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  .لغات األسماء الموصولة في الفصيح من كالم العرب

 محمد مشري دكتورال  
 قسم الّلغة العربية وآدابها   

  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

  جامعة أدرار

   
  :ملخص

عـدد شــكال مــن حيــث تتميـز اللغــة العربيــة بكثـرة ظواهرهــا اللغويــة التــي تت      

وقلمـــا ينفصـــل التركيـــب  ،نـــىعالتركيـــب وتتنـــوع مضـــمونا مـــن حيـــث إفـــادة الم

حتى وإن قصرت عـن اإلحاطـة بـالمعنى  ؛بوظائفه النحوية عن الداللة السياقية

فمراعـاة المعنـى تكـون ، الكلي الذي ال تلتفت إليه ظاهرة اإلعراب في العـادة

هـــو الّشــأن مــع أســماء اإلشـــارة فــي المبنيــات منهـــا فــي المعربــات كمــا أكثــر 

ــة محــال حيــث يُ فظــوالتــي وإن بنيــت ل ؛ســماء الموصــولةواأل عطــى ا فهــي معرب

جاء (إبهامها فلو قيل  يفسرإلى ما  تحتاجالمعدوم فيها حكم المعلوم، لكنها 

فال تنقدح في الذهن صورة من يـدل عليـه االسـم الموصـول إّال بجملـة ) الذي

 وهـذا المجيءاإلشـارة إلـى المعنـي بـيـث تكتمـل ح ؛تصل بداية معنـاه بنهايتهـا

ــد النحــاة بجملــة الصــلة؛ التــي تعــد فــي حقيقتهــا جملــة تفســيرية  مــا يعــرف عن

  .هام االسم الموصولإبتظهر ما استتر من 
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وخاصّية االسم الموصول في الّلغة العربية ال تكمن فـي حاجتـه إلـى مـا يزيـل   

غاتـه حيـث تتغيـر بنيـة لفظـه إفـرادا هامه وإنما ميزته األصيلة تكمن في تعدد لإب

جــاء (فمــا اشـتهر منهـا كقولنــا فـي الداللـة علــى المفـرد المـذكر وتثنيـة وجمعـا، 

) جـاء الــِذيُّ (أن تتعـدد صــور هـذا االســم مـثال علــى هـذا النحــو يمكــن ) الـذي

؛ ودليـل وجـود هـذه الّلغـات فـي األسـماء )جـاء اللّـذْ ) (جاء اللَّـذِ ) (جاء الِذيِّ (

كــذا مــا حفظتــه و  ،مــن الفصــيح فــي كــالم العــرب شــعرا ونثــرااهد الموصــولة شــو 

فهي بدورها قد شهدت  ،القراءات القرآنية على فصاحتها وقوة االحتجاج بها

وسـنحاول مـن خـالل . بوجود هذه الّلغات لألسماء الموصولة في كالم العرب

ـــّين أوجـــه هـــذه اللّ  غـــات مـــع ذكـــر أحكامهـــا النحويّـــة التـــي هـــذا المقـــال أن نب

الـذي انعكسـت فيـه جميـع  دتها وشواهد من القرآن الكريم وشـعر العـربعض

  .الّلهجات العربّية، سواء تلك التي احتج بها الّنحاة أم غيرها

   

  :مقّدمة

تنقسم األسماء في لغة العرب قسمين بحسب حركات اإلعراب والبناء،     

نوين فيها؛ فهي واألسماء المعربة إّما متمّكنة من اسمّيتها وحركة الجّر والتّ 

بذلك من األسماء المتصّرفة أي أّن كّل اسم في هذه الحالة يكون متمّكنا 

أمكن، وهناك قسم ثان من المعربات في األسماء وهو الذي ال ينصرف 

سم عندئذ حيث يتمّكن من اسميته، وال تظهر عليه حركة الجّر والّتنوين، فاال

ية فهي المبهمات الّثالث التي أّما األسماء المبن. يكون متمّكنا غير أمكن
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تضّم أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة والّضمائر تبعا للّتقسيم الّثالثي في 

إّال باإلضافة، فإن  ومنهم من يضيف الّظروف ألّنها ال تعّين الكلمة العربّية،

وردت مستقّلة سواء كانت زمنّية أو مكانية فهي ال تحّدد بدّقة ما يشير إليه 

هذه األسماء أبهمت ألّنها عند إطالقها ال تشير إلى معّين بذاته كما و  .لفظها

وتقّدر حركة إعرابها بالعودة إلى  ،ال تعرب إّال عند التثينة أو الجمعأّنها 

محّلها في موقع الّتركيب، لهذا كان البناء سمة غالبة عليها ألنّه هو الظّاهر 

  .في الّلفظ عند إطالقه

اء المبهمة في كّل قسم منها وتنّوعت وظائفها، لما ولقد تعّددت األسم     

عناصر الجملة؛ لها من عالقات نسقّية عندما تندرج في الّتركيب مع بقّية 

فاألسماء الموصولة موضوع هذه الّدراسة ال تكاد تستقّل بذاتها بوصفها 

وحدة داّلة إّال إذا وصلت بغيرها وال يستغني عنها ما بعدها لصلته بها لهذا 

أي أّنها تحّقق تكامل الّتركيب الّنحوي وداللته  ،يت باألسماء الموصولةسمّ 

على المعنى بارتباطها بما بعدها، فاالسم الموصول وصلته هما طرفا جملة 

. الّداللّيةيحّقق األّول منهما الوظيفة الّنحويّة ويحّقق الثّاني الوظيفة 

هو المقصود، ألنّه والموصول في لغة العرب إّما حرف أو اسم، والثّاني 

على معّين بما ؛ حيث اطّرد استخدامه في الّشعر والّنثر لكونه داّال المعرفة

أّما الموصول الحرفي فأدواته . بعده، فجملة الّصلة هي التي أكسبته المعرفة

ما المصدرّية (و، )المصدريّة ما(، )لوْ (، )أنَّ (، )كي(، )أنْ : (هي ست

ته بمصدر، وهو ما أطلق عليه مصطلح ضابطه أن يؤّول مع صل) الظرفية
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  .في بعض كتب الّنحو المعاصرة" الحرف المصدري"

فالموصـول الحرفـي ال تتعـّدد أحكامـه النحويّـة عـادة وال تتغّيـر بنيتـه إذا مــا     

ُأدرج في الّتراكيـب المختلفـة بحسـب الّلغـات والّلهجـات، فالقاعـدة الّضـابطة 

ـــّد أن يشـــير بد ـــه الب ـــه إشـــارة االســـم الموصـــول؛ نظـــرا الســـتخدامه هـــي أّن اللت

الشتراكه في الّداللة مع أسماء اإلشارة واالستفهام، فما بعده كفيل بأن يحّدد 

ــه التــي يشــير إليهــا، أّمــا األســماء الموصــولة الخاّصــة فلهــا عــّدة أحكــام  داللت

نحويّــة ولغــات متنّوعــة بحســب لغــات العــرب ولهجاتهــا التــي اختزلهــا الّشــعر 

ليهمـــا فـــي بعـــض االســـتخدامات القـــرآن الكـــريم، الـــذي جـــاء والّنثـــر وشـــهد ع

وال يعنــي هــذا أّن الــذّكر الحكــيم . موافقــا لــبعض الّلهجــات بألفاظهــا وتراكيبهــا

يحـاكي بعـض الّلهجــات دون غيرهـا، بــل إّن مرونـة ألفاظـه جمعــت كـّل فصــيح 

ــة واجتماعّيــة مّطــردة، فمــا  مــن كــالم العــرب إذا مــا كثُــر توظيفــه بســياقات لغوّي

أنّـه أثبته القرآن الكريم من لغات في نّصه الّشريف كانت العرب مجمعـة علـى 

  .من أفصح كالمها الذي وّظفته في الّشعر قبل الّنثر

لغات العرب فـي األسـماء الموصـولة  محاولة لتوضيحفموضوع هذا المقال    

ة جمعــا مــن الّشــعر العربــي بوصــفه مــن أكثــر الّشــواهد ورودا عنــد إيــراد القاعــد

كتفي باإلشـارة إلـى كـّل لغـة مـن لغـات االسـم نّنحويّة ورواية الّلغة عموما، وسال

الموصول الواحد مع إدراج أكبر عدد ممكـن مـن الّشـواهد إثباتـا لوجـود تلـك 

  .الّلغة أو نفيها
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  األسماء الموصولة الخاّصة 

ما كان نّصا في الّداللة على  إّن المقصود باألسماء الموصولة الخاّصة    

األنواع دون بعض، مقصورا عليها وحدها، فلنوع المفرد المذّكر ألفاظ بعض 

خاّصة به، ولنوع المفرد المؤنّثة ألفاظ خاّصة بها، وكذلك للمثّنى بنوعيه، 

  :في ألفّيته) هـ672: ت(" ابن مالك"والجمع بنوعيه، قال 

َيا الَ تُثِبتِ َوالَيا ِإَذا مَ *****   َموُصوُل اَألسَماِء الَِّذي، األُنَثى الِتي     ا ثـُنـِّ

  والنُّوُن ِإْن ُتْشَدْد َفَال َمَالمهْ *****  َبْل َما تَِليِه َأْوِلِه الَعَالمْه 

َدا    (1)أْيًضا َوَتعوِيٌض ِبَذاَك ُقِصَدا***** والنُّوُن ِمْن َذْيِن وتـَْيِن ُشدِّ

أوجز هذا الّنظم ذكر األسماء الموصولة وأشار إلى بعض أحكامها      

صارا لما يمكن أن يحتمله أّي رجز في منظومة علمّية كهذه، وسنوّضح اخت

من خالل هذا العنصر مجمل األحكام النحويّة التي يتمّيز بها كّل اسم وأكثر 

ما يهّمنا هو لغاتها التي نطقت بها العرب؛ بوصفها من وجوه العربّية في 

عليه ليبلغ مرادهم من  الّداللة على المعنى إّما بالّلفظ عينه، أو أنّهم يزيدون

اإلبالغ أو أنّهم يحذفون حرفا طلبا للّتسهيل، كما أنّهم يقلبون أحرفا أخرى 

لكي يخّف نطقها على الّلسان، وهذه هي عادتهم في الكالم جملة سواء  

  .كان نثرا أو شعرا

  :الذيأحكام أ ـ 

اله في للّداللة على المفرد المذّكر عاقال كان أو غيره، ومث) الذي(تأتي    
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َق ِبِه ُأولِئَك ُهُم وَ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدِق ﴿ :قوله تعالى ،العاقل ىالّداللة عل َصدَّ

َهَذا ﴿:أّما ما دّل على غير العاقل مثاله قوله تعالى، ]33:الزمر[ ﴾الُمتـَُّقونَ 

، فاالسم الموصول في اآلية ]102:األنبياء[ ﴾الَِّذي ُكنُتم ُتوَعُدونَ  َيوُمُكمُ 

موقع الّصفة لما قبله حيث بّينه، فلم تكف اإلشارة إلى اليوم بما قبله  واقع

وبلفظه؛ بل أعاد عليهم ذكره بما يعرفونه لكونه ذلك اليوم المخصوص الذي  

عن الّتعريف ) الذي(كثيرا ما توّعدهم بقدومه، وال ينفصل اسم الموصول 

عريف بل بما بعده من ألنّه مبهم في ذاته، وال نعني هنا الّتعريف بألف الم التّ 

جملة الّصلة، فألف الم الّتعريف إن استقّلت عنه يمكن أن تدّل على معناه 

هي األخرى من األسماء الموصولة إّال أنّها ) أل(وال تكون من جنس لفظه، فـ

) أل(داّلة على العموم، كما أّن هذا االسم إذا استقّلت بنيته عن الّتعريف بـ 

وهي اإلشارة، وعادة ما يُبنى هذا االسم وتحّدد فسيصير إلى وظيفة أخرى 

عالمته اإلعرابّية تقديرا عند تعيين محّله، حيث يأخذ وظائف الجملة الّرئيسة  

كالفاعلّية والمفعولّية والّصفة وغيرها، فهو أينما حّل تقّدر حركته تبعا لموقعه، 

  :لغات خمسوفيه 

وز على لغة الّتشديد إعرابها وهي التي تضّم ضّم بناء، وقيل يج :ـ الذيُّ  1-أ

قال  .(2)رضبوجوه اإلعراب، وهو مشكل لقيام موجب البناء بال معا

  :الّشاعر

  (3)يَألُف الِحْلَم إْن َجَفاُه بَِذيُّ *****  َأْغِض َما اسَتطَعَت َفالَكرِيُم الَِّذيُّ 
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فإن كان نطق لفظها على البناء فهي لغة ثانية، أّما إن كان : ـ الذيِّ  2-أ

،  الكسر ناشئ عن الّتشديد قصد اإلعراب، فهي معربة وليست لغة أخرى

، والّشاهد في إعراب هذه الّلفظة، (4))هـ606: ت( "الجزولي"كما قال بذلك 

  :قول الّشاعر

  َو إْن َأغناَك إالَّ ِلّلِذيِّ ***** َوليَس الَماُل فاعَلمهُ ِبماٍل 

  (5)َرِب أقَربِيِه وللَقِصيِّ ِألق***** يَتاُل ِبِه الَعَالَء وَيصَطِفيِه 

فاألولى حمل الّلفظ على الجّر لوجود عامل ظاهر في أّوله؛ لكي ال    

  .ينصرف الّذهن إلى كبير تأويل إلثبات البناء رّدا على القائلين باإلعراب

اختالف الحركات في آخر هذا االسم، حيث ثّلثت فظهرت : ـ الِذيَّ  3-أ

 ؛(6)البناء ه إلىيعني أنّها أقرب إلى اإلعراب من مّما الضّمة والكسرة والفتحة،

لم يمنع من تأكيد البناء عند بعضهم في هذه األسماء، ألّن غير أّن ذلك 

الحركات الظّاهرة في آخر هذا الّلفظ إّنما ذكرت مستقّلة عن الّتركيب ال 

داخله لكي تخضع لعامل، وما الّشاهد الذي سيق في الجّر المذكور آنفا إّال 

وما ) الذيِّ (تثناء وتوافقا مع معان أرادها الّشاعر، فدخلت الم الجّر على اس

   .الكسرة في آخرها إّال بناء

أوردوها ُمماثَلة النشغال المحّل بالحركة، فهم يحذفون وهذه لغة  :ذِ ـ اللّ  4-أ

) هـ745"(أبو حيان"الياء ويثبتون الكسرة محّلها لتدّل عليها، وقد نسبها 

هو الّلِذ : (ومن العرب من يقول«: حيث نقل عنه قوله) هـ207(" الفّراء"إلى

  :، ومن شواهدهم على هذه الّلغة، قول الّشاعر(7)» )قال ذلك
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  (8)َأو َجبالً أَصمَّ ُمشَمِخر�ا***** َلو َشاَء َلَكاَنت بر�ا  ّلذِ َوال

  :وقول الّشاعر

  (9)َلو َكاَن الَ يُبِقي َوَال َيذرُ َحمًدا وَ ***** الَ تَعُذِل الّلِذ َال يَنَفكُّ ُمكتسًبا 

  :ذْ ـ اللّ  5-أ

حيث تحذف الياء، ويسّكن آخر االسم ) الذي(وهذه لغة أخرى في 

 «:في قوله" الفراء"هذه الّلغة كذلك عن " أبو حيان"، وقد نقل الموصول

هو اللَّْذ قال : هو اللَِّذ قال ذلك، ويقول في الواحد: ومن العرب من يقول

، ومن (10)»هي الّلْت قالت ذلك: ّدال، وفي الواحدةذاك، بجزم ال

  :شواهدهم في ذلك قول الشاعر

  (11)كالّلْذ تـََزبَّى زُبيًة َفاصِطيَدا***** َفِظلُت ِفي َشكٍّ ِمن الّلْذ ِكيَدا 

  :ب ـ التي

وتأتي للّداللة على المفرد المؤّنث أي أّنها نظير الذي في المذّكر،      

َقْد ﴿:، وشاهدها في الّداللة على العاقل قوله تعالىعاقللعاقل وغير اللوتشير 

، فاالسم الموصول ]1:المجادلة[ ﴾َسِمَع اُهللا َقوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزوِجَها

 - صّلى اهللا عليه وسّلم –يختصر اسم امرأة جاءت إلى الّنبي في اآلية 

فقد ورد في  أّما الّشاهد على داللتها على غير العاقل .تشتكيه أمر زوجها

َسيَـُقوُل السَُّفهاُء ِمَن النَّاِس َما والَُّهم َعن ِقبَلِتِهُم الِتي َكانُوا ﴿قوله تعالى 

فعودة االسم الموصول هنا على القبلة التي كان عليها  ]142:البقرة[ ﴾َعَليَها

  .المسلمون قبل أن تنصرف وجوههم إلى البيت الحرام
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بها؛ شأن الّلغات التي وردت  في) الذي(عن ) التي(وال تختلف     

فالمحاكاة قائمة بينهما على اختالف في أّيهما األصل الذي قيس عليه 

، الثّاني منهما إن كان فرعا، وأغلب األصولّيين يعّدون المذّكر أصال للمؤّنث

  :وأهّم لغاتها مايلي

ولم نقف لها على شاهد في كتب الّنحو، فإذا لم تستعملها  :ـ التيُّ  1- ب

إن كان لها شاهدا يعّضد ) الذي(ب في كالمها، فكيف تقاس على العر 

  .وجودها

وإن لم ترد كذلك شواهد توّضح  ) التي(وهي لغة ثانية في : ـ التيِّ  2- ب

  .كيفّية توظيفها في الكالم العربي

" القرافي"وقد أوردها  )الذي(الّلغة التي وردت في  وهي نظير: ـ التيَّ 3- ب

، إّال أنّه لم يورد (12)حيث ُتشّدد الياء وتُفتح) التي(بوصفها لغة في ) هـ682(

   . لها شاهدا

أّما هذه الّلغة فاحتمال ورودها كبير؛ ألّن الحركات القصيرة   :تِ اللّ ـ  4-ب 

نوب عن الّطويلة لتدّل على وجودها؛ والّشاهد الذي ساقوه إلثبات كثيرا ما ت

  :هذه الّلغة، قول الّشاعر

  (13)ِبَك َما ِبَها ِمْن َلوعٍة َوَغَرامِ ***** تـَيََّمْتَك فمثُل َما  ُشِغَفْت ِبَك اللَّتِ 

  :، قال الّشاعر)الّلذْ (في هذه الّلغة تسّكن الّتاء كما هي في :تْ للّ ـ ا 5- ب

َتاءِ  *****َوَأمَنُحهُ اللَّْت الَ يـَُغيُِّب مثُلَها    (14)َتوائَِما إَذا َكاَن نِيَراُن الشِّ
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  ":الفراء"وأنشد  

  (15)أرَاَها الَ تُعوَُّذ بالتَِّميمِ ***** ُقْل للَّْت تـَُلوُمَك إنَّ نَفِسيفَـ 

  :آخروقال 

  (16)ِل فآبُوا َذِوي ِغَنى َواعِتَزازِ ***** َأرُضَنا اللَّْت َأَوْت َذِوي الَفقِر والذُّ 

ا إلى نأشر سّت لغات ) التي(أّن في ) هـ900" (األشموني"ذكر : ـ َلِتي 6- ب

، والّسادسة هي التي تحذف األلف والّالم منها وتخّفف خمس منها آنفا

  .(17)ياؤها الّساكنة

  :ج ـ الّلذان والّلذين

إذا ثّني المفرد المذّكر من االسم الموصول عند الّرفع، فيأتي على صيغة    

ويطلقان على ) الّلذينِ (، وأّما إذا جّر أو نصب فيأتي على صيغة )الّلذان(

 ﴾َذاِن يَأتِيانَِها ِمنُكْم فآُذوُهَمالَّ وال﴿تعالى ،قالالعاقل وغير العاقل

هذا شاهد الّرفع، وأّما ما نصب فيه االسم الموصول على  ]16:النساء[

َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا رَبـََّنا أرِنَا الََّذْيِن َأَضالَّنَا ِمَن الِجنِّ ﴿:التثنية فقد قال تعالى

،ولم يرد ]29:فصلت[ ﴾َيُكونَا ِمَن اَألسَفِلينَ واإلنِس َنجَعلُهَما َتحَت َأقَداِمَنا لِ 

أّما .في الّذكر الحكيم ما يدّل على غير العاقل في االسم الموصول إذا ثّني

  :في كالم العرب فجاء قول ابن الّرومي

زَِعيٌم ِبكشِف المطِبَقاِت ***** لَك الرَّأُي َوالجوُد اللَّذاِن ِكَالهَما 

 (18)الكَواِربِ 

  :وجه من وجوه الجرّ في  وقال أيضا
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  (19)دُ اضِ ه ويـُعَ مرِ رُه في أَ ازِ ؤَ يُـ   ***** ماهُ الَ كِ   نِ يْ ذَ اللَّ  لمِ الحِ وَ  لمِ ا العِ خَ أَ 

كذلك كان الّشأن مع الّتثنية فيها بصيغتي ) الذي(وكما تعّددت الّلغات في 

  .الّرفع والّنصب أو الجر

ّصيغتين في االسم فالمالحظ من خالل هاتين ال :نِّ والّلذيْ  نِّ ـ الّلذا 1-ج

الموصول المثّنى، أّن الّنون في آخره تشّدد، في الّرفع والّنصب أو الجّر، 

قيس وتميم، ألّن الحجازيين وبني أسد يخّففان الّنون في مثل هذا وهي لغة 

والَذانِّ يَأتِيانَِها ِمنُكْم ﴿ ، وقد قرئ في الّتنزيل(20)الموضع على المشهور

 (21))الذي(ن التي هي عندهم عوض من الياء في بتشديد النو  ﴾فآُذوُهَما

َوَقاَل ﴿ )فّصلت(كذلك قرئت آية   (23)، وبالتشديدوهي لغة قريش كذلك

الِذيَن َكَفُروا رَبـََّنا أرِنَا الََّذْينِّ َأَضالَّنَا ِمَن الِجنِّ واإلنِس َنجَعلُهَما َتحَت َأقَداِمَنا 

  ﴾ِلَيُكونَا ِمَن اَألسَفِلينَ 

از القراءة بهذا الوجه الذي بين البصريّين والكوفّيين في جو وهناك خالف 

قرئت به هذه اآلية، حيث ال يجّوز البصرّيون تشديد الّنون مع الياء، وخالفهم 

  .(24)الكوفّيون فأجازوا ذلك لوجود الّدليل

وهما لغتان عند بني الحارث بن كعب وبعض بني  :ذيْ اللّ  ذا وـ اللّ  2-ج

في  اال ذلك، بحذف الّنون، وعليه قول األخطلالّلذا قهما : ربيعة، يقولون

  ):الذي(تثنية 

  (25)اَألغَالالَ قَـَتَال الُمُلوَك، وَفكََّكا ***** أَبَِني ُكَليٍب إنَّ عمَّيَّ اللََّذا 

  :د ـ الّلتان والّلتين
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ونظائر األسماء أو األفعال أو الحروف بالّلغة العربّية كثيرة سواء في المذّكر 

ؤّنث، فكما ثّني االسم الموصول في المذّكر كذلك كان الّشأن مع أو الم

حالتان من أحوال ) الّلتان والّلتين(ظاهرة الّتأنيث في هذه األسماء، فـ

، وقد وضعت اإلعراب إذا ما رفع االسم المثنى، وإذا ما نصب أو جرّ 

ن أبي عمر بللّداللة على العاقل وغير العاقل، وقد أشار  )الّلتان والّلتين(

  : لغير العاقل بقوله ربيعة

 (26)َبْطنالللَّتَـْيِن بِ الَجْمَرتـَْيِن اوَ *****    لَجَماِر إْذ رُِمَيتْ اَوَزْمَزٍم وَ 

فتثنية االسم الموصول المؤّنث وصف للحجارة؛ إّال أنّه لم يرد في الذّكر 

الحكيم ما يثّنى قصد الّتأنيث في االسم الموصول، إّال أّن الّشواهد من 

الّشعر وقعت أغلبها في الّداللة على غير العاقل، وأهّم الّلغات التي وردت 

) الّلذان(نوردها فيمايلي، وهي في األغلب مماثلة لـ) الّلتين(و) الّلتان(في 

  ).الّلذين(و

حيث ضّعفت النون بالّتشديد، ولم ترد شواهد في : ـ الّلتانِّ والّلتينِّ  1-د

  .ه الّلغاتذلك، فالقياس شكلّي محض في هذ

وقد اكتفى الّنحاة بحذف الّنون في المثّنى المرفوع إذا ما ثّني، : ـ الّلَتا 2-د

  :وساقوا له شاهدا في قول الّشاعر

  (27)َلَكاَن َفخٌر َلُهم َعِظيمُ **** ُهَما اللََّتا َلو َوَلدْت َتِميُم 

  .)ماه(فحذف النون ، وهو مرفوع على الخبرية للمبتدأ وهو ) الّلتان(أراد 
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في بحذف النون بوصفها لغة ) الّلتيْ (مجيء  )هـ669" (ابن عصفور"وأجاز  

  .، وال شاهد له على ذلك(28))الّلذين(قياسا على ) الّلتين(

   :هـ ـ الذين

، وحركة إعرابهـا هذه صيغة جمع لالسم الموصول يأتي للّداللة على العاقل   

ة بناء ثابتة ال تتغّير وال تعّين إّال بالياء مطلقا أي رفعا ونصبا وجّرا، فالحالة حال

َوِعَبـاُد الـرَّحمِن الـِذيَن يَمُشـوَن علَـى األرِض َهونًـا ﴿: بتقدير المحّل، قال تعالى

، فالموضـع موضـع رفـع، ]63:الفرقـان[ ﴾وإَذا َخاطبَـُهم الَجاِهُلوَن قَاُلوا َسالًما

إنَّ الـِذيَن   ﴿:لىأّما ما جاء فيه االسم الموصول واقعا موقـع الّنصـب، قولـه تعـا

ــاٌر ُأولِئــَك عَلــيِهم َلعنــُة اِهللا والمالَِئكــِة والنَّــاِس َأجَمِعــينَ   ﴾َكَفــُروا َوَمــاُتوا َوُهــم ُكفَّ

  .]161:البقرة[

فقد وردت لها لغـة أخـرى  الّدالة على اإلعراب،) الذين(وانطالقا من حركة    

للّداللة علـى الّرفـع ) الياء(عند هذيل أو عقيل، حيث اكتفوا بالواو عوضا عن 

  :، قال الّشاعروالّنصب والجر

  (29)َيوَم النَُّخْيِل َغارًة ِملَحاَحا**** بَُّحوا الصََّباَحا َنحُن اّلُذوَن صَ 

  :وقال آخر

مٌة ِمَن الُخزَّانِ * ***َوبـَُنو نـَُويِجَيَة اّلُذوَن َكأنـَُّهم    (30)ُمعٌط ُمَخدَّ

 لقا) الذي فَـَعُلوا ذاك الّزيدون(فيقول ومنهم من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، 

  :الّشاعر
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  (31)الَقوِم يَا ُأمَّ َخاِلدِ ُهُم الَقوُم كلُّ **** وإنَّ الِذي َحاَنْت ِبَفلٍج ِدَماُؤُهم 

  .)دماؤهم(والّدليل على ذلك قوله ) الذين(أراد 

ـــُم ﴿ :وقيـــل فـــي قـــول اهللا تعـــالى ـــِه ُأولئِـــَك ُه َق ِب ـــدَّ ـــدِق وصَّ ـــِذي َجـــاَء بِالصِّ َوال

َمـثـَُلُهم َكَمثـِل الـِذي ﴿: ، إنّه بهذه الّلغـة، وكـذلك قولـه]33: الزمر[ ﴾الُمتـَُّقونَ 

ا أَضاَءْت َما َحوَلُه َذهـَب اهللاُ بِنُـورِهم إّن : ، قيـل]17:البقـرة[ ﴾اسَتوَقَد نَارًا فَلمَّ

فُحمـل  ﴾َذَهـَب اهللاُ بِنُـورِِهم ﴿: ، فلذلك قيـل)كمثل الذين استوقدوا(معنى ال

ـــه عـــّز وجـــل  ـــا قول أّول الكـــالم علـــى لفـــظ الواحـــد، وآخـــره علـــى الجمـــع، وأّم

ــِذي َخاُضــوا﴿ هاهنــا وصــف لمصــدر ) الــذي(فــإّن ]69:التوبــة[ ﴾َوُخضــُتم كال

  .(32)وُخضتم كالَخوض الذي خاضوه: محذوف، تقديره

) الذي(فهي أفصح جمع لالسم الموصول ) األلى(أّما  :اُألالءو  ـ األُلىو

فيحدث تغيير في الّصيغة من البنية نفسها، ) الذين(حيث يجمع على 

، قال إّال أّنه يختلف عنه في البنية) الذين(جمع آخر من جنس ) األُلى(و

  :القطامي

  (33)وابَتدُروا السِّطَاَعاَعَلى النُّعَماِن **** أَليُسوا باألَُلى َقَسُطوا َجِميَعا 

  :وقال عبيد بن األبرص

  (34)َعَك ثمَّ وجِّهُهم إليَنا**** نحُن األَُلى َفاْجَمع ُجُمو

   .أراد نحن األُلى عرفتهم، فحذف الّصلة وهو من الّضرورات البعيدة

، وال امشتركة بين أن تكون موصـولة وبـين أن تكـون مشـارا بهـ) أَُلى(فلفظة    



 لغات األسماء الموصولة في الفصيح من كالم العرب

 

 

 

223

، )أصحاب(تأنيث أّول بمعنى ) ُأْوَلى(البّتة، وال أيضا ) أصحاب(تكون بمعنى 

اسـم اإلشـارة إّال إذا كانـت ) أُلَـى(الموصـولة و) أُلَـى(ثّم إنّه ال يقع اشتراك بـين 

  :قول بشر بن أبي خازم، نحو (35)الموصولة دون ألف والم

  (36)بِأَسياٍف ُمهنَّدٍة رَِقاقِ **** ونحُن أَُلى ضَربَنا رَأَس ُحجٍر 

، ومن )اُألالء(لغة بالمّد فيقولون التي هي للموصولّية لها ) األَُلى( و  

  :شواهدهم فيها قول كثير عّزة

  (37)ُسيوٌف أجاَد القيُن َيوًما ِصقاَلَها**** أََبى اُهللا للشُّمِّ اُألالِء كأنـَُّهم 

  .والكثير استعماله في جمع من يعقل، ويستعمل في غيره قليال

  :لغات ستّ  ففيها) التي(فإذا ُجمعت  :ز ـ الالّتي

َفَهاَء ﴿:على لفظ الواحدة، قال اهللا تعالى) التي(منهم من يقول  َوَال ُتؤُتوا السُّ

  ].5:النساء[ ﴾أمَوالُكم الِتي َجَعل اهللاُ َلُكم ِقَياًما

َوالالَِّتي يَأتِيَن الَفاِحَشَة ِمن  ﴿:، قال اهللا عّز وجلّ )الالّتي(ومنهم من يقول 

  ]15:النساء[ ﴾اَِئُكمِنس

  :بكسِر الّتاء وحذف الياء، قال األسود بن يعفر) الّالتِ (ومنهم من يقول 

  (38)ُصفُر األناِمِل ِمن َقرِع القَواِفيزِ **** الالَِّت كالَبيِض لمَّا بَعُد أن َدرَست 

 :بن ضرار ل الشماخقو  ، والّشاهد في ذلك )الّلواتي: (ومنهم من يقول 

 (39)َصدوٌق ، وبعُض الناعتين َكذوبُ **** تي ِعْنَد َجْونَة إنّني َفِتْلَك اللوا

  .بكسر التاء وحذف الياء) الّلواتِ : (ومنهم من يقول 

، )التاء(أدرجوا اسما موصوال آخر من بنيتها محذوف ) التاء(وإذا حذفوا 
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  :، قال الشاعر)اللَّوا(فيقولون 

  (40)َوا ُشرِّفَن بالصِّرارِ ِمَن اللَّ **** َجَمعتـَُها ِمن أيُنٍق ِعَكاِر 

  : ، قال الكميت)الالّ (ل قو ومنهم من ي

ُرَها ابنُـَها    (41)َرايـَّ غَ ا الُغَالُم األحمُق األمَّ إَذا مَ **** وَكانت ِمَن الالَّ الَ يُعيـِّ

ـُر ِبَهـا ابنهـا، تقـول العـرب: أراد من الالَّتي، وقولـه : ال يعّيرهـا ابُنهـا، أراد ال يُعيـَّ

ْرتَِني ِبكذا، وقال آخر: كذا، وال تقولعيَّرتِني     :عيـَّ

  (42)أم أنِت ِمَن الالَّ َما لُهنَّ ُعُهودُ **** َفُدوِمي عَلى الَعهِد الِذي َكاَن بينَنا 

وهذه الّلغات على تباينها في البنية من حيث الّزيادة والّنقصان فهي ال تكاد  

  .(43)المبهم عادة تختلف عن بعضها في الّداللة على ما يحيل عليه االسم

، فمنهم من يقول )التي(وهي من األصول التي تجمع عليها  :ح ـ الالّئي 

  :بكسر الهمزة وحذف الياء، كقول كثّير) ءِ الالّ (

  (44)ويَرَوى ِبريَّاَها الضَِّجيُع المَكاِفحُ **** تـَُروُق ُعُيوُن الالَِّء الَ َيطعُمونَها 

) الّالءون(وجّرا، وهي لغة هذيل، أو  رفعا ونصبا) الالّئين(كما يجوز فيها 

  :نصبا وجرا، ومنه قول الّشاعر) الالّئين(رفعا و

  (45)ِبَمرِو الشَّاهَجاِن وُهم َجَناِحي**** ُهُم الالَُّءوَن َفكُّوا الُغلَّ َعنِّي 

هم الّالءو فعلوا كذا (أّن هذيل تقول ) هـ189" (الكسائي"وقد حكى 

  .(46))وكذا
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فمـنهم مـن يجعـل اليـاء ) الالّئـي(ه للّرفع في جميع أحـوال فإن كان هذا وج   

، قـــال )الالّئـــين: (وجهـــا ثانيـــا ينـــوب منـــاب الّرفـــع والّنصـــب والجـــّر، فيقولـــون

  :الشاعر

  (47)َو ِإن َأتَربُوا َجاُدوا وِإن َترِبُوا َعفُّوا**** وإنَّا ِمَن الالَّئِيَن إن َقَدُروا َعَفوا 

  :وقال البحتري 

   (48)َعِن األُنَِّس الالّئيَن كانوا ُحلوَلَها****  اني الّداِر َنسأْل طُُلوَلهاِقَفا في َمغ

 

وعّدوها من جنس لفظها عند قراءتهم )الذين(على ) الالّئين(وقد قيست 

، ]226:البقرة[ ﴾ِلّلِذيَن يـُْؤُلون ِمن ِنَسائِِهم تـََربُُّص َأربَعِة َأشُهرٍ ﴿:لقوله تعالى

  ، (49)﴾ِلالَِّئي آَلْوا ِمن ِنَسائِِهم﴿مسعود واألخفش وقد قرأها عبد اهللا بن 

  .)الذين(نونها قياسا على إذا ما حذفت ) الالّئين(بالّنسبة لـ هذا 

وإذا ما قاست العرب على بنية سابقة تأتي على الوزن نفسه فإنّهم عادة مـا    

فالّلغـة . يعطونها الحكم نفسـه؛ فمـا قـيس علـى كـالم العـرب فهـو مـن كالمهـم

يال علـــى دلـــ) التـــاء(تمديـــدا للهمـــزة تليهـــا ) الـــّالءِ (األخـــرى التـــي أضـــافوها لــــ 

  :التأنيث مطلقا عند الجمع، فقال الشاعر

  (50)وأخَداُنَك الّالءاُت زُيِّنَّ بِالَكتمْ **** ُأولِئك إخَواِني الِذين َعرفتُـُهم 

بــدلوا ومــن صــور الّتخفيــف عنــد العــرب أّنهــم إذا لــم يحــذفوا أبــدلوا، وإذا لــم ي

لجئوا إلى القلب، وأيسر ما يكون ذلك في حرف الهمزة إذا ما وقعـت وسـطا 

لغــات نشــأت عــن قلــب الهمــزة يــاء، إّمــا ســاكنة أو  )الالّئــي(أو متطّرفــة، ففــي 

، لهـــذا فقـــد تعـــّددت أوجـــه )الـــّالْي و الـــّاليِ ) (الالئـــي(، فقـــالوا فـــي مكســـورة
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 ﴾الالَّئِـي يَِئسـَن ِمـَن الَمِحـيضِ وَ ﴿: القراءة عند أولئك الذين قرؤوا قولـه تعـالى 

، وقــرأ غيــرهم عنــد الوصــل) والــالَِّي يِئســنَ (حيــث قــرأ بعضــهم ، ]4:الطــالق[

   .(51))والالَّْي يَِئسنَ (حيث قرؤوا  بتسكين الياء بالوقف والوصل

فقــد تعــّددت أوجــه  ،غيــر أّن هــذه اآليــة حينمــا أُبــدل فيهــا االســم الموصــول  

 .التي أشرنا إليها آنفا) الالّئي(ت والحذف في تبعا لصور اإلثباالقراءة 

  

  :ةــخاتم

رواية الّلغة عن العرب بدأت أّول ما بدأت سماعا مباشرا عن فصحائهم،     

ونقال من مصادر البيئة التي اختاروها وفق قواعد أساسها األّول عدم ولوج 

؛ التّجارو  وملتقى الحجيجالّلحن إلى أهلها، وابتعادها جغرافّيا عن الحواضر 

ثّم اّتخذ الّنحاة بعد ذلك من الّسماع أصال لتأسيس قاعدة القياس 

االستقرائي، ثّم امتّد اجتهادهم ليشمل قواعد الفروع التي قادتهم إلى القياس 

الّشكلي، لهذا فقد كانت هذه الّلغات على اختالفها في األسماء الموصولة 

معوها أّول ما سمعوها عن تفريعا عن أّي لغة سمتيّسرة الوجدان في كتبهم 

راده أحيانا حينما توافر لّلغة الواحدة أكثر من العرب، وهذا التعّدد أثبت اطّ 

  .شاهد يعّضده القرآن الكريم

اّطرد قياسها وشّذ استخدامها فهي في نظرهم من لغة العرب   التيأّما     

ن أبو حيا"كذلك وإن لم يقفوا لها على شاهد يثبت ما ذهبوا إليه، قال 

وعدم وجدانه هو ال يدّل على عدم الوجود، وهذا هو من  « ":األندلسي
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باب نقل الّلغة، وليس من شرط نقل الّلغة أن يجد في ذلك المتأّخر نقال عن 

إّن العرب تقول  : ذلك قول الّلغويالعرب بصريح لفظها، بل يكفي في 

هد كان شاعلى ، فالّنحوي األّول اكتفى بتأسيس القاعدة بناء (52)».كذا

بحوزته ثّم عّمم الحكم على كّل لغة من لغات العرب ترد عليه، فهو ليس 

يقّوي رأيه فيما ذهب إليه عندما يِفد عليه ما لم يكن بحاجة إلى شاهد سابق 

في كالم العرب من قبل، ألّن تصّوره قائم على أساس أّن عدم العلم بالّشيء 

التي اّتسعت  ؛تعّلقا بلغة العربال يعني عدم وجوده خاّصة إذا ما كان األمر م

في البيئات االجتماعّية على اختالف القبائل بدءا بالتي اعتمدوها وتنّوعت 

مدّونة لالحتجاج بلهجاتها، فعدم اإلحاطة بكّل لهجة من لهجات تلك 

تأكيد يقول بعدم ورود نمط من أنماط االستخدام في لغة القبائل ينفي كّل 

هذه األسماء الموصولة التي تنّوعت لغاتها ما، كما هي عليه الحال في 

  .انطالقا من الّشواهد التي أثبتت وجودها

فتنائي الّلغة المعاصرة عن البيئات الفصيحة وقّلة االستخدام كادت أن    

تلغي نصف ما تكّلمت به العرب لعدم وجود داع الستحضاره، فتطّور الّلغة 

إّال  ؛في حياة بعض األلفاظ وموتهاتبعا لتطّور بيئتها وزمنها هو الحكم الفصل 

أّن ذلك ال يعني أّن عدم الّتوظيف في سياق الّلغة الحاضر ينفي حقيقة 

 . االستخدام الّلغوي في زمن تواجده

 

  :هوامش الماّدة العلمّية

                                                
حنا الفاخوري، دار اجليل، بريوت ـ لبنان، الطبعة اخلامسة، : ينظر شرحه على األلفية، حتقيق: ابن عقيل  (1)
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  . 1/110م، 1997/هـ 1417

إبراهيم مشس الدين، : الصبان حممد بن علي، ينظر حاشيته على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، حتقيق (2)

  .1/214م، 1997/هـ 1417لمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، دار الكتب الع
عبد الرمحان السيد وحممد بدوي : شرح التسهيل، حتقيق: ابن مالكالبيت من اخلفيف، وهو يف   (3)

: ، وأبو حيان األندلسي1/190، م 1990/ هـ1410املختون، دار هجر، القاهرة ـ مصر، الطبعـة األوىل، 

حسن هنداوي، دارالقلم، دمشق ـ سوريا، الطبعة األوىل، :  شرح كتاب التسهيل، حتقيقالتذييل والتكميل يف

  .3/22م، 2000/هـ1420
عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب، : مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق: جالل الدين السيوطي  (4)

  .1/284م، 1421/2001، )د، ط(القاهرة ـ مصر، 
هدى حممود قراعة، : ما ينصرف وما ال ينصرف، حتقيق: ر، ينظر أبو اسحاق الزجاجالبيت من الواف  (5)

و اهلروي علي بن حممد، األزهية يف علم احلروف،  109م، ص2000/هـ1420مكتبة اخلاجني، الطبعة الثالثة، 

،ص م1971/هـ 1391، )د، ط(عبد املعني ملوحي، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق ـ سوريا، : حتقيق

303 .  
حممد : شرح التصريح على التوضيح، أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، حتقيق: خالد األزهري  (6)

  .1/150م، 2006/هـ1427لبنان، الطبعة الثانية،  -باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت
  .3/24التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، : أبو حيان األندلسي  (7)
اإلنصاف : ، واألنباري أبو الربكات302األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من الّرجز، ينظر؛ اهلروي  (8)

حممد حمي : يف مسائل اخلالف بني النحويني، البصريني والكوفيني، ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف

  .676/ 2م،1997/هـ1418، )د، ط(الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت ـ لبنان، 
البيت من البسيط، وينسب هذا البيت ألكثر من شاعرة منهّن اخلنساء، وصفية الباهلية، ومرمي بنت   (9)

معجم شواهد العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة، : طارق، ينظر؛ عبد السالم حممد هارون

التذييل : ، وأبو حيان1/189تسهيل، شرح ال: ، وقد استشهد به كل من ابن مالك208، ص )د، ت(

  .3/24 والتكميل يف شرح كتاب التسهيل،
  .3/25التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، : أبو حيان  (10)
األزهية : ، واهلروي110ما ينصرف وما ال ينصرف، ص : البيت من الرجز، ينظر؛ أبو اسحق الزجاج  (11)
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  .302يف علم احلروف، ص 

أمحد اخلتم عبد اهللا، دار الكتيب، : العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيق: شهاب الدين القرايف  (12)

  .1/370م، 1999/هـ1420القاهرة ـ مصر، الطبعة األوىل، 
التذييل والتكميل يف شرح  : ، وأبو حيان1/190شرح التسهيل، : البيت من الكامل؛ ينظر، ابن مالك  (13)

  .1/284، مهع اهلوامع: وطي، والسي3/25كتاب التسهيل، 
لسان العرب، دار : ، وابن منظور312األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من الّطويل؛ ينظر اهلروي  (14)

  .15/239، )مادة لتا(، )د، ت(صادر، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 
: اهللا بن علي ابن الشجري، وهبة 312األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من الوافر؛ ينظر، اهلروي  (15)

م، 2006/هـ 1427حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية، : أماليه، حتقيق

  .1/284مهع اهلوامع، : والسيوطي 3/59
، مطبعة السعادة، القاهرة ـ )ابن عصفور(شرحه للمقرب لـ: البيت من اخلفيف؛ ينظر، علي حممد فاخر  (16)

  .1/194م، 1990/هـ 1417الطبعة األوىل، مصر، 
حسن محد، : شرحه على ألفية ابن مالك، قدم له ووضع هوامشه: األمشوين أبو احلسن نور الدين  (17)

  .1/127م، 1998/هـ 1419إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، : إشراف
عبد األمري علي مهنا، دار اهلالل، بريوت ـ لبنان، : ، حتقيق وشرحالبيت من الطويل؛ ينظر ديوانه  (18)

  .134م، ص 1991الطبعة األوىل، 

  .518البيت من الطويل؛ ينظر املصدر نفسه، ص   (19) 
  .3/25التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، : أبو حيان  (20)
شوقي ضيف، دار : عة يف القراءات، حتقيقالسب: الذي قرأ �ذا الوجه ابن كثري، ينظر ابن جماهد  (21)

  .229هـ، ص 1400املعارف، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية، 
  .229ينظر؛ املصدر نفسه،   (23)
  .2/674، )95مسألة (اإلنصاف يف مسائل اخلالف، : ابن األنباري  (24)
ليا سليم احلاوي، دار إي: البيت من الكامل، وهو يف شرح ديوان األخطل، صنفه وكتب مقدماته   (25)

  .246م، ص 1979الثقافة، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 
  .223، ص )د، ت(، )د، ط(البيت من املنسرح، ينظر ديوانه، دار صادر، بريوت ـ لبنان،     (26)

وأمايل ابن الشجري،   313األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من الرجز املشطور، ينظر؛اهلروي  (27)



  محمد مشري دكتور
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3/59.  

أمحد عبد الستار اجلواري، عبد اهللا اجلبوري، مطبعة العاين، العراق، : املقرب، حتقيق: ابن عصفور  (28)

  .1/57م، 1971/هـ1391الطبعة األوىل، 
مهع : ، والسيوطي308األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من الرجز، وينسب لرؤبة، ينظر؛ اهلروي  (29)

  .285/ 1اهلوامع، 
حممد عبد السالم هارون، دار اجليل، : مقاييس اللغة، حتقيق: ت من الكامل، ينظر؛ ابن فارسالبي  (30)

  .3/56وأمايل ابن الشجري، . 2/150، )مادة خز(، )د، ت(، )د، ط(بريوت ـ لبنان، 
عبد السالم هارون، : الكتاب، حتقيق: ، ينظر؛ سيبويه"األشهب بن رميلة" البيت من الطويل، ينسب لـ  (31)

  .1/187، )د، ت(ار اجليل، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، د
  .3/57أمايل ابن الشجري،   (32)
إبراهيم السامرائي، أمحد مطلوب، دار الثقافة،  بريوت ـ لبنان، : البيت من الوافر، ينظر؛ ديوانه ، حتقيق  (33)

  .36م، ص1960/هـ 1379
م، ص 1983، )د، ط(دار بريوت للطباعة، بريوت ـ لبنان، البيت من جمزوء الكامل، ينظر؛ يف ديوانه،   (34)

141.  
  .3/34التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، : أبو حيان األندلسي  (35)
عزة حسن، منشورات دار الثقافة، دمشق ـ سوريا، الطبعة : البيت من الوافر، ينظر؛ ديوانه، حتقيق  (36)

  .114م، ص 1972الثانية، 
إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، : ن الطويل، ينظر؛ ديوانه، حتقيقالبيت م  (37)

  .145م، ص 1971
  .3/60، وأمايل ابن الشجري، 314األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من البسيط، ينظر؛ اهلروي  (38)
ار املعارف، مصر ـ القاهرة، الطبعة صالح الدين اهلادي، د: البيت من الطويل، ينظر؛ ديوانه، حتقيق  (39)

  .26م، 1968األوىل، 
حسن : املسائل الشريازيات، حتقيق: البيت من الرجز، وينسب لكثري عطية، ينظر؛ أبو علي الفارسي  (40)

  .1/371م، 2004/هـ1424هنداي، دار كنوز إشبيليا، الرياض ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
مهع اهلوامع، : والسيوطي 15/260، )مادة لتا(لسان العرب، : ن الطويل، ينظر؛ ابن منظورالبيت م  (41)
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1/287.  
  .3/61، وأمايل ابن الشجري، 315األزهية يف علم احلروف، ص : البيت من الطويل، ينظر؛ اهلروي  (42)
  .313األزهية يف علم احلروف، ص : اهلروي   (43)
إحسان عباس، مطبوعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة : يوانه ، حتقيقالبيت من الطويل، ينظر؛ د   (44)

  .67م، ص 1984الثانية، 
التذييل والتكميل يف شرح  : وأبو حيان األندلسي  3/58البيت من الوافر، ينظر؛ أمايل ابن الشجري،   (45)

  .3/37كتاب التسهيل، 
  .3/58أمايل ابن الشجري،   (46)
 3/36التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، : نظر؛ أبو حيان األندلسيالبيت من الطويل، ي  (47)

  .1/287مهع اهلوامع، : والسيوطي
  .125، ص )د، ت(، )د ـ ط(البيت من الطويل، ينظر؛ ديوانه، دار صادر، بريوت ـ لبنان،   (48)
، )د، ت(، )د، ط(ـ لبنان، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، عامل الكتب، بريوت : ابن خالويه  (49)

  .21ص 
مهع اهلوامع، : ،   والسيوطي15/240، )مادة لتا(لسان العرب، : البيت من الطويل، ينظر؛ ابن منظور  (50)

1/288.  
: الذي قرأ بالوجه األول ورش، واللذان قرءا بالوجه الثاين ، البزي وأبو عمرو، ينظر؛ أبو عمرو الداين  (51)

د، (، )د، ط(مجال الدين حممد شرف، دارالصحابة، طنطا ـ مصر، : السبع، علق عليه التيسري يف القراءات

  .136، ص )ت
  .3/38التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، : أبو حيان األندلسي  (52)

  




