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  واالستعمال حويالت بين التقعيد النّ

  * ناصر إبراهيم النعيمي
  

  صـلخم
وطبيعة  ، وفي مدخولها،كيفية الوقف عليهاحركة تائها، و وبيان ،"الت"يسعى هذا البحث إلى الكشف عن حقيقة 

 .عملها، وتتبع استعمالها عند القدماء والمحدثين
صورة قائمة بنفسها وليست وليدة أو ناقصة،  ماني االستحالي، وهيحرف يفيد النفي الز) الت(أن  وخلص البحث إلى

  . االستخدام غالبا أما في االستعمال فقليلة .ة، ومدخولها ال قيد عليهملاعوأنه يوقف عليها بالتاء، وأنها غير 

  .الت، حقيقة الت، عملها، معناها، استعمالها :الكلمات الدالة

  
  تعمالبين التقعيد النحوي واالس) الت( 

  
البتّة، سواء ) الت(لم يتّفق النّحاة في أي أمر من أمور 

في حقيقتها، أو في عملها، أو مدخولها، أو كيفية الوقف 
  .عليها، ليس هذا فحسب بل في رسمها أيضا

كلمة يتيمة في القرآن الكريم جاءت في قوله ) الت(و
حين  كَم أهلكنا من قَبلهم من قَرنٍ فَنادوا والتَ": تعالى
، أما في الحديث الشّريف فلم )3: سورة ص، اآلية" (مناصٍ

أما في الشّعر الجاهلي فقد وردت في موضعين . تستخدم بتاتا
ل في قول الشّاعر، األفْوه األوديق، 54( اثنين فقط، األو 

 - ألنّه كان غليظ الشّفتين، ظاهر األسنان ؛لقّب باألفوه - )هـ
  :فقال

  نَا أكْنافَهم   تَرك النّاسُ  لَ
      رارغنِ الفي تَولّوا التَ لَمو.  

وهو  - )ق،هـ 72(والموضع اآلخر عند المرقّش األكبر
بن سعد بن مالك بن قيس من بني بكر، ) وقيل عمرو(عوف

  :حيثُ قال -وهو عم المرقّش األصغر
  التَ هنّا وليتَني طَرفُ الزجـ

  رونِـجِ وأهلي بالشّأم ذات القُ  
أما عند الشّعراء المخضرمين فوردت عند شاعرين اثنين 

، )هـ7(في ثالثة مواضع، األول عند الشّاعر األعشى الكبير 
 - لقّب باألعشى لضعف بصره -وهو أحد أصحاب المعلقات 

  :حيث يقول

  التَ هنّا ذكرى جبيرةَ أو من
  .جاء منها بطائف األهواِل             

 -)هـ20(و، عمرو بن شأس األسديوالشّاعر اآلخر وه
حيثُ  -عده الجمحي في الطّبقة العاشرة من فُحول الشّعراء

  :يقوُل
بح لَيلى التَ حينا  تَذكّر  

  .وأمسى الشّيب قَد قَطع القَرينا  
  :وقاَل

  تَذكّرتُ لَيلى التَ حين ادكارها
  وقَد خُني األصالب ضّل بِتَضالل

الكَلمة من الكلمات النّادرة في اللسانِ  والمالحظُ أن هذه
  :العربي، ولمزيد من التوضيح نقف عند المحطات اآلتية

  
  :حقيقة الت

  :إلى أربعة مذاهب) الت(اختلف النحويون في حقيقة 
) الت(مذهب جمهور النحويين الذي يرى أن : األول
ا ، وهذه التاء اختلف في أمره)1()التاء(النافية و) ال: (كلمتان

ثَمت، : فمنهم من ذهب إلى أنها تاء التأنيث كما زيدت في
لتأنيث اللفظة، التي وجب تحركها للتخلص من التقاء  ؛وربت

لم تأت ) التاء(، وذهب بعضهم إلى أن زيادة )2(الساكنين
عالّمة، : لتأنيث الكلمة وإنما جاءت للمبالغة في النفي كما في

) اله: (نحو) هاء(هي ) تال(إن التاء في : وقيل )3(ونسابة
  .)4(اإلضافة، وهو قول الكسائي) تاء(تحولت إلى 

كلمة واحدة وأنها فعل ) الت(فيرى أن  المذهب الثانيأما 
  :)5(واختلفوا في معناها على قولين. ماضٍ

: من قوله تعالى )6(نقص أو صرف، أو ظلم : األول بمعنى
أي ال ينقصكم،  ،)14 :لحجراتا" (لَا يلتْكُم من َأعماِلكُم شَيًئا"

العلوم جامعة اللغة العربية وآدابها، كلية  الدراسات اللغوية،قسم * 
، وتاريخ 12/11/2009تاريخ استالم البحث . اإلسالمية العالمية

 . 15/1/2011قبوله 
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الت : وال يظلمكم، وال يصرف عنكم من الجزاء شيئا؛ فإنه يقال
 - ، وذكر الطبري)7(وقد قرئ بهما. ألت يألت: يليت، كما يقال

جامع البيان عن تأويل آي  محمد بن جرير الطبري صاحب
بغير " من أعمالكم ال يلتْكم"وقراءة قراء األمصار : "- القرآن

ال "ألف، سوى أبي عمرو بن العالء فإنه قرأ ذلك  همزة وال
وما ألتناهم من عملهم " بألف اعتبارا منه في ذلك بقوله "يألتْكم

يألت، وأما : ألت، قال:فمن قال). 21: الطور" (من شيء
 - وذكر البيضاوي. )8("اآلخرون فإنهم جعلوا ذلك من الت يليت

  .)9(لغة غطفان هو" األلت"أن  - أبو الفتح عبد اهللا بن محمد
، على )الياء(بكسر  )ليس(والمعنى اآلخر، وهو بمعنى 

 قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدلت ) الياء(اعتبار أن
: ، كراهة أن تلتبس بحرف التمني، كما قالوا)تاء(السين 

وذكر  )10(.في ناس، فقلبت ياؤها ألفا، وأبدلت سينها تاء" نات"
، وقال صاحب كتاب الجنى )11(أهل اليمن أن هذه اللغة لغة

إن مما يقوي : -بدر الدين أبو محمد حسن المرادي  -الداني
إن اسمها مضمر : مقولة سيبويه -أي بمعنى ليس - هذا الرأي

، جاء في )12("إال في األفعال -أي اسمها -فيها، وال يضمر
) ما(ويقصد  -وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس:" الكتاب

إذ كان معناها كمعناها، كما شبهوا بها  -املة عمل ليسالع
في بعض المواضع، وذلك مع الحين خاصة، ال تكون  )الت(

ألنه  ؛الت إال مع الحين، تضمر فيها مرفوعها وتنصب الحين
ولم تستعمل إال  -يقصد ليس  –ولم تَمكّن تَمكُّنها . مفعول به

صورة ، وكان ممن ذهب إلى أن الت )13("مضمرا فيها
عمايرة الذي الدكتور إسماعيل ) ليس(متقدمة من صور 

 -ويقصد –ال أستبعد أن تؤول هذه األدوات الثالث : "يقول
أيس بالسين أو الفعل السامي : إلى الفعل -الت وليس وليت

بالتاء على تبادل بين السين والتاء، ألنهما صوتان ) أيت(
 )14(."ناتالناس وال: صفيريان يتبادالن أحيانا، كما قيل

أنها فيذهب إلى ) الت(وأما المذهب الثالث في حقيقة 
) التاء(النافية فقط وهو حرف قائم بنفسه، وأن ) ال(تتكون من 

ليست لها بل هي زائدة في أول الحين، وهذا مذهب أبي عبيد 
 ، وابن الطّراوة)15(القاسم بن سالم

وهذا هو المشهور  ،)16(
فقد  - قد انفرد بهذا الرأي و - أما صاحب الخزانة،. عنهما

نسب هذا المذهب إلى األموي، وهو أبو محمد عبد اهللا ابن 
أما بالنسبة لألدلة . ولم يذكر أدلته أو حججه )17(سعيد الكوفي

 )18(:التي ذكرت على لسان أبي عبيد وتداولتها المصنفات فهي
عثمان رضي  -إن ذلك موجود في مصحف اإلمام  .1

  .مناص تحينوال : فكتبت) حين(متصلة بـ -اهللا عنه
وأوان، واآلن،  حين،:إن العرب تزيد التاء في أول .2

 :)19()هـ130(كقول أبي وجزة السعدي 

العاطفون عاطٍف تَحين نما م  
  والمطعمون زمان أين المطْعمِ             

بيد الطّائي20()هـ41(وقول أبي ز(:  
  تأوانٍطَلبوا صلحنَا وال 

  بنا أن ليس حين أوانفأج                
زائدة في أول ) التاء(أن  -وقد نسب ابن قتيبة هذه اآللية 

يين جاء في تأويل مشكل القرآن، إلى بعض البغداد - )الحين(
 ، وفي أول"حين"التاء تزاد في أول : البغداديينقال بعض "
 تحين،: ثم تبتدئ فتقول" ال"، وإنّما هي "اآلن"وفي أول " أوان"

تحين من غير أن : الدليل على هذا أنهم يقولونو. تالن
  .)21()"ال(يتقدمها 

عن عثمان بن عفان حديث ابن عمر عندما سأله رجل -3
تآلن إلى (اذهب بها : ، فذكر مناقبه ثم قال-رضي اهللا عنه -

 :)22()هـ82(، ونحو هذا قول جميل بثينة )صاحبك
  نولي قبل يوم بيني جمانا

  تالنامت وصلينا كما زع        
  :ويمكن مناقشة هذه األدلة واالحتجاجات على النّحو اآلتي

إن كثيراً من األلفاظ قد وقعت في مصحف اإلمام  .1
وأما قول أبي عبيد :قال الزمخشري. مخالفة للهجاء القياسي

في " حين"بأن التاء داخلة على حين فال وجه له،واستشهاده بـ
أشياء خارجة  اإلمام ال مثبت به؛ فكم وقعت في المصحف

  .)23(عن قياس الخط
إن المصاحف القديمة التي تلقتها األمة بالقبول قد  .2

 .رسمت التاء فيها منفصلة عن حين
حين، وأوان، : إذا كانت العرب ال تزيد التاء إال في .3
  :)24(فكيف يفسر قول الشاعر كما يقول أبو عبيد. واآلن

  نَدم البغاةُ والتَ ساعةَ منْدمِ
 لبغْي مرتع مبتغيه وخيموا       

فهو بذلك ) الت(إن التاء من حق : فإذا قال أبو عبيد
فهو ) ساعة(يخالف مذهبه المتقدم، وإذا كانت التاء من حق 

  .بذلك يخالف ما قرره
إن األبيات التي استشهد بها أبو عبيد، وكذلك قصة  .4

إذا دخل الدليل : ابن عمر، لها روايات متعددة، وكما يقال
وال يترجح أحدها إال بمرجح . االحتمال سقط به االستدالل

عديخارجي، فقول أبي وجزة الس: 
فونالعاط ٍف تَحينعاط نما م  

 والمطعمون زمان أين المطعمِ             
  :يروى بروايات متعددة نحو

  العاطفون تَحين ما من عاطٍف
  .والمسبغون يدا إذا ما أنْعموا    
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: العاطفون والت ما من عاطف، وكذلك يروى: ويروى
العاطفون حين ما من : العاطفون والت حين، وكذلك يروى

، )25(العاطفونه حين من عاطف: عاطف، ورواية رابعة
" إنما هو: "األعرابي معلقا على هذا البيتوقال ابن 
فإذا " حين ما من عاطف"ثم تبتدئ فتقول  بالهاء،" العاطفونه

وصلينا كما " تاء، وكذلك قوله" الهاء"وصلته صارت 
  .)26("زعمته

  :)27(ويؤنس بصحة هذا قول الراجز، وهو أبو النّجم
  واهللا أنْجاك بِكفّي مسلمت

  من بعدما وبعدما وبعدمتْ      
  صار نُفوس القَومِ عند الغلصمت

  وكادت الحرةُ أن تدعى أمتْ    
لوقف مجرى الوصل، وهذا من باب ما يعرف بإجراء ا

على أن من العرب من يجري الوقف :" يقول ابن يعيش
وهي لغة فاشية  هذا طلحت،: مجرى الوصل فيقول في الوقف

، وقد نسبها أحمد علم الدين الجندي )28("حكاها أبو الخطاب
  .)29(هذه اللغة إلى طيئ وحمير

العاطفون تحين ما من (ومن جميل ما قيل في تخريج 
له الدكتور رمضان عبد التواب الذي ذهب إلى أن ما قا) عاطف
معتمدا  ؛حتى حين: ، أي)حتى(هي من بقايا ) التاء في حين(هذه

إذ من المقرر أن األلفاظ تبلى ).بِلَى األلفاظ(في ذلك على مبدأ 
) حتى(وتتآكل كما تتآكل األوراق، ويضرب لذلك مثاال كلمة 

طول بالك : (، نحو)تا(التي أصبحت في نطق أهل سوريا اليوم 
، وقد روى هذا التطور )30("حتى أحكي لك"بمعنى ) تا أحكيلك
الجواليقي أبو منصور بن محمد : في القديم) حتى(في كلمة 

ومن كالمهم :"، يقول عن عوام عصره)هـ 539نة المتوفى س(
 .)31("حتى ألقاك: جئت تا ألقاك، يريدون: المحال الغث

 :ن قول جميل بثينةأما ما استشهد به أبو عبيد م

  نولي قَبَل يوم بيني جمانا 
  تالناوصلينا كَما زعمت         

) التاء(فقد انتقده الطّبري، وأنكر عليه تأويل الكلمة بدخول 
؛ وإنما أراد الشّاعر بقوله إن ذلك غلط: ، فقال)اآلن(على 

. وصلينا كما زعمت أنت اآلن": وصلينا كما زعمت تالنا"
النون من " زعمت"الهمزة من أنت، فلقيت التاء من قطت فأس

ثم " من أنت" التاء"أنت، وهي ساكنة، فسقطت من اللفظ، وبقيت 
" تالن"فصارت الكلمة في اللفظ كهيئة " اآلن"حذفت الهمزة من 

  .)32(.أنت" ألنها تاء" اآلن"قيقة منفصلة من والتاء الثانية على الح
فقد  ؛لتي استشهد بها أبو عبيدأما بالنسبة لقصة ابن عمر ا

، جاء )فآلن(المستشهد بها، بالفاء نحو ) تآلن(ذكرت كلمة 
 قال:" -المسمى معالم التنزيل -في تفسير البغوي اذهب : ثم

  .)33("إلى أصحابك، يريد اآلن فآلن بها
مركبة، وهي ) الت(فيذهب إلى أن  أما المذهب الرابع
  :على وجهين منفردين

معا،على  "التَ حين ": ، نحو)حين(مركبة مع األول أنها 
توهم أن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة وهذا ما ذكره الطبري 

 :ونسبه إلى أهل اللغة فقال -في حدود اطالعي -وانفرد به 
مفتوحتان كأنهما ) والتَ حين: (وقال أهل اللغة:"قال الطبري
  .)34("كلمة واحدة

معا، وهذا ما انفرد به  "ال أيث": ، نحو)أيث(واآلخر مع 
ولم ينسبه  -في حدود اطالعي - الدكتور إبراهيم السامرائي

إلى أحد، وإنما هو اجتهاده الشخصي، دون أن يذكر الدليل، 
ّ  "ال أيث" -والحديث عن الت –وربما كانت : "فقال ، ثم

  .)35( "الت" استفادت من النحت فصارت
سألة حقيقة ومن خالل استعراض ما تقدم يتبين لنا أن م

غير محسومة فهناك اختالف واسع بين العلماء نمثله ) الت(
  :بالكشاف اآلتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حقيقة الت

 :آلمة مرآبة إّما
).الَت حيَن: (مع حين، نحو -1
 .ال أيث: ، نحو)أيث(مع  -2

  

) ال(آلمة تتكون من 
  فقط 

فعل ماض: آلمة واحدة آلمتان 
 بمعنى

 نقص ليس
 التاء ال

تاء  
 التأنيث

تاء  
 المبالغة

 تاء
  الهاء  
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بين العلماء، أالّ تحمل الكلمة ) الت(مع تأزم حقيقة  وأرى
على غير ما وضعت له في القرآن بأنها صورة قائمة بنفسها 

  :-في اعتقادي -والعلة في ذلك  ؛هكذا) الت(
كما زيدت في ثُمت وربت ) الت(في  إن زيادة التاء -

  .كما أشير إلى ثُمت، وربت. لم يشر إليه في كتب التراث أبدا
كلها اجتهادات ينقصها ) ليس(بـ ) الت(إن تأويل  -

، وما نظّروا له )36(الدليل القاطع، وفيه تكلف للمناسبة كما قيل
نات في ناس، فهذا قد يندرج في باب اختالف : من قول
 .اللهجات

كلتاهما قد وردتا في القرآن الكريم ) ليس(و) الت( -
بداللة خاصة، وهذا يمنع من أن تكون إحداهما متطورة عن 

 .األخرى
وبين ) ال، والت(بين  -في اعتقادي -ثمة فرق  -

 :، من حيث االختصاص والعمل)ليس(
فهي حرف نفي قد تستخدم لنفي الجنس كله ) ال(أما 

أو لنفي الواحد .  أستاذَ حاضرال: وعندئذ تعمل عمل إن، نحو
 :من الجنس وعندئذ تعمل عمل ليس، أو أن تهمل، نحو

  .أو ال أستاذٌ حاضر. ال أستاذٌ واحد حاضرا
فهي فعل لنفي الحال، أو الماضي، أو المستقبل ) ليس(أماّ 

مع إمكانية التغيير والحدوث، بمعنى أنّها تفيد النفي المتغير، 
فهي من أخوات كان التي تلزم  ؛وعندئذ تعمل عمل كان

 –قد تستعمل هذه األفعال تامة : قال ابن هشام. النقص دائما
: أي مستغنية بمرفوعها، إالّ ثالثة أفعال -يقصد كان وأخواتها

  .)37(فتئ، وزال، وليس: فإنها ألزمت النقص، وهي
فهي حرف لنفي الحال فقط مع االستحالة، فال ) الت(أما 

يير أو العدول، فال فوت لمن ينفى مجال إلمكانية التغ
؛ جاء في معاني القرآن للزجاج في تفسير قوله )الت(بـ

، أي والت حين نداء ينجي، "والت حين مناص: "تعالى
وليس :" وقال الطبري. )38(بمعنى ال منجاة في ذلك الوقت أبدا

ذلك من فرار، وال هرب من العذاب بالتوبة، وقد حقت كلمة 
بوا حين ال تنفعهم التوبة، واستقالوا في غير العذاب عليهم، وتا

وأيا ما : "وقال ابن عاشور، محمد الطاهر. )39("وقت اإلقالة
بلزوم زيادة التاء في آخرها حرفا ) ال(كان فقد صارت 

أما  )40("مستقال خاصا بنفي الزمان فخرجت عن ربت، وثُمت
  .من حيث العمل فسيأتي الحديث الحقا في هذا البحث

  ):الت(كة التاء في حر
الفتح وهو المشهور، وقراءة : : لغات ثالث) الت(في تاء 
والكسر وهي قراءة عيسى بن عمر إذ قرأها  ،)41(الجمهور

والضم وهي قراءة أبي السمال فقرأ . )42(بالكسر على البناء
  .)43(بضم التاء ورفع النون) والتُ حين مناص:(قوله تعالى

ح هي كونها فعال ماضيا أو وحجة الذين قالوا بالفت
وقد كانت حجة . )44()ليس(النقالبها عن ليس،أو لشبهها بـ 

من يقرأ بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين وهو معنى 
  .)45("كجيرِ"وقرئ بالكسر على البناء : " قول الزمخشري

في  –أما حجة من يقرأ بالضم فلم أقف على علة ذكرت 
وأعتقد ّأن الضم جاء من باب . ابفي هذا الب - حدود اطالعي

في حالة الرفع وحركة النون ) الت(المماثلة الصوتية لحركتي 
، فكره أن يخرج من ضم إلى فتح، فأتبع الضم )حين(في 

  .الحمد لُله: بالضم، كقولنا
  .) الت(أمر الوقف على 

على ثالثة ) الت(اختلف القراء في كيفية الوقف على 
  :أقوال
بالتاء، " الت"ن النحويين على يقف الجمهور م .1

  :)46(ودليلهم على ذلك ما ملخصه
من الت يليت فهذا يقطع الخالف " الت"إذا كان جذر  –أ 

تكون من حروف الجذر األصلية ) التاء(في المسألة ألن 
 .والوقف عليه واجب

منقلبة عن ليس،هذا أيضاً دليل يدعم "الت"إذا كانت  -ب
  .بالتاءموقف القائلين بالوقف عليها 

ليست، فالتاء : مشبهة بليس كقولك" الت"إذا كانت  -ج
  .هنا حرف غيـر منقلب عن هاء

الوقف عليها بالتاء ألنها نظيرة التاء في الفعل في  - د
ذهبت وجلست، فتاء الحروف بمنزلة تاء األفعال، ألن : قولك

التاء دخلت على ما ال يعرب، وال هو في طريق األسماء؛ 
  .خصوص باألسماءألن قلب الهاء م

كما ؛)التاء(إن المشهور والمعمول عليه في الوقف  -هـ
اتّباع الخط سنة : هو في الخط إتباعا للمصحف، وكما يقال

  .مؤكدة
بالهاء " الت"يقف الكسائي والمبرد واألخفش على  - 2

جيء بها للتأنيث، والهاء تبدل من تاء ) التاء(وحجتهم أن 
وقد يقال ثُمت : وقال القشيري ،)47(التأنيث في األسماء خاصة 

: فقالوا) هاء(بمعنى ثم، وربت بمعنى رب، فكأنهم زادوا في ال 
سكت فعند ) هاء(ويذهب بعض العلماء إلى أنها . )48(" اله"

  .)49(بالهاء) الت(الوقف عليها تعود إلى أصلها فيوقف على 
، قاله أبو )تحين(واالبتداء بعدها بـ ) ال(الوقف على  -3
القاسم بن سالم، وقاله السخاوي، فورد على لسان  عبيد
تحين (، واالبتداء )وال(الوقف عندي على هذا الحرف : األول
) ال(أنا أستحب الوقف على : وأما اآلخر فقال. )50()مناص

بعد ما شاهدته في مصحف عثمان رضي اهللا عنه، وقد 
وهو كثير ) ال(اذهب تالن، وتحين بدون : سمعناهم يقولون
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  .)51(النثر والنظمفي 
والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور في الوقف عليها 

) الت(فهذا يتّفق مع ما ذهبنا إليه بأن  ؛لقوة عللهم ؛)بالتاء(
كلمة متكاملة قائمة بنفسها، والوقف على ما آخره تاء 

  .مبسوطة يكون بالتاء فقط
  ):الت(معمول 

  :على قولين" الت"اختلف العلماء في معمول 
وهو قول فقط، ) الحين(أنها ال تعمل إال في لفظة : ولاأل

، )52("إالّ مع الحين) الت(ال تكون :"سيبويه جاء في الكتاب
كتمكن  –ويقصد الت –وال تَمكّن في الكالم :"وقال أيضا

وإلى هذا ذهب األخفش  )53("ليس، وإنّما هي مع الحين
  :، قال ابن مالك)54(والزمخشري واألزهري، وابن يعيش

  ما لالتَ في سوى حينٍ عملو
 )55(وحذفُ ذي الرفعِ فَشا والعكس قّل     

وفيما يرادفه من أسماء ) الحين: (أنها تعمل في: واآلخر
ساعة، وأوان، واآلن وهو القول الغالب عند : الزمان مثل

 :ودليلهم على ذلك ما قاله بعض الشعراء منها ،)56(العلماء 
 :قول أبي وجزة السعدي

  بوا صلحنا والت أوانٍ طَلَ
               قاءب حين فأجبنا أن ليس  

نَدم البغاةُ والتَ ساعةَ منْدمِ   والبغْي مرتع : وقول الشاعر
بتغيه وخيمم 

  : )57(وقول شبيب بن جعل التغلبي 
  حنّت نوار والت هنّا حنّت

  وبدا الذّي كانت نوار أجنَّت          
) CD(استعنا بـ ) الت(أو مدخول  ولحسم مسألة معمول

الموسوعة الشعرية، التي تضم ألفين وثالثمائة شاعر لجميع 
من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، ولجميع : العصور

، فإذا )الت(م، وأخذنا نتتبع مدخول 1953البلدان إلى العام 
الفعلية في الموسوعة كاملة ) الت(العدد اإلجمالي لتكرارات 

نون موضعا، أما بالنسبة لمدخولها، أو معمولها تسعة وثما
 :)58(فجاء بصور عديدة يظهرها الكشاف اآلتي

  
 عدد التكرارات التركيب الالتي عدد التكرارات التركيب الالتي

 1 الت حين 37 الت حين
 1 الت مزدجر 5 الت مصطبر

 1 الت أهل العصر 5 الت بما لم تستطعه
 1 الت مقتحم 3 الت هنّا

 1 الت ببعض الحسن 3 ت أوانال
 1 الت مصرخ 1 الت منفسح
 1 الت العال 1 الت لم يغن

 1 الت جدوى 1 الت بعده فيه مطمع
 1 الت محكمات 1 الت قبره

 1 الت وذاهب 1 الت وفائت
 1 الت ساعات 1 الت مندم

 1 الت ساعة 1 الت مفتخر
 1 الت أتي بالترجمان 1 الت أحقر

 1 الت مجتهد 1 الت تأتي للنصح
 1 الت من النور 1 الت المغانم
 1 الت في النجح 1 الت لوم

 1 الت محيد 1 الت حصى علينا
 1 الت سفير 1 الت بال شك
   1 الت قد دنا
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وعليه، فإن:  
ال يختص بأسماء الزمان ) الت(معمول، أو مدخول  -

فقط، وإنما غالبا ما يدخل عليها؛ إذ بلغ عدد المواضع التي 
على أسماء الزمان اثنين وأربعين موضعا ) الت(خلت فيها د

  ).الت(من أصل العدد اإلجمالي لتكرارات 
) حين(ال يختص بكلمة ) الت(معمول، أو مدخول  -

البتة، فليس له هوية ثابتة يوسم بها، وإنما هو أرض مشاع 
؛ إذ بلغ عدد )حين(لكل طالب، وإنما غالبا ما تدخل على 

سبعة وثالثين ) حين(على ) الت(فيها المواضع التي دخلت 
  ).الت(موضعا من أصل العدد اإلجمالي لتكرارات 

  ):الت(عمل  آراء العلماء في
  :إلى أربعة مذاهب) الت(ذهب العلماء في عمل 

ترفع االسم وتنصب ) ليس(أنها تعمل عمل  .1
، لكن اختصت بأنها ال )59(الخبر،وهو مذهب جمهور العلماء

 خبر معاً، إنما يذكر معها أحدهما،يذكر معها االسم وال
وعلق  والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها،

كان ينبغي حذف المرفوع : األزهري على هذا الموقف فقال
ال يجوز البتة؛ ألن مرفوعها محمول على  -أي اسم الت –

ال يحذف، وهذا فرع تصرفوا " ليس"، ومرفوع "ليس" مرفوع 
) الت(، أي تصرفوا في اسم )60("في أصلهفيه ما لم يتصرفوا 

وعلى هذا، فإن قراءة . األم" ليس" ولم يتصرفوا في اسم 
والتَ : "- النّحو ورتّبهأول من هذّب  -عيسى بن عمر الثقفي 

وخبرها محذوف، هي " ليس"على أنه اسم " الحين" برفع" حين
  .األقيس
 ،)61(أنها ال تعمل شيئاً، وهو أحد قولي األخفش .2

في حال " والتَ حين مناصٍ:"عالىوتقدير اآلية عنده في قوله ت
أرى  ال: "، أنها منصوبة بفعل محذوف، أي)حين(نصب 
فمبتدأ وخبره محذوف ) حين(، وعلى قراءة الرفع لـ"حين

 ".وال حين مناص كانت لهم، وكائن لهم: فتقديره
فتنصب االسم وترفع الخبر، " إن"أنها تعمل عمل  .3

): حين مناص(وعندها تكون  ،)62(خر لألخفشوهو قول آ
 .لهم: اسمها، وخبرها محذوف تقديره

أنها تستعمل حرف جر ألسماء الزمان خاصة، وهذا  .4
منسوب إلى بعض نحويي الكوفة دون تحديد، أو لبعض 

 :، نحو قول الشاعر)63(العرب
  طَلَبوا صلحنا والت أوانٍ

 فأجبنا أن ليس حين أوان        
والت حينِ : "قرئ شذوذاً بكسر الحين، نحو ومنه ما

 .)64( "مناص
. ومن العرب من يضيفُ الت فيخفض: "وقال الفراء

  :أنشدوني
  الت ساعة مندمِ"... 

  .)65("وال أحفظ صدره
، "الت"وإذا ما أنعمنا النظر في أقوال العلماء في عمل 

فإني أرى أن العلماء شغلوا أنفسهم بغير شاغل وصرفوا 
، أو )إن(ير طائل، فما المردود من أنها تعمل عمل وقتهم بغ

أو بالخفض كما ذكر، ولم يطرد أي وجه ذكر، ) ليس(عمل 
  .والمعنى المطلوب متحقَّق

 - في اعتقادي–ن األقرب إلى المنقول والمعقول وعليه، فإ
إليه األخفش   هو أنها ال تعمل كما ذهب) الت(في مسألة عمل 

أن يكتفى بالقول بأنها حرف نفي  في أحد قوليه، وأنه ينبغي
وال مذكور " حين"ف إليها غير مضا) الت(فقد جاءت " فقط 

  :وال ما رادفه، في قول األفوه األودي" حين"بعدها 
  تَرك النّاس لنا أكفانَهم

  .وتولوا الت لَم يغن الفرار      
ال تعمل، وإنما هي في البيت ) الت(وهذا يدل على أن

ولو كانت عاملة لم يجز . بحرف هو لمحرف نفي، مؤكدة 
العاملتين ) ال(، و)ما(حذف الجزأين بعدها، كما ال يحذفان بعد

أما ما بعدها من الكلم فمن السهل أن يخرج . )66("عمل ليس
  .وفق حركة ما بعدها، وعندئذ نخرج أنفسنا من دائرة الخالف

 تستعمل حرفاً جاراً" الت"أما بالنسبة إلى ما ذكر من أن 
  :)67(ألسماء الزمان، فقد أجاب الجمهور عن ذلك بما يأتي 

االستغراقية " من"البيت المستشهد به فيه إضمار  .1
  .من رجٍل: والتقدير" أال رجٍل جزاه اهللا خيراً: "كقول العرب

قد يكون بناؤه على السكون ثم كُسر اللتقاء الساكنين  .2
 .ثم نون للضرورة" أمس"كـ 

ال يستشهد به في تقعيد ما قرئ من اآلية شذوذاً  .3
 .القاعدة اللغوية

في باب حروف الجر عند النحاة ) الت(لم تذكر  .4
 .جميعهم

  .في اللسان المعاصر) الت(استعمال 
ينبغي أن نسجل هنا أن ثمة العديد من شعراء ومؤلفي 

في كتاباتهم، ففي ميدان ) الت(العصر الحديث ال يظهرون 
 (CD) للفظة معتمدا على الشعر قمت باستقراء الستعمال هذه ا

الموسوعة الشعرية التي تضم ألفين وثالثمائة شاعر لجميع 
من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث عام  :العصور

عند شعراء العصر الحديث ) الت(م، وتم الكشف عن 1953
فقط، والبالغ عددهم أربعمائة وثالثين شاعرا، وتبين أن عدد 

ثالثة وثالثون موضعا، موظفة إجمالي التكرارات لهذه الكلمة 
  .عند ستّ وعشرين شاعرا
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أما بالنسبة إلى المصنفات النثرية الحديثة فقد شمل البحث 
مائة كتاب فوجدت أنها ال تستعمل هذه الكلمة، لذلك فهذا 

في االستعمال، وال نجده إالّ في  - غالبا –الحرف مات 
على  الدرس النحوي، ومن المصنفات التي تم االطالع عليها

  :سبيل المثال نذكر
  .علي عبد الواحد وافي. فقه اللغة -1
  .محمد محمد أبو موسى. قراءة في أدب القديم -2
الشيخ احمد  .الوسيط في األدب العربي وتاريخه -3

 .االسكندري ومصطفى عناني
 .محمد حسن بريفش. األدب اإلسالمي أصوله وسماته -4
مصطفى . الحياة األدبية في عصر الرسالة والراشدين -5

 .لسيوفيا
جان بيل، ترجمه وتعليق وتقديم محمد .ما األدب -6

 .غنيمي هالل
. دروس في تاريخ آداب اللغة العربية من آثار العراق -7

 .معروف الرصافي
. عصر الدولة واإلمارات -تاريخ األدب العربي -8

 .شوقي ضيف

 .عزة هيكل. في األدب المقارن -10
كمال . األدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه -11

 .اهيم ومصطفى جوادإبر
 .حنا جميل حداد .تحقيق ودراسة. ملك النحاة -12
 .توفيق محمد شاهين .علم اللغة العام -13
. مصادره ،طبيعته أصوله البحث في األدب مناهجه، -14

 .شوقي ضيف
وبعد، ومن خالل استعراض مجمل ما ذكره العلماء حول 

  ::فإنه يمكن الخروج بالنقاط اآلتية" الت"
، ومعمولها، وطبيعة عملها، "الت"البحث في حقيقة  .1

ال يفيد الدرس النحوي كثيراً وإنما المفيد هو البحث في 
  .معناها، وأمر الوقف عليها

: يمكن للدرس النحوي أن يتوقف طويالً عند من قال .2
في لغة أهل اليمن، وذلك ) ليس(هي بمعنى " الت"إن 

 باالستعانة بعلم النقوش والكتابات القديمة، بل حتى باللهجات
 .اليمنية المحكية

  .الت كلمة أصلية مستقلة .3

  
 

  الهوامش
  
، ومغني 1/199شرح التّصريح على التّوضيح: انظر )1(

، وشرح ابن 109/ 1، وشرح المفصل،، 335اللبيب، ص
والجنى الداني في حروف المعاني ص . 1/295عقيل 

 .173/ 4، وخزانة األدب 485
 .المراجع السابقة جلها: انظر )2(
/  2، وهمع الهوامع، 259/ 2لكافية، شرح الرضي على ا )3(

 .268/  1، وشرح التصريح، 120
  .420/  15تهذيب اللغة  )4(
هو أبو الحسن علي بن حمزة، أحد القراء : والكسائي .1

 .هـ189السبة، وإمام النحو واللغة في الكوفة، توفي 
 2، وهمع الهوامع، 259/ 2شرح الرضي على الكافية، )5(

/121. 
، 173/ 4، خزانة األدب200/ 1شرح التصريح : انظر )6(

، 26/164وتفسير الطبري،. 121/ 2وهمع الهوامع 
 .14/143وتفسير الفخر الرازي،

ج العروس في وفي تا). ليت(لسان العرب، مادة : انظر )7(
  ".ال ته يليته ويلوته ليتا: "المادة نفسها جاء

  .26/164تفسير الطبري،  )8(
تميمي، هو زبان بن عمار ال: والمقري أبو عمرو بن العالء

أحد القراء السبعة، ولد في مكة وتوفي في الكوفة سنة 

 .هـ154
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير  )9(

  .5/137البيضاوي، 
هو أبو الفتح عبد اهللا بن محمد البيضاوي، : والبيضاوي

وهو شيخ صالح متواضع، وسمي بيضاوي نسبة إلى بلدة 
  .هـ748بيضاء في بالد فارس، وتوفي 

 .4/172خزانة األدب : انظر )10(
، وتفسير البغوي 2/397معاني القرآن للفراء،: انظر )11(

/ 2، همع الهوامع، السيوطي4/47المسمى معالم التنزيل 
121. 

: والمرادي. 486الجنى الداني في حروف المعاني، ص  )12(
هو بدر الدين أبو محمد حسن بن قاسم المرادي توفي سنة 

 .هـ749
  .1/57الكتاب،  )13(

وهو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام مذهب  :وسيبويه
 .هـ180البصريين، ولد في شيراز وتوفي فيها سنة 

 .60بحوث في االستشراق واللغة، ص  )14(
أبو عبيد، القاسم بن سالم الهروي الخزاعي البغدادي، من  )15(

كبار العلماء بالحديث واألدب والفقه، وهو أول من صنف 
األعالم،  :انظر. هـ224في غريب الحديث، توفى 

5/176. 
ابن الطّراوة، هو أبو الحسن سليمان بن محمد بن عبد اهللا  )16(
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السبائي المالقي، عالم وأديب ومن كتاب الرسائل، له آراء 
: انظر.. هـ528نحوية، وألف الترشيح في النحو، توفى 

 .3/132األعالم، 
 .4/176خزانة األدب: انظر )17(
لجامع ، وا1/200شرح التصريح : انظر هذه األدلة في )18(

، ومغني 73/ 4، والكشاف 110-109/ 15ألحكام القرآن 
، والجنى "ليت"، ولسان العرب، مادة 335اللبيب ص
، شذور 194 -  175/ 4، وخزانة األدب 486الداني، ص 
 .218الذهب، ص 

، 2/374مجالس ثعلب : انظر:.البيت ألبي وجزة السعدي )19(
  .487، والجنى الداني ص4/183و 4/175والخزانة 

يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي، شاعر : عر هووالشا
مشهور من التابعين، وهو محدث مقرئ، نشأ في بني سعد، 

 .هـ130وتوفى سنة . فغلب عليه نسبهم
هذا البيت ورد في ديوان أبي زبيد الطائي بصيغة مغايرة،  )20(

  .30ديوان أبي زيد الطائي ص : انظر
أوانٍ تالولحنَا طلبوا ص         نافأجب أن بقاء ليس حين.  

حرملة بن المنذر بن معد يكرب، يتصل : والشاعر هو
نسبه بيعرب بن قحطان، وهو من المخضرمين، 

عاما، واستعمله عمر بن  150والمعمرين، يروى أنه عاش 
 .هـ41الخطاب على صدقات قومه، توفى سنة 

هو أبو محمد، : وابن قتيبة. 530تأويل مشكل القرآن، ص  )21(
 .هـ276سلم بن قتيبة توفي سنة عبد اهللا بن م

هـ في وادي القرى 40جميل بن معمر العذري، ولد سنة  )22(
شمال الحجاز، من قبيلة عذرة التي نسب إليها الغزل 

 .هـ82العذري،هاجر إلى مصر، وتوفى فيها سنة 
تفسير أبي السعود، : ، وانظر4/68الكشاف : انظر )23(

 .486، والجنى الداني 7/214
محمد بن عيسى بن طلحة، : دهمانُسب إلى شاعرين، أح )24(

، 2/44الخزانة: مهلهل بن مالك الكناني،انظر: واآلخر
 .1/275، شرح ابن عقيل200شذور الذهب ص 

، 163/ 1:سر صناعة اإلعراب: انظر هذه الروايات )25(
 ).ليت(وما بعدها، واللسان مادة  176/ 4الخزانة 

  .531تأويل مشكل القرآن، ص  )26(
زياد، أبو عبد اهللا من أكابر هو محمد بن : وابن األعرابي

اللغة، وعالما ثقة، لم يكن للكوفيين أشبه برواية البصريين 
 .هـ231منه، توفي 

وأبو النجم، هو الفضل بن قدامة . 47ديوان أبي النجم  )27(
العجلي، من بني بكر بن وائل، من أكابر الرجاز، توفى 

 .هـ130
بن هو أبو البقاء يعيش : وابن يعيش. 9/81شرح المفصل،  )28(

علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي المعروف 
هـ في 643بابن يعيش، من كبار علماء العربية، توفي سنة

 .حلب

 502.- 501/ 2اللهجات العربية في التراث : انظر )29(
، 135التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ص :انظر )30(

136. 
 .145التكملة فيما يلحن فيه العامة، ص  )31(
 .23/78لطبري، تفسير ا: انظر )32(
 .4/48تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل،  )33(
 .15/97:تفسير القرطبي )34(
 .69فقه اللغة المقارن، ص  )35(
 .4/171خزانة األدب : انظر )36(
وابن . 1/244ضياء السالك إلى أوضح المسالك : انظر )37(

هو عبد اهللا بن يوسف بن أحمد، أبو : هشام األنصاري
 .هـ761وفي سنة محمد جمال الدين، من أئمة العربية، ت

هو أبو : والزجاج. 4/320معاني القرآن وإعرابه، : انظر )38(
إسحاق إبراهيم، عالم في النحو واللغة، ولد في بغداد ومات 

 .هـ311فيه سنة 
هو أبو جعفر، محمد : والطبري. 22/148تفسير الطبري  )39(

بن جرير الطبري نسب إلى طبرستان التي تقع جنوبي 
لماء، وأحفظهم، توفي سنة بحر قزوين، كان من أئمة الع

 .هـ310
. م207/ 22) تفسير التحرير والتنوير( تفسير ابن عاشور )40(

هو محمد الطاهر، المعروف بابن عاشور، : وابن عاشور
 .هـ1393توفي 

، 73/ 4، والكشاف 110/ 15الجامع ألحكام القرآن : انظر )41(
 .490والجنى الداني، ص . 406/ 4وفتح القدير 

 .ة المراجع السابق: انظر )42(
، وإعراب القرآن 129: مختصر في شواذ القرآن:انظر )43(

: وأبو السمال. 4/136، والبحر المحيط، 3/451للنحاس، 
البصري هو أحد القراء، ويدعى قعنب العدوي. 

هو : والزمخشري. 111/ 15الجامع ألحكام القرآن : انظر )44(
أحد المفسريين الكبار لكتاب اهللا تعالى، ويدعى محمود بن 

وارزمي، أبو القاسم، وهو من أئمة العلم والدين، عمر الخ
هـ في الجرجانية من 538ولد في زمخْشر، وتوفي سنة 

 .قرى خوارزم
 .336مغني اللبيب، ص: انظر )45(
، ومعاني القرآن 2/398معاني القرآن للفراء : انظر )46(

، وتفسير 165، وروح المعاني، ص 4/320للزجاج، 
ءات السبع ، الكشف عن وجوه القرا23/145الطبري، 

 .2/230وعللها وحججها 
، ومعاني القرآن 2/398معاني القرآن للفراء : انظر )47(

، والبدور 23/145،، تفسير الطبري، 4/320للزجاج، 
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، 

 .271ص
 420/ 15تهذيب اللغة  )48(
 .المصدر السابق نفسه )49(
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 .97/ 15ر القرطبي ، وتفسي165روح المعاني ص : انظر )50(
 .165روح المعاني ص : انظر )51(
  .1/57الكتاب، لسيبويه  )52(
 .1/58المصدر السابق نفسه  )53(
، وشرح 4/68، والكشاف، 1/200شرح التصريح : انظر )54(

 .109/ 1المفصل 
: وابن مالك. 20ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ص  )55(

هو أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مالك أحد األئمة في 
 .هـ672وم العربية، توفي في دمشق سنة عل

: انظر مواقف العلماء واألبيات التي ذكرت في هذا الباب )56(
، خزانة 163، روح المعاني، ص 23/150تفسير الطبري 

، 295/ 1، وشرح ابن عقيل 206 -168/ 4األدب 
، وتفسير ابن 336، مغني اللبيب، ص68/  4والكشاف 
 207/ 22عاشور، 

شاعر جاهلي من بني تغلب، أمه : شبيب بن جعل التغلبي )57(
النّوار بنت عمرو بن كلثوم، أسر في يوم ذي طلح، ولم 

 .تذكر سنة وفاته
  .م2001الموسوعة الشعرية، اإلصدار الثاني : انظر )58(
، 397/ 2، ومعاني القرآن، للفراء، 1/57الكتاب، : انظر )59(

، 121/ 2، وهمع الهوامع 150/ 23وتفسير الطبري، 
 .296/ 1، وشرح التصريح 174/ 4وخزانة األدب 

 .1/200شرح التصريح  )60(
، ومغني اللبيب، 259/ 2شرح الرضي على الكافية  )61(

. 173/ 4، وخزانة األدب 121/ 2وهمع الهوامع  335ص
هو أبو الحسن سهيد بن مسعدة، نحوي عالم : واألخفش

باللغة واألدب من أهل بلخ، سكن البصرة وأخذ العربية 
 .ـه215عن سيبوية،وتوفي سنة 

، 4/68، الكشاف 4/321معاني القرآن، للزجاج : انظر )62(
 .335، ومغني اللبيب، ص173/ 4وخزانة األدب

، وتفسير الطبري، 397/ 2معاني القرآن، للفراء، : انظر )63(
 4، وخزانة األدب 121/ 2، وهمع الهوامع 150/ 23

  .296/ 1، وشرح التصريح 173/
 .200/ 1شرح التصريح  )64(
هو أبو زكرياء، يحيى بن : لفراءوا. 2/397معاني القرآن،  )65(

زياد مولى بني أسد، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة، 
ولد في الكوفة ومات وهو في الطريق إلى مكة سنة 

 .هـ207
، وانظر الجدول السابق بخصوص 174/ 4خزانة األدب  )66(

 ).الت(مدخول 
، وخزانة األدب 262/ 2شرح الرضي على الكافية :انظر )67(

  .122/ 2، وهمع الهوامع 186 -  169/ 4

  
 

  المراجعالمصادر و
  

 .القرآن الكريم
، تحقيق محمد باسل اهللا، شرح التصريح، األزهري، خالد بن عبد

 .1، دار الكتب العلمية، بيروت، طم 2000
 ،تحقيق إبراهيم األبياري منصور، تهذيب اللغة، األزهري، أبو

  .، دار الكتاب العربي، بيروتم1967
تحقيق عبد العال  دي،الرضي، شرح الرضي على الكافية،االسترابا
  .القاهرة -، عالم الكتبم2000، سالم

تحقيق محمد  األصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن،
 .، دار المعرفة، بيروتم1998خليل عيتاني، 

األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي، روح 
  .باعة والتوزيعالمعاني، دار الفكر للط

: األنصاري، جمال الدين بن هشام، شرح شذور الذهب،، تحقيق
 .1بيروت، ط –م، دار الجيل 1988الفاخوري، 

: ــــ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وعلق عليه
مازن المبارك، ومحمد علي حمد اهللا، وراجعه سعيد أفغاني، 

 .1م، دار الفكر، بيروت، ط19992
مد بن عبد اهللا بن مالك، ألفية ابن مالك في النحو مح األندلسي،

 .والصرف، من مطبوعات مطبعة كرم ومكتبتها، دمشق، الشام
، خزانة م1969، البغدادي، عبد القادر، تحقيق عبد السالم هارون

ولب لباب لسان العرب دار الكاتب العربي للطباعة األدب 
  .والنشر بالقاهرة

في العامة، نشر ديرنبرج لندن،  الجواليقي، التكملة فيما تلحن
 .م1875

م، اللهجات العربية في التراث، 1983الجندي،أحمد علم الدين، 
  .الدار العربية للكتب

ابن جني، أبو الفتح عثمان، دراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي، 
  .1ط .دمشق - م، سر صناعة اإلعراب دار القلم1985

هادي  :تحقيق، النحوالحيدرة،علي بن سليمان، كشف المشكل في 
  .، دار عمار، عمان1، طم2002، الهاللي

أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير مراجعة 
 .صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ابن خالويه، الحسين بن أحمد، مختصر في شواذ القرآن، عني 
  .بنشره ج، برجشتراسر، دار الهجرة

خير الدين، األعالم، قاموس تراجم دار العلم للماليين،  الزركْلي،
 .بيروت

عن  لكشافبن عمرو، اجار اهللا محمود أبو القاسم الزمخشري، 
حقائق غوامض التنزيل رتبه وضبطه محمد عبد السالم 

 .لبنان –بيروت  –شاهين، دار الكتب العلمية 
لعلم م، فقه اللغة المقارن، دار ا1987السامرائي، إبراهيم، 

  .4بيروت، ط - للماليين
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ابن السري، الزجاج أبي اسحق إبراهيم، معاني القرآن، تحقيق 
 .دكتور عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت

أبو سعود،محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود، دار إحياء 
 .لبنان –بيروت  –التراث 

 –دار الجيل . سيبويه، عمرو بن عثمان، تحقيق عبد السالم هارون
 .1بيروت ط

تحقيق عبد العال سالم يوطي، جالل الدين، همع الهوامع،الس، 
 .2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طم1987

 ،فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة
 .1، دار الوفاء بالمنصورة، طم1995

، الطّبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن
تفسير الطبري، اعتنى بتصحيحه مكتب التحقيق واإلعداد 

 - بيروت  -األردن، ودار ابن حزم –العلمي في دار األعالم 
 .1م، ط2002لبنان، 

ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون 
 .تونس -للنشر والتوزيع

له، عبد التواب، الدكتور رمضان، التّطور اللغوي مظاهره وعل
 .م1997، 3مطبعة الخانجي بالقاهرة، ط

تحقيق محمد محيي  اهللا، شرح ابن عقيل، بن عقيل، بهاء الدين عبدا
 .لبنان –، المكتبة العصرية، بيروت م2001، الدين عبد الحميد
م، بحوث في االستشراق واللغة، دار 2003عمايرة، إسماعيل، 

  .3عمان، ط -وائل للنشر والتوزيع
أحمد : ريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيقالفراء، أبو زك

 .يوسف نجاتي، ومحمد النجار
، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة القاضي، عبد الفتاح،

، بيروت، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر

  .م1،1981ط
ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم، تأويل مشكل القرآن، شرحه السيد 

 .3م، المكتبة العلمية، ط1981ر، أحمد صق
حققه أحمد  الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد،

  .بيروت –مؤسسة مناهل العرفان  .البردوني
تأليف الحسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني . المرادي

م، واألستاذ محمد نديم 1992الدكتور فخر الدين قباوة، :تحقيق
  .1لبنان، ط -العلمية، بيروت فاضل، دار الكتب

تفسير البغوي، المسمى معالم . ابن مسعود، أبو محمد الحسن
التنزيل،إعداد وتحقيق، خالد عبد الرحمن العك، ومروان 

  .لبنان -بيروت –سوار، دار المعرفة 
مكي، أبو محمد ابن أبي طالب، تحقيق محيي الدين رمضان، 

عللها وحججها، م، الكشف عن وجوه القراءات السبع و1997
  .5بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 

لسان العرب،، دار إحياء التراث العربي،  ابن منظور،
  .م1999بيروت،

هـ، ضياء السالك إلى أوضح 1412النجار، محمد عبد العزيز، 
  .1المسالك، مكتبة ابن تيمة بالقاهرة، ط

م، 1998أبو النجم،الفضل بن قدامة، ديوان، تحقيق سجيع جبيلي، 
  .صادر، بيروت دار

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، إعراب القرآن، تحقيق غازي 
  .3م، عالم الكتب، ط1988زاهد، 

  .عبد السالم، مجالس ثعلب، دار المعارف بمصر. هارون
  .عالم الكتب، بيروت بن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل،ا

 :مراجع أخرى
  .م2001 اإلصدار الثاني الصادر) CD(الموسوعة الشعرية 

 

Lata Between grammar and use 

Nasser Ibrahim Al-Nuaimi * 

 

ABSTRACT 
This research revealed the origin of (Lata) and searches in its work (mamoulha) and nature. 

Also, the research discussed the usage of (Lata) by old and recent researchers. The research showed that 
((Lata) is a negative article which means an impossible adverb and also concluded that (Lata) is an 
independent article and it didn’t work in the sentence (grammatically) and finally its use is very rare.  

Keywords: Lata, Function, Use. 
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