفل اشحي اان بو أ هاو يتعا و ت يف اش تق فتقع، و اه اشإاذ حتشدو ي تشدتن: ع د وع، ع د وع. ني فكدٌن قداهئ وعيدتا عدع 

ف مع أح  اجلمدع  ،اجلاّن، فقما أفاق عع غشننو مظ  إا از حاعهط ف ال: عا يل أهااط تن أائتن  قد ت أاؤاط  قد اي جإحني. اف م يتا
 11". حا ين قط بانإ يح و ت ي تل: إن جإنو

إن   م عي فح األ اجط با ف  ات اشي بنح، أ ى  ط إا امن ا ا إا اشقغح انإ يح مما ي  ب اشقاع إا اشقغدح األم وييند  ع داه ا،  
بدتاء يف اشدكال   ،اما اان الت اع اش قيح اجلغ افنح أث  يف اشب فك أت ا الع  اإلبالعنح تظه  يف اشكال  ا فنتحح عع ع داج  وعي د  ات

فتقددع احن دداك بددٌن اجلإ ددٌن اشيدد ب واألجإددل وتكقددته  اعدد  اشيالقددات االجنما نددح واألبدد يح، إاددافح إا  ،اشفاهبددنح أو اشرتانددح أوانإ يددح...اخ
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،وويف  دحا وعدح  تل  إ   ا  أة األجإكنح يف حناة اشف   اشي ب، فظه ت  تا   عز وجح اجلإ نح مما به  وفن  اش  ي  أعدا اشقادع  ون ع ا
أ  ي إيل فن  عتا زيا  محاه وحغ، ف ال شزيا : أ  وا شإا ذناه و غ " :يف م   اَلاء  اًء، واشيٌن ياًء ف ال ل أبت اَل عت  اش   دنن  ب

 12قال زيا : اشناين ت  عع األول" -ي ي   ًناً -قال: أي تيء ت تل ويقب؟. قال: أ  وا إشنإا إي اً 
اش ددد اءات اش  آمندددح، مدددحا  اش وايدددح اشددديت بددداقها صددداحر مز دددحاألشكاب  قدددد ش دددان ا قنفدددح  مددد  بدددع  امدددا ت ددد ب اشقادددع أيضددداً إا

فأق أ  ا  اب، وعفا  ا أن أ  ابناً ق م إا ا  يإح يف  الفح  م  ف ال:" عع ي   ين تنئاً مما أمزل  قد اش بتل حمم  صقد ا   قنو وبقط، 
ب  د  اشّدالم ش بدتشو اشنامندح ف دال األ د اب: إن ي دع ا  ،13ڦڦڦڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ هج  ف دال:

 قنو،  ب يئاً عع هبتشو، فأما ب يء، أو أب أ عإو، فكقغ  م  ع اشح اشب األ  اب، ف  ا  ف ال: يا أعًن ا ؤعإٌن إين ق عس ا  يإح وقل اش  ح
، فأصك  ا  واح  ي  أ ح ر نجنو أو ح ر عدا ي دمع عدع سداشل 14 ان "ف ال  م :" شنل   حا يا أ  اب،  ف  أ ا شو بتجهها اش

 حق ات اش هوذ.
و ع وقتع اشقاع يف اشقغح احمل ندح، فاأل كداه اندًنة جد اً  إدو، واشقغدح احمل ندح اامدس عي بدح والبدنما يف   د  اشإدل صدقد ا   قندو 

 د( ناهون اش تدن  ييندحه  دع َلدع وقدع عإدو 207نح، ف   قال اشف اء)ا قفاء اش ات يع وق  اامس تن ا   يف بيض اشظتا   اإل  ابو وبقط  
يف حض تو:" إن  كاع أ   اشك و اإل  اب، و كاع أ   اَلضد  اشّقادع،  قدد أن اشقادع يف اشقغدح احمل ندح بد أ ققدناًل، مث عدا شكد  أن تتبديس 

حظ و دددت عدددع اش ددد عاء اشدددحيع أ هادددتا   ددد  ا قنددد   ا  تدددو، وفنمدددا هوي شإدددا عدددع ا كددداه اشّقادددع عدددا ي  دددع بدددحشب، وعيظمدددو عإ دددتل  دددع اجلدددا
فمما هوي عع َلع اشتشن  بع  ك  ا قب أمو قال شغالعو:" يا غالم ه  اشف بان اش ا ان  ع ا ن ان"  قد حٌن ظقس شغح اشك اة ،15وبنكتيو"

 16".بقنمح عع اشّقاع، نحا اان   ف اشإااة اش يي وهاء االبنإكاط
 د(، حنىظه  يف اش وشح األعتيح فأصك  اش  آن   اح شحشب، اما أن 4 غايح اش  ن اش ابع شقهج ة)ب نس اشقغح  اشنح عع اشقاع إا

 ا ندزاز اشيدد ب باشقغددح وانتيددح اشي بنددح اشدديت يُيدد ف  ددا اشيدد ب، أ ى  ددط إا اشنف ددًن يف حدد   ددحا ا شدد  ، وأصددك  ا ددتف عإددو وااددااً عددع أن
ح ر اشقغح األصدقنح وال يك دد عإهدا إال ااهدا، و اصدح حدٌن اعنزجدتا باأل داجط و دط شد يهط  ين  ب إا شغنهط فنا ث ف ا اً يف األش ع فن

 شغاهتط ا اصح  ط.
 ح  األبكاب جيقس اشإااة اشي ب يكانتن  ع حقتل بد ييح ندح  اشظدا  ة، فيمقدتا  قدد هصد  اشظدتا   اشقغتيدح وت يند  اش تا د  

واشني ندر  ي دتل اجلداحظ:" مث ا قدط أن أقدك  اشقادع، َلدع أصدااب اشن يدًن دحا اش د    ويفاشإاتيح، اشيت اامس أبابدا شدربوز  قدط اشإادت، 
 17".وب  ب ساعع األبتاق ،واشنش ي  واشنم نط واجلت  ة واشنف نط، وأقك  عع اشب، َلع األ اهير اشإازشٌن  قد   ق اش ا قح

، فتقفددتا  ددازعٌن  قددد مكددح  ددح  أمف ددهطيدد ب عددع اشقاددع وعددع ساش ددو، وعددع قا قنددو عددع األ دداجط أو عددع اش اشيدد ب تإفدد أصددكاس 
 :أي ؛فامربى نا أ   اشقغح واشإات و مقتا باشنياون بٌن اش  فٌن ،اشظا  ة، وابن  اجها عع امنمع حض ال تضيف عع  نكنهط وعع هفينهط

 . ةاألول ي تم جبمع ا ا ة، واشناين باشن  ف فنها، ألج  ابنإكاط قتا   ت تن نط اشقغح عع  ح  اشظا 
 مصطلح العربية: - ب

بي  ظهته ع  ق  اشقاع يف اشتبط اشقغتي، ابن  د باشض وهة ظهته ع د ق  اشي بندح وعيإدا  اشقغدح اشي بندح اش دقمنح ا اشندح عدع  
 د("أ ح أبت األبت   ع  قدي 210مث اهت د وأصك  ي ق   قد ا كا ئ األوشنحشقإات ف ال أبت  كن ة عيم  بع ا نىن اشنْنمي)ت، ا    أ

 19"." حا باب  قط عا اش قط عع اشي بنح:جن   حا ا   ق  يف اناب بنكتيو إا ي تلو 18أب  اشر اشي بنح"بع 
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ع إا  اامتا  ا ما يإ اتن باشي بنح، ياان اش قف زن  أبإاء ط  قد أ ح اشي بنح ألهنا حت ط ا ي تل، احشب في  ا قفاء اش ات 
" إاا أبد ك أن تيظدط يف  ددٌن عحدْع ُاْإدسح  يف  نإددو :فن ددتل  تدربعح قدتٌل يف فضدد  تيقدط اشي بندحألهندا ثند   ددابع ا د وءة اشظدا  ة واشف إددح، وألب

صغًنا"، ويحْ ُغ  يف  نإب  ظنًما، فنيقط اشي بنح، فإهنا ُُت يب  قد ا إ   وُت يإب عع اش ق ان"
20 

 :مصطلح النحو -ج
نإكط عدع اشقغدح اشي بندح مف دها ف دان ألب األبدت   وه بي  ظهته ع  ق  اشي بنح أ ى باشض وهة  ظهته ع  ق  اشإات، فهدت ع د
:" بقغإدا أن أبدا األبدت  اشدد ويل أمدو ي دتل ابددع عإظدتهو 21"يف اشدب إا قدال:"أم   دحا اشإادت أي اق د  ، واشإاددت اش  د  ف دمي شدحشب اشإادت

 22".واع وجت  اشي بنح وقال شقإاذ ُأحْنت حنت  ف مي حنتاً 
 دد( فدأبت األبدت  اشد ويل  ددت أول عدع بداه يف  دحا اش  يد  وش إدو ح ي ددمو 2ين شقهجد ة )بد أ ع د ق  اشإادت يإنشد  يف اش د ن اشنددا

إ  اب اش الم اشي ب واشإات: اش    ::اشإاتأن ، ب  اان ي نيم  عيإا ا ابط"أم   حا اشإات" أي أبقب  حا اش  ي ، وي  ف اشق انحنتاً 
ْاددس اددالم ا وت مددع فا دد ة تيقددط اشإاددت ابددنيماشو  إدد  23شيدد ب يف ت حدد فو عددع إ دد اب غددًن "واش  يدد ... وحنددت اشي بنددح عإددو، إدنددا  ددت امنادداء ح

 ُع اشف   عع م   اشقغح م ً ا صانًاا  قد تااقح عا م   اشي ب عع صتاب، واحشب اشن قط ب الم اشي ب ب القح وقد اءة   شنُ ا اَلاجح، ام
 اناب ا   ز وج ، إاافح إا عي فح أ كاه اشإل صقد ا   قنو وبقط.

 مصطلح اإلعراب: -د
 24ه( أمدو قدال: اإل د اب حقدي اشق دان فدال ثإيدتا أش دإن ط حقنهدا"179األول أمو" هوي  دع امدل بدع عاشدب)ت شإل  ايفهتعان

 25".و حا ي تن ق  اهتكط  بإ  اب اش  ّآن اش  مي، واشناين أمو ييىن اشإات حن  جاء يف ش ان اشي ب أن " اشإات إ  اب اش الم اشي ب
اة أن اإل دد اب بددو  العددات ف ددال بيضددهط:" أش دداب اإل دد اب أهبيددح: هفددع وم ددر وجدد  وجددزم وأش دداب اشكإدداء اددط وفددن  هأى اشإادد

ويددد ى اشزجدداجي أن:"ا ددن قط باش قمدددح ا ضددمتعح ي فدددع حإ ددح األبددف  إا األ قدددد، ورنمددع بددٌن تدددفننو وا ددن قط باش قمدددح ،26وا دد  ووقددف"
...وإعا اجلد  فإدندا ادي و قدد، فنكدٌن إا اشإداظ  إشندو اأمدو قد  م دكو إلبامدح احد ذنا  دع صداحكا إ تبح يفن  فا  فنكٌن حإ ح األبف  عدع األ

وأعدا اجلدزم فاصدقو اش  دع ي دال جزعدس اششديء وجحعندو ...ف دان ، بحشب الخنفاض اَلإب األبف   ع اشإ    بو وعنقو إا إح ى اجلهندٌن
 27".عيىن اجلزع  ع اَل اح  ع اش قمح  حا أصقو

ح اات اشكإاء ف ال:" و ي ُت ييقد مثامنح ساهي:  قد اشإ ر واجل  واش فع واجلزم واشفن  و كتيو بٌن اَل اات اإل  ابنح وق  ف ق بن 
واشضط واش    واشتقف، و ح  اماهي اشنمامنح رنميهع يف اشقفظ أهبيح أا ب: فام ر واشفن  يف اشقفدظ اد ٌب واحد ، واجلد  واش  د  فندو 

 28".شضط واجلزم واشتقفا ب واح ، واحشب اش فع وا
وم  هددا  قددد األبدداذ اش ددان ، و ددت عتجددت  يف اشقغددح اشي بنددح، واشي بنددح ُت ددان   دد م ت ُقمهددا جندد اً  :أي ؛إن اشقاددع  ددت ا  ددأ يف اشي بنددح

، اشقاع أوج  باشإات اشحي أتن  عإها وزنمها، ف   جاء ش  ع اشقاع ومحايح اشي بنح، إاا فهي حق ح  ا  يح عنتاصقح بٌن ا   قاات اشنالثح
اشي بنح، واشي بنح أوج ت اشإات، واشإات زناهب اشقاع وزنمي اشي بنح، إان فاشي بندح  دي ا  د ق  اشدحي امكند  عإدو  اشقادع واشإادت، و  دحا 

 ال أهندا بداذنس يف وال ة ع حقدح ج يد ة  ديإ امدس ع حقدح تيقدنط اشإادت فدرتة ق دًنة، فجن  أن اشقاع  ت اش ر األبداذ يف تيقدنط اشإادت، 
 ع حقح اشن ين  اشإاتي وع  قااتو.
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 :مرحلة التقعيد النحوي -2
با   يف قنام  ح  ا  حقح   ة  تاع  عهمح باذنس يف تكقته اشإات وواع قتامنإو، حن  مت  واع اش اا ز اشياعدح شقإادت ام القداً عدع 

 اشقكإح األوا شو، ف ان شقإات انان اقي ي تمو عع ا  اششتا ر.
 القياس: -أ

يف أصتل اشف و عإهج يينم   قنو اشف نو يف واع اش تامٌن، اشيت ت ا   اشف    قد أ اء مشا و إال اجنما ي واالقن ا ي اش ناذ   
جن  عنال "ا م " اشحيُ يح ر     اإلم ان فنو أح ام  اصح وت داذ  قنهدا يف اد   ،واش يين  ا   امنمع حب ط قتامٌن ت ا   يف اشب

امن  عا اتنتهوا يف ح  ا م  وأ ح وافنو ب أي  قد قال : إاا ت ب   -وق  ظا ا اتنتهوا -صاه ا قفاء  ي تل اششافيي:"و زعان وع ان، 
قدنل  قدد ا مد  اد  عدا يأ دح اشي د  إا اندالك ويغ دي أو زنجدر ، 29وإاا  حى افدرتى فاد   حد  ا فدرتى" -وإاا ب  ى  حى -ب  

 30"ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺڦ :ا اشفنإح واشإزاع اما جاء يف قتشو تياا إو اش تاب عن  ا   هات، أعا اشنيقن  فا م  تؤ ي إ
أ دددح اش نددداذ يأ دددح سددد ا   إددد  اشإاددداة اشيددد ب، با نكددداه  اشتبدددنقح األبابدددنح يف اشن ينددد  اشإادددتي وادددان  كددد  ا  بدددع أب إبدددااق 

بيج اشإات، وع  اش ناذ، وت ح اشيق ، وادان عدا اًل إا اَلض عي عع األوا   اشحيع ابن  عتا اش ناذ وق  قال  إو اشزبن ي:"  ت أول عع 
 31".اش ناذ يف اشإات

، 32ي ال ق س اشإي  باشإي  إاا ق هتو وبتينو، و ت  كاهة  ع ه  اششيء إا مظًن " : وق    فو اجل جاين ب تشو:" كاهة  ع اشن  ي
مو  قط ي اينل ع نإك ح أ ي تل ابع األمكاهي  ع اشإات:"و ط، اش ناذ  ت مح  االم اشي ب غًن ا أشتف  قد عا وه  ووص  إشنإا عع شغاهتو 

تظه  اشيالقح اجل شنح بٌن اشإات ايقط واش ناذ امإهج، فاشإااة ابنيمقتا اش ناذ يف األوزان ف ابتا ا  عا  ت و 33عع ابن  اء االم اشي ب"
شاهاح: تضاهب، وت ل أيضا  قد اشنظا   باششيء عن   قد: وزن)فياشح( فهت ح فح حنت: ُتاهة، ِحنااح، احشب صنغح "تفا  "ت ل  قد ا 

 إن أصتل اشف و أ  س شقإات اشي ب اش ابع اشي قي، اشحي يينم   قد االبن الل واشكا .وعإو فُتا  ، تفا  ، 
 

 اللهجة: -ب
هجدح  دي جدزء عدع سمت ح عع اش فات اشقغتيدح تإنمدي إا بنئدح حاصح،ويشدرتك يف  دح  اش دفات أندع أفد ا   دح  اشكنئح،وبنئدح اشق

بنئح أوبع وأمش  تضط   ة نجات، ش   عإها   ا  ها،وش إها تشرتك أنياً يف سمت ح عع اشظتا   اشقغتيح اشيت تن   ات ال أف ا   ح  
اشكنئدات بيضدهط بدكيض، وفهدط عدا قدد  يد وه بندإهط عدع حد ي  فهمدداً ينتقدف  قدد قد ه اش اب دح اشديت تدد بط بدٌن  دح  اشقهجدات، وتقدب اشكنئددح 

 34شاعقح اشيت تنأشف عع   ة نجات  ي اشيت اص ق   قد ت مننها باشقغح."اش
 مأ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكن  ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال ال اَل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىن وا قاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو: 
ي ددتل اش ددنت ي:" ا نددىن  ددت عددا  ل  قددد اثإددٌن بزيددا ة يف آ دد   صددا  شقنج يدد   إهددا، و  ددف عنقددو  قنددو، فإمددو ي فددع بدداألشف ويإ ددر ورندد  

ن(، وشزوم األشف يف األحتال اشنالثح شغح عي وفح  زيس ش إامح وبين حاهث بع اير وبدين اشيإدرب وبدين انُجدْنط وب دتن باشناء، حنت )قال هجال
ْنط وذن ان وفدحزحاهة وُ ْحهة، وُح ّج  قنها قتشو تياا:  35چ  وئ  وئ  وئچ  عع هبنيح وب   بع وا   وزبن و ح

شكهو، وشن س ينإاة ح ن دح شف د  تد ط اشننإندح... عإهدا ادال واقندا بشد ط مث اا  اش نت ي أمو" يقا  با نىن يف اإل  اب أشفاظ ت
، وت تل هأيس اقنهما، فإن أانفا إا عضم  أج يا بداألشف يف 36چ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ      ڻچ أن يضافا إا عضم ، حنت قتشو تياا:

ا عع ا ضم  يف اإل  اب باَل فٌن، و زا ا اشف اء إا اإامح، األحتال اقها،  ح   ي اشقغح ا شهتهة، وبيض اشي ب رن يهما عع اشظا   س اذن
 37وبيضهط رن يهما عيهما باألشف ع ق اً."
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وااددد  اش دددنت ي أيضددداً" عدددع اشيدددد ب عدددع رنيددد  اإل ددد اب يف ا نددددىن  قدددد اشإدددتن إجددد اء شدددو سدددد ى ا فددد  ، ح دددد اششدددنكاين:  ددددحاِن 
 ثن  ثالث قتا   حنتيح با  ة ت وه بٌن اش كا   اشي بنح و ي:  ، وخنقل اش تل أن يف إ  اب ا نىن ثالث نجات38 قنالُن"

اشقهجح األوا و ي األان  تنت اً وتي بدو بداَل وف، وثنقهدا اش كا د  اشنمنمندح واَلجازيح،واشقهجدح اشنامندح تي بدو بداألشف هفيداً وم دكاً 
اَل ف األ دًن عدع ا فد  ، فهدحا يكدٌن االمنشداه اشتابدع شقهجدح يف  وج اً، واشناشنح نجح تي بو باَل اات  قد اشإتن، وقن  اَل اات ا   هة  قد

اشدديت اجلزيد ة اشي بندح، وابدنيمقها  د   اكدًن عدع اشي ب،و دحا ي دتن اشنإدتع اشقهجدي بدٌن قكا د  اشيد ب يف إ د اب ا ندىن، وباشندايل تإدتع اش تا د  
 حت مو، و  حا ي تن شقهجات  وه فيال يف ت ين  اش تا   وت إنإها.

 :علةال -ج
 ع َّهت اشيقح اشإاتيح عإح ظهته ا بنالث ع اح  و ي  قد اشإات اآليت:

ييّ  أبا دا اشّشد  ي  كد  ا  بدع إبدا  اَلضد عي وتإنهدي   دح  ا  حقدح  و ي ع حقح اشإشأة شقيقح اشإاتيح " وشن ع أن المرحلة األولى:-1
قمح اشنيقن  يف اشإات يف  ح  ا  حقح، و اثنو عياً، إا ابن اع  - ون ُتّتز اكًن  -با قن   بع أمح  اشف ا ن ي، اشحي شن ع أن ي ق   قنو

ممندزات  دح  ا  حقدح أّن" اشيقدح يف  دح  اشفدرتة ثند  ع حقدح اش دهتشح  ، وعدع أ دط39أن بنإكط عع  ق  اشإات ح ي دن نع أحدٌ  وح بدنك  إشندو"
واشتاتح، و  م اشن قف، واات وشن ة ق زنح اش ا    ا، بين ة  دع اشفق دفح، وق يكدح عدع هوح اشقغدح، وحّ دها ا   دف اشدحي يإفد  عدع اش دك   

 40واشن  ."
غتيدددح حنددد  يكاددد  أواًل: يف تف دددًن األبدددكاب اش اعإدددح وهاء حددد وث وقدد  تدددأث  اشنيقنددد  اشإادددتي يف  دددح  ا  حقدددح يددد شتيّل ا دددا ة اشق

شإااة عع اشظتا   اشقغتيح ا ؤ يح إا ت ين  اش تا   اشإاتيح، وثامناً: اشكا  وهاء األغ اض اشنامتيح اشإاُتح  ع  حا اشكا  و ت عا ي نفن   ا
 41عنيح مف نح وا إنح."

، وق  ان  يف  ح  42ا قن  وتإنهي باشزجاج، حن  ثن   ح  ا  حقح إا أوا   اش  ن اش ابع": وتك أ  ح  ا  حقح بنالعنح المرحلة الثانية-2
امدا اامدس   43اشفرتة اشنأشنف يف اشيقح اشإاتيح، ف   ظه  اناب اشزجداجي اإليضداح يف  قد  اشإادت، وانداب ا  دا ل البدع جدين، وغًنذندا"

:" واحشب ُانُدُر حممد  بدع اَل دع همحدو ا ، إدندا يإندزع عدع أصداا ا عإهدا اشيقد ، اش قح قتيح بٌن  ق  اشف و واشإات ويضنف ابع جين قا الً 
وعدع أ دط   دا ل اشيقدح يف  دح  ا  حقدح، أنَّ اشنيقند  اشإادتي، أصدك   44ألهنط رن وهنا عإنتهة يف أثإاء االعو فُنجمع بيضها إا بيدض.."

 45تف ًناً صتتناً، أو  الشناً." -ا  -نحيضط اشظتا   اجلز نح يف إ اه اقّي، عن  تف ًن اَل اح اإل  اب
: تينرب  ح  ا  حقح عدع أ دط ع احد  اشنيقند  اشإادتي حند  حد ث تغندًن يف عدإهج اشنيقند ، و القندو باشن يند  اشإادتي، المرحلة الثالثة-3

ين  قدد م داق وابدع يف  دح  اشفدرتة، ف   أثد  االت دال بن افدات األعدط اال د ى غدًن اشي بندح تدأثًناً اكدًناً، وات د  اشف د  اشيد ب بداشف   اإلم دا
و  تصاً  دع   يد  اشرتأدح، ألن األعد  اشدحي عّ دع ندط عحدزج ث دافنهط واشديت عدع ادمإها عدإهج اشنيقند  اشإادتي، وعدع  دالل  دحا االعندزاج 

ش ددا  عإددو، مث عزجددو باشن افددات األ دد ى، وقددف  قمدداء اشي بنددح عددع  ددح  اشيقددتم ا رتأددح عتقفدداً ي ددتم  قددد حتقندد  اشف دد ، وعإاقشددنو شننضدد  ا
، وعع أ ط   ا ل اشنيقن  يف  ح  ا  حقدح، 46باشف   اشي ب واالهت اء بو، ومكح ا شتش، واشحي ال ت كقو اشن افح اشي بنح، واشف ع او و"

ف انح تينم  اشف ض  أهنا ال تن ن  با تجت  باشظتا   اشقغتيح؛ أي: أهنا ال ت ف  إ  تف ًن ظتا   شغتيح عي وفح باشفي  ب  تني ا ا إا  ق 
 47اشي قي مث يتاع نا اشنيقن "

تاشيقمي، فدداهت د اشي دد  اشيدد ب إا ا ي فنددبظهددته اإلبددالم از ا  ا نمددام اشإدداذ بدداشيقتم اششدد  نح واش يإنددح، واانظددس ح اددح اشإشدداط  
ا، وقد  بدا    قدد اشدب اش د آن اش د مي يدا اشنف ًن يف ا  ا   األان  تي ن اً، فتجهتا ا نماعهط إا عي فح  قتم اَلضاهات األ د ى وتاهسنهد
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زنتي عع ق ل شألمكناء واألعط اشغاب ة، مما با    قد ت ته ث افدح اشفد   ا  دقط، فأصدك  يإظد  إا األتدناء مظد ة ت داؤل يكاد  فنهدا  دع 
 .إجابح ش ؤال قا ط ح يي ف أبكابو بي 

 ددي أواعدد   48ڦ ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہڦ :  قتشددو تيددااامددا جدداءت فنددو م ددتت ابددنتجكس ابددنيمال اش ندداذ اشي قددي واشدد يين عندد  
أصدك   اشنيقند  يف  صد ه اإلبدالم حدض اشي د  اشيكابدي فاش محع حت  اشيك   قد اشنأعد  يف اش دتن، شقتصدتل إا وح امندح وقد هة ا  تياا،

دهدط اشيمند  شِ  دع اشن دته واشف  قدد اش قدح واشنمنندز، حبنداً  ين ته حن  صاه اشي   اشي ب يإات عإاد آ   عشدنمالً  ا جداء يف اش د آن اش د مي مح
عدع جهددح، وعددع جهدح اشدد فاع  إددو فكد أت بدداش  اءات اشدديت يإيد م فنهددا اجلامددر اشي قدي وح تيدد ف اشنيقندد  قدط، ففددي  ددح  اشفدرتة اامددس اشيقددتم 

اآليات اشيت ت ل  قد   د( ق  اان س عإهج  قط أصتل اشف و و قط اش الم، اما اان اش  آن ا ن ان ا  ر شتجت  اش نًن عع2 د،ق1)ق
 49ڦی  یی  ی    ىئ    ىئ  ىئڦ حنت قتشو تياا: يف اشنف ًن وأ مال اشي  

ي ددتل اشزجدداجي :"قددال قا دد  قدد  اادد ت إن األفيددال  كدداهة  ددع ح اددات اشفددا قٌن، واَل اددح ال تك ددد وقنددٌن وأصددااب ط اشك دد يتن 
 ف ع اشإااة اش  اعد شقيق  اشإاتيح وح  و ا يف ثالثح أمتاع:توق 50يينكتن  قد اش تفنٌن اش تل باشفي  اش ا ط نح  اشيقح مف ها"

اشيقح اشنيقنمح: فهدي اشديت ينتصد   دا إا تيقدط ادالم اشيد ب، ألمدا ح ال ي دمع حندع وال غًنمدا اد  االعهدا عإهدا شفظدا، وإدندا ايإدا بيضدإا -1
 مو فا  ، واشفا   ي فع باشفي  اشحي أتغ  بو.عن  قام زي : يااا هفع زي ؟. باشضمح، و ااا هفع؟. أل، 51"ف  إا  قنو مظًن 

اشيقح اش نابنح:" فإن ي ال  ع قال م كس هي ا بأن يف قتشو: إن زي  قا ط. وح وجر أن تإ ر إن االبط؟. فاجلتاب يف اشب أن ي تل -2
 52ألهنا وأ تاهتا ااه س اشفي  ا ني ي إا عفيتل فامقس  قنو  فأ مقس إ ماشو يا ااه نو" 

ح اجل شنح:" ف   عا يين  بدو يف بداب إن بيد   دحا عند  أنُ ي دال: فمدع أي وجهدس تدا س  دح  اَلد وف األفيدال؟. وبدأي األفيدال اشيق-3
اشديت   ا إداظ ات اشإاتيدح وعع أ ط54و ح  اشيقح  ي اشيت ت تن وبنقح شال نكاه واشنإاظ  بٌن اشيقماء"، 53"تكهنمت ا؟.أبا  اانو أم ا  ن ك 

حند  امن د  فنهدا اش  دا ي  قندو يف حضدد ة  اش  دا ي" ا  دأشح اشزمكتهيدح" بددٌن بدنكتيو و  ند ان اشإادتي وأتده  ا عإداظ ةحااد ة يف ا  اامدس
  ۉڦ و ن د بع  م  اشن في" إا بأشو  ف ال شو اش  دا ي: " اندف ت د أ  دحا اَلد ف  ا قنفح  اهون اش تن ، وحتض ما  إا عإاظ ة اش  ا ي

ف ال شددو  ن ددد بددع  مدد : ح ْح ت  أ ددا ي تيددي ويقيددر، فنكددس اشندداء أو "،ااا ؟ قددال ي تحددْع  ويقيكنتبددفعدد 55ڦ   ائ      ى  ى  ې  ې  ې  ې
 56تشًن إشنها؟. ف ال شو اش  ا ي: إدنا  ي عع هتْيُس ال عع ه كس، ف ال شو  ن د بع  م  ص قس يا أبا اَل ع"

س إا  كد  ا  بدع أب إبدااق اَلضد عي ف قدس شدو:  واحشب عإاظ ة يتمل عع  ك  ا  بع أب إبا ، إا قال أبت  كن ة " عضن
" ف ال : فإاا ب حقح اشك   وفن  اش اء، ف مس عع  إ   إا أب  م و ف ال: عع أيع شدب؟ ف قدس عدع  إد   57انف  ت  أ:"فإاا ب ق اشك  " 

اء، ف دال أبدت  مد و وأيدع يد ا  بدو، ي دال  ك  ا  بع إبااق اَلض ّعي بأشنو انف  ت  أ " فإاا ب ق اشك د  ف دال: فدإاا بد ق اشك د  بفدن  اشد  
وعنقو عا ح ثإا حمم  بع أب بين   ع ابع اشّ وعي...ف ال أح ذنا  ،بدح حقس اش ماء وب ق اشإكس وب قس األهض  فأعا اشك   فرِبق احا ايإا

نمدا  وش دع أقدتل بحقد  اشك د ... وقد  تكد ل ب حق اشك   وقال األ   بدح حق: ق ع  قنهما أ  اب عع بنين فزاهة ف أال  ف ال ال أقتل تنئا ممدا قق
 58".اشي ب عع اش اء يف انًن عع االعهط فن تشتن: عناع هتن  وشنن 

اامس ا إاظ ات ا ن ان ا  ر اشحي يظه  فنو  قماء اشإات ق هاهتط اشإاتيح واشف  يح، حن  اان  حا اجل ال بٌن حناة اشك  ة   
 قنا ا  هبنٌن، وق  أوه  ابع األمكاهي  حا ا الف يف انابو " اإلم اف يف ع ا   ا الف".واش تفح مما أ ى إا ظهته هوح اشني ر يف ا

إن  ًن عع أتاه إا أن اشيق  ظا  ة  كنينح  إ  اإلم ان،  ت ا قن  عع أمح  اشف ا ن ي حٌن بئ   ع اشيق  اشيت يين   ا يف 
: إن اشي ب م  دس  قدد بدجننها وادنا ها، و  فدس عتاقدع االعهدا، قدام اشإات:"أ ع اشي ب أ ح ا أم ا رت ها عع مف و؟، أجاب با قنو
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يف   تنا  ققو، وإن ح يإ   اشب  إها وا نققس أما يا  إ ي أمو  قح  ا  ققنو، فإن أاع أصكس اشيقح فهدت اشدحي اشنم دس... فدإن بدإ  
 59شغًني  قح  ا  ققنو عع اشإات أشن   مما اا تو با يقتل فقنأت  ا"

نيقن  جت   اش هذ اشإاتي  إ  اشي ب، ويينرب عع األصتل األوا شقإات اشي ب، اما أن اشنيقن  ب أ ين ته ويإضج تنئا فشنئا عإح شنن  اش
اشيقح اشإاتيح  قح  كنيح مننجح شقيمقنح االبن  ا نح اشديت ت دتم  قدد ا دا ة اشقغتيدح حند " ادان اجلد ال بدٌن ا  دقمتن فأن قام بو ابع إبااق،

واشنهت  قتياً جً ا حتل قضنح أي اش يامح أح ع؟.فامربى نط ا ينزشح وقاعتا باش فاع  ع اإلبالم، فن دقاتا بدإفل اش دالح اشدحي  واشإ اهى
ت ق  بو   مهط و ت اشفق دفح، فدأقكقتا  قنهدا  اهبدٌن بأف اه دا أ دحيع، فأ دحوا ا إ د  اشنتمداين و سدت  يف حججهدط وبد ا نإهط، و  دحا 

ح وا إ دد  اشنتمدداين تكقددته فدد ق  اصددح باشف ددو وفدد ق  اصددح بدداشإات، واامددس ا  هبددح اشك دد يح تن ددط بدداالشنزام بأح ددام مددنج  ددع   ددتل اشفق ددف
 إد عا بدا  وا  قدد   دتل اَل مدح األجإكندح ، فدأ ى تدأثًن  قدط اش دالم يف اشقغدح إا امن دال  60اشي   حدض ُادي حنداة اشك د ة بأ د  ا إ د "

و دت اش دابع اشيقمدي  فاشنزم اشيقماء  ع اشكا   ع اش كر اشدحي أ ى إا اشإننجدح و دت عدا ي دمد باشنيقند ، اشإات عع اشنيقنط إا اشن ين ،
 .اشفق في حن  مت فنو ت ين  اش تا   وت إنإها

 خاتمة:
 بنإس اش هابح اشإنا ج اآلتنح:

 ثنزت ا  حقح األوا شقإات بربوز ع  قاات تي  اشقكإح األبابنح ش ناعو،  -1
 ر اش  نل يف ب ايح تيقنط اشإات، ب كر   تل األ اجط إا اإلبالم به  عع امنشاه  ح  اشظا  ة.اشقاع  ت اش ك -2
 ظهته ع  ق  اشقاع أ ى باشض وهة إا  ظهته ع  ق  اشي بنح اشحي ييين اشي بنح ا اشنح واش قنمح عع ا  أ. -3
 شقتقتف  قد ح اات اش فع واشإ ر وا فض. ع  ق  اشي بنح اان اش كر يف ظهته ع  ق  اشإات، وبي  ا جاء ع  ق  اإل  اب -4
ثنددزت ا  حقددح األوا شقنيقددنط بددأهبع ع دد قاات و ددي: اشقاددع أوجدد  اشي بنددح، واشي بنددح أوجدد ت اشإاددت، واشإاددت زندداهب اشقاددع وزنمددي  -5

 اشي بنح، وبي  ا يأيت اإل  اب شنكٌن اشقاع، وي تن عنضمإا يف اشي بنح، وي تن ييىن اشإات.
نامنح بيتاع   اعح بدا  ت  قدد اشن يند  و دي اش نداذ واشيقدح، امدا مشقدس ا إداظ ات اشإاتيدح بدٌن اشإاداة،وثنزت بياعد  ثنزت ا  حقح اش -6

 اشقهجح واشيقح اشقنان اامس نما  وه فيال يف اشن ين  اشإاتي.
قاداح يإ  دتن اشقغدح باش دقن ح، أعدا يك د اشقاع اشياعد  األبداذ يف امن دال اشإادت عدع اشنيقدنط إا اش يند ، ألن اشإاداة هأوا أن اشيد ب األ -7

 اال اجط فال ينتف  فنهط  حا اشش ط،  إ  ح أ هاتا أن اشن ين  شق تا    ت اشحي زنفظ اشقغح، وي ا   األجامر  قد تيقمها.
 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم برواية حفص.

 .2003اش ا  ة، إب ا نط أمنل: يف اشقهجات اشي بنح، ع نكح األجنقت ا   يح،  -1
 .1987بًنوت،  ،أبتب   حمم  بع اش ابط األمكاهي: األا ا ، حت ن  حمم  أبت اشفض  إب ا نط، ا  نكح اشي  يح صن ا -2
(، 1بدددًنوت شكإدددان )ط ،تددد  غدددازي لنددداه  قنمدددات،  اه اشف ددد   عشددد  ،(، اشقكددداب يف اشكإددداء واإل ددد اب616-538أبدددت اشك ددداء  كددد  ا  اَل دددنين اشي دددربي) -3

1990. 
 .1986،(1)ط ، اش ا  ة،أبت اشفض  إب ا نط ،  اه اشف   اشي ب، ت   د(: إمكا  اش واة  قد أمكا 624جالل اش يع أب اَل ع  قي بع يتبف اش ف ي)ت -4
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 .2006جاعيح  إ ا، ، اه ا ي فح اجلاعينح ،جالل اش يع اش نت ي: االقرتاح يف  قط أصتل اشإات: ت  مي حممت  بقنمان ياقتت -5
 .1980(، 1،اش تيس، )ط اه اشكاتث اشيقمنح ،حتيك اشيال باح ع  م يف ت ح أع اجلتاعع، اش نت ي: ذنع انتاععجالل اش يع  -6
 .1956(، 1اإلب إ هيح،)ط،ح ع  تن: اشقغح واشإات، ع كيح هُويال -7
 .(ت اجني، اش ا  ة،) ت  هجر  نمان حمم ، ع نكح ا ،أبت حنان األم ش ي: اهتشاف اشض ب عع ش ان اشي ب-8
(، 1)ط ،بددًنوت شكإددان، أبددت بددين  اَل ددين بددع  كدد  ا  اش ددًنايف: أ كدداه اشإاددتيٌن اشك دد يٌن، تدد  حممدد   كدد  ا ددإيط  فدداجي،  اه اجلنقققإشدد  واش كا ددحواشنتزيع -9

2004. 
حتاتددنو وفهاهبدو حممد  بابد   ندتن اش دت ،  اه اش نددر  دد( اشني يفدات، وادع 816اششد يف اَل دع  قدي بدع حممد  بدع  قددي اَُل دين اجل جداين اَلإفدي )ت -10

 .2003 ،(2بًنوت شكإان، )ط ،اشيقمنح
، ع نكدددح هنضدددح ع ددد  وع كينهدددا اشفجاشدددح ، دددد(:  ك دددات اشإادددتيٌن واشقغدددتيٌن، حت نددد  أبدددت اشف ددد  إبددد ا نط51أبدددت اش ندددر  كددد  اشتاحددد  اشقغدددتي اَلقدددل )ت -11

 (.ت) اش ا  ة،
 .1119 ،(2)ط، اش ا  ة،اششافيي ماص  اش إح وااع اأُلصتل، اها ياهف ك  اَلقنط اجلإ ي: اإلعام -12
 (.ت(،) 3 ك  اش محع بع إبااق اشزجاجي: ساشل اشيقماء، ت   ك  اش الم حمم   اهون ع نكح ا اجني،)ط-13
 .1993(، 2بإغازي شنكنا، )ط  ك  اش ا ه هحنط اننيت:   ا ل عح ر األم شل اشإاتي  الل اش  ن اش ابع انج ي، جاعيح قان يتمل، -14
 .1998(،اش ا  ة، 7 ك  اش الم حمم   اهون، ع نكح ا اجني )ط ت  أبت  نمان بع حب  اجلاحظ: اشكنان واشنكنٌن، -15
 .1983 ،(3)ط ،بًنوت ،اش ناب،  ك  اش الم حمم   اهون،  اح اش نر نمان بع قإرب بنكتيو: -16
 .1973إاتي، عإشتهات اجلاعيح اشقنكنح، اقنح اشرتبنح  اه اشيقط، بًنوت،  قي أبت ا  اهم: أصتل اشنف ًن اش -17
 .1952(، 2أبت اشفن   نمان بع جين: ا  ا ل: ت  حمم   قي اشإجاه،  اه اش نر ا   يح، اش ا  ة، )ط -18
 (. ت(،) 1)ط ،، بًنوتأبت اشفض  أال اش يع حمم  بع ع  م ابع عإظته اإلف ي ي ا   ي:ش ان اشي ب،  اه صا ه -19
 .1979 ،(3)ط ،أبت اش ابط اشزجاجي: اإليضاح يف  ق  اشإات، ت  عازن عكاهك،  اه اشإفا ل -20
 (.ت)  ،ث، بًنوتس  اش يع ابع اش يا ات ا كاهك بع حمم  اجلزهي ابع األثًن: اشإهايح يف غ ير اَل ي  واألث ،ت  حممت  حمم  اشإاجي،  اه إحناء اشرتا -21
 .1979(، بًنوت، 1ا ف قفنناهسنإشأةاشإاتاشي ب، عؤب حاش باشح، )ط اَلقتاين: حمم   ًن -22
 ، اش دا  ة، دد(: نتن األ كداه انداب اشيقدط واشكندان، تد  جلإدح بد اه اش ندر ا  د يح،  اه اش ندر ا  د يح276أبت حمم   ك  ا  ع قط بع قننكح اشد يإتهي )ت -23
 .1996،(2)ط
 .1944اشفق فح اإلبالعنح، اش ا  ة، ع  فد  ك  اش زاق، تاهيخ -24

 الهوامش:
 

 
 .78، ص 1956(، اإلسكندرية، 1حسن عون: المغة والنحو، مطبعة رُويال )ط :1
 .148المرجع نفسه: ص :2
اهيم مكتبـة نضةـة ملـر ومطبعتضـا الفجالـة، هـ(: طبقات النحويين والمغويين، تح أبـو الفلـل إبـر 51: أبو الطيب عبد الواحد المغوي الحمبي )ت3

 .13القاهرة، )دس(، ص
 (، )دت(،مادة لحن.1: أبو الفةل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي الملري:لسان العرب، دار لادر، بيروت، )ط4
 .30: سورة محمد: اآلية 5
 .238، ص 1987إبراهيم، المكتبة العلرية ليدا، بيروت،  : أبوبكر محمد بن القاسم األنباري: األةداد، تح محمد أبو الفةل6
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 .23، ص1، ج1979(، بيروت، 1: محمدخيرالحمواني:المفلمفيتاريخنشأةالنحوالعربي،مؤسسةالرسالة،)ط14
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