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  ةُ مَ دِّ قَ مُ ال
 يــاءِ بِ نْ األَ  فِ رَ ْشــى أَ لَ عَ  المُ والسَّ  الةُ والصَّ  ،ينبِ ي مُ بِ رَ عَ  سانٍ لَ اب بِ تَ الكِ  لِ زِ نْ مُ  ،ينمِ الَ العَ  بِّ هللا رَ  دُ مْ الحَ 

  :دعْ بَـ وَ  ،ريناهِ ين الطَّ بِ يْ الطَّ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ،ينلِ رسَ المُ وَ 
 دتِ دَعــتَـ ، فَـ يثِ دِ الَحــ يّ وِ َغــاللُّ  سِ رْ ام فــي الــدَّ َمــتِ االهْ ايــة وَ نَ العِ ة بِ يَمــدِ يــة القَ بِ رَ ات العَ َغــيــت اللُّ ظِ د حَ َقــفَـ 

ــ الَ نَــ ثُ ْيــها،حَ ينِ عَ اّصــةٍ بِ خَ  ةٍ غَ لُ  ةُ راسَ : دِ اتاسَ رَ الدِّ  كَ لْ ن تِ مِ ت، وَ عَ وَّ نَـ تَـ ات وَ اسَ رَ الدِّ  ة اِســرَ ن الدِّ ِمــ عُ وْ هــذا الـنَّ
 رِ تََطــوُّ ا فــي َهــرِ ثَ أَ يــة وَ بِ رَ العَ  اتِ غَــاللُّ  صِ ائِ صَ خَ  نْ عَ  فِ شْ ي الكَ فِ  تِهِ يَّ مِّ ألَهَ  ين؛ثِ دَ حْ ين المُ ثِ احِ ن البَ مِ  يرٍ ثِ اية كَ نَ عِ 
  .ةيّ يخِ ارِ تَ  ةً اسَ رَ ها دِ تِ راسَ دِ ة وَ يّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ 

ـــاللُّ  ةِ اَســـرَ إلـــى دِ  اتِ اَســـرَ الدِّ  لـــبُ غْ ت أَ َهـــوجَّ تَ وَ  ـــالّ  ةِ ورَ هُ ْشـــالمَ  ةِ يـــرَ بِ الكَ  اتِ َغ ـــرَ ِت ـــأَ ت وَ ي أثـّ ـــلُّ ت الرَ ثـْ  ةَ َغ
ــ ةِ غَــلُ كَ   ،كال َشــى  بِ حَ صْ الفُ   ةِ اَســرَ ت لدِ َهــجّ وَ ات تَـ اَســرَ ن الدِّ ِمــ ةٌ لّــقِ وَ  ،هــاوِ حْ نَ د وَ َســأَ وَ  يِّــئطَ يم وَ ِمــتَ يش وَ رَ قـُ
 ةٍ غَــلُ  ةِ اَســرَ يــر فــي دِ فكِ إلــى التَّ  يتنِــعَ فَـ دَ  ةُ لَــالقِ  هِ هذِ وَ  ،ةِ ورَ هُ شْ ة أو غير المَ يرَ غِ ها بالصَّ فُ صْ ن وَ مكِ تي يُ الّ  اتِ غَ اللُّ 
 ةِ اَســرَ دِ بِ  ظَ ْحــلــم يَ  يّ وِ َغــاللُّ  اجِ َجــتِ ر االحْ ْصــفــي عَ  ةِ يَنــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ َغــلُ وبًا لِ نُســمَ  دَ رَ ّن مــا وَ دت أَ َجــوَ ، فَـ نهــامِ 
فــي  ةِ يَنــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ غَــن لُ ِمــ يَ ِقــا بَ َمــ ةِ اَســرَ ى دِ َلــعَ  مَ زْ الَعــ تُ دْ َقــا عَ ذَ لِــ ،ـــ يــهِ لَ عَ  تُ ْعــلَ اطْ وَ  مُ َلــعْ يمــا أَ ة ـ فِ لّ قِ تَ ْســمُ 

ة اَســرَ ذه الدِّ م َهــســهِ أن تُ  اجًيــارَ ؛بيّ رَ نــا العَ اثِ رَ فــي تُـ  ةِ يَّ وِ غَ اسات اللُّ رَ الدِّ  ةِ لَ سِ لْ لى سِ إِ  افَ ضَ لتُ  ،الَمَصاِدِر اللُّغَوِيَّة
م هِ تِ غَــلُ  ةِ القَــعَ يح ِضــوْ تَـ وَ  ،ىحَ ْصــالفُ  ةِ غَــى اللُّ لَــك عَ لِــذَ  رُ ثـَــأَ وَ  ،ةِ ينَــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ غَــص لُ ائِ َصــض خَ عْ بَـ ة فَ رِ عْ ي مَ فِ 
  .اتِ غَ ن اللُّ ها مِ يرِ غَ وَ  ازِ جَ الحِ  لِ هْ أَ  اتِ غَ لُ بِ 

 بِ تُــكُ   وَ  ،هــامِ اجِ عَ مَ ة وَ غَــاللُّ  بِ تُــي كُ ة ِفــرَ ثـَــعْ بَـ مُ  ةِ ادَ الَمــفَ  ،ةِ اَســرَ الدِّ  ادةِ َمــ عِ ْمــي جَ فِ  ةً وبَ عُ صُ  تُ هَ اجَ وَ  دْ قَ وَ 
  .الِ ثَ مْ األَ وَ  بِ دَ األَ  بِ تُ ا كُ ذَ كَ وَ  ،هِ يبِ رِ غَ وَ  يفِ رِ الشَّ  يثِ دِ الحَ 

ن ِمــ لٍ ُجــأو رَ  ارِ َصــنْ و األَ أَ  ةِ ينَــدِ المَ  لِ ْهــى أَ لَ ا نُِسَب إِ مَ  لِّ ع كُ جَم◌ْ  :ةِ ادَ المَ  عِ مْ ي جَ ي فِ تِ يقَ رِ طَ  انتْ كَ وَ 
  .مهِ بِ  اّصةٌ خَ  ةٌ غَ ها لُ نَّ لى أَ إِ  أُِشيرَ وَ  ،ارِ صَ نْ األَ 

   :نِ يْ رَ مْ ) ألَ ةِ جَ هْ لَ ( ظِ فْ لَ  نَ وْ دُ  )ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ ة أَ غَ لُ ( ظِ فْ لَ  امَ دَ خْ تِ اسْ  تُ رْ آثَـ  دْ قَ وَ 
    .ةَ جَ اللهْ وَ  ةَ غَ اللُّ  لُ مَ شْ ا يَ ى مَ لَ ة عَ غَ لُ  ظَ فْ وا لَ قُ لَ طْ أَ  ثُ يْ حَ  ؛ينقِ ابِ نا السَّ ائِ مَ لَ عُ  نِ نَ سَ لِ  اعًابَ ـ اتْـ 1
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ــابُِقو ال اءُ َمــلَ العُ  لُ مِ عْ تَـ سْ يَ  ثُ يْ حَ  ةِ اسَ رَ الدِّ  لَ اخِ دَ  نِ يْ حَ لَ طَ صْ المُ  الطِ الختِ  بًاجنُ ـ تَ 2  )ةغَــلُ (ح لَ طَ ْصــمُ  نَ سَّ
  .ئارِ ى القَ دَ لَ  سٌ بْ لَ  لُ صُ يحْ فَ  )ةجَ هْ لَ ( حَ لَ طَ صْ مُ  ةُ اسَ رَ الدِّ  لُ مِ عْ تَـ تسْ وَ 

هــا بِ  دُ َصــيـُقْ  ةَ َجــهْ أّن اللَّ بِــ مَ هْ وَ تَـ ال يُـ ئَ لِ  )ةغَ لُ ( حِ لَ طَ صْ ى مُ لَ عَ  عَ قَ وَ  ارَ يَ تِ ّن االخْ أَ  :اضً يْ أَ  يفَ ضِ نُ  نْ أَ  نُ مكِ يُ وَ 
  .ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ ية ألَ امِّ لعَ ا ةُ جَ هْ اللَّ 

 ضــبًاتَ قْ يثًا مُ دِ َحــ يــدُ هِ مْ التَّ  لَ اوَ نَــتَـ  ،ةَمــاتِ خَ ث وَ ِحــابَ مَ  ةِ َعــبَـ رْ أَ وَ  يــدٍ هِ مْ تَ وَ  ةٍ مَ دِّ قَ ى مُ لَ عَ  ةِ اسَ رَ الدِّ  هِ ذِ هَ  لتْ مَ تَ اشْ 
م هِ تِ غَــلُ  ةِ لَ ِصــة وَ يَّــوِ غَ اللُّ  ةِ ينَــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ يئَــبِ  انِ َيــبَـ وَ  ،ازٍ إيَجــبِ  مهِ يخِ ارِ تَــم وَ هِ بِ َســنَ وَ  ،مِهــبِ  رادِ الُمــ :ةِ ينَــدِ المَ  لِ هْ ن أَ عَ 
  .ىرَ خْ األُ  بِ رَ العَ  اتِ غَ لُ بِ 

 ،يلِ هِ ْســالتَّ وَ  زِ ْمــالهَ  :ةينَــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ غَــلُ  ايــاقَ بَـ  يِفــ يةِ وتِ الصَّــ رِ اهِ وَ الظَّــ ةِ اَســرَ دِ لِ  لُ وْ األَ  ثُ حَ بْ المَ  صَ صِّ خُ وَ 
  .بِ لْ القَ وَ  ،الِ دَ بْ اإلِ وَ 

 بٍ لَــطْ مَ  :ينبَــلَ طْ ، وُجِعــل فــي مَ ةِ ينَــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ غَــلُ  ايــاقَ بَـ  ية ِفــيّ رفِ الصَّ  رِ اهِ وَ الظَّ  ةِ اسَ رَ ي لدِ انِ الثّ  ثُ بحَ المَ وَ 
  .سماءِ األَ  يةِ بنِ ر ألَ اآلخَ ، وَ الِ عَ فْـ األَ  يةِ نِ بْ أَ بَ  ةِ صَّ ختَ ة المُ يّ رفِ الصَّ  راهِ وَ للظَّ 

  .ِفي بَـَقايا لُغَِة أَْهِل الَمِدينَةِ  ةِ يَّ وِ حْ النَّ  رِ اهِ وَ الظَّ  ةِ اسَ رَ دِ لِ  ثُ الِ الثَّ  ثُ بحَ المَ وَ 
ــالرَّ  ثُ بَحــّمــا المَ أَ  ــخُ فَ  عُ اِب ــلْ األَ  ةِ الَلــدِ  ةِ اَســرَ دِ لِ  صَ صِّ ــِل الَمِدينَــةِ  اظِ َف  ةِ اَســرَ دِ بِ  كَ ِلــذَ وَ ِفــي بَـَقايــا لُغَــةِ أَْه
 لِ وَّ األَ  بِ لَــطْ المَ  اولَ نَــتَـ  كَ لِــى ذَ َضــتَ اقْـ وَ  ؛ لِ ْقــا الحَ بهــذَ ◌ِ  ايًّــاللِ دِ  ةِ طَــبِ رتَ المُ  اظِ فَ لْ األَ  رِ صْ حَ ي وَ اللِ الدِّ  لِ قْ الحَ 

  .يّةِ الحَ  رِ يْ غَ وَ  ،هانْ مِ  يّةِ الحَ  :اتِ ودَ وجُ ى المُ لَ عَ  ةِ الَ الدَّ  اظِ لفَ ألَ لِ  ةِ اسَ رَ الدِّ  هِ ذِ ي هَ فِ 
  .اثِ دَ حْ ى األَ لَ عَ  ةَ الَ الدَّ  اظَ فَ لْ ي األَ انِ الثّ  بُ لَ طْ المَ  لَ اوَ نَ تَـ وَ 
  .هاجِ ائِ تَ نَـ  زَ رَ بْـ أَ ها وَ تَ الصَ خُ  زُ رِ بْ تُـ  ةِ اسَ رَ لدِّ ل ةٌ مَ اتِ خَ  مَّ ثُ 
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  مهيدتّ ال
ــالّ  ةُ يَّــبِ رَ العَ  لُ ائِــبَ القَ  :ةِ يَنــدِ المَ  لِ ْهــأَ بِ  ادُ رَ الُمــ ــالمُ  ةَ يَنــدِ نت المَ كَ ي َســِت  ضِ ْعــا بَـ دَ م ـ مــا َعــهُ وعُ جُمــوَ  ،رةَ وَ نَـ

  .  جِ رَ زْ الخَ وَ  سِ وْ األَ  لِ بائِ قَ  إلى بُ سِ تَ نْ تَـ  ـ ةِ يرَ غِ الصَّ  رِ ائِ شَ لعَ اوَ  لِ ائِ بَ لقَ ا
ا نَــابْـ  جُ رَ زْ الَخــوَ  سُ وْ األَ فَــ ،ةِ يّــانِ طَ حْ القَ  لِ ائِــبَ ى القَ دَ ْحــإِ  دِ زْ إلــى األَ األَْوِس وَالَخْزرَِج ي تَ يلَ بِ قَ  نسبُ  يرجعُ وَ 

 ةُ َلــيْـ م قَـ ِهــمّ ألُ  ةً ســبَ نِ  ،ةٍ لَــيْـ و قَـ نُــبَـ  :نِ يْ تَـــيلَ بِ ا القَ تَــلْ كِ لِ  الُ َقــيُـ وَ  ،دِ زْ األَ  بــنُ  نٍ ازِ َمــ اء بــنُ قيَــيْ زَ و مُ رُ مْ عَ  بنُ  ةَ بَ لَ عْ ثَـ  ة بنُ ثَ ارِ حَ 
  .)1( ةنَ فْ جَ  و بنُ رُ مْ عَ  بنُ  مِ قَ رْ األَ  تُ نْ بِ 

ــ ت المصــادرُ رَ َكــذَ وَ  ــ هــاجرةً مُ  تلــزَ نَـ وَ  ةِ يَنــدِ إلــى المَ  تْ مَ دِ َقــاألَْوِس وَالَخــْزرَِج  قبائــلَ  نَّ أَ  ةُ التاريخّي  نِم
م ِهــبِ  ونَ هُ ـبَّ َشــتَ وا يَـ ارُ َصــم وَ وهُ الفُ َحــفَ  ،اليهــودِ  نــدَ عِ وا لُــزَ نَـ فَـ  ،بٍ رِ أْ َمــ دِّ َســ ابِ رَ خَ وَ  مِ رِ العَ  يلِ سَ  حادثةِ  بعدَ  نِ مَ اليَ 
ى َلــعَ  نَّ َمــ اهللاَ  نَّ ِكــلَ  ؛يــاءِ بِ نْ ن األَ َعــ ورِ أثُ الَمــن ِمــ وهُ خــذُ ي أَ ذِ الَّــ لــمِ ي العِ ِفــ لِ ْضــالفَ  اءِ يمَ ِســ نم ِمــُهــلَ  نَ وْ رَ ا يَـ مَ لِ 

م يهِ ْغــبَـ م وَ هِ دِ لحَســ اليهــودَ  كَ ولئِــأُ  لَ ذَ َخــ، وَ المِ ْســإلِ دى وابالُهــ ينَ كِ ِر ْشــمُ  واانُ َكــ  ينَ ذِ الـَّـ األَْوِس وَالَخــْزرَجِ 
  .)2( قِّ الحَ  اعِ بَ ن اتـَّ م عَ هِ كبارِ تِ اسْ وَ 

ــ دُ َحــأَ  رَ َكــذَ  دْ َقــوَ  ــ هُ نَّــين أَ رِ اِصــعَ ين المُ خِ رِّ ؤَ الُم إلــى المدينــة  األَْوِس وَالَخــْزرَِج  ةَ رَ ْجــهِ  ن المحتمــل أنَّ ِم
ــ وأنَّ  ،لقــرن الرابــع المــيالديكانــت فــي أواخــر ا ــ ةِ رَ ْجــب الهِ بَ َس ــتَـ  سَ يْ َل ــ مُ دُّ َه ــهُ مــا إنَّ وَ  هُ دَ ْحــوَ  دِّ السَّ  اكَ َن

  .)3(ية اسِ يَ السِّ  نِ مَ اليَ  الِ وَ حْ أَ  ابِ رَ اضطِ ى كَ رَ خْ أُ  ابٌ بَ سْ أَ 
  وبٌ رُ م ُحــهُ نَـ ـيْــت بَـ َعــقَـ وَ  مَّ ثُــ ،ةدَ اِحــم وَ هُ تُـ َمــلِ كَ ين وَ آخِ تَــمُ  ةً يلَــوِ طَ  ةً دَّ ُمــ ةِ ينَ دِ بالمَ األَْوُس وَالَخْزرَُج  ثَ كَ مَ وَ 

ــَلــوَ  ،ن مائــة  عــامٍ ر ِمــَثــكْ ت أَ رَّ مَ تَ اْســ ةٌ يَلــوِ طَ  يــرةٌ ثِ كَ  ــل بَـ زَ م تـَ ــبْـ ى مَ تَّــوب حَ رُ لــك الُحــم تِ هُ نَـ ـيْ   ولِ ُســالرَّ  ثِ َع
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  .320/ 2كثري  والبن   ،1/12هشام  السرية النبوية البن)  2(

 .260للدكتور أمحد الشريف   مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول  :يُنظر )3(



  يُّ لِ الرَُّحيْ  َمانَ َسلْ  نُ بْ  مَّدُ حَ د. مُ  -  اللَُّغِويِّ  ِتَجاجِ ِفي َعْصِر االحْ  ُة َأْهِل اْلَمِديَنةِ لُغَ 

 - 458 -

  .)  )1 اهللا ولَ سُ م رَ هِ تِ رَ صْ نُ لِ  ؛ارصَ نْ األَ  :فسمُّوا ،وهرُ صَ نَ وَ  هِ وا بِ آمنُ فَ م إليهِ  هرِ اجَ هَ مُ وَ 
قــّط  ةً اوَ تَــا، لــم يـُــَؤدَّوا إِ هم ِهَمًمــا وأشــرفِ ّز النــاس أَنـُْفًســَعــأَ ن ِمــاألَْوَس وَالَخــْزرََج ّن ه أَ بِّــرَ دِ بْ عَ  نُ ابْ  رَ كَ ذَ وَ 
  .)2( وكِ ن الُملُ مِ  دٍ حَ إلى أَ 

ة ينَــدِ ت المَ نَ كَ ي َســتِــالَّ ى رَ ْخــاألُ  رِ ائِ َشــالعَ وَ  لِ ائِــبَ القَ  ضِ ْعــبَـ لــى إِ  يخِ ارِ التّــوَ  ابِ َســنْ األَ  بُ تُ كُ ت  ارَ شَ أَ  دْ قَ وَ  
فــي  ونَ ودُ دُ ْعــم مَ ُهــ وَ  ةَ اعَ َضــمــن (بِلــّي) مــن قُ  )فٍ ْيــنَـ أُ  وُنــبَـ ( :منهُ ِمــوَ  ،إليهــايــئ األَْوِس وَالَخــْزرَِج جِ مَ  لَ ْبــقَـ 

ــ نِمــ يملَ ُســ بــنُ  ةثَــبـُهْ  بــنُ  ثِ ارِ الَحــ بــنُ  يةَ اوِ عَ مُ  ونُ بَـ وَ  ،ارِ صَ نْ األَ   نِمــ يٌّ َحــ )اءمَ ذْ و الَجــنُــبَـ ( وَ  الن،يْ َعــ بــنِ  سيْ قـَ
 اماآلطَــوَ  لازَ نَــالمَ  واذُ َخــواتّ  ،ودُهــن اليَـ هــا ِمــافِ رَ طْ أَ وَ  ةِ ينَــدِ المَ بِ  انَ َكــ  نْ َمــ عَ ل َمــائِــبَ القَ  هِ ت هــذِ اَشــعَ  دْ قَــ، وَ نِ مَ الــيَ 
  .)3(اها إيّ األَْوِس وَالَخْزرَِج  دومِ قُ  إلى مهِ وِّ دُ عَ  نمِ  يهافِ  ونَ نُ صْ حَ تَ يَـ 

 يرةِ الِســ بُ تُــكُ   ترَ َكــد ذَ َقــفَـ  ،ةرَ اوِ َجــالمُ  لِ ائِــبَ ن القَ ِمــ ادً ده َعــدَ بْعــوَ  المِ ْســاإلِ  لَ بْ قَـ  ةينَ دِ المَ  عُ مَ جتَ مُ  مَّ ضَ وَ 
  .)4( ْوِس وَالَخْزرَجِ األَ◌َ ون طُ ض بُ عْ بَـ اء فَ لَ حُ  عَ جَ شْ أَ ة وَ ينَ زَ مُ  ة وَ نَ يْـ هَ ن جُ مِ  ةِ ابَ حَ ن الصَّ مِ  دًادَ عَ 

يم وُســلَ ة ينَــزَ ت مُ َفــالَ حَ تَ  دَ َقــفَـ  ،األَْوِس وَالَخْزرَجِ  عَ ات مَ فَ الُ حَ تَ بِ  للمدينة المجاورةُ  ت القبائلُ طَ بَ د ارتَـ قَ وَ 
لــم يش رَ قـُــوَ  سِ وْ ت تحالًفــا بــين األَ نَــوَّ التــاريخ دَ  بَ تُــكمــا أنَّ كُ   ،وأشجعُ وجهينــةُ مــع الخــزرج ،سِ وْ مع األَ 

ة ادَ بَــر العِ اهِ ظَــاعــة فــي مَ زَ وخُ  اةِ رَ لسَّ ا دِ زْ كأَ   دِ زْ بقبائل األَ األَْوِس وَالَخْزرَِج  ، وارتبطت قبائلُ )5(طويالً  رّ مِ تَ سْ يَ 
  .)6( دِ زْ اّصة باألَ ة الخَ ية الجاهليَّ نِ ثَ الوَ 

                                                 

  .1/70الشامل للمدينة ،والتاريخ 53يُنظر: عمدة األخبار يف مدينة املختار ألمحد العباسي )1(
 .2/163العقد الفريد  :يُنظر)  2(
  .158، وخالصة الوفا بأخبار دار املصطفى 442مجهرة أنساب العرب  :يُنظر  )3(
  .4/344 ،3/80 ،2/351ينظر: السرية النبوية البن هشام   )4(
 .177وخالصة الوفا  ،201_ 197/ 5الروض األنف  :يُنظر)  5(
 .31د السراة هلجة أز  :يُنظر)  6(
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ن ِمــ كبيــرةٌ   يهــا جماعــةٌ فِ  امَ أقَــة وَ يَنــدِ ع المَ َمــتَ جْ لــى مُ إِ  مَّ َضــانْ  ةِ يَنــدِ فــي المَ  ةِ ولَــالدَّ  نِ وَّ َكــتَ وَ  ةِ رَ ْجــالهَ  وبعــدَ 
  ى.رَ خْ ة األُ يّ بِ رَ ائل العَ بَ ن القَ مِ  شيين ومجموعاتٍ رَ القُ 

رة اوِ َجــل المُ ائِــبَ ينــة والقَ دِ ت المَ نَ كَ ي َســتِــل الَّ ائِــبَ القَ  نَ يْ ة بـَــدَ دِّ َعــتَـ المُ  ابطِ وَ الــرَّ وَ  قِ الئِــه العَ ذِ ن هَ عَ  جَ تَ نَـ د قَ وَ 
لنــا  رُ ِســفَ ي تُـ ِتــالَّ  ،ةيّــوِ غَ ومنهــا الجوانــب اللُّ  ،يــرةٍ ثِ كَ   بَ انِــوَ فــي جَ  يرٌ أثِ تَــ وَ  رٌ أثُـ تَــ ،ىرَ ْخــة األُ يَّــبِ رَ ل العَ ائِــبَ القَ وَ  ،لهــا

  .ةكَ رَ تَـ شْ المُ  اللُّغَوِيّة رِ اهِ وَ الظَّ  ضَ عْ بَـ 

  :ةيَّ وِ غَ اللُّ  ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ةُ يئَ بِ 
 االْجتَِماِعيَّــةات يئَــالبِ  ينَ بَــ قُ الئِــوالعَ  التُ والصِّ  ،يرأثِ التَّ ر وَ أثُ ل التَّ بَ قْ ي تَـ تِ ة الَّ يَّ اعِ مَ تِ ر االجْ اهِ وَ ن الظَّ مِ  ةُ غَ اللُّ 
  .اللةنية أو الدِّ أو البِ  وتيّ اء الصَّ دَ ث األَ يْ ن حَ مِ  اللُّغَوِيّةفات ير الصَّ يِ غْ ثٌر في تَـ لها أ

أَْهــِل  ةُ َئــيْ بِ  ونَ ُكــتَ  نْ أَ  لــىى إِ رَ ْخــل األُ ائِــبَ ة والقَ يَنــدِ المَ  لِ ْهــبــين أَ الت القــات والصِّــلــك العَ تِ  تدّ أوقــد 
ت نَ كَ ي َســتِــالَّ  لائِــبَ القَ  ةِ غَــلُ كَ   ،ىرَ ْخــة أُ يَّــوِ غَ ات لُ يئَــبِ ة لِ يَّــوِ غَ ها اللُّ ياتِ وَ تَـ ْســن مُ كةً فــي كثيــٍر ِمــشــاِر مُ  اللُّغَوِيـّـةالَمِدينَة 

 ،عجَ ْشــأَ م وَ لَ ْســل أَ بائِــقَ ة كَ ينَــدِ ل المَ ائِ بَ قَ الفة لِ حَ رة المُ اوِ جَ ائل المُ بَ القَ  ةِ غَ لُ ة، وُ ينَ زَ مُ هينة وَ جُ ي وَ لِ بِ  لِ ائِ بَ قَ ينة كَ دِ المَ 
 ةيَّــنِ مَ اليَ وَ ة يَّــدِ ل األزْ ائِــبَ ة القَ بيئَ لِ  ن أثرٍ يةً مِ قِ بَ ك لِ ذَ د كَ جِ نَ وَ  ،يمُسلَ يش وَ رَ قُـ  هازَ رَ بْـ أَ ها وَ رَ اوَ ا جَ مَ وَ  ةكَّ ل مَ ائِ بَ قَـ  ةِ غَ لُ وَ 

  .أَْهِل الَمِدينَة ةِ غَ ي لُ فِ اللُّغَوِيّة 
ها فــي ُضــعْ ت بَـ رَ ثـَّ أَ ت وَ جَ ازَ مَ تَ  يثُ حَ  اللُّغَوِيّةأَْهِل الَمِدينَة ة يئَ كوين بِ ل في تَ ائِ بَ ة قَـ دَّ عِ  اتُ غَ ت لُ مَ اهَ سَ وَ 

 نت بعــضُ كَ د َســَقــة فَـ ّكــمَ  لِ ْهــيئــة أَ وبِ أَْهـِـل الَمِديَنــة ة يَئــين بِ لة بَــالقــة وِصــنــاك عَ مــا أّن هُ كَ   ،ترَ أثـَّ تَــض وَ ْعــبَـ 
وار ن الِجــِمــ بٍ ســبَ بِ  ،ضْعــقبائلهمــا فيهمــا مّمــا تســبب فــي اشــتراكهما لغويًــا وتأثيرهمــا بعضــهما فــي بَـ 

    .لهابائِ ن قَ يالقة بَ والعَ 

  :ِصلَةُ لُغَِة أَْهِل الَمِدينَِة بِلُغاِت األزْدِ 
ــــؤَ تُـ وَ  ،دزْ لــــى األَ م إِ هُ بُـ َســــنَ  عُ رِجــــيَ أَْهــــِل الَمِديَنــــة وم أنَّ أغلــــب علُــــن المَ ِمـــ يخ ارِ ب التَّــــتُــــايــــات كُ وَ د رِ كِّ

وقبائــل األزد األخــرى فــي  الَمِديَنــة أَْهــلِ اعــد بــين بَ إال أّن التَّ  ،ةينَــدِ ن إلــى المَ مَ ن الــيَ م ِمــتهَ جــرَ اب هِ سَ نْ األَ وَ 
ــة إال مــادّ َغــمــن لُ أَْهــِل الَمِدينَــة فــال نجــد مّمــا روي عــن  ،اللُّغَــوِيّ المــوطن أّدى إلــى قلــة االرتبــاط   ،ةرَ زْ ة نـَ
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وظــاهرة  ،لِصــت :إبــدال الصــاد تــاءً فــي اللــّص حــين يقولــون :فِمّمــا ورد ،وِصــلةً يســيرة بلغــات األزد
وظــاهرة المعاقبــة بــين اليــاء والــواو حيــث وجــدنا أّن لغــة أهــل  ،ونـًـا فــي أعطــىاالستنطاء أي قلــب العــين ن

وهــذه الظــواهر  ،وهــذا يتوافــق مــع لغــة أزد الســراة ،المدينة فــي بعــض مــا روي تميــل إلــى إبــدال اليــاء واوًا
  .سيأتي الحديث عنها

  :ِصلَةُ لُغَِة أَْهِل الَمِدينَِة بِلُغاِت الَعَرِب اليَمنِيّة 
فِمــن هنــا نلحــظ ارتباطـًـا لغويـًـا بــين بعــض مــا ورد  ،ول يمنيــةُصــإلــى أُ أَْهِل الَمِدينَة ل ائِ بَ قَـ  بُ لَ غْ أَ  عُ رجِ تَ 
تمثّل هــذا االرتبــاط فــي االتفــاق بينهمــا فــي بعــض  ،ةمنيّ القبائل اليَ  اتِ غَ ن لُ مِ  دَ رَ وما وَ أَْهِل الَمِدينَة  ةِ غَ من لُ 

 ،تْصــاللِّ ّص وَ ن اللِّــيِّــئ فــي إبــدال الّصــاد تــاءً ِمــطَ  ةِ غَــلُ  عَ َمــ ِديَنــةِ لُغَةِ أَْهــِل المَ نحو اتفاق  كَ لِ وذَ  ،المظاهر
  .هبِ صْ ى نَ لَ عَ  بِ رَ العَ  رُ ثَـ أكْ ى وَ ادَ نَ ع المُ ابِ تَ  عِ فْ ئ في رَ يِّ طَ  ةِ غَ لُ موافقتها لِ وَ 

  .المنسوبة ألْهِل الَمِدينَِة نُِسَبت ألهل اليمن اللُّغَوِيّةالظَّواِهر  بعضَ  دناجَ وَ وَ 
هــا عَ ة مَ ينَــدِ المَ  لِ ْهــأَ  لُ ائِــبَ فقد تكون تلك الظــواهر مّمــا َحَملتــه قَـ  ؛ه العالقة والصِّلة غريبةً وليست هذ

  .يدةدِ ها الجَ تِ يئَ في بِ  ؛هت بِ ظَ فَ تَـ احْ وَ  ،ةينَ دِ لى المَ ن إِ مَ ن اليَ مِ 

  :ِصلَةُ لُغَِة أَْهِل الَمِدينَِة بِلُغاِت الِحَجاز
بينهمــا   اللُّغَوِيـّـةص ائِ َصــق فــي الخَ افُ وَ الـتَّ يش فَــرَ ة قـُــغَــلُ أَْهِل الَمِدينَة ة غَ لُ افقةً لِ وَ ة مُ يّ ازِ جَ ل الحِ ائِ بَ القَ  بُ رَ قْـ أَ 

 فُ الِ َخــاد تُ َكــال تَ  )ارَصــنْ األَ (لَُغــةَ أَْهــِل الَمِديَنــة د أّن ّكــؤَ ة تُـ ويّــغَ ر اللُّ ادِ َصــفي المَ  اتٍ ارِ شَ إِ  جدُ نِ  كَ لِ ذَ لِ  ،يرثِ كَ 
ــ ةُ غَــف لُ لِ تَ خْ لم تَ  (( :)1( زهرفي الم اءَ جَ د قَ فَـ  ،يشرَ قُـ  ةَ غَ لُ  ن القــرآن إال فــي يش واألنصــار فــي شــيٍء ِمــرَ قـُ

  .))ار بالهاءصَ نْ ة األَ غَ يش بالتّاء ولُ رَ ة قُـ غَ لُ فَـ  ،وتِ ابُ التَّ 
ــ ةَ غَــلُ أَْهــِل الَمِديَنــة  لَُغــةُ ومــا خالفــت فيــه   ضِ ْعــبَـ وَ  ،يــلخِ ة والنَّ راِعــر فيمــا يتعلــق بالزَّ ِصــنحَ يش يكــاد يَ رَ قـُ

  .والصَّاد تاءً  ،ر كإبدال العين نونًااهِ وَ الظَّ 
                                                 

 .2/273املزهر )  1(
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 ،مًعــا واحــًداتَ جْ مُ  انَــوَّ كَ ة وَ رِ ْجــد الهَ ْعــينة مع القرشيين الســيما بَـ دِ المَ  لُ هْ أَ  جَ زَ تَـ امْ  يّ المِ سْ د اإلِ هْ وفي العَ 
  .  )1(واردٌ  دِ احِ الوَّ  معِ تَ جْ هذا المُ  لَ اخِ دَ ما هُ جُ ازُ مَ تَ ين وَ تَ غَ ال اللُّ تعمَ واسْ 

وَبَِنــي كِنَانـَـة ر ْكــد بــن بَ عْ َســوَ  يلٍ كُهذَ   ازِ جَ ات الحِ غَ لُ  ضِ عْ وتأثيرها في بَـ لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَة تأثّر  دُ جِ ا نَ مَ كَ 
  .اللُّغَوِيّة رِ اهِ وَ في بعض الظَّ ا َوَهَوازِن وغيره

ة يَئـــن البِ ة ِمـــالعربّيـــ تِ اغَـــن اللُّ ِمـــ وعـــةٍ مُ جْ ن مَ ت ِمـــنَـــوَّ كَ تَ اللُّغَوِيّـــة  ةِ يَنـــدِ المَ  لِ ْهـــة أَ يَئـــبِ  إلـــى أنَّ  صُ خلُـــنَ 
     .ةيّ نِ مَ اليَ ة وَ يّ ازِ جَ الحِ 

  :ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ةِ غَ لُ  ةِ احَ صَ فِ  نْ مِ 
ر عَ ْشــة أَ ينَــدِ ي المَ ِحــمَ الم الجُ َســ نُ ّد ابْــَعــ دْ قَ و  ،ةً احَ صَ فَ وَ  ًماظْ نَ  رِ عْ ميزين في الشَّ تَ مُ  ةِ ينَ دِ المَ  لُ هْ أَ  انَ كَ 

  .مهِ رِ عْ شِ  ةِ ودَ لجَ وَ  ،اءرَ عَ ن الشُّ يها مِ ر فِ هَ ما ظَ  ةِ رَ ثْـ كَ لِ  ؛)2(الم سْ ية واإلِ لِ اهِ ى في الجَ رَ القُ 
ــ ما ذُِكــرَ دَ ْنــعِ وَ  ــالمَ  دِ ْبــس عَ ِلــجْ فــي مَ  رُ عْ الشَّ ــ ك بــنِ ِل ــعلــى عِ  وُهــان وَ وَ رْ َم ــٍر بِــهِ ْصــبُ وَ  مٍ ْل  دُ ْبــعَ  الَ ، َق

 ـ بَ رِ ن يـَثْــخــل ِمــالنَّ  ابِ حَ ْصــبأبني قيس بن ثَعلبــة، وَ إذا أردتُم الشعر الجيِّد فعليكم بالزُّرق من ( :كلِ المَ 
  .)3( )ليْ ن ُهذَ مِ  فِ الشَّعْ  ابِ حَ صْ أَ وَ  ـ جَ والَخْزرَ  سَ وْ األَ  يدُ رِ يُ 

    .هِ تِ غَ لُ  احةُ صَ فَ  :ديَّ ر الجَ عْ ات الشِّ فَ صِ  ىدَ حْ أّن إِ  كَّ وال شَ 

                                                 

 .18لغة قريش  :يُنظر يف العالقة بني لغة قريش ولغة أهل املدينة)  1(
 .1/215طبقات فحول الشعراء  :يُنظر)  2(
 .257/ 5العقد الفريد )  3(
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  ةيَّ وتِ الصَّ  رُ اهِ وَ الظَّ  :لُ وَّ األَ  ثُ حَ بْ المَ 
  :يلُ هِ سْ التَّ وَ  زُ مْ الهَ  :لُ وَّ األَ  بُ لَ طْ المَ 
 تُ وْ َصــ رُ دُ ْصــيَ ، وَ )1(ةرَ َجــنْ إلــى الحُ  ةً ســبَ نِ  ،يّ رِ َجــنْ حُ  وتٌ ة َصــيثَــدِ ة الحَ يَّ وتِ الصَّــ اتِ اسَ رَ في الدِّ  ةُ زَ مْ الهَ 

ثــم تنفــرج فتحــة  ،فــال يســمح بمــرور الهــواء إلــى الحلــق فتحة المزمــار انطباًقــا تامًّــا قُ بِ طَ نْ تَـ ((ما دَ نْ ة عِ زَ مْ الهَ 
    .)2( ))ه بالهمزةوٌت انفجاريٌّ هو ما نـُعَبِّر عنصالمزمار فجأة فيُْسَمع 

    :وللهمزة في اللغة العربية حالتان
حيــث يــؤتى بهــا خارجــة  ،هو إعطاء الهمزة حقهــا مــن اإلشــباع، و ويُسمَّى النبر والهمز :يقُ حقِ التَّ ـ 1

  .)3(صفاتها   من مخرجها متدافعة كاملة في 
  :)4(ولهذا التغيير ثالث صور ،تغيير يلحق بصوت الهمزةوهو  ،ويُسمَّى التخفيف :يلُ هِ سْ ـ التَّ 2

وهو النطق بالهمزة بين المحققة و الحرف الذي من جنس حركتهــا أو حركــة مــا  :أ ـ همزة بين بين
  .قبلها

  .: األلف والواو والياءثةوهو إبدال الهمزة من أحد أصوات اللين الثال :ب ـ البدل
  .أن يبقى له صورة أو أثر وهو إسقاط صوت الهمزة دون :ج ـ الحذف

التــي  ص القبائــلائِ َصــن خَ ة ِمــويَّــغَ ة لُ خاصَّــ ة على أّن تحقيق صوت الهمزةيّ بِ رَ وتكاد تجمع كتب العَ 
قبائل إقليم الحجاز ـ شمال الجزيرة وغربهــا ـ  ةوأنَّ تسهيل الهمزة خاصّ  تسكن وسط الجزيرة وشرقيها،

                                                 
  .135اللغة للسعران علم  :يُنظروهي منطقة تقع يف أسفل الفراغ احللقي و تَُكّون اجلزء األعلى من القصبة اهلوائية.  )1(
  .112واألصوات العربية  ،86علم األصوات اللغوية  :وينظر ،78األصوات اللغويّة ) 2(
  .71والتمهيد يف علم التجويد  ،1/19اللسان (املقدمة)  :ينظر) 3(
  .70، والتمهيد يف علم التجويد 3/30،وشرح الشافية 3/541الكتاب :ينظر) 4(
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)1(.  
الهمــزة حــال تســهيلها إلــى الثقــل الناشــئ مــن بُعــد  وأرجــع اللغويــون التغييــر الــذي يلحــق بصــوت

 ةِ ينَــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ضُ ْعــبَـ  :نهاومِ  ةالحجازيّ  لذلك مالت القبائل ؛)2(نطقه  التي تلحظ حالوالشدة  ،جرَ خْ المَ 
  .للخفة إلى تسهيل صوت الهمزة توفيرًا للجهد المبذول في نطقه والتماًسا

ــوالخِ  قــلَ دثين أّن الثويــرى فريــٌق مــن البــاحثين المحــ ، وأّن االخــتالف يرجــع إلــى أّن أمــٌر نســبي ةَ فَّ
فمــا ُســِمَح  ،ات األخــرىغَــة طريقتها الخاصة في األداء ونمطها الصــوتّي الــذي تنفــرد بــه عــن اللُّ غَ لُ  لِّ كُ لِ 

 فــالمرجع فــي ذلــك ُكلِّــه لالختيــار العُْرفــي االعتبــاطي ،ومــا مُنِــَع لــم يُْمَنــع لثقلــه ،بــهِ لــم يُْســَمح بــه لخفتــه
    .)3(فحسب 

 لُ ْهــأَ (( :يقول أبــو زيــد األنصــاري ،يميلون إلى تسهيل الهمزةبـَْعَض أَْهِل الَمِدينَةِ مّما سبق يتبين أّن 
  .)4( ))ونرُ بِ نْ ة ال يَـ ينَ دِ المَ ة وَ كّ مَ  لُ هْ أَ يل وَ ذَ وهُ  ازِ جَ الحِ 

  .)5(همزه :ونبر الحرف ينبره نبرًا ،الهمز :بالكالم والنبر
حيــث لــم  ،هادة في أدائِ ؤَ ي في نطقها والـتُّ أنِ ة بالتَّ يّ وتِ ية الصَّ ن الناحِ مِ  ةاللغويّ لَمِدينَة أَْهِل ا بيئةوتتصف 

لــذا مالــت إلــى تــرك التمــاس المزيــد مــن مظــاهر األنــاة، في  فليس لها حاجةٌ  ،يشتهر عنها إدغام أو إمالة

                                                 
، 1/22، واللسان 107/ 9، وشرح املفصل البن يعيش 1/250ب القرآن للنحاس ، وإعرا3/542الكتاب  :ينظر) 1(

  .39ولغة قريش  ،82وهلجة متيم  ،1/321واللهجات العربية يف التـراث 
  .3/32،31وشرح الشافية  ،9/107وشرح املفصل  ،3/548الكتاب  :ينظر) 2(
  .142وظواهرها اللغويّة  وقراءات للنيب  ،32واللغة والتطور  ،47اللغة بني املعيارية والوصفية  :ينظر) 3(
  .1/22 )املقدمة(اللسان ) 4(
  .7/39 )نرب(اللسان ) 5(
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كالتســهيل   ،مختلفــةر عنهــا النحــاة بعبــارات بَّــواستعاضــت عــن ذلــك بوســائل عَ (( الهمــز فــي ألفاظهــا
  .)1( ))واإلسقاط ،، واإلبدالوالتليين ،والتخفيف

 أّن الكســائيَّ  يَ وِ رُ  دْ َقــن فَـ مَ ن الــزَّ ِمــ طويلــةً  فتــرةً  لَُغــةِ أَْهــِل الَمِديَنــةِ ت ظاهرة التســهيل فــي رّ مَ تَ اسْ  دْ قَ وَ 
ــ  فــي ينبــر :قــالواو  المدينــة أهــل ذلــك فــأنكر(( ،همــزو ة فصــلّى بالنــاس يَنــدِ المَ  مَ دِ حــّج مــع المهــدّي وَق

  .)2( ))الشعر ينشد كأنه بالقرآن، النبي مسجد
 أَْهــِل الَمِديَنــةِ كمــا ذُِكــَر ذلــك عــن علمــاء   ،فــي القــرآن زَ ْمــوا الهَ ُهــرِ ومن محافظتهم على التسهيل كَ 

  .)3( ادقومنهم محمد الصَّ 
  :أَْهِل الَمِدينَةِ من أمثلة التسهيل عند 

    .)4(بَِديت  :أتدَ ـ يقولون في بَ  ةينَ دِ ل المَ هْ ار ـ وهم أَ صَ نْ األَ  ن أنَّ مِ   ـ ما ذكره ابن دريد1 
اهللا  دِ ْبــعَ  لِ وْ َقــا بِ دَ هَ ْشــتَ واسْ  ))(بــدا) بَِدينا، بمعنــى َبَــدأنا :يقولونأَْهل الَمِدينَة  و(( :)5( اححَ وفي الصِّ 

    :)6( ةَ احَ وَ ي رَ بِ أَ  بنِ 
  بَِدينا هِ بِ وَ  هِ ـلَ اإلِ  مِ اسْ بِ 
  َشِقينا هُ رَ يْـ نا غَ دْ بَ عَ  وْ لَ وَ 
  اُحبَّ ِدينَ ا ربًّا وَ ذَ بَّ حَ وَ 
                                                 

 .120يف اللهجات العربية إلبراهيم أنيس  :ويُنظر ،31القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث )  1(

   .5/7ألثر النهاية يف غريب احلديث وا :ويُنظر ،2/633غريب احلديث البن قتيبة   )2(

  .633/ 2غريب احلديث البن قتيبة  :يُنظر   )3(

 .2/1019اجلمهرة )  4(

)5  (5/1820. 

 .108قوله من الرََّجز يف الديوان )  6(
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والنــاس كلهــم َبــَدْيُت  ليس أَحد يقول بَِديُت بمعنــى َبــَدْأُت إال األَنصــار((ه أنَّ  يهِ وَ الَ خَ  ابنُ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ  
  .)1( ))ياءً ة ت الهمزَ بَ لَ ال فانقَ ت الدَّ رَ سِ ت الهمزة كُ فَ فِّ لّما خُ ((: ة بقولهغَ هذه اللُّ  لَ لّ ثّم عَ  ))وبََدْأتُ 

 لَ يل إال أّن أْهــهِ ْســالتَّ  لِ هْ ألَ  ةٌ غَ لُ  الهمزة أي تسهيلها بقلبها ياءً  يظهر من هذه النصوص أّن تخفيفَ 
 حِ تْ لمســهلين علــى فَـــ، وبقيــة اةِ رِ ْســالكَ ال بِ ها ياءً أن حرّكوا الــدَّ ة منهم زادوا على تسهيل الهمزة بقلبينَ دِ المَ 
 :ةِ َمــلِ ألحقــوا تغييــرين بالكَ فأَْهــلُ الَمِديَنــة  ،واضــحة كمــا ذكرهــا ابــن خالويــه رِ ْســالكَ  ةُ لَــوعِ  ،)(َبــَديت الِ الــدَّ 
  .وأبقوا الفتح ،طقَ سهيل فَـ التَّ اكتفوا بِ  ينَ لِ هِ سَ وغيرهم من المُ  ،ال الفتحة كسرةدَ بْ إِ يل وَ هِ سْ التَّ 

وكــذا  ،ةّفــخِ التمــاٌس للِ  ْســِهيلالتَّ  ن أنَّ ِمــ يتفــق مــع مــا ذُِكــر ســابًقا لَُغــةِ أَْهــِل الَمِديَنــةِ وهــذا التغييــر فــي 
  .إحالل الكسرة محل الفتحة ميلٌ للسهولة والتيسير في النطق ليتّم االنسجام بين أصوات اللين

    :ـ أرجا في أرجأ2
ــرَهإذا  األَمــرَ  أَرَْجــأَ  :يُقــال ــ بــن أبــي طالــب يّ ِكــمَ  بَ َســوقــد نَ  ،)2( أَخَّ ــلَ فْ الهمــز لتمــيم وُس  ،يسى َق

  .)3( ارصَ نْ األَ يش وَ رَ لقُ  زالَهمْ  كَ رْ تَـ  بَ نسَ وَ 
قولــه تعــالى  جعفــر وأبــو والكســائي ،وعاصــم ،نــافع قــرأ )أَْهــل الَمِديَنــةار (َصــاألنْ يش وَ رَ ة قـُــغَــى لُ َلــعَ وَ 

 تلَ فُســهِّ  الجــيم بعد ةزَ مْ هَ بِ  )أرجئه( وأصله هاء مَّ ثُ  بجيم يرأخِ التَّ  وهُ وَ  اءجَ رْ اإلِ  نمِ  رٌ مْ أَ  )4( }وأخاه أرجه{
 ،األمــر حالــة فــي ةِ لَّــالعِ  فِ رْ َحــ ةلَــامَ عَ مُ  تلَــومِ عُ وَ  ،ســاكنة يــاء فصــارت ،التَّْسِهيل لِ هْ ند أَ عِ  ايفً فِ خْ تَ  ةُ زَ مْ الهَ 
  .)5( بالهمز وناقُ البَّ  وقرأ

                                                 
 .14/67اللسان (بدا) )  1(

 .1/83 )رجأ(اللسان  :يُنظر)  2(

 .407اجلاسوس على القاموس  :ويُنظر ،2/506الكشف عن وجوه القراءات العشر )  3(

 .36 :والشعراء ،111 :األعراف)  4(

 .1/406النشر يف القراءات العشر  :يُنظر)  5(
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  :ـ اللخقوق في األخقوق 3
ـــ لغــة فــي األُّخقــوق ـ بــالهمزة ـ ورد علــى  الشــق فــي األرض ذكــر األزهــري أّن اللُّخقــوق ـ بمعنــى

ــَغــهــي لُ (( :وقــال ،بــالالم )اللخقــوق( ليطــه صــاحب العــين تغ  ،أَْهــلُ الَمِدينَــةِ بهــا  مُ لّ كَ تَ ة لــبعض العــرب يـَ
  .)1( ))قال لحمر :ومنهم من يقول ،األحمر :يريدون ،قال ألحمر :يقولون ،وبهذه اللغة قرأ نافع

يــل حــذف الهمــزة مــن قب ) بأنّهــافي كلمة (اللخقوقوبعض العرب  ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ةَ غَ فاألزهري فّسر لُ 
، كمــا فــي إلى الساكن الذي قبلها كتهاُحذفت ونقلت حر المتحركة ، فالهمزة في (األخقوق) للتخفيف

  ).األحمر(في  )ألحمر( كلمة 
 :فــي مثــل ًمــاالهمــزة ال بُ ِلــقْ ن يَـ َمــ بِ رَ ن الَعــأّن ِمــاء بَ رَّ ي والفَ ائِ سَ اية الكِ كَ إلى حِ  األزهريّ  ما أشارَ بّ رُ وَ 

    .األُخقوق :اللُّخقوق فيلُغَةُ أَْهِل الَمِدينَِة ، وعليه )2(األحمر واللَّحمر
فقلبــوا  وكــأّن أهــل هــذه اللغــة نكبــوا عــن تحريــك هــذه الــالم(( :ويعلــل ابــن يعــيش لهــذه اللغــة بقولــه

    .وا على سكون الم المعرفةظُ افَ أي أنَّهم حَ  ،)3( ))الهمزة من جنس الالم
      .لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ ، على )4(مإال بالال )اللُّخقوق( فُ رِ عْ أنّه ال يَـ  يُّ عِ مَ صْ األَ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

  :الُ دَ بْ اإلِ  :يانِ الثَّ  بُ لَ طْ المَ 
وتحقيــق االنســجام  للتخفيــف ًبــالَ طَ  ،ةيّــبِ رَ العَ  ةِ َمــلِ للكَ  ضُ رِ عْ ي تَـ تِ ة الَّ يَّ وتِ ر التغيير الصَّ اهِ وَ ن ظَ مِ  الُ دَ بْ اإلِ 

  .ور الهام في ظاهرة اإلبدالوهذا هو الد ،والمماثلة بين األصوات
اء األصــوات ـمــع بقــ اتِ َمــلِ الكَ  ضِ ْعــفــي بَـ  ،َجْعلُ صوٍت مكــان صــوت غيــره :ويُعّرف اإلبدال بأنّه

  .)1(رى ـاألخ
                                                 

 .5/287التهذيب )  1(

 .3/52وشرح الشافية للرضي  ،116/ 9شرح املفصل  :يُنظر)  2(

 .9/116املفصل )  3(

 .4/1215والصحاح  ،1/65غريب احلديث أليب عبيد  :يُنظر)  4(
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 ـ،ة يّــوِ غَ اللُّ  رِ ادِ َصــفــي المَ  دَ رَ ا وَ َمــكَ  ـــ ةِ ينَ دِ ـالَمــ لِ ْهــأَ  ةِ ـغَــمن األصوات فــي لُ  دٍ دَ عَ  نَ يْ اإلبدال بَـ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ 
  :كاآلتي  وهي

  :اداء والصَّ التَّ 
ولِْصــٌت ـ  لَْصــتٌ  :فقالوا )،صّ لِ (في  اد تاءً الصَّ  الُ دَ بْ إِ  ارِ صَ نْ األَ  ضَ عْ بَـ وَ  يِّئطَ  ةَ غَ ّن لُ ى اللحياني أَ كَ حَ 

  .)2(بفتح الالم وكسرها ـ 
  .)3( نِ مَ اليَ  لِ هْ أَ  عضِ بَ لِ  ةٌ غَ رّاء أنَّها لُ الفَ  رَ كَ ذَ وَ 
 حيــث أُبــِدَل أحــدُ ، )4(على تفســير هــذه الظــاهرة باإلبــدالماء والمحدثين علمائنا القد معظمُ  قُ فِ تَ يَـ وَ 

ومختلفــان فــي ،اء صــوتان متقاربــان فــي المخرجوالتَّــ ادوالصَّــ ،اءين المتماثلين صوتًا آخــر وهــو التَّــوتَ الصَّ 
اء للتَّــينــة دِ المَ  لِ ْهــوإيثار أَ  ،وت شديد مهموساء صَ ، والتَّ وسهمُ خو مَ وت رِ اد صَ فالصَّ  ،بعض الصفات

  .)5(وضوح الصوت  إلىمنهم اد الرخوة ميلٌ الشديدة بدالً من الصَّ 
  :اءالهَ اء وَ التَّ 
  .)6())ةيّ ارِ صَ نْ أَ  ،وتِ ابُ ي التَّ ة فِ غَ وه لُ ابُ التَّ (( :انِ سَ ي اللِّ فِ  اءَ جَ 

  .)7(بالهاء وصالً ووقًفا  ،الُفراه :ويشبه هذا ما رُِوَي أنَّ عامَّةَ عَُقْيل تقول في الُفرات
    :وقد علل ابن جني هذا اإلبدال بين التاء والهاء بعلل أهمها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  
  .228واملصطلح الصويت  ،3/197شرح الشافية  :)  ينظر1(

 .7/87اللسان (لصص)  :يُنظر)  2(

 .84املذكر واملؤنث  :يُنظر)  3(

 .103ويف اللهجات العربية  ،1/156سر صناعة اإلعراب  :يُنظر)  4(

 .76هلجة أزد السراة  :ينظر)  5(

 .1/129احملتسب  :وينظر ،13/480اللسان (تبه) )  6(

 .1/130احملتسب  :ينظر)  7(
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  .ـ اتفاق الحرفين في صفة الهمس فكالهما مهموس1
 لَ ْصــالوَ  ونَ رُ ْجــوبعــض العــرب يُ  ،ـــ اطّــراد إبــدال تــاء التأنيــث هــاءً عنــد الوقــف فــي كــالم العــرب2

  .)1(في هذا اإلبدال  فَ قْ ى الوَ رَ جْ مُ 
  :ونُ النُ ن وَ يْ العَ 
ى ســمَّ يُ  )أنطــى( :فيقــال )أعطــى( اء في ت الطَّ رَ اوَ ا إذا جَ ونً ة نُ نَ اكِ السَّ  نِ يْ العَ  الَ دَ بْ ّن إِ أَ  يّ وطِ يُ لسَّ ا رَ كَ ذَ 

  .)2( ))ارصَ نْ األَ وَ  ،يسقَ وَ  ،دزْ األَ وَ  ،يلذَ هُ وَ  ،ركْ بَ  د بنِ عْ سَ  ةُ غَ لُ (( إنها :، وقال)االستنطاء(ـب
) وكثــرت تخمينــات ن والنون فــي كلمــة (أعطــىبدال بين العيوقد تعددت اآلراء في تفسير هذا اإل

فــي الكلمــة إدغــام  إلــى قائــٍل بأنــه حــدث ،)3(فمن قائٍل بربط هذه الظاهرة باللغــات الســامية  ؛المحدثين
  .)4(وفك وإبدال وتعاقبت كلها فيها 

 )أعطــى(لفعــل ل ُمــراِدفٌ عــلٌ ) فِ (أنطــىرة أّن الفعل اهِ ل في هذه الظَّ صْ ول والفَ بُ قْ و أّن الرأي المَ دُ بْ يَـ وَ 
  .)5(وقد أشار أبو حيان إلى ذلك  ،)و(آتى )أدى(وافقة الفعلين له في المعنى كم وموافقٌ 

والفعــل  )أعطــى(مــن الفعــل  ) ورد فــي القــراءات القرآنيــة بــدالأنطــى(ويؤيــد هــذا الــرأي أّن الفعــل 
  .)آتى(و  )أعطى(مثل  )أنطى(ة الفعل مما يدعم استقاللية مادّ  )6( )آتى(

  :اوالوَ وَ  ةُ زَ مْ الهَ 

                                                 
 .130 ،1/129احملتسب  :يُنظر)  1(

 .1/222املزهر )  2(

  .69واللهجات العربية الغربية  ،122فصول يف فقه العربية  :يُنظر  )3(

 .258فقه اللغة املقارن إلبراهيم السامرائي  :يُنظر)  4(

 .255 ،68هلجة أزد السراة   :و يُنظر ،556/ 10البحر احمليط  :يُنظر)  5(

 .181 ،141يف شواذ القرآن  خمتصر :يُنظر)  6(
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األنصــار؛ يقولــون: رجــل  ةُ َغــآل فــالن مــن فــالن، أي وأَل منــه ونجــا، وهــي لُ ((ذكــر األزهــري أّن 
  .)1( ))آيل، مكان  وائل 

ــ ، ومــن النــادر)2( اوجعلــه المــازني مقيًســ ،ة همــزةً إبدال الــواو المكســور  بِ رَ العَ  ةِ غَ في لُ  عُ ائِ الشَّ  اذ الشَّ
، وعلــل ابــن جنــي عــدم اطــراد )3(، وعــّده ســيبويه غيــر مطــردة همــزةالمفتوحــإبــدال الــواو لَُغــةِ الَعــَرِب في 

  .)4(ج إلى تخفيف باإلبدال كالمضمومةالفتحة فال تحتا  إبدال المفتوحة همزة بخفة
فــي   عِ ائِ ، ولــيس مــن الشَّــطــرد فــي القيــاسوهــذا غيــر مُ  )لَ أَ وَ (مبدلة مــن لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ في  )آلَ (ـف
    .العََربِ كالم 

  :اءاليَ او وَ الوَ 
: لَُغــة أَْهــِل الَمِديَنــةِ  هــدايا، و :، ويُجمعما أهديت إلى ذي مودة من برٍّ  :الَهِديَّة((ّن ين أَ ر في العَ كَ ذَ 
  .)5( ))بالواو ،ىهَداوَ 

ــ وقــد  )،واليــاء المعاقبــة بــين الــواو( ة تُســّمىيَّــبِ رَ العَ  ةِ َغــي اللُّ معروفــة فــ رةٌ اهِ او َظــالــوَ اء وَ التبــادل بــين الَي
، )6(مســتقال  خاصًّــا ايفــرد لهــا مبحثًــفي اللغــة العربيــة مّمــا جعــل بعــض العلمــاء  وردت هذه الظاهرة كثيرًا

  .)7( جِ رَ خْ الواو والياء في المَ  بِ ارُ قَ تَـ لِ  ؛وهي ظاهرة لها ما يسوغها صوتيا
    .)8( ))سفالها الهداياة غَ لُ وَ  ،دعَ ا مَ يَ لْ عُ  ةُ غَ اوى لُ دَ أنَّ الهَ (( يّ ارِ صَ نْ ذكر أبو زيد األَ  دْ قَ وَ 

                                                 
 .15/317التهذيب )  1(

 .275وشرح امللوكي  ،1/228املنصف  :)  يُنظر2(

 .4/331الكتاب  :)  يُنظر3(

 .1/231املنصف  :)  يُنظر4(

 .4/77العني )  5(

 .14/19واملخصص  ،135إصالح املنطق  :يُنظر)  6(

 .90األصوات العربية لكمال بشر  :يُنظر)  7(

 .6/203ب اللغة ذي)  8(
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بــين  عاقــبَ التَّ  ات وغيرهــا نجــد أنّ َمــجَ عْ ى فــي المُ امَ دَ ويين القُ غَ اللُّ  دَ نْ عِ  ةِ دَ ارِ الوَّ  وصِ صُ الل النَّ ن خِ ومِ 
يــل أهــل ومَ  ،تمــيم إلــى اليــاء يــلصــوص تكشــف مَ ن النُّ ِمــ فكثيــرٌ  ؛تعــددةاٍت مُ غــبــين لُ  عٌ زّ وَ اليــاء والــواو ُمــ

ــ الحجــاز ــ ـ ا فهــذ ،)2(فيهــا عكــس ذلــك  وبعــض النصــوص نجــد ،)1(ينــة ـ إلــى الــواو دِ مَ ل الْهــنهم أَ وِم
وتميــل إلــى  ،لياء أحيانًادة تستعمل ااحِ الوَّ  ةَ غَ حيث نجد أّن اللُّ  ؛يوضح عدم اطّراد التعاقب في لغة معينة

 دِ ة أزْ غَــي لُ فــ هــر ذلــك أيًضــااز وكمــا ظَجــالحِ  لِ ْهــأَ يم وَ مِ تَ  ةِ غَ الواو في أحيان أخرى كما وجدنا ذلك في لُ 
فقــد نــّص فــي العــين علــى  )الفُتيــا(فــي  )الَفْتوى( :قولهمفي  أيًضالُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ وظهر في ، )3( اةِ رَ السَّ 

  .)4( لُغَةُ أَْهِل الَمِدينَةِ أّن الفتوى 
  .ةة ال تعرف االطّراد في كثيٍر من الظواهر اللغويّ ات العربيّ غوهذا يدل على أّن الل

  :بُ لْ القَ  :ثُ الِ الثَّ  بُ لَ طْ المَ 
تقــديم أو  :ي تعنــيتِــوالَّ  )،يانِ َكــب المَ ْلــالقَ ( ةُ رَ اهِ ة ظَــيّــبِ رَ ات العَ غَــفتهــا اللُّ رَ ي عَ تِــة الَّ يَّ وتِ الصَّــ رِ اهِ وَ الظَّ ن مِ 

  .)5(الحروف مع المحافظة على المعنى تأخير أحد حروف اللفظ الواحد دون تغيير في
مهملــة العــزو  ،وذكــروا لهــا أمثلــة كثيــرة ً  ،ن العــرب فــي كالمهــاالعلمــاء هــذه الظــاهرة مــن ســن دَّ وَعــ

  :من هذه الظاهرة لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ ب إلى ومّما نُسِ  ،ولم ينسبوا منها إال النزر اليسير ،والنسبة في غالبها
    :ناء ونأى

ار نــاء يــا ـنصــوكثيــر مــن األ وازن وبنــي كنانــةـولغــة بعــض هــ ،از نــأىـلغــة أهــل الحجــ((أّن  ر الفــراءـذكــ
  .)1( ))ذاـه

                                                 
 .136هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة لغالب املطليب  :ينظر)  1(

 .103، ولغة قريش 2/276واملزهر  ،14/19املخصص  :يُنظر)  2(

 .51هلجة أزد السراة  :يُنظر)  3(

 .137/  8العني  :يُنظر )  4(
 .86ولغة قريش  ،2/647اللهجات العربية يف الرتاث  :يُنظر)  5(
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ـــاللُّ  :والمقصـــود بلغـــة أهـــل الحجـــاز هنـــا ـــ ،ةيَّ ِشـــرَ القُ  ةُ َغ نُِســـب إليهـــا الفعـــل الَِّتـــي يل أنَّ القبائـــل لِ دَ ِب
يش وكثيــٍر ِمــن رِ قُــ ةُ غَــلُ  )ىأَ نَــ( أنَّ  وقد نّصــت بعــض المصــادر علــى ،قبائل حجازية أيًضا ،ناء :المقلوب
  .)2( ارِ صَ نْ ن األَ مِ  يرٍ ثِ كَ وَ  يلٍ ذَ هُ ة وَ انَ نَ ي كِ نِ بَ هوازن وَ  ةُ غَ لُ  )اءَ نَ (وأنَّ  ،العََرب

    :الطِّبيِّخ والبِّّطّ◌ِ◌يخ
ــلُ  ّن الطِّبــيِّخَ أَ  يُّ رِ َشــخْ مَ الزَّ  رَ َكــذَ  ــِل الَمــفــي الــبِّّطّ◌ِ◌يخ ونســبها إلــى  ةٌ َغ ــلُ والبطـِّـيخ بِ  ،ِدينَةِ ـأَْه ــأَ  ةِ َغ  لِ ْه

  .)3(ازِ ـجَ الحِ 
  :)4(مارواه ابن حبّان  )يخبِّ الطِّ (ومن شواهد استعمال المقلوب 

 نَّ أَ (( :أنــس بــن مالــكثــم ســاق ســنده عــن حــدثنا أحمــد بــن حنبــل  :قــال ،الســامي أخبرنــا محمــد
    .))الشك من أحمد  (( :قال ،))بِ طَ بالرُّ  يخَ طِّ و البِّ أَ  يخَ بِّ الطِّ  لُ أكُ يَ  انَ كَ   يَّ بِ النَّ 

  .)5(يعجبه الطِّبِّيخ  كان النبي   :ورواية العين
  .)6(إلى لُغَةِ أَْهِل الِحَجازِ  )الطِّبِّيخ(وَنََسَب  ،لُغَتَانِ  )البِّطِّيخ(وَ  )الطِّبِّيخَ (قَْد ذََكَر في الـتَّْهِذيِب أَّن وَ 

الَمِدينَةِ ـ الّذين نُــصَّ علــيهم ـ  ْهلأي أَ  ،مٌ يُرادُ بِهِ الخاصّ ويبدو أنَّ نِْسبَتها ألَْهِل الِحَجاِز إطْالٌق عا
َوَقْــد ذََكــَر الــدَّكتُور ُمخَتــار الَغــوث فــي  ،نُِســَب ألهــِل الِحجــازِ  )البَّطِّــيخ(ودَلِيــلُ ذلــك أَنَّ  ،وَمن شــارَكُهم

  .)7(ةً لُقرَيش غَ ليس لُ  )الطِّبِّيخ( وبَ لُ قْ ِدرَاَستِِه لِلُغَةِ قـُرَيش أنَّ المَ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
 .2/438إعراب القرآن أليب جعفر النحاس )  1(

 .87ولغة قريش  ،2/653اللهجات العربية يف الرتاث  :يُنظر)  2(

 .7/298وتاج العروس  ،383أساس البالغة  :يُنظر)  3(

 .5248ح  53/ 12)  صحيح ابن حبان 4(

 .3/225العني )  5(

 .7/115التهذيب  :)  يُنظر6(

 .87لغة قريش )  7(
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حقيـــق نـــوع مـــن االنســـجام يســـير وتغيـــة التبُ ((هـــا ة بأنَّ َغـــفـــي اللُّ  بِ ْلـــة القَ رِ اهِ ون لظَـــثُ دَ ْحـــالمُ  لُ لِّـــعَ ويُـ 
  .)1())الصوتي

القلــب فــي الحقيقــة مظهــٌر (( وأنّ  ،تور مختار الغوث أّن السهولة والتيسير أمران نســبيانكُ ويرى الدَّ 
  .)2())ة التي تقوم على االعتباطيّ وِ غَ ر اللُّ اهِ وَ شأن الظَّ  ،من مظاهر تطور اللغة ال يمكن التنبؤ بعلله

                                                 
 .336ة الصوت اللغوي دراس)  1(

 .87لغة قريش )  2(
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  ةيَّ فِ رْ الصَ  رُ اهِ وَ الظَّ  :يانِ الثَّ  ثُ حَ بْ المَ 
    :الُ عَ فْـ األَ  :لُ وَّ األَ  بُ لَ طْ المَ 

    :فَِعلَ يـَْفعُل
فــرِح يفــَرح  :نحــو ،) بفــتح العــين) مكســور العــين (يَـْفَعــلارع (فِعــلَ س مضــون أنَّ قيــاالصــرفيّ  رَ َكــذَ 

وأّمــا (فَِعــلَ ، نحــو: وَثِــق يَِثــقُ  ،رهــا العلمــاءوجاء كسر عين المضارع في أفعــال محصــورة ذك ،وعَلِم يعلَم
  .)1( كما ذََكَر العُلَماء  فَِضَل يْفُضل فهو قليلٌ شاذ :نحو )يَـْفُعل

بمعنــى َحَضــرت، وكلهــم يقولــون:  ،لَُغــة أَْهــِل الَمِديَنــةِ وتقول: َحِضرت الصَّــالةُ، (( :وجاء في العين
  .)2( ))تَحُضر
    .نيْ العَ  مِّ ضَ بِ  هِ عِ ارِ ضَ مُ وَ  نِ يْ العَ  رِ سْ كَ بِ  )رَ ضَ حَ (ينطقون الماضي  أَْهلُ الَمِدينَةِ ف

ــ ةُ َغــي اللُّ ِهــوَ  ،وغيــرهم يفــتح العــين فــي الماضــي  دَ ْنــة عِ ورَ هُ ْشــالمَ  ةُ َغــواللُّ  ،)3( يّ رِ َهــزْ األَ  دَ ْنــدة عِ الجّي
  .)4(ي ضِ الرَّ 

ـــ فَ قَـــوَ  دْ قَـــوَ   ل وأمثالهـــا وجعلوهـــا مـــن تـــداخ )ُضـــرحْ يَ  ِضـــرَ حَ ( لَُغـــةِ أَْهـــِل الَمِديَنـــةِ  دَ ْنـــعِ  ونَ يّ فِ رْ الصَّ
لَُغــةُ ى هــي رَ خْ أُ  ةٌ غَ ك لُ لِ ن ذَ بت مِ فتركّ  ،أخرى ةٍ غَ ن لُ والمضارع مِ  ،ةغَ حيث ُسِمع الماضي من لُ  ؛اتغَ اللُّ 

  .)5(أَْهِل الَمِدينَِة 

                                                 
 .1/135وشرح شافية ابن احلاجب للرضي  ،42وشرح امللوكي يف التصريف  ،1/256املنصف البن جين  :يُنظر ) 1(

 .1/213واألفعال البن القطاع  ،4/119التهذيب  :يُنظرو  ،3/103العني )  2(

 .4/119التهذيب  :)  يُنظر3(

 .1/135بن احلاجب للرضي شرح شافية ا :)  يُنظر4(

 .42وشرح امللوكي يف التصريف  ،1/256املنصف البن جين  :)  يُنظر5(
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وقــد نُِســَب  )،فِعــل يفُعــل(مــن نــوادر الكــالم الــذي جــاء علــى  )رَ َضــحَ (هنــا فــي لُغَةُ أَْهــِل الَمِديَنــةِ ف
وليســت  ،مهِ تِ غَــفــي لُ عاّمــةٌ  رةٌ اهِ مّما يُشعِر بأنَّها ظَ  ،)1(وفَِضلَ يَـْفُضلُ  ،تـَـنُْفسُ  نَِفَستْ  :إليهم أيًضا قولهم

  .ِمن قَبِيل تََداِخِل اللُّغَاتِ 

  :لَ عَ فْـ أَ  وَ  لَ عَ فَـ 
 ،صــح القيــاس عليهــاند العرب في أفعال معينة مسموعة ال يَ عِ  )لَ عَ فَـ (ى نَ عْ مَ بِ  )لَ عَ فْـ أَ (استعمال  اءَ جَ 

وقــد يجــيء ((يقــول ســيبويه:  ،ات العــربمــن ظــواهر اخــتالف لغــء علــى أنّهــا ظــاهرة وقــد نــّص العلمــا
زعــم ذلــك الخليــل. فيجــيء بــه قــوم علــى  فعلت وأفعلت المعنــى فيهمــا واحــد، إال أن اللغتــين اختلفتــا.

فعلت، ويلحق قوم فيه األلف فيبنونه على أفعلت. كما أنه قد يجيء الشيء علــى أفعلــت ال يســتعمل 
  .)2( ))...قلته البيع وأقلته، وشغله وأشغله، وصر أذنيه وأصر أذنيه وبكر وأبكرغيره، وذلك 

ــؤَ يُـ وَ  ــ ذلــك ابــنُ  دُ كِّ يكونــا علــى بنــاء  كمــا لــم  ،ال يكــون فَعــل وأفْـَعــل بمعنــى واحــد(( :هِ درســتويه بقوِل
فأمــا مــن لغــة واحــدة فمحــاٌل أن يختلــف اللفظــان  ؛إال أن يجــيء ذلــك فــي لغتــين مختلفتــين ،واحــد
  .)3( ))واحد  معنى وال

وأّن  ،ة لتمــيم وقــيس وربيعــةغَ لُ  )فَـَعل(المستعمل في معنى  )لعَ فْـ أَ (تتفق آراء العلماء على أنَّ  كادُ تَ وَ 
  .)4(ة حجازيّة المجردة لغ )لعَ فَـ (ة صيغ

يــل لِ ن هــذا القَ ِمــ دَ رَ ومّمــا وَ  ،للحجازيين في مرويات قليلــة منسوبًا )لعَ فْـ أَ (وقد ورد  ،لغالبهذا هو ا
  :ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ ألَ  وبًانسُ مَ 

                                                 
 .1/129شرح الفصيح للزخمشري  :)  يُنظر1(

 .3/61)  الكتاب 2(

 .70تصحيح الفصيح وشرحه ص )  3(

 .218ولغة قريش  ،378اللهجات العربية نشأةً وتطوراً لعبد الغفار هالل  :)  يُنظر4(
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 ،َحــَرثَ  :ولُ م يُقــهُ يــرُ غَ وَ  ،ا َهزَلهــاإذَ  هُ َتــاقَـ نَ  ثَ رَ ْحــأَ  :ونولُــقُ ) يَـ أَْهــلَ الَمِديَنــةِ ار (َصــنْ األَ  نَّ ن أَ ِمــ اءَ ا َجــَمــ 
  .)1( رٍ دْ بَ  ومَ اها يَ نَ ثْـ رَ حْ أَ  :قالوا كم ؟أين نواضحُ  :نصار لمعاوية لّما قال لهماألَ  ولَ وذكر ابن فارس قَ 

فأجــابوه إجابــة فيهــا  ،ألنّهــم كــانوا أهــل زرٍع وســْقي ذكر نواضــحهم تقريًعــا لهــم وتعريًضــاية بِ اوِ عَ مُ  أرادَ 
  .)2(وه تُ كَ سْ بقتل أشياخه يوم بدر فأَ  يضٌ رِ عْ تَـ 

  ):لعَ فَـ (للغالب باستعمالهم ـل ـ ومّما جاء موافًقا
 :يقــول ، وغيــرهمعليــه أرســلته ضــاغطًا :ولــونيق ةِ يَنــدِ المَ وَ  ةَ ّكــمَ  لَ ْهــأنَّ أَ  )3(مــا جــاء فــي التهــذيب 

وغيــرهم  ،عليــهضــغط  :على الرواية يقولون في الفعل استنادًا ةَ كّ مَ وَ  ةِ نَ يدِ المَ  لَ هْ فيبدو أّن أَ  ،عليه مضِغطًا
  .)4(أضغط عليه  :يقول

  :اءمَ سْ األَ  :يانِ الثَّ  بُ لَ طْ المَ 
  :عُ مْ الجَ 
  .)5( ))ىهَداوَ  :ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ةُ ولُغَ  ،اهداي الَهِديَّة وجمع(( :يبِ ذِ هْ في الـتَّ  اءَ جَ 

 استثقلت ثم َهِدائُي، أصلهاو ، )ةيلَ عِ فَ (ن ) مِ لائِ عَ ع قياسي على صيغة منتهى الجموع (فَـ هدايا جم
 َهداءَا: فقيل الجمع لمكان استخفافا ألفا الياء قلبت ثم َهدائِي،: فقيل فأسكنت، الياء على الضمة
  .)6(هدايا  :فقيل ،ةالهمز  إلى أقرب الياء وألن لخفتها، ياء الهمزة من فأبدلوا ألفين بين همزة كرهوا ثم

                                                 
 .1/204واألفعال البن القطاع  ،4/275و التهذيب  ،2/49مقاييس اللغة  :يُنظر ) 1(

 .361/ 1النهاية يف غريب احلديث  :)  يُنظر2(

)3  (11/335. 

 .221لغة قريش  :)  يُنظر4(

 .6/203التهذيب )  5(

 .61/ 3شرح الشافية  :)  يُنظر6(
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 ،يينرفِ الصَّــ نــدَ عِ  اذٌّ و َشــهُ وَ  ،لوقوعها بين ألفين ،واوا الهمزةفيها  تأبدل )ىَهداوَ ( ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ةُ غَ ولُ 
  .)1(كقياس حمراوان في حمراءان َجعَلَهُ   ،خفشألَ عند ا ياسيٌّ قِ 

  :يرغِ صْ التَّ 
وقــد  ،وقياســه مُغَيــرِب ،بــانرِ يْ غَ مُ  :برِ ْغــن شواذ التصــغير قــولهم فــي تصــغير مَ مِ  بِ رَ ن العَ عَ  اءَ مّما جَ 

ـــبْلَُكم األَُمــمِ  آَجــالِ  ِفــي آَجالُِكم مَثَلَ  إِنَّ  أَال(( :هُ ولَ قَ   ولِ سُ ن الرَّ جاء في حديث عَ   َصــالةِ  بـَــْينَ  َكَمــا قـَ
  .)2())ْمسِ الشَّ  مُغَيْرِبَانِ  إِلَى الَْعْصرِ 

 ىلَـــإِ  رِ ْصـــالعَ  دَ ْعـــبَـ   اهللا ولُ ُســـرَ  بنـــاطَ خَ (( :قولـــه وقـــد ورد عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري الخزرجـــي 
  .)3())هايَ سِ نَ  نمَ  انَّ مِ  هايَ سِ نَ  وَ  هاظَ فِ حَ  نْ مَ  انَّ مِ  هاظَ فِ حَ  الشَّْمسِ  انِ بَ رِ يْ غَ مُ 

 ةٍ غَــالعــرب دون نســبته إلــى لُ  ه مــن قــولبــان وأشــار إلــى أنّــيرِ غَ ب علــى مُ رِ ْغــسيبويه تصــغير مَ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 
  .)4(محددة 
إلــى النبــي  يما أّن اللفــظ المصــغر ورد منســوبًاالســلُغَةَ أَْهــِل الَمِديَنــةِ قول أبي سعيد الخدري يمثل و 
،  لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ بِ فلعلّه تحدث.  

ودليلنــا  ؛الــوارد فــي ذلــك ةِ لّــن قِ م ِمــغْ الــرَّ علــى لُغَةِ أَْهِل الَمِديَنــةِ  ماتِ ن سِ مِ  ةٌ مَ ويبدو أّن التصغير سِ 
 يــدٍ رَ دُ  ابــنُ  دَ رَ وْ فقــد أَ  ،جِ رَ زْ الَخــوَ  سِ وْ ن األَ ِمــفــي أعــالم األنصــار  ةِ رَ غَّ َصــســماء المُ ة األَ رَ ثْـــن كَ مــا نلحظــه ِمــ

  :)5(سماء اآلتية األَ 
                                                 

 .182و ،61/ 3شرح الشافية  :)  يُنظر1(

 .6066رقم  10/245مسند اإلمام أمحد  احلديث يف)  2(

 .864رقم  1/273مسند اإلمام أمحد )  3(

 .3/484الكتاب  :)  يُنظر4(

 .467ـ  437االشتقاق  :)  يُنظر5(
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 ،وُجبَيــرة ،والُحَصــين ،أَُســيدو  ،وُحَضــير ،وُخبَيب ،وأَُحيَحة ،والرُّقَيم ،ُسبَيعو  ،عُبَيدو  ،عَُويِمر ،قَُشير
 ،وُســَويد ،ودَُلــيم ،وُخَنــيس ،والطَُّفيــل ،وعُلَيَّة ،غُزَيَّةو  ،وُسلَيم ،وُسَهيل ،نونـُعَيما ،وُحبَيب ،أُبَيّ  و ،وأُبَيرِق
  .وعَُمير ،ورَُخيلة ،ونُـَفيع

  .وُسبَيع ،وعُبَيد ،وُسلَيم ،وأَُسيد ،وُخبَيب ،وبعض هذه األسماء متكرر كأُوَيس
لَُغــةِ وتجعلنــا نعــده مــن ِســماِت  ،َهِذهِ األَْعالمُ الُمَصغَّرَةُ تُْشعُِر بِِقيَمةِ التَّْصغِيِر ِفي لَُغــةِ أَْهــِل الَمِديَنــةِ وَ 

  .أَْهِل الَمِدينَةِ 
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  ةُ يَّ وِ حْ النَّ  رُ اهِ وَ الظَّ  :ثُ الِ الثَّ  ثُ حَ بْ المَ 
  :لِ صْ الفَ  يرُ مِ ضَ 

  :تانغَ ب فيه لُ رَ لعَ فلِ  ينِ مَ تالزِ مُ  ينَ بَ  لِ صْ الفَ  يرُ مِ ضَ  عَ قَ إذا وَ 
ــ1 ـــــ فِم عــرب مــا بعــده بحســب الســياق التركيبــي قبــل دخــول ضــمير همــل الضــمير ويُ ن يُ ن العــرب َم
    .الفصل
  .)1(له  ويرفع ما بعده خبرًا ،مبتدأن العرب َمن يُعمل الضمير فيجعله في محل رفع ـ ومِ 2

فــإّن  ،هــو خيــٌر منــك مــا أظــن أحــًدا :نحــو ،بالمعرفــة اومــا بعــده شــبيهً  ،وإذا كــان مــا قبــل الضــمير نكــرة
وفــي جعلــه فــي محــل  ،فقان فــي عــدم جعــل هــذا الضــمير فصــالتت )اإلهمال واإلعمال( اللغتين السابقتين 

  .ورفع ما بعده به على الخبريّة ،رفع مبتدأ
 ،ـ فهــم يجعلونــه ضــمير فصــل )2(ذلــك ســيبويه  أشــار إلــىـــ كمــا   ةِ يَنــدِ المَ  لُ ْهــويخــالفهم فــي ذلــك أَ 

   .منك ما أظّن أحًدا هو خيرًا :فيقولون ،تركيبيويعربون ما بعده بحسب مقتضى السياق ال
ا هــو خيــر منــك، ومــا وذلك قولك: مــا أظــن أحــدً  ...باب ال تكون هو وأخواتها فيه فصال(( :يقول سيبويه
ه ال مــا أنَّــقبلــه نكــرة، كو  ومــا إخــاُل رجــال هــو أكــرمُ منــك. لــم يجعلــوه فصــالهــو أكــرم منــك،  أجعــلُ رجــال
 نكرة، فاســتقبحوا أن يجعلوهــا فصــالهم وأجمعين ال يكرَّران على لَّ كُ   لنكرة، وكما أنَّ  بدال وال ايكون وصفً 

وال بــدالً إال  اإال لمعرفة كما لم تكن وصــفً  معرفة ألنها معرفة، فلم تصر فصالفي النكرة كما جعلوها في ال
  لمعرفة.
  .)3())وضعالمَ  في هذا الصْ ونها فَ ، ويجعلين المعرفتينه بَ لتِ زِ ـنمَ نا بِ ا هُ و هَ ون هُ لُ زِّ ـنَ يُـ ة فَـ ينَ دِ المَ  لُ هْ ا أَ وأمّ 

  :ةلَ امِ ة العَ دَ كِّ ؤَ إْن المُ 
                                                 

 .1/168وشرح التسهيل البن مالك  ،110/ 3شرح املفصل  :)  يُنظر1(

 .1/168وشرح التسهيل  ،2/397الكتاب  :)  يُنظر2(

 .2/397الكتاب )  3(
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  .)1(، واإلعمال اإلهمال :يلة لغتانالمؤكدة المخففة من الثق )إنْ (للعرب في 
  إْن زيــًدا :نحــو ،ســم وترفــع الخبــرفتنصــب اال ،يلزمهــا الــدخول علــى الجملــة االســمية )إنْ (إعمــال  
ن ألنّهــم الحجــازيو  ؛ةِ يَنــدِ المَ  لُ ْهــلعــلّ المقصــود بهــم أَ  ،وتُنســب هــذه اللغــة لنــاس مــن أهــل الحجــاز ،كــريمٌ 

ــ)2(اإلعمــال تحديــدً الــذين نُِســَب إلــيهم ا ــ حَ ، ورجَّ  نْ افقهــا ِمــوَ  نْ الــدكتور مختــار الغــوث نســبتها لقــريش وَم
مَُقابِــل نجــد  وأنَّهــا قــد تُعــّد فــي الَغــْور ،عند إطالق كلمــة الحجــاز على أنَّ قُريش هي الُمرادة استنادًا ؛يلذَ هُ 

 .)3(حيث َورَدَ نسبتها إلى أْهل الغَْور 

  :العلم المفرد التابع لمنادى مضاف
    :وهما ،يا أخانا زيدٌ  :ب في العلم المفرد التابع لمنادى مضاف لغتان في نحورَ للعَ 
  .)4(وهي لغة أكثر العرب  ،نا زيًداايا أخ :نحو ،ـ النصب على أنّه عطف بيان1
فيبنــى علــى الضــم   ،، وبــدل المنــادى يعامــل معاملــة المنــادى المســتقلعلــى إعرابــه بــدال ،ـــ الضــمُّ 2

  .ألَْهِل الَمِدينَةِ  ونسب سيبويه هذه اللغة ،كالمنادى المفرد العلم
ــِل يقولــه: وهــو قــول أبــا عمــرو كــان  وقــال قــوم: يــا أخانــا زيُد.وقــد زعــم يــونس أنَّ (( :يقــول ســيبويه أَْه

المضــاف  حمــلُ وصــفُ كما كان قولُه يــا زيــُد أخانــا بمنزلــة يــا أخانــا، فيُ   ،قال: هذا بمنزلة قولنا يا زيد ،الَمِدينَةِ 
أكثــُر فــي كــالم العــرب؛ ألنهــم يرّدونــه الــى األصــل  اويــا أخانــا زيــدً  .بمنزلته إذا كــان منــادى اإذا كان مفرَدً 

  .)5())يكون فيه منادى، كما ردوا ما زيٌد إال منطلٌق الى أصلهحيث أزالوه عن الموضع الذي 
وهــذا مــا ذكــره الــدكتور  ،لَُغــةِ أَْهــِل الَمِديَنــةِ ويبــدو أّن لغــة طيِّــئ تميــل إلــى الضــم فــي تــابع المنــادى كَ 

  .)6(عبد الفتاح محمد في دراسته للغة طيِّئ 
                                                 

 .5/142، والتذييل والتكميل 8/71شرح املفصل  )  يُنظر:1(

 .276، واللغات يف الكتاب لسيبويه املستوى النحوي1/464، وشرح اجلمل البن خروف 15/405التهذيب  يُنظر: )2(

 .171لغة قريش  )  يُنظر:3(

 .3/402، وشرح التسهيل البن مالك 2/184الكتاب  )  يُنظر:4(

 .2/184الكتاب  )  يُنظر:5(

 .268لغة طيِّئ وأثرها يف العربية  )  يُنظر:6(
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  اظِ لفَ األَ  ةُ اللَ دَ   :عُ ابِ الرَّ  ثُ حَ بْ المَ 
ى لَــون عَ غويُّــّص اللُّ ي نَــتِــالَّ  ،مهِ تِ غَــلُ اّصــة بِ اظ الخَ َفــلْ األَ  :لُغَةِ أَْهــِل الَمِديَنــةِ في  اظِ لفَ األَ  ةِ اللَ دِ  ةِ اسَ رَ دِ بِ  ادُ رَ المُ 

  .األلفاظـ  في بعضِ  دَ رَ ـ كما وَ  م أيًضاهِ يرِ غَ لِ  ةً وبَ سُ نْ مَ  ونُ كُ تَ  دْ قَ وَ  ،مُ ها لهَ تِ بَ سْ نِ 
  .بحقل داللي واحد المرتبطة دالليًااأللفاظ  رِ صْ حَ ب ةُ اسَ رَ وتقوم الدِّ 

  :اتِ ودَ جُ وْ ى المَ لَ عَ  ةُ الَ الدَّ  اظُ فَ لْ األَ  :لُ وْ األَ  بُ لَ طْ المَ 
  :ةُ يَّ الحَ  اتُ ودَ جُ وْ أوالً ـ المَ 

  ):هُ اتُ فَ صِ وَ  هُ اؤُ ضَ عْ أَ ( انُ سَ نْ أ ـ اإلِ 
  :اةُ وَ الشَّ 
ن أَْهــِل ِمــ الُجــرَ  عتُ مِ َســ(( :ةَ يــدَ بَ و عُ بُــأَ  الَ قَــ ،ىوَ ا َشــهــمعُ جَ وَ  أسِ الــرَّ  ةُ دَ لْ جِ  :ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ةِ غَ في لُ  اةُ وَ الشَّ 
  .)1( ))يأسِ رَ  ةُ لدَ أي جِ  ،ياتِ وَ شَ  تْ رَّ عَ شَ قْ ا :ولُ قُ يَـ الَمِدينَةِ 
  .)2( ))اةُ وَ شَ  :لها يُقالُ  سِ أْ الرَّ  ةُ دَ لْ جِ وَ (( :اءُ الفرَّ  الَ قَ  ،ىحَ صْ الفُ  ةِ غَ ك في اللُ لِ ذَ ي كَ هِ وَ 

  :ِفيالُمْختَ 
  .)3(لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ و في هُ وَ  ،ىوتَ المَ  انفَ كْ أَ  هِ اجِ رَ خْ تِ السْ  اشُ بَّ النَّ  :يفِ تَ خْ المُ 
  .)4( ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ ها ألَ تَ بَ سْ ا نِ رَ ذكُ ولم يَ ي فِ تَ خْ ى المُ نَ عْ مَ  يّ رِ هَ زْ يد واألَ بَ و عُ أبُ  رَ كَ ذَ وَ 

  :وطُ فُ الذَّ 
ــ رَ َكــذَ   -  وطٌ فُ لــذَ  إنــك: قــال برَُجــلٍ  يـُــْزرِيَ  أنْ  أَحــُدهم أرادَ  إذا ةِ الَمِديـَْنــ لَ ْهــأَ  ابــن عّبــاد أنَّ  بُ احِ الصَّ
  .)5( َضعِيفٌ  أي :-  بالذال

                                                 
 .5/1911والصحاح  ،2/269جماز القرآن )  1(

 .14/447واللسان  ،11/303التهذيب  :ويُنظر ،3/185معاين القرآن )  2(

 . 5/161احملكم  :)  يُنظر3(

 .243/ 7والتهذيب  ،6/133املخصص  :)  يُنظر4(

 .9/151احمليط )  5(
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    .دون نسبة )1( ))الضَّعيف: كصبورٍ  ،والذَّفُوطُ (( :وفي القاموس
  :يمُ عِ الزَّ 
 وزَعاَمــةً، ازَْعًمــ أَزُْعــمُ  بــه زََعْمــتُ  :ولُ ُقــتَـ  ،يــلِ فِ الكَ  ىلَــعَ  قُ طلَــيُ  بِ رَ الَعــ دَ ْنــعِ  يمَ عِ الــزَّ  أنَّ  ةِ غَ اللُّ  لُ هْ أَ  رَ كَ ذَ 
  .)2(ين ذِ يل واألَ مِ ير والحَ بِ الصَّ  ثلُ مِ  كَفْلتُ  أي

 بي نَ آمَ  نمَ لِ  ـ يلمِ الحَ  يمُ عِ والزَّ  ـ يمٌ عِ زَ  ناأَ (( : هِ ولِ قَ  بَ قِ عَ  )3(ه يحِ حِ ان في صَ وأورد ابن حبّ 
 وأسلم بي آمن لمن زعيم وأنا ،ةِ نَّ الجَ  طِ سَ وَ  في يتٍ بَ وَ  ،ةِ نَّ الجَ  ضِ بَ رَ  في يتٍ بَ بَـ  رَ اجَ هَ وَ  ،مَ َل◌َ سْ أَ وَ 

 ،الجنة غرف أعلى في وبيت ،الجنة وسط في وبيت ،الجنة ربض في ببيت اهللا سبيل في وجاهد
 :ثم قال ))يموت أن شاء حيث يموت ،مهربا الشر من وال ،مطلبا للخير يدع لم ذلك فعل فمن
  . العراق أهل :لغة والكفيل ،صرم أهل :لغة والحميل ،المدينة أهل :لغة الزعيم

وهو من أوعية العلم في الحديث  ،لُغَِة أَْهِل الَمِدينَةِ بِ  اصٌّ خَ  يمِ عِ الزَّ  فظَ لَ  أنَّ يرى بَ  انَ بَّ حِ  فابنُ 
  .واللغة وغيرها

  :اتوجَ نُ غْ المَ 
 :الُعــُربُ  وقيــل ،زوِجهــا لَــىإِ  المتَحبَِّبــة الَحْســنَاءُ  الَمــرْأَةُ  وهــي عَروب جمعُ  العُُربأّن  ةِ غَ اللُّ  لُ هْ أَ  رَ كَ ذَ 

ــ أّن الُعــُربَ  دُ اِهــجَ مُ  رَ َكــذَ وَ  ،عواشــقال :وقيــل ،الُمغْتَلَِمــات :وقيــل ،الغَِنَجــات ــ نَّ ُه ــِل بِ  التُ كِ الشَّ لُغَــةِ أَْه
  .)4(لُغَِة أَْهِل الَمِدينَِة بِ  اتُ وجَ نُ غْ والمَ  ،َمكَّةَ 

  :بَّاضُ القَ 
 أَبــو ىحكــ، و َقــاِبضٌ  :والوصــف منــه ،ســاكِهإم عــن اْمـتَنَــعَ  :عنه يََدهُ  قَـَبضَ  :يُقال ،اكُ سَ مْ اإلِ  :ضُ بْ القَ 

                                                 
 .667س القامو )  1(

 .4/1576والصحاح   ،3/742الغريب املصنف  :)  يُنظر2(

  .4619ح   479/ 10 )3(

 .3/337وتاج العروس  ،2/220التهذيب  :)  يُنظر4(
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  .)1( َشيءٍ  كلَّ  يجَمعُ  الذي فيأَْهِل الَمِدينَِة  لُغَةُ  )قبَّاض(وذكر أّن  ،قـَبَّاضٌ  :الوصف المازِنِيّ  عُثمانَ 
  :الُمكاِلب

وفــي االشــتقاق نســبها ألهــل  ،اُمكالِبًــ الجريء يسّمون ةِ ينَ دِ المَ  لَ هْ أَ  أنَّ  في الجمهرة ابن دريد رَ كَ ذَ 
  .)2(الحجاز 
 دِ زْ مــن األَ  ةِ يَنــدِ المَ  لَ ْهــوال ضــير فــي نســبتها للــيمن ألّن أَ  ،)3(ه أّن اللفــظ يمــاني يدَ ِســ ابــنُ  ذََكــرَ  و

  ها.مِ عجَ ن مُ ة فهي مِ يّ نِ مَ اليَ 
  :ونانُ الكَ 
 في اثْــنَْين بَـْينَ  الداِخلُ  :-  وَمّكةَ  الَمِدينةِ  لأه دَ ِعن -  نُ لكانُو وا(( :)4( بِ احِ في المحيط للصَّ  اءَ جَ 

  .))بالُمْصطَلى اتَشبِيهً  الثَِّقيلُ  هو: وقيل. فيه يُْدِخاله لم ِسرٍّ 
  :ب ـ الحيوان

  :ةُ أَ كَ الحُ 
الُحَكــى  عُ مْ ة الُحَكأة والجَ اءَ ظَ العِ  ونَ مُّ سَ يُ  ةِ ينَ دِ المَ  لَ هْ أَ  نَّ ي أَ عِ مَ صْ ن األَ عَ  القْ ي نَـ الِ القَ  يّ لِ و عَ بُ أَ  رَ كَ ذَ 

  .)5( ورٌ صُ قْ مَ 
ــمَ  لُ ْهــأَ : يُّ عِ مَ ْصــاألَ  الَ قَــ :ماتِ َحــ وبُــأَ  الَ قَــ(( :يبِ ذِ ْهــي الـتَّ فِ وَ   يــعُ مِ الجَ وَ . أةَ الُحَكــ اءَةالِعظَــ ونَ مُّ َســيُ  ةَ كَّ
  .)6( ))ورٌ صُ قْ مَ  ى،الُحكَ 

                                                 
 .18/506تاج العروس  :)  يُنظر1(

 .22، واالشتقاق 376/ 1اجلمهرة  :)  يُنظر2(

 .1/724واللسان  ،7/36احملكم  :)  يُنظر3(

)4  (6/144. 

 .213املقصور واملمدود  :نظر)  يُ 5(

 .5/85التهذيب )  6(
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ة فــي ، وال مشــاحّ (أهــل المدينــة)وعنــد القــالي  )أهــل مكــة( :)1( رِ ادِ َصــن المَ ِمــ يرٍ ثِ كَ وَ  الـتَّْهِذيبِ ي فِ فَ 
    .ذلك فقد تكون لغة ألهل الحجاز عامّة

  .)2( أكبرُ  أنَّه إال أبـَْرصَ  َسامّ  ِخلَْقةِ  على ةٌ بَّ يـِّ ُدوَ  :والعظاءة
  :اءُ غَ الِ البَ 
بالفارســية  )ايهــابَ ( برَّ َعــو مُ ُهــوَ  ،اءغَ الِ بَ   :اة ونحوهاارع الشَّ كَ ون أَ ة يُسمُّ ينَ دِ المَ  لَ هْ نَّ أَ يد أَ رَ دُ  نُ ابْ  رَ كَ ذَ 

)3(.  
ب ال يتفــق مــع رَّ َعــاللفــظ المُ  ألنَّ  ؛ل (بايهــا)ْصــاألَ  م إلى عدم اطمئنانــه بــأنَّ عبد الرحي ف أشار د.و 

  .)4(ففيه الم وغين ليستا في األصل  ،أصله في حروفه
    .)5( ))هذا التعريب غريب(( :يّ يدِ بَ الزُّ  الَ قَ وَ 
  :ـ الموجودات غير الحيّة ثانيًا

  :يّ عِ بَ أ ـ الطَّ 
  ):لُ خْ النَّ (ت اوعَ رُ زْ ـ المَ 1
  :ةلُمَ األُبْـ 

    .أُبلُم :والجمع )أُبـْلُمة(    ةِ لَ خْ النَّ  وصَ ون خُ يُسمُّ  )ةينَ دِ المَ  لَ هْ أَ (ج رَ زْ والخَ  سَ وْ م أّن األَ اتِ و حَ بُ أَ  رَ كَ ذَ 
  .)6(لُمة أُبْـ  ):وهي شجر الدوم(ة لَ الُمقْ  وصَ سّمي خُ يُ  ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  يرُ وغَ 

                                                 
 .1/59، ولسان العرب 1/417النهاية يف غريب احلديث  :)  يُنظر1(

 .15/71واللسان  ،3/93التهذيب  :)  يُنظر2(

 .498أدب الكاتب  :ويُنظر ،3/1323اجلمهرة  ) 3(

 .163املعرب بتحقيق د.ف. عبد الرحيم  :)  يُنظر4(

 .22/448 تاج العروس )  5(

 .4/1523والصحاح  ،99كتاب النخل   :)  يُنظر6(



  يُّ لِ الرَُّحيْ  َمانَ َسلْ  نُ بْ  مَّدُ حَ د. مُ  -  اللَُّغِويِّ  ِتَجاجِ ِفي َعْصِر االحْ  ُة َأْهِل اْلَمِديَنةِ لُغَ 

 - 484 -

  :اضيَ البَـ 

 لُ قابِـــيُ  رِ ْمـــن التَّ ِمــوَ  لِ ْخـــالنَّ  نِمـــ وعٌ وهـــو نَــ(: الـــدَّقَل عنـــد أَْهـــِل الَمِدينَــةِ  اضَ يَــأّن البَـ أبـــو حـــاتم  ذََكــرَ 
  .)1()ةَ وَ جْ العَ 

  :ءزْ الجَ 
  .)2(امِ الطَّعَ  نعَ  هِ بِ  مهِ ئِ ْجتِزاال بذلك هَسمَّو  ،أَْهِل الَمِدينَةِ  عند للرُّطَبِ  اسمٌ  الَجْزءُ 

   .)3( ))َجْزءٍ  اعِ نَ قَ بِ  تِيَ أُ   هُ أَنَّ (( الحديث في دَ رَ قد وَ و 
 ونَ مَّ سُ يُ  ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ألنَّ  بٍ طَ رُ  قُ بَ طَ  هِ بِ  ادَ أرَ  )ءزْ اع جَ نَ قَ إنه أتي بِ ( :قول أنس(( :يقول ابن حبَّان

  .)4( ))ءزْ ب الجَ طَ اع والرُّ نَ القَ  قَ بَ الطَّ 
  .ـ )5( ـ كما وصفه الحاكم يث وغيرهادِ والحَ  ةِ غَ واللُّ  قهِ بَّان من أوعية العلم في الفِ حِ  وابنُ 
وهــذا  ،المدينــة لِ ْهــأَ◌َ  نــدَ عِ  الرُّطَــبء زْ الَجــ أَنَّ  زََعــمو  ،ءزْ َجــ :هكــذا قــال الــراوي(( :يُّ ابِ طَّــالخَ  الَ قَــ

  .الِقثَّاء ِصغار وهو اءِ بالرَّ  َجْرو بِقناعِ  المحفوظثم ذكر أّن  ،)6( ))به وال أعتمده قُ ثِ شيءٌ ال أَ 
  .)7())رُطَبٌ  عَلَيْهِ  بِِقنَاعٍ   اهللاِ  رَُسولُ  أُتِيَ (( :ى وهيخرَ أُ  ايةٌ وَ رِ  يّ ذِ مِ ر ن التَّ نُ في سُ  اءَ وقد جَ 

ـــ رحمــه اهللا ـ فــي   الخطــابيّ  ذََكــرَ ال كمــا  ،بطَــالرُّ  هِ بِــ وأّن المــرادَ  )زءالَجــ(وايــة تؤكــد روايــة وهــذه الرِّ 
ون تُــمُ  بِ تُــيــه فــي كُ لَ ر عَ ثُــعْ أَ  ملَــفَـ  ،وقد بحثت عّما ذكر الخطابي مــن أنَّــه هــو المحفــوظ ،عدم وثوقه بها

                                                 
 .81كتاب النخل   :)  يُنظر1(

 .3/228والفائق يف غريب احلديث واألثر  ،1/548غريب احلديث للخطايب  :)  يُنظر2(

 .475ح  2/222صحيح ابن حبان )  3(

 .2/222صحيح ابن حبان )  4(

 .16/94سري أعالم النبالء  :يُنظر)  5(

 .1/548ريب احلديث غ)  6(

 .3119ح  5/275سنن الرتمذي )  7(
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فــي نصــوص لــم يــرد مفــردًا  )ورْ َجــ(فوجــدت أنَّ لفــظ  ،فــي األحاديــث )ورْ َجــ( وقد تتبعــت لفــظَ  ،يثِ دِ الحَ 
  .)1( )جرو قِثّاء(بل مضافًا للِقثَّاء  ،الحديث النبويّ 

   ).ءزْ جَ (وبناءً على ما سبق تترجح الرواية 
  :ةلَ قْـ رَ 
وفــي  ،ةانَــدَ يْ عَ  :ة أهــل نجــدغَ وفي لُ  ،ةلَ قْـ رَ بِلُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ  ةيلَ وِ الطَّ  ةِ لَ خْ للنَّ  يقال في المخصص أنّه رَ كَ ذَ 

  .)2( انوَ ة وجمعها عَ انَ وَ عَ  :لغة أهل عمان
  :السُّخَّل

 ةِ غَــو فــي لُ ُهــوَ  ،سُّــخَّلال :اهُ وَ دُّ نـَــشــتَ ي ال يَ ذِ الَّــ رَ ْمــمُّون التَّ َســة يُ ينَــدِ المَ  لَ ْهــاء أّن أَ ن الفــرَّ يــد َعــبَ و عُ أبُــ رَ كَ ذَ 
  .)3(  الشِّيصُ  :مهِ رِ يْ غَ 

  :ىدَ السّ 
ــ اًحــلَ بَـ  يرَ ِصــإذا تَعقَّــد الطَّْلــع حتــى يَ ذكــر األزهــري أنّــه  ــ الُ يُـَق ــ :ةِ يَنــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ َغــلُ بِ  هُ َل ــ ،َدىالسَّ اء دَ والسَّ

، وذُِكــَر أنَّ اللفظــان )5(أَْهــِل الَمِديَنــةِ  لَُغــةُ وبالقصــر  ةِ اَمــمَ اليَ أَْهِل  لُغَةُ وذكر ثعلب أنَّ السََّداء بالمد  ،)4(ممدود
  .)6(بمعنى البلح األخضر بَِشَمارِيِخه لغةٌ يمانية 

       .ةيّ نِ مَ يَ  ولٍ صُ ن أُ مِ أَْهِل الَمِدينَةِ   ألنَّ غالبَ  واردٌ لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ إلى  نِ مَ اليَ  ةِ غَ وانتقال اللفظين من لُ 
  .)7( ةخَ مَ ئ واحدتها رِ يِّ بلغة ط خُ مَ الرِّ و  ،ابُ يَ السَّ  :ىرَ ي القُ ادِ وَ  لِ هْ أَ  ةِ غَ لُ بِ  حِ لَ ويُقال للبَـ 

                                                 
 .5413ح  12/236و صحيح ابن حبان  ،1كتاب اللباس ح   652املوطأ  :يُنظر)  1(

 .2/743، واجلمهرة  79كتاب النخل والكرم لألصمعي   :يُنظر،و 11/111املخصص )  2(

 .4/1412والصحاح  ،7/80والتهذيب  ،2/485يُنظر: الغريب املصنف )  3(
 . 30/ 13 )سدي(التهذيب  :)  يُنظر4(

 .483/ 2جمالس ثعلب  :)  يُنظر5(

 ).سدا(اللسان  :)  يُنظر6(

 .13/68و(سيب)  ،7/165 )رمخ(التهذيب  :)  يُنظر7(
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  :رُ قْ الصَ 
  .)1(رقْ الصَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  ةِ ينَ دِ المَ  لِ هْ أَ  ندَ عِ  سَ بْ الدِّ  م أنَّ اتِ و حَ بُ أَ  رَ كَ ذَ 

  :يقُ الصِّ 
ــ  ،)2( كعَِنــب ِصــيَقٌ  :معــهج لالنّْخــ قْلــبِ  فــي يكــون الــذي األْحَمــر :ةِ يَنــالَمدِ  لِ ْهــأَ  َغــةِ لُ  فــي يقُ الصِّ

  .)3(ي رِ التِّبْ  :بِ رَ العَ  ندَ تُسّمى عِ  ةِ لَ خْ النَّ  بِ لْ في قَـ  ونُ ي تكُ تِ الَّ  ةَ رَ مْ ّن الحُ ي أَ انِ ستَ جِ م السَّ اتِ و حَ أبُ  رَ كَ ذَ وَ 
  :رثَ الكَ 
 رٍ َمــفــي ثَ  عَ طْــقَ ال (( ومنــه الحــديث: ،)4( ارِ َصــنْ األَ  المِ فــي َكــ لْخــار النَّ مَّــر جُ ثَــالكَ  يــد أنّ بَ و عُ ر أبُــكَ ذَ 
    .)6(َشْحُمها  :وُجمَّار النَّْخل ،)5( ))رثَ وال كَ 

  :ةينَ اللِّ 
  .)7(لِ قَ الدَّ  انُ وَ لْ أَ  ةِ ينَ الَمدِ  لِ هْ أَ  دَ نْ ة عِ نَ يّن اللِّ م أَ اتِ و حَ أبُ  رَ كَ ذَ 
 اللِّــين :الــدَّقَل ةِ رَ ْصــالبَ  لُ ْهــأَ  ّميهَســيُ  يذِ الَّــ لَ ْخــالنَّ  ونَ مُّ َســيُ  ينــةِ دِ المَ  وأهــلُ (( :)8( ةِ رَ َهــمْ فــي الجَ  اءَ َجــوَ 
  .))ولُونة لِينة واحدها واللُّونة،

  .)9( لِينَة هُ تَ دَ احِ اَن وَ وَ لْ األَ◌َ  ةِ ينَ دِ المَ  لُ هْ يه أَ◌َ مِّ سَ تُ ـ ةَ وَ جْ العَ وَ  ما خال البَـرْنِيَّ ـ ه لُّ كُ   لُ خْ النَّ  :وقيل
                                                 

 .2/743، واجلمهرة 2/483، والغريب املصنف 82كتاب النخل   :)  يُنظر1(

 .26/44وتاج العروس  ،2/182اجليم  :)  يُنظر2(

 .98كتاب النخل   :نظر)  يُ 3(

 . 1/173غريب احلديث  :)  يُنظر4(

 .598 )ختريج حممد فؤاد عبد الباقي(احلديث يف املوطأ )  5(

 .368القاموس  :يُنظر)  6(

 .81كتاب النخل   :)  يُنظر7(

)8  (2/674. 

 .214، واملصباح املنري 13/394،واللسان 4/279النهاية  :)  يُنظر9(
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  :الطِّبيِّخ
  .)1( ةِ ينَ الَمدِ  لِ هْ أَ  لىها إِ بَ سَ نَ ّطّ◌ِ◌يخ وَ ي البِّ فِ  ةٌ غَ ّن الطِّبيِّخ لُ أَ  يّ رِ شَ خْ مَ الزَّ  رَ كَ ذَ 

  :ةُ يَّ افِ رَ غْ الجُ  اظُ فَ لْ األَ وَ  ارُ جَ حْ ـ األَ 2

  :وقاوُ الزَّ 
  .)3(ةِ يّ ادِ العَ  ارةِ رَ الحَ  ةِ جَ رَ دَ  في لائِ سَ  يّ زِ لِ فِ  رٌ صُ نْ عُ  :بقُ ئْ الزِّ وَ  ،)2( وقاوُ الزَّ  ئبقَ الزِّ  ونَ مُّ سَ يُ  ةِ ينَ دِ المَ  لُ هْ أَ 
 لُ ْهــأَ م ُهــم ـ وَ نهُ ِمــوَ  ،ةزَ مْ رّبــه بــالهَ عَ ن يُـ م َمــنهُ ِمــفَ  ،ةيّ ِســارِ بالفَ  ،هيــوَ زِ  :هُ لُ ْصــأَ وَ  ،)4(ّرب عَ مُ  سيٌّ ارِ فَ  وَالزِّئْبقُ  

ن إلــى اوَ ّيــروا َهــا غَ َمــوق كَ اوُ إلــى زَ  وهُ يّـرُ مّ غَ ثُ  ،قاوَ زَ  حَ بَ صْ ق ثمّ أَ وَ يْـ زِ  :هُ لُ صْ أَ  انَ كَ فَ  ،رّبه بالواوعَ ن يُـ ـ مَ  ةِ ينَ دِ المَ 
  .)5(اوون هَ 

  :وققُ خْ اللُّ 
 وفــي الجبــل فــرجمُن فــي فيهــا ُكســورٌ  ِهــيَ وَ  ،ِطــوال ُحَفــرٌ ي هِ وَ  ،ضِ رْ األَ  يفِ  َشقٌّ  :مِّ بالضَّ  اللُّْخقوقُ 

 فيحِفــرُ  يْجــري والمــاءُ  وُحَفــرٌ  أْجــرافٌ  لــه المــاءِ  َمســيلُ  :ووصــفه ابــن شــميل بأنّــه ،)6( الُمتَـَفِقــرّة األرض
  .)7( لَخاقيقُ  :وجمعُه ،اأجرافً  له تَرى حتّى النّهر كَهيْئة األرضَ 
  .)1(وقِ قُ خْ في األُ  ـ ينةِ دِ المَ  لُ هْ أَ  هابِ  مُ لّ كَ يتَ ـ  بِ رَ العَ  ضِ عْ بَـ لِ  ةٌ غَ لُ  وقَ قُ خْ ّن اللُّ ى أَ لَ عَ  يُّ رِ هَ زْ ّص األَ نَ وَ 

                                                 
 .7/298وتاج العروس  ،383الغة (طبخ) أساس الب :يُنظر)  1(

 .9/187والتهذيب  ،5/191العني  :)  يُنظر2(

 .346املعجم الوسيط  :)  يُنظر3(

 .76واأللفاظ الفارسية  ،309واملعجم الذهيب  ،346املعّرب للجواليقي  :)  يُنظر4(

 .347املعرب للجواليقي بشرح الدكتور ف. عبد الرحيم  :)  يُنظر5(

 .6/287 )خقق(والتهذيب  ،4/131العني (خقق)  :يُنظر)  6(

 .7/19 )خلق(التهذيب  :)  يُنظر7(
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  ):نّعُمصَ (ّي عِ بَ طَ  يرَ ب ـ غَ 
  :العُْقر

ــأَ  ذََكــَر الجــوهرّي أنَّ وَ  ،وهــو َمَحلّــة القــوم ،عُْقــر الــدار: أصــلُها ــدِ المَ  لَ ْه ــطقُ نْ يَـ  ةيَن ــ مِّ َضــبِ  هُ وَن  ،نِ يْ الَع
  .)3(از جَ الحِ  لِ هْ ألَ  غةٌ لُ مَّ الضّ أنَّ أَبُو عُبَيٍد  ذََكرَ و  ،)2(ها حِ تْ فَ م بِ هُ يرَ غَ وَ 

  :يبُ الِبِ◌◌ِ 
  .)4( رِ الَمطَ  ماءُ  منه يَْخُرجُ  يذِ الَّ  الَحَجرُ  وهو الِمرْبَِد؛ ثَـْعَلبُ : ةِ ينَ الَمدِ  لِ هْ أَ  غَةِ لُ في  بُ البِي
  .)5( ضِ وْ الحَ  في وِ لْ الدَّ  نمِ  غَ رِ فْ أُ  إذا الماء نهُ مِ  بُّ صَ نْ يَـ  يذِ الَّ  بُ عَ ثْـ المِ  :والبِيبَةُ أيًضا يبُ البِ وَ 

    :وهابُ التّ      
ـــغَـــفـــظ بلُ واللَّ  ،)6( اعَتـــالمَ  فيـــه زرَ ْحـــيُ  يذِ الَّـــ وقندُ الّصـــ :وتُ ابُ التَّـــ  ةِ غَـــوفـــي لُ  ،يش وعاّمـــة العـــربرَ ة قـُ

  .)7(وه ابُ التَّ  :يقولون )الَمِدينَةِ  ْهلِ أَ (ار صَ نْ األَ 
  :دبَ الِمرْ 

 لُ ْهــيــه أَ لَ عَ  قُ ِلــويُطْ  ،الِمرْبــد :رْمــالتَّ  يــهِ لَ عَ  يَُجفَّــفُ  يذِ ي الّــو تَ ْســمُ ال مكــانالى َلــعَ  ينــةِ دِ المَ  لُ ْهــأَ  قُ ِلــطْ يُ 
  .)8(ـ ـ أيًضا )ينرِ الجَ ( :سّمونهيُ  الَمِدينَةِ  أَْهلَ ّن أَ  يدٍ بَ و عُ بُ أَ  رَ كَ ذَ ، وَ حطَ الِمسْ  دٍ جْ نَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  
 .6/287 )خقق(التهذيب  :)  يُنظر1(

 .2/648الصحاح  :)  يُنظر2(

 .1/261الغريب املصنف  :)  يُنظر3(

 .10/447احمليط  :)  يُنظر4(

 . 241االشتقاق  :)  يُنظر5(

 .1/81وسيط واملعجم ال ،اللسان (تبت) :)  يُنظر6(

 .13/480واللسان (تبه)  ،1/80الصحاح (توب)  :)  يُنظر7(

 . 1/297واجلمهرة  ،1/421و  1/173غريب احلديث أليب عبيد  :)  يُنظر8(
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  :بهَ ذْ المَ 
يُقــال لهــذا  بِ رَ الَعــ دَ ْنــوعِ  ،)1(ألنّه يـُـذَهب إليــه ؛المتوضأ وموضع الغائط الَمِدينَةِ  أَْهلِ الَمْذَهب عند 

  .)2(اض حَ رْ والمِ  ،والُحشّ  ،والمبرز ،ءالالخَ  :الموضع
  .)3( بهَ ذْ الحاجة أبعد في المَ  كان إذا أرادَ    ولَ سُ ن الترمذي أّن الرَّ نَ وفي سُ 

  :ةيقَ لِ الفَ 
 وهــي الخبــز فَِلــقُ  فيهــا دُ رَ ثْـــويُـ  خطــبَ تُ  رٌ دْ ِقــ هــي قيــل و ،ةُ يَقــلِ الفَ  :يُســّمونها امٍ َعــطَ  ةُ قَــرَ مَ  الَمِديَنــةِ  ْهــلِ ألَ 
  .)4( ِكَسرهُ 

  :اسرَ هْ المِ 
 اسِ رَ ْهــبمِ  بّهُشــ ،منــه يتوّضــأ، و المــاء فيــه يَُصــبُّ  نقــورمَ  مســتطيل حجــر الَمِديَنــةِ  أَْهــلِ  دَ ْنــعِ  اسُ رَ ْهــالمِ 

  .)6()الُجرن(ى لفظ حَ صْ لمعنى في الفُ على هذا ا قُ لَ طْ يُ وَ  ،)5(بّ الحَ 
  .)7( الَحبّ  وفيه به يُـْهَرسُ  الَهاُوونُ  وهو ،قأي الدَّ  الَهْرسِ  آلَةُ  :بِ رَ العَ  دَ نْ عِ  اسُ رَ هْ والمِ 

                                                 
 .  2/321غريب احلديث أليب عبيد  :)  يُنظر1(

 .6/143التهذيب  :)  يُنظر2(

 . 20ح  1/31احلديث يف سنن الرتمذي )  3(

 .10/309، واللسان 472/ 3ية النها :)  يُنظر4(

 .6/13واملخصص  ،3/1325اجلمهرة  :)  يُنظر5(

 .13/87واللسان  ،3/1325اجلمهرة  :)  يُنظر6(

 .2/724اجلمهرة  :)  يُنظر7(
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  :السُ البَ 
 :هِعــلبائِ  الُ َقــويُـ  ،وجمعــه بـُلُــس ،االًســبَ  )1()رعَ ن َشــِمــ اءُ َســكِ و  وُهــ( الِمْســحَ  ونمَّ َســيُ  ةِ ينَــدِ المَ  لُ ْهــأَ 

  .هِ رِ صْ به إلى عَ  ونَ كلمُ يتُ  الَمِدينَةِ  أَْهلَ يد أن رَ دُ  ر ابنُ كَ وقد ذَ  ،)2(معّرب فارسيّ  وهو ،الَبالَّسُ 

  :اثِ دَ حْ ى األَ لَ عَ  الةُ الدَّ  اظُ فَ لْ األَ  :يانِ الثَّ  بُ لَ طْ المَ 
  :ىازَ جَ تَ يَـ 
 ،ي علــى فــالنينِــى دَ ازَ َجــتَ يقولــون: أمــرت فالنــا يَـ  الَمِديَنــةِ  أَْهــلُ  :قولــه األَْصــَمِعيّ عــن أَبُو عُبَيــٍد  لَ قَ نَـ 
  .)3(يتقاضاه :أي

  .)4(الَمِدينَةِ  أَْهلِ ب اصًّاوليس خ ،عامةً عّده العلماء من اللغة الفصحى  يّ عِ مَ صْ ره األَ كَ وما ذَ 
  :َجْعَدر
وذََكــَر أَنَّ َســَبَب تَســِميَتَـُهم يـَْرِجــعُ إِلــى  ،لَجَعــاِدرةاألَْوِس َمــن يَُســمُّون با ابُن دُرَيد أنَّ ِمــن قـَبَائِــل ذََكرَ 

  .)5( تئْ شِ  ثُ يْ ْب حَ هَ أي اذْ ، نٌ فأنَت آمِ  َجْعِدْر َحْيُث ِشْئت :قَالُوا لَهُ  رَُجلٌ  َورَُهمَكانُوا إذَا َجاأَنـَُّهم  
  :ةلَ اقَـ حَ المُ 

 أو النصف أو الثلث فتعطيه هايزرع اأرضً  رجالً  تُعطي أن :رةبالمخاأبو عمرو الشيباني أّن ذََكَر 
 قدر على فله البذر من معه األرض صاحب جَ رَ خْ أَ  فإنْ  عنه، نُهي وقد األرض، تُخرج مما ذلك غير
  .)6( ةِ ينَ الَمدِ  لِ هْ أَ  غَةِ لُ بِ  ة،لَ اقَـ الُمحَ  وهي حالٌل، وهو أخرج، ما

                                                 
 .اللسان (مسح) :)  يُنظر1(

 .6/30، واللسان 2/771، والصحاح 1/340اجلمهرة  :)  يُنظر2(

 .1/43غريب احلديث )  3(

 .5/1838والصحاح  ،11/99التهذيب  :)  يُنظر4(

 .437االشتقاق  :)  يُنظر5(

 .1/231اجليم  :)  يُنظر6(
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 كَ لِــذَ  نِمــ لِّ قَ أوَ  ،والربع الثلث على ارعةزَ المُ  :هانْ مِ  ،َمعَانٍ  ةَ دّ عِ  ةِ لَ اقَـ حَ في تفسير المُ  ةِ غَ اللُّ  أهلُ  ذََكرَ وقد 
  .)1(نة معيّ  ةٍ غَ لُ لِ  فظَ اللَّ  ولم ينسبوا ،رثَ كْ أَ وَ 

  :مَّكَ رَ 
  .)2(بالطَّير إليه شيرن أن وهو والشاهين، والبازي الصقر رمَّكت :يقولون الَمِدينَةِ  أَْهلَ  الشيباني أنّ  رَ كَ ذَ 

  :)ار (إصالح وصناعةفَ العَ 
ـــرَ  ـــو عبيـــد أّن أ ذََك ـــلَ ب ـــةِ  أَْه ـــالعَ  فـــي انَّـــكُ  :يقولـــون الَمِديَن ـــ لِ ْخـــالنَّ  الحِ ْصـــإِ  إذا كـــانوا فـــي  ،ارَف  رِ بَ تَـ ؤْ الُم

  .)3(هِ يحِ قِ لْ تَـ وَ 
 ثــم ىقَ ْســيُ  ثــم حملُهــا ينــتِفضَ  لــئال ىقَ سْ يُ  ال ايومً  أَربعين يقْ السَّ  بعد لُ خْ النَّ  كيُــتْرَ  أَن :بِ رَ العَ  ندَ عِ  ارُ فَ العَ 

  .)4( يُسَقى ثم يَـْعَطشَ  أَن إِلى كرَ تْـ يُـ 
  :قـَْوقل
والَقوقَلــة: التَّغلُغــل فــي  ،لاِقــوَ القَ  مُهــَقــل، واســمه َغــْنم. وَ بنــو قـَوْ الَخـْـزرَِج  ابــُن دُرَيــد أنَّ ِمــن قَـبَائِــل ذََكــرَ 

ِقــل فــي هــذا قـَوْ  :إذا أتــاه إنســاٌن يَْســَتجيُر بــه قــال لــه انَ َكــ أنـَّـهَو َســَبَب التَّســِميَةِ  ،)5( الشــيء والــدُّخوُل فيــه
  .)6( ارْتَقِ  :الَجبِل وقد أِمْنَت أَي

    :اهقَ نْـ تِ االسْ 
  .)7())اهقَ تِنْـ االسْ  :امهَ فْ تِ االسْ  مُّونسَ يُ  الَمِدينَةِ  أَْهلَ  أنَّ  وبـَلَغنا(( :في المقاييسقال ابن فارس 

                                                 
 .1/416والنهاية  ، 4/32التهذيب  :)  يُنظر1(

 .1/310اجليم  :)  يُنظر2(

 .79ص  )ضمن كتاب البلغة يف شذور اللغة(وكتاب النخل لألصمعي  ،2/486الغريب املصنف  :)  يُنظر3(

 .4/589واللسان  ،2/212هذيب الت :)  يُنظر4(

 .456االشتقاق  :)  يُنظر5(

 . 1049القاموس احمليط  :)  يُنظر6(

 .464/ 5مقاييس اللغة )  7(
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  خاتمةال
التــي  ةِ اَســرَ الدِّ  هــذهِ  امِ َمــتْ إِ  نْ ِمــ هِ ا َمــنَّ بِــمَ  ىلَ عَ   هُ رُ كُ شْ أَ ات، وَ حَ الِ الصَّ  تمُّ تَ  هِ تِ عمَ نِ ي بِ ذِ هللا الَّ  دُ مْ فالحَ 

 أَْهــلِ  ةِ َغــة لُ لَ بيــان ِصــوَ  ،اوتحلــيال وتفســيرً  ،افً ْصــوَ وَ  ادً ْصــرَ  ،ةِ يَنــدِ المَ  لِ ْهــأَ  ةِ َغــلُ ن ايــا ِمــقَ بَـ وَ  اتٍ رَ ذَ َشــ تلَــناوَ تَ 
  :ى الوجه اآلتيلَ نها نتائج عَ مِ  تُ صخلَ تَ اسْ  ،مّما أثمر فوائد جّمة ىرَ خْ ة األُ يّ بِ رَ العَ  اتِ غَ باللُّ  الَمِدينَةِ 

وكــان  ،تمازجــت وأثـَّــَرت بعضــها فــي بعــض وتـَـأَثـََّرتنــت ِمــن ِعــّدةِ بِيئــاٍت وَّ تَكَ  ةِ ينَــالَمدِ  لِ ْهــأَ  ـ أنَّ بِيَئــةَ 
ة تتصــف فــي ينَــدِ المَ  لِ ْهــين أَ لة بَــداوَ تَ مُ  اتغَ ها لُ لّ جت كُ تَ ، أنْـ ألهل المدينة صالت وروابط ببيئات أخرى

    .ات أخرىغَ ن لُ مِ  رَ اهِ وَ ظَ كما أنّنا نجد فيها   ،ة لغة أهل الحجازعمومها بصف
 اتِ غَــم تتصــف بخصــائص لُ هُ تَـ غَ لُ  أنَّ ن لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ مِ  دَ رَ رات مّما وَ ذَ شَ راسة ـ ظهر من ِخالل دِ 

  :هالِ مَ جْ ي مُ فِ  ازِ جَ الحِ 
ـــدِ المَ  لِ ْهـــأمثلـــة تســـهيل الهمـــزة المنســـوبة ألَ ف ـــؤَ ة تُـ يَن ُـــغَ ره اللُّ َكـــا ذَ د مـــكِّ ـــوي ـــســـهِ التَّ  نَّ ن أَ ون ِم ن يل ِم

  .ولغات الحجازصائص لغتهم خَ 
إال مــا  ،عــن أْهــِل المدينــة تمثــل ظــاهرة اإلبــدال فــي لغــات الحجــازوأمثلة اإلبدال والتعاقب الواردة 

 ،مــن اإلبــدال النــادر والشــاذوه دّ حيــث َعــإبدال الواو المفتوحة فــي أول الكلمــة همــزة من العلماء  ذكره
  .لُغَةِ أَْهِل الَمِدينَةِ وقد ورد في 

  غيرها من لغات الحجاز فيما ورد منها. لُغَةُ أَْهِل الَمِدينَةِ وفي ظاهرة القلب تشارك 
تُشارك لغات الحجاز في أغلــب الظــواهر كظــاهرة  لُغَةَ أَْهِل الَمِدينَةِ وفي المستوى الصرفي رأينا أنَّ 

 لَُغــةُ أَْهــِل الَمِديَنــةِ واختّصــت  ،وظــاهرة التصــغير ،هــل المدينــةوما ورد من جمع منســوٍب أل ،فعل وأفعل
أو (يفِعــل)  ،بكســر العــين يــأتي علــى (يفَعــل) بفــتح العــين )فِعــل(مضــارع  أنَّ مــن الصــرفيون  هذكــر  بمــا

وقــد  ،بضــمها )يفُعــل(بكســرها فــي أفعــال محصــورة، وقــد جــاء المضــارع فــي لغــة أهــل المدينــة علــى 
  .لُغَِة أَْهِل الَمِدينَةِ د كونه ظاهرة في كِّ ؤَ دة تُـ دّ عَ تَـ مُ  وردت له أمثلةٌ 
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العــرب فــي ضــبط العلــم المفــرد التــابع لمنــادى  أكثــرَ  المدينــةِ  أهــلُ  يخــالفُ  وفــي مجــال التراكيــب
 ،ووجــه النحويــون ذلــك بأنـّـه بــدل ،المدينــة يبنونــه علــى الضــم لُ ْهــأَ وَ  ،فأكثر العرب على نصــبه ،مضاف

  .المنادى المستقل وبدل المنادى يعامل معاملة
 لِ ْهــأَ  مِ َجــعْ بمُ الخــاّص  لِ ْخــوفــي مجــال دالالت األلفــاظ نلحــظ كثــرة المفــردات فــي حقــل النَّ ـــ 

  .عٍ ْر زَ وَ  لٍ خْ نَ  لُ هْ وذلك أنّهم أَ  ،ةينَ دِ المَ 
ــمَ  لِ ْهــأَ  ةِ غَــمــع لُ لَُغــةِ أَْهــِل الَمِديَنــةِ ق اتفــونلحــظ اـ   ،الكــانون :فــي بعــض المفــردات كمــا رأينــا فــي ةَ كَّ

  .وغيرهاالحكأة و 
  .وهابُ وت والتَّ ابُ وقد تختلف كما رأينا في التَّ 

 ،ورْ ورأى أّن صـــوابه الَجـــ ،طـــابيالـــذي خطّـــأه الخ )ءزْ الَجـــ(تصـــويب لفـــظ اســـة رَ ومـــن نتـــائج الدِّ ــــ 
    .برواية أخرى للحديث يبَ صوِ التَّ  اسةرَ ت الدِّ دكَّ أَ وَ 
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  المصادر والمراجعفهرس 
 ،حققه محمد الدالي ،بن مسلم بن قتيبة الدينوري ألبي محمد عبد اهللا ،أدب الكاتب .1

 .م1999هـ / 1420 ،2ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
، 1دار صادر، بيروت، ط ،لجار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،أساس البالغة .2

 .م1992هـ / 1412
مصر،  تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ،االشتقاق، لمحمد بن الحسن بن دُريد .3

   .3ط
شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السالم هارون،  ،إصالح المنطق، البن السّكيت .4

  .، د.ت4دار المعارف، ط
  .د.ت ،د. كمال محمد بشر، مكتبة الشباب ،األصوات العربيّة .5
 .م1999 ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصريّة ،د. إبراهيم أنيس ،األصوات اللغويّة .6
 ،3ط ،بيروت ،تحقيق د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب ،جعفر النحاسألبي  ،إعراب القرآن .7

  .م1988هـ /1409
، 1ألبي القاسم علي بن جعفر السعدي ابن القطّاع، عالم الكتب، بيروت، ط ،األفعال .8

  .م1983هـ / 1403
، 2ط ،بيروت ،دار الحديث ،تحقيق عبد الجواد األصمعي ،ألبي علي القاليّ  ،األمالي .9

   .ـه1404
طبع  ،م1978ـه / 1398 ،2ط ،دار الفكر ،ألبي حيّان األندلسي ،حر المحيطالب .10

 .ـه1328 ،بالتصوير عن طبعة موالي السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب
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شيخو اليسوعي، دار الكتب .نشر الدكتور أوغست هفنر واألب ل ،البلغة في شذور اللغة .11
  .م2006هـ/ 1427 ،1العلمية، ط

، عبد الرزّاق الحسيني،أبو الفيض القاموس، محّمد بن محّمد بنتاج العروس من جواهر  .12
  .الناشر دار الهداية ،تحقيق مجموعة من المحققين ،الملّقب بمرتضى  الزَّبيدي

 ،تحقيق د. حسن هنداوي ،ألبي حيّان األندلسي ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .13
 هـ  1422 :5ج ،1ط ،دمشق ،دار القلم

المجلس األعلى  ،تحقيق محمد بدوي المختون ،ح وشرحه البن درستويهتصحيح الفصي .14
  م 1998هـ /1419 ،القاهرة ،للشؤون اإلسالمية بمصر

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق غانم قّدوري حمد ،البن الجزري ،التمهيد في علم التجويد .15
  .م2001هـ /1421 ،1ط

علّق عليها عمر َسالمي وعبد الكريم  ،تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري .16
  .م2001هـ/1421 ،1ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،حامد

تحقيق  ،الجامع الصحيحـ  وهو سنن الترمذي ـ، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة .17
  .وشرح أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، د.ت

 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،دلسيالبن حزم األن ،جمهرة أنساب العرب .18
 .م1983هـ/1403

جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دُريد، حّققه وقّدم له د. رمزي منير البعلبّكي،  .19
 .م1987، 1دار العلم للماليين، بيروت، ط

  .م1972هـ/1392،دمشق ،للسمهودي ،خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى .20
 م 1976 ،القاهرة ،عالم الكتب ،د. أحمد مختار عمر ،غويدراسة الصوت الل .21
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 ،، دراسة وجمع وتحقيق وشرح حسن محمد باجودةيوان عبد اهللا بن رواحة األنصاريد .22
  .م1972 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة التراث

سّر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق د. حسن هنداوي، دار  .23
 .م1985هـ / 1405، 1القلم، دمشق، ط

مؤسسة  ،تحقيق نخبة من العلماء بإشراف شعيب األرناؤوط ،للذهبي ،سير أعالم النبالء .24
  .م1981هـ/1401، 1ط ،الرسالة

منشورات  ،تحقيق مصطفى السقا وصاحبيه ،ألبي محمد عبد الملك بن هشام ،السيرة النبويّة .25
  .د.ت ،مؤسسة علوم القرآن

، 1عبدالرحمن السيّد وزميله، دار هجر بالقاهرة، ط حقيق د.، تشرح التسهيل، البن مالك .26
  .ـه1410

 ،جامعة أم القرى ،تحقيق د. سلوى محمد عرب ،البن خروف ،شرح جمل الزجاجي .27
   .ـه1419

مع شرح شواهده  ،شرح شافية ابن الحاجب، لرضّي الدين محمد بن الحسن االستراباذي .28
ومحمد محي الدين عبد الحميد،  للبغدادي، حّققهما محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف،

  .م1975هـ / 1395 ،دار الكتب العلمية
  .عالم الكتب، بيروت، د.ت ،شرح المفّصل، للشيخ موفق الدين بن يعيش .29
 ،المكتبة العربية، حلب ،فخر الدين قباوة .تحقيق د ،البن يعيش ،شرح الملوكي في التصريف .30

  .ـه1393 ،1ط
وبه حواشي ابن بري ،ريإلسماعيل بن حّماد بن الجوه، )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  .31

  .م1999هـ / 1419، 1ط، بيروت، إحياء التراث العربيدار  ،وكتاب الوشاح للتادلي
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مؤسسة  ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب األرنؤوط ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان .32
 م.1993هـ/ 1414، 2ط ،بيروت ،الرسالة

 ،مطبعة المدني ،تحقيق محمود شاكر ،محمد بن سالم الجمحي ،طبقات فحول الشعراء .33
 .م1974القاهرة، 

 ،شرحه وضبطه أحمد أمين وإبراهيم األبياري وعبد السالم هارون  ،البن عبد ربه ،ـ العقد الفريد .34
  .م1991هـ/1411 ،1ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي

ـه / 1419 ،1ط ،بيروت ،، عالم الكتبعلم األصوات اللغويّة، د. مناف مهدي محّمد .35
  .م1998

 .د. ت ،ود السعران، دار النهضة العربية، بيروت، د. محمعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي .36
صححه الشيخ محمد الطيب  ،للشيخ أحمد العباسي ،عمدة األخبار في مدينة المختار .37

 .د.ت ،المدينة المنورة ،توزيع المكتبة العلمية ،األنصاري، وضبطه الشيخ حمد الجاسر
تحقيق د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرّائي، منشورات  ،للخليل بن أحمد ،العين .38

  .م1988/  1408بيروت  ،1ط ،مؤّسسة األعلمي للمطبوعات
هـ / 1406، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،غريب الحديث، ألبي عُبيد القاسم بن سالّم .39

  .م1986
 .م1977هـ / 1397 ،بغداد ،عبد اهللا الجبوري، تحقيق د. غريب الحديث، البن قتيبة .40
منشورات مركز البحث العلمي  ،تحقيق عبد الكريم العزباوي ،للخطابي ،غريب الحديث .41

 هـ.1422 ،بجامعة أم القرى، مّكة المكرمة
نشر  ،الغريب المصّنف، ألبي عبيد القاسم بن سالّم، تحقيق د. محمد المختار العبيدي .42

، 2ط  ،القاهرة ،ط دار مصر للطباعة ،اآلداب والفنون ودار سحنونالمجمع التونسي للعلوم و 
 .م1996هـ/ 1416
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لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق علي البجاوي  ،الفائق في غريب الحديث واألثر .43
 .2ط ،لبنان ،دار المعرفة ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم

هـ/ 1408 ،3ط ،اهرةالق ،مكتبة الخانجي ،د. رمضان عبد التواب ،فصول في فقه العربية .44
 .م1987

  .م4،1987ط ،بيروت ،دار العلم للماليين ،د. إبراهيم السامرائي ،فقه اللغة المقارن .45
  .م1992 ،8ط ،مكتبة األنجلو المصريّة ،د. إبراهيم أنيس ،في اللهجات العربية .46
 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ديلفيروزآبامجد الدين محمد بن يعقوب االقاموس المحيط، ل .47

  .م2005هـ / 1426، 8ط
 ،مكتبة الخانجي ،د. عبد الصبور شاهين ،القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث .48

  .د.ت ،القاهرة
 ،معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى ،د. مصطفى سالم ،وظواهرها اللغويّة قراءات للنبي  .49

  .ـه1420 ،مركز بحوث اللغة العربية وآدابها
تحقيق د.  ،للغة العربية من الدخيل، لمحمد األمين بن فضل المحبيقصد السبيل فيما في ا .50

  .م1994هـ / 1415، 1عثمان الصيني، مكتبة التوبة، الرياض، ط
ـه / 1408، 3تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ،الكتاب، لسيبويه .51

 .م1988
 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،رائيحققه د. إبراهيم السام ،ألبي حاتم السجستاني ،النخلكتاب  .52

  .م1985هـ / 1405، 1ط
 ،ألبي محمد مكي بن أبي طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .53

  .م1981هـ/ 1401 ،2ط ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق د. محيي الدين رمضان
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 كنـز الُحّفاظ في كتاب تهذيب األلفاظ، ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق السّكيت، هّذبه .54
اإلمام أبو زكريا التبريزي، ضبطه وجمع رواياته لويس شيخو اليسوعي، الفاروق الحديثة للطباعة 

  .والنشر، القاهرة
 .م1990هـ / 1410، بيروت، 1ط،دار صادر ،لسان العرب، البن منظور .55
  ،إعداد ماجد بن عمر القرني ،رسالة ماجستير ،اللغات في الكتاب لسيبويه المستوى النحوي  .56

 .ـه1424 ،الجامعة اإلسالميّة بالمدينة النبويّة ،لغة العربيّةكلية ال
 .م1980 ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،تّمام حّسان ،اللغة بين المعيارية والوصفية .57
 ،دمشق ،دار العصماء ،لغة طيئ وأثرها في العربيّة، د.عبدالفتاح محمد .58

 م. 2009هـ/1،1429ط
  .ـه1418 ،1الدوليّة، الرياض، ط لغة قريش، لمختار الغوث، دار المعراج .59
 .م1969 ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،د. عبد الرحمن أيوب ،اللغة والتطور .60
  .ـه1986 ،ترجمة عبد الرحمن أيوب، جامعة الكويت ،لرابين ،اللهجات العربية الغربية القديمة .61
 ،طرابلس ،ار العربية للكتاب، الداللهجات العربية في التراث، د. أحمد علم الدين الجندي .62

 .م1983
ات العربية في القراءات القرآنية، د. عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، االسكندريّة، اللهج .63

  م 1995
  م.2002 ،1دار الفجر، ط ،د. محّمد خان ،اللهجات العربية والقراءات القرآنية .64
 ،مطبوعات جامعة أم القرى ،مصالحة آل غني ،وبنية اات في الكتاب لسيبويه أصواتً اللهج .65

 .ـه1405 ،جدة ،دار المدني ،1ط
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، 1ط ،منشورات نادي جازان األدبي ،لهجة أزد السراة في عصر االحتجاج، جمعان الغامدي .66
 .م2005هـ/1426

    .م1997هـ / 1418 ،1ط ،د. موسى مصطفى العبيدان ،لهجة بني كالب .67
 .م1978 ،بغداد ،اضل المطلبيد. غالب ف ،لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة .68
 .م1989 ،1ط ،دار الشؤون الثقافية العامة ،علي ناصر غالب ،لهجة قبيلة أسد .69
عارضه بأصوله وعلّق عليه د. محمد سزكين، مكتبة الخانجي،  ،آن، ألبي عُبيدةمجاز القر  .70

  .د.ت
 شرح وتحقيق عبد السالم هارون، ،مجالس ثعلب، ألبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب .71

  .، د.ت5دار المعارف بمصر، ط
المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات واإليضاح عنها، ألبي الفتح عثمان بن جنّي، تحقيق  .72

علي النجدي ناصف، ود. عبد الحليم النّجار، ود. عبد الفتاح شلبي، دار سزكين للطباعة 
  .م1986هـ / 1406، 2والنشر، ط

تحقيق عبد الستار أحمد  ،بن إسماعيل بن سيده المحكم والمحيط األعظم في اللغة، لعلي .73
  .م1958هـ / 1377، 1فرّاج وجماعة، شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط

تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم  ،المحيط في اللغة، للصاحب إسماعيل بن عبّاد .74
  .م1994هـ / 1414، 1الكتب، بيروت، ط

ة المتنبي، ، مكتبالبن خالويه، تحقيق برجشستر مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، .75
  . القاهرة، د.ت

لتراث العربي، بيروت، ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار إحياء االمخّصص، البن سيده .76
  .لبنان، د.ت
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حه شرح وضبطه وصحّ  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرحمن جالل الدين السيوطي .77
  .، د.ت3ه، دار التراث، القاهرة، طاورفيق محمد أحمد جمال المولى

 ،تحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف الشــيخ شــعيب األرنــؤوط ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .78
  .م1999هـ/ 1419 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

  .م1987مكتبة لبنان، بيروت،  ،المصباح المنير، ألحمد محمد الفيّومي .79
 ،دار الفكر المعاصر ببيروت ،د. عبد العزيز الصيغ ،يةالمصطلح الصوتي في الدراسات العرب .80

   .م2000هـ / 1421 ،1ط ،ودار الفكر بدمشق
ه، الدار المصرية يتحقيق محمد علي ورفيق ،الفرّاء معاني القرآن، ألبي زكريا يحيى بن زياد .81

 .للتأليف والترجمة، د.ت
  .م1969 ،1ط ،بيروت ،دار العلم للماليين ،لمحمد التونجي ،المعجم الذهبي .82
المعجم المفّصل في شواهد النحو الشعرية، إعداد د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  .83

  .م1993هـ / 1413، 1بيروت، ط
كتبة اإلسالمية للطباعة والنشر، المعجم الوسيط، قام بإخراجه مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الم .84

 .د.ت .ستانبول، تركياإ
الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل،  معجم مقاييس اللغة، ألبي .85

  .م1991هـ / 1411، 1بيروت، ط
تحقيق د. ف.  ،المعّرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم، ألبي منصور الجواليقي .86

  .م1990هـ / 1410، 1عبد الرحيم، دار القلم، ط
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عــه محّمــد خليــل عيتــاني، دار ضــبطه وراج ،للراغــب األصــفهاني ،المفــردات فــي غريــب القــرآن .87
  .م1999هـ / 1420 ،2ط ،بيروت ،المعرفة

نشر المجلس األعلى  ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،ألبي العبّاس المبرد ،المقتضب .88
  .م1994هـ / 1415 ،مصر ،للشؤون اإلسالميّة

مكتبة  ،تحقيق د. أحمد عبد المجيد هريدي ،ألبي علي القالي ،المقصور والممدود .89
 .م1999هـ / 1419 ،1ط ،القاهرة ،نجيالخا

 ،دار الفكر العربي ،أحمد إبراهيم الشريف، د.مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول  .90
 .م2003هـ / 1424

المنتخب من غريب كالم العرب، ألبي الحسن علي بن الحسن الهنائي، المعروف بكراع  .91
معهد البحوث العلمية وإحياء تحقيق د. محمد بن أحمد العَُمري، من منشورات  ،النمل

  .م1989هـ / 1409، 1التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، ط
المنصف، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جنّي لكتاب (التصريف) ألبي عثمان المازني،  .92

تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمين، نشر وزارة المعارف العمومية، إدارة إحياء التراث 
  .م1960هـ / 1379، 1القديم، ط

 ،للدكتور عبد الصبور شاهين )،رؤية جديدة في الصرف العربي(المنهج الصوتي للبنية العربية  .93
 .ـه1400 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

تحقيق د. محمد سالم محيسن  مكتبة  ،البن الجزري ،النشر في القراءات العشر .94
   .د.ت،القاهرة

تحقيق طاهر أحمد الزاوي،  ،األثير الجزريالنهاية في غريب الحديث واألثر، لإلمام ابن  .95
  .د.ت ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،ومحمود محمد الطناحي

  م.1967هـ/2،1387النوادر في اللغة، ألبي زيد األنصاري، دار الكتاب العربي، ط .96
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