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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  عبد الرحمن  الصابري/ أ                                             

  جامعة المرقب  –كلیة التربیة                                              

  

  :مقدمــــة

وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أبي القاسـم محمـد بـن  ،أحمده تعالى وبه أستعین

ومــن تبــع هــداه بإحســان إلــى یــوم الـــدین  ،وصــحبه األبــرار ،عبــد اهللا وعلــى آلــه األطهــار

  ..وبعد

فــإن البحــث إحــدى مجــاالت اللغــة العربیــة البــد فیــه أن ینطــوي تحــت علــم مــا مــن 

بــدایاتها تتضــح فــي معالمهــا األولــى المتمثلــة بقــوة اإلفصــاح  علومهــا الواســعة، وقــد كانــت

فضــًال عــن تفــرع مســالك اإلبانــة فــي الكلــم العربــي  ،ورصــانة األســلوب وشــدة اإلیضــاح لــه

  .شعرًا ونثراً 

 ،وعنــد نــزول القــرآن الكــریم اتضــحت أســالیب اللغــة العربیــة أكثــر عّمــا كانــت علیــه

والصــرفیة والنحویــة وازینــت فــي وضــوحها وفــي  وبانــت ســماتها اللغویــة والداللیــة والصــوتیة

، وظهـرت الحاجـة إلـى التخصـیص واالسـتقاللیة فـي عـرض ...وضعها التعقیدي فیما بعد

ها، وتبـین أسســها وشــروط ،المفـردات التفصــیلیة لكـل علــم مـع إیضــاح دالالتهـا ومقاصــدها

ي اتسـمت لتـالشـاذ والقلیـل، ونمـاذج مـن بعـض اللغـات ا ا یبـینحـدفلهذا أود أن أضع بـین 

  .والقلة ذوذبالش

ــا إلــى مــا یحبــه ویرضــاه إنــه الــرّب المعــین    ونســأل اهللا ســبحانه وتعــالى أن یوفقن

  .وعلیه توكلنا

  :الشاذ في اللغة

  : َعْنُه، َیشذُّ وَیشذُّ ُشذوذاً  شذّ : شذذ: "ثیرة للشاذ منها قولهذكر ابن منظور معاني ك
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شذَّ الشيء یشذُّ َشذًا : غیره، ابن سیدهانفرد عن الجمهور وندر، فهو شاذُّ، وأشده 

  .)1("ندر عن جمهوره، وشّذه هو یشّذه ال غیر: وُشذوذاً 

  :الشاذ في االصطالح

ــم یختلفــالتعریف االصــطالحي كثیــرًا عــن التعریــف اللغــوي، فقــد عــرف بأنــه مــا : "ل

ُة َبابِـه، َمـا َعلیـه َبِقیـ"خالف القواعد النحویة والنصوص اللغویة مسموعة أو مرویة، ففارق 

  .)2("واْنَفَرَد َعْن َذِلك إلى غیره

ویختلف موقف العلماء مـن إباحـة القیـاس علـى الشـاذ وفقـًا للضـرورة أو االختیـار، 

  .ففي االختیار، یرى النحاة أن القیاس على الشاذ ممنوع مطلقاً 

أما الضرورة الشعریة فیجـوز فیهـا مـا ال یجـوز فـي النثـر، فیجـوز فـي الضـرورة أن 

على الشاذ، فالنحاة أجازوا القیاس على الشاذ في الضرورة الشعریة فقط، وهذا رأي نقیس 

بعض النحاة المتقـدمین، أمـا بعـض المتـأخرین فقـد كـان لهـم موقـف آخـر، إذ ألحقـوا النثـر 

  .)3(الفني بالشعر، وجعلوا الضرورة رخصة فیهما

ویكتفـي بنصـه  أما المطرد في السماع المخالف للقیاس فال یجوز القیاس علیه،  

ـــالمس مال وَشــذَّ َعْنــبعض اْلِقیــاس، ـأن الشــيء إذا ُاْطــِرد ِفــي االْستعــ"ني ـموع، وذكــر ابــن جـــ

  .)4("فالبد ِمْن اتباع المسموع الوارد به فیه نفسه، لكن ال یتخذ أصًال ُیقاس علیه غیره

  :القلیل في اللغــة

                                                 

، 7/61ج /، م1997، 2لبنـان، ط –لسان العـرب، ابـن منظـور، دار إحیـاء التـراث، بیـروت  )1(

  .مادة شذذ

  .100، ص1923أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم، دار الثقافة، بیروت، ) 2(

  .110، 101، 100انظر المرجع السابق، ص) 3(

لبنان  –الخصائص، ابن جني، تح، محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بیروت  )4(

  .1/99ج/م 1952
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لَّ َیقلُّ قلَّة وَقالَّ، فهو قلیل خالف الُكثر وقد قَ : القّلة خالف الكثرة، والُقلُّ : قلل

  .)1(جعله قلیالً : وَقالُل، فهو قیل وُقالل، وَقالل بالفتح، عن ابن جني، وَقلله وأقّله

  :القلیل في االصطالح

ــُم أّنهمیســتعملون غالبــًا، : "یقــول الســیوطي فــي االقتــراح علــى لســان ابــن هشــام اْعَل

د ال یتخلـف، والكثیـر دونـه، والقلیـل دونـه، والقلیـل وكثیرًا، ونادرًا، وقلیًال، ومطـردًا، فـالمطر 

دونــه، والنــادر أقــل مــن القلیــل، فالعشــرون بالنســبة إلــى ثالثــة وعشــرین غالــب، والخمســة 

عشــر بالنســبة إلــى ثالثــة وعشــرین غالــب، والخمســة عشــر بالنســبة إلیهــا كثیــر ال غالــب، 

  .)2("ه ذلكوالثالثة قلیل، والواحد نادر، فاعلم بهذا مراتب ما یقال فی

ومن النصوص المرویة أو المسموعة ما یخالف النص، أو النصوص القلیلة التي 

یراد القیاس علیها، فهناك خالف بین العلماء، فمنهم من یقبله معلًال لمخالفتـه للكثیـر مـن 

  .)3(النصوص، ومن العلماء من یرفضه بدعوى مخالفته للكثیر

  نماذج من القلیل والشاذ في اللغة

  األلف للمثنى وملحقاته مطلقاً إلزام 

  :اللغة المشهورة

لفظ دال على اثنین، بزیادة في آخره، صالح للتجرید، وعطف مثله : "المثنى

اثنان، فإنه ال یصلح إلسقاط الزیادة منه، : وخرج بقوله، صالح للتجرید، نحو. )4(علیه

                                                 

  .11/287قلل، ج: لسان العرب، ابن منظور، مادة )1(

االقتـــراح فـــي علـــم أصــــول النحـــو، الســـیوطي، مكتبـــة المجلــــد العربـــي، القـــاهرة، ط األولــــى،  )2(

1988 ،47.  

  .59أصول التفكیر النحوي،  :انظر )3(

شرح ابن عقیل على ألفیة ابـن مالـك، عبـد اهللا بـن عقیـل، تـح محمـد محـي الـدین عبـد  :انظر )4(

  .1/58، 1988بیروت  –الحمید، المكتبة المصریة، صیدا 
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مرین، والمقصود الق: وعطف مثله علیه، نحو: وخرج بقوله" أثن"فال یجوز لنا أن نقول 

والعرب یرفعون المثنى .بهما الشمس والقمر، فهوصالح للتجرید ویعطف على مغایره

  .والملحق به باأللف وینصبانهما ویجرانهما بالیاء

  :اللغة القلیلة

رفعـــًا ونصـــبًا، وجـــرا�، : مـــن العـــرب مـــن یجعـــل المثنـــى والملحـــق بـــه بـــاأللف مطلقـــاً 

وهي لغـة .)1(الزیدان كالهما، ومررت بالزیدان كالهماجاء الزیدان كالهما، ورأیت : فیقول

بكــر بــن . كنانــة، وبنــي الحــارث بــن كعــب، وبنــي العنبــر، وبنــي ُهَجــْیم، وبطــون مــن ربیعــة

ـــَزاره، وُعـــْذرة ـــدان، وَف ــــوخُ .وائـــل، وزبیـــد، وَخـــْثعم، وَهَم ــــّرج علیــــ ـــه تعـــالىــــ ـــَذاِن :ها قول ِإّن َه

  :وأنشد علیه قوله.)3()ال وتران في لیلة( – علیه وسلم صلى اهللا –وقوله .))2َلَساِحَرانِ 

َد ِمناَّ َبْیَن أْدَناُه َطْعَنةً    )4(َدَعْتُه َهابي التُّراب َعِقیمُ     َتَزوَّ

أن تكون . ن على اللغة المشهورةیْ رَ فمن حق هذان، ووتران، وأذناه، لو جَ   

، والثانیة اسم َال، وهما : بالیاء منصوبان، والثالثة في موضع فإن األولى اسم إنَّ

  .)5(المجرور بإضافة الظرف قبلها

  :موقف النحویین

والتوجیه اإلعرابي عند من یلزمون المثنى األلف في األحوال كلها، فیكون مرفوعـًا 

  بضمة مقدرة على األلف، ومنصوبًا بفتحة مقدرة على األلف، ومجرورًا بكسرة مقدرة على 

  : صورــــــة؛ فهو في ذلك مثل المقـــــــذر في األحوال الثالثــــــهورها التعـــــــــاأللف، منع من ظ

                                                 

  .60 – 1/58/ شرح ابن عقیل :انظر )1(

  ".63"سورة طه، اآلیة  )2(

  .2/333، 470ان في لیلة، رقم الحدیث أخرجه الترمذي في سننه، باب ال وتر  )3(

  .1/134/ ، همع الهوامع60/، شرح ابن عقیل63/شرح التسهیل :انظر/البیت غیر منسوب )4(

  .134 – 1/133همع الهوامع،  :انظر )5(
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  .)1(، ونحوهنَّ "الفتى، والهدى، والعصا"كـ

: وفي اآلیة الكریمة تخریجات أخرى تجریها علـى المسـتعمل فـي لغـة عامـة العـرب

  :مثلها في قول عبد اهللا بن قیس الرقیات" نعم"حرف بمعنى " إنَّ "منها أن 

ُبوَبكَر الَعَواذِ    هَّنهْ ــــــــني َوالُومُ ـــــــــــــِح َیلَمنَ     َل ِفي الصَّ

  )2(ِإنَّهْ : َك َوَقْد َكبْرَت فُقلتُ     ٌب قْد َعالَ ـــــــَشیْ : َوَیقْلنَ 

والهاء على ذلك هي هاء السكت، وهذان، في اآلیة الكریمة حینئذ مبتدأ، والالم   

 ،مؤكـــدة ناصـــبة لالســـم رافعـــة للخبـــر" إنَّ "ومنهـــا أن . المبتـــدأبعـــده زائـــدة، وســـاحران خبـــر 

واسمها ضمیر شأن محذوف، وهذان ساحران مبتدأ أو خبر، والجملة فـي محـل رفـع خبـر 

  .)3(إنه، أي الحال والشأن، هذان لساحران: إن، والتقدیر

  ونحوه وٕاعرابه بعالمات اإلعراب األصلیة" سنین"إلزام الیاء في باب 
  

  :المشهورةاللغة 

، كل اسم ثالثي ُحذفت المه: وبابه، وهي" سنین"من ملحقات جمع المذكر السالم 

كســـر، فأصـــل َســـَنة، َســـَنو أو َســـَنٌة؛ بـــدلیل قـــولهم فـــي وعـــوض عنهـــا بهـــاء التأنیـــث، ولـــم ی

الجمع بـاأللف والتـاء أو الهـاء، وعوضـوا عنهـا بهـاء التأنیـث، أرادوا فـي جمـع التكسـیر أن 

                                                 

منتهــى األرب، بتحقیــق شــرح شــذور الــذهب، محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الثقافــة،  )1(

  .47/ القاهرة –الزمالك 

، منتهى األرب بتحقیق 60/شرح ابن عقیل :، انظر))عبد اهللا بن قیس الرقیات((البیت لـ  )2(

  .48/شذور الذهب

بن هشام، دار الثقافة، القاهرة، ال، شرح شذور الذهب1/60ابن عقیل،  شرح :انظر )3(

  .49/الزمالك
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ة ــــــرا�، وهـي لغجمع المذكر السالم، بالواو رفعًا، والیاء والنـون نصـبا جـ یجعلوه على صورة

، "عیضـــــة"رًا لمـــــا فاتـــــه مـــــن حـــــذف الـــــالم، كــــــ ــــــــــلیكـــــون ذلـــــك جب؛یاء قیســــــــــالحجـــــاز وعل

الَّــــــــِذیَن َجَعُلــــــــوا الُقــــــــْرَآَن : نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالى. )1("عــــــــزونَ "و" عــــــــزةٌ "، و"عَضـــــــونَ "و

  .)3(َعِن الَیِمیِن َوَعِن الشَِّماِل ِعِزینَ : ونحو قوله تعالى.))2ِعِضینَ 

  :اللغة القلیلة

 :أي" حــین"مثــل " ســنین"هــي لغــة بنــي تمــیم وبــین عــامر حیــث یســتعملون كلمــة   

الفرد الذي في آخـره یـاء ونـون، فیجعلـون اإلعـراب بحركـات علـى النـون، ویلتزمـون الیـاء، 

ة، وهـو یـدعو علـى بهذه اللغ –صلى اهللا علیه وسلم  –وقد تكلم النبي .في جمیع األحوال

ث هـذا الحـدی يرو و .)4()ًا َكِسِنیَن ُیوِسفْ ُهمَّ اْجَعلَها َعَلْیهم ِسِنیناللَّ : (مكة المشركین من أهل

إنـه : وهنـاك مـن قـال).اللَُّهمَّ اْجَعلَها َعَلْیهم ِسِنیَنًا َكِسِني ُیوِسـفْ (أیضًا، بلغة عامة العرب، 

إنــه قــد : قــد تكلــم بــاللغتین جمیعــًا مــرة بهــذه ومــرة بتلــك، وهنــاك مــن قــال –علیــه الســالم  –

ثلـــه قـــول وم.تكلـــم بإحـــدى اللغتـــین، ورواه الـــرواة بهمـــا جمیعـــًا، كـــل مـــنهم رواه بلغـــة قبیلتـــه

  :الشاعر

  )5(ُمْرَدا لعْبَن بَنا شیبًا وَشْیبَننا       َدَعاَني ِمْن َنجِد، فإّن َسِنیَنهُ 

                                                 

العربیة، بن هشام األنصاري، مطابع الثورة الشرح قطر الندى وبل الصدى،  :انظر )1(

  .50 – 49طرابلس، 

  ).91(سورة الحجر، اآلیة   )2(

  ).37(سورة المعارج، اآلیة  )3(

، 961رقــــم الحــــدیث  –صــــلى اهللا علیــــه وســـلم  –أخرجـــه البخــــاري، فـــي بــــاب دعــــاء النبـــي  )4(

1/341.  

  .1/66للصمة بن عبد اهللا، شرح ابن عقیل،  البیت )5(
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حیث نصبه بالفتحة الظاهرة، بدلیل بقاء النون مع اإلضافة " فإّن سنینه"قوله : الشاهد فیه

  .)1(مةإلى الضمیر، فجعل هذه النون الزائدة على بنیة الكلمة كالنون التي من أصل الكل

  :موقف النحویین

بعــض العــرب یقــول هــذه ســنیّن ورأیــت ســنینًا، لمعــرب النــون، وبعضــهم یجعلهــا   

أن أصـــلها َســنْوُة بـــالواو : ویــرى ابـــن األثیــر.نــون الجمــع فیقـــول هــذه ســـنون، ورأیــت ســـنینَ 

ِســــِنیَن، وِســــَنوَن، : صــــحة كســــرت، فقلــــتات وَســــَنَهات، فــــإذا جمعتهــــا جمــــع وتجمــــع ســــنو 

ـــنیٌن علـــى كـــل حـــال فـــي : مـــنهم مـــن یقـــولو  .ویقـــول ِســـُنوُن بالضـــموبعضـــهم یضـــمها  ِس

أمـا الزمخشـري فیـرى أن .)2(النصب، والرفع، والجر، ویجعـل اإلعـراب علـى النـون األخیـرة

  .)3(إلزام الیاء في سنین أكثر ما یجيء في الشعر

  فتح نون المثنى والملحق به

  :اللغة المشهــورة

نون الجمع في القلة، والشائع في هذه النون إن فتح النون في التثنیة ككسر 

  .)4(الكسر في المثنى

  :اللغة القلیلــة

  ح النون مع المثنى، وكسرها مع الجمع، وفتحها مع ــــــورد عن بعض العرب فت  

                                                 

  .67 – 1/65شرح ابن عقیل  :انظر )1(

  .6/403لسان العرب  :انظر )2(

لبنـان، ط  –المفصل في صـناعة اإلعـراب، الزمخشـري، دار ومكتبـة الهـالل، بیـروت  :انظر )3(

  .136، ص1933األولى، 

  .71-1/70شرح ابن عقیل، ج :انظر )4(

  

  



 مجلة التربوي

 7لعدد امعناهما ونماذج منهما في بعض اللغات                               " الشاذ والقلیل"

- 292 - 
 

: ن كسرها خاص بحالة الیاء، ومنه قـولإوقیل .)1(المثنى لغة، وكسرها مع الجمع ضرورة

  :حمید بن ثور

  )2(فما هي إال لمحة وتغیب        یین استقلت عشیةذوَ حْ َعلَى أ

بالیــاء فقــط، بــل یكــون مــع األلــف أیضــًا،  اإن الكســر لــیس خاصــ: هنــاك مــن قــال

  :ومنه قوله الشاعر

  )3(َوِمْنِخَرْیِن أشَبها ظْبَیاَنا        أْعِرُف ِمْنَها الجیَد َوالَعیَناَنا

: ثنى، وقال جماعة منهم الهرويحیث فتح نون الم" العینانا: "والشاهد فیه قوله

ویأتي ذلك على أّن تثنیة " ظبیانا: "، وثانیهما قوله"العینانا"أحدهما : الشاهد في موضعین

ال شاهد ف وعلیه. اب أنه مفرد، وهو اسم رجلظبي، فاسد من جهة المعنى، والصو 

  .)4(مفتوحة، وأن فیها شاهدًا أیضاً " نــــمنخری"ال إن نون ـــــوهناك من ق.فیه

  :موقف النحویین

ضــرورة؛ ألن كســرها یــأتي معــه لمثنــى لغــة ولیســت یــرى ابــن مالــك أّن فــتح نــون ا

إلــى أن مــن العــرب مــن یضــم النــون فــي  يوذهــب ابــن جنــ.)5(الــوزن وال یفــوت بــه غــرض

. ویـرى الشـیباني أّن ضـم نـون التثنیـة لغـة. المثنى، وهو من الشذوذ بحیـث ال یقـاس علیـه

                                                 

  .1/160همع الهوامع،  :انظر )1(

، همــع الهوامــع، 1/70بــن عقیــل، اشــرح  :یــة، انظــرئبامــن قصــیدة " حمیــد بــن ثــور"البیــت لـــ )2(

1/165.  

  .165/، همع الهوامع72/شرح ابن عقیل :البیت لرجل من ضبة، انظر )3(

  .73-1/70/شرح ابن عقیل :انظر )4(

  یقول ابن مالك )5(

  ونون مجموع وما به التحق           فافتح، وقل من بكسره نطق    

  فانتبهبعكس ذاك استعملوه،         ق بـهــــــونون ما ثني والملح    

  .1/70/شرح ابن عقیل :انظر
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ــــف ال مــــع الیــــاء ألنهــــا شــــبهت بــــألف غضــــبان ویــــرى أبوحیــــان أّن ضــــم هایكون مــــع األل

  :نحو قول المطرزي في الیواقیت. )1(وعثمان

  فالّنوَم ال َتْطَعُمُه الَعْیَنانُ         بتا أّرقني الِقّدانُ أیا 

  ".العینانُ : "ففي هذا البیت ضمت النون مع األلف ال مع الیاء كما في قوله

  

  إعراب أب وأخ وحم

  :المشهورةاللغة 

ف، وتجر بالیـاء، أب، وأخ، وحـم، ـــب باأللـــــع بالواو، وتنصــــماء التي ترفــــمن األس

وكـذلك أخ وحـم، أي أنهـا معربـُة بـالحروف، قـالوا .هذا أبوه، رأیـت أبـاُه، مـَرَرُت بأبیـهِ : نحو

ه وشــروط إعــراب هــذ.أو نائبــة عــن الضــمة، واأللــف نائبــة عــن الكســرة، وهــذه لغــة اإلتمــام

  :األسماء بالحروف المذكورة ثالثة أمور

  .أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة ُأْعِرَبْت باأللف رفعًا، وبالیاء جرا� ونصباً : أحدها

ـــُت : أن تكـــون مكبـــرة؛ فلـــو صـــُغرت أعربـــت بالحركـــات نحـــو: الثـــاني جـــاءني أخـــوَك، َوَرَأْی

  .أخاَك، ومَرْرُت بأخیكَ 

هذا :ردة غیر مضافة ُأعربت أیضًا بالحركات نحوأن تكون مضافة، لو كنت مف: لثالثا

أٌب، ورأیُت أبًا، وممْرُت بأٍب، وفي الشرط األخیر أن یكون المضاف إلیه غیر یاء 

  .)2(المتكلم، فإن كان یاء المتكلم ُأعربْت أیضًا بالحركات، لكنها مقدرة

  :اللغات في أب وأخ وحم

ورة، فإحـدى اللغتـین الـنقص، وهـو حـذف ـــــة المشهــــــتان في أب غیر اللغــــــهناك لغ

  هَذا : "م، نحوـــــالواو واأللف والیاء، واإلعراب بالحركات الظاهرة على الباء، والخاء والمی

                                                 

  .1/166/همع الهوامع :انظر )1(

  .1/45/55: ، شرح ابن عقیل1/43شرح التسهیل  :انظر )2(
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  :وهذه لغة نادرة، بها جاء قول الشاعر" أُبهٌ 

  )1(َوَمْن ُیَشابْه أَبُه َفَما َظَلم     بأبِه واْقَتَدى َعِديٌّ ِفي الَكَرمْ 

، حیث جر األول بالكسرة الظاهرة، ونصبالثاني "یشابه أبه –بأبیه "قوله : فیه الشاهد

م بالحركات ـــــــــــــون هذا االســـــًا من العرب یعربــــبالفتحة الظاهرة، وهذا یدل على أن قوم

  .)2(الظاهرة على وآخره، وال یجتلبون لها حروف العلة لتكون عالمة إعرابه

وهي أشهر من لغة النقص فعالمة الرفع، والنصب، والجـر حركـة أما اللغة القلیلة 

  :مقدرة على األلف وعلیها جاء قول الشاعر

  )3(َقْد َبَلغَا ِفي اْلَمْجِد َغاَیَتاَها        اَهاـــــــــــا َأبَ ــــــــــــاَها َوَأبَ ـــــــــــــِإنَّ َأبَ 

نیة یحتمالن اإلجراء على اللغة المشهورة ألن األولى والثا ؛الثالثة" أباها: "الشاهد فیه

الصحیحة، فیكون نصبهما باأللف، أما الثالثة فهي في موضع الجر بإضافة ما قبلها 

إلیها، ومع ذلك جاء بها باأللف، واألرجح إجراء األولین كالثالثة، ألنه یبعد جدا� أن 

  .)4(یجيء الشاعر بكلمة واحدة في بیت واحد على لغتین مختلفتین

  :موقف النحویین

معربـٌة بحركـات " حـم"و" أخ"و" أب"إلـى أن : وابن هشام ذهب ابن مالك وأبو حیان

مقـدرة علــى الحــروف، وقــالوا إن أصــل اإلعــراب أن یكــون بحركــات ظــاهرة أو مقــدرة، فــإذا 

أنهـــا معربـــة : ومـــذهب المـــازني والزجـــاج. أمكـــن التقـــدیر مـــع وجـــود النظیـــر لـــم یعـــدل عنـــه

  ٌة من ـــــــأما رأي الكسائي والفراء، أنها معرب.لحروف، والحروف إشباعبالحركة التي قبل ا

                                                 

  .1/128، همع الهوامع 1/52شرح ابن عقیل  :البیت لرؤیة بن العجاج، انظر )1(

  .1/52شرح التسهیل :انظر )2(

  .1/28، همع الهوامع1/53شرح ابن عقیل :البیت ألبي النجم العجلي، انظر )3(

  .1/53شرح ابن عقیل :انظر )4(
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  .)1(مكانین بالحركات والحروف معاً 

  "فـــوه"إعراب 

  :اللغة المشهورة

المشهورة اإلعراب بالحروف، الرفع بالواو، والنصب باأللف، والجر " فو"لغة 

هذا فوه، ورأیت : یم منه، نحوبالیاء، ولكن یشترط في إعراب الفم بهذه األحرف زوال الم

  .)2(فاه، ونظرُت إلى فیه
  

  ":فم"اللغات القلیلة في 

منهــا الــنقص، والقصــر، وتشــدید المــیم، مــع فــتح الفــاء " فــم"هنــاك عشــر لغــات فــي 

  :وضمها وكسرها، واتباع الفاء حركة المیم في اإلعراب، ومما ورد في القصر

  .)3(َنا ُسَلیْمَى َواْلَفَماَیا َحَبَذا َعی

، حیث جاءت بلغة القصر، فحذفت األلف، وٕاعرابها بالحركة "َواْلَفَما"قوله : الشاهد فیه

  .)4(الظاهرة على المیم

  :موقف النحویین

ذهــب ســیبویه إلــى أن اإلعــراب بــالحروف مــن جهــة القیــاس أقــوى، ألن األصــل   

ـــفــي اإلعــراب أن یكــون بالحرك علــى وجــه یوجــد رة أو مقــدرة، فــإن أمكــن التقــدیر ــــات ظاهـــ

  .)5(معه النظیر فال عدول عنه

                                                 

  .124-1/122، همع الهوامع 46-1/45انظر شرح التسهیل )1(

  .50-1/49شرح ابن عقیل :انظر )2(

  .1/129البیت غیر منسوب في همع الهوامع )3(

  .1/129همع الهوامع  :انظر )4(

  .1/48شرح التسهیل :انظر )5(
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  "هـــن"إعـراب 

  :اللغة المشهورة

النقص، إذا استعمل الهُن غیر مضاف كان اإلجماع على أنه " الَهن"األفصح في 

. محذوف الالم، معربًا بالحركات، تقول هذا َهُن، ورأیت َهَنًا، َوَمَرْرُت بَهنٍ  :منقوص أي

َجاَء َهنَك، ورأیُت : العرب تعربه كذلك بلغة النقص، فتقولوٕاذا استعمل مضافًا فجمهور 

  .)1(َهنَك، َمَرْرُت ِبَهِنَك، فیكون في اإلفراد واإلضافة على حد سواء

  :اللغة القلیلة

َهـَذا َهُنـوَك، َوَرَأْیـُت : من العرب من یستعمل هْن تاما في حالـة اإلضـافة، فیقـول  

  :ومنه قول الشاعر.)2("جائز لكنه قلیل َهَناَك، َوَمرْرًت ِبَهِنیَك، واإلتمام

  جاٍذ َبْیَن ِلْهِزَمَتْي َهنْ  وهّنيُ       بیتن لیلةأَأَال َلْیَت ِشْعِري َهْل 

  .حیث جاءت معربة بالحروف وهي تمة اإلتمام وهو قلیل" وهنى"قوله : الشاهد فیه

  :موقف النحویین

ــــأنكـــر الفـــراء جـــواز إتمامـــه، وهـــو محجـــوج بحكای ــــة سیبویــــ ه اإلتمـــام عـــن العـــرب، ــ

  .)3(كنایة عما ال یعرف اسمه، أو یكره التصریح باسمه" هن"و

  

  الضمیر في المثنى والجمع" كاف"كسر 

  :اللغة المشهورة

  أوصلها مضمومة بمیم :التاء، أي ع ما یليــــــــــالضمیر في التثنیة والجمیلي كاف 

                                                 

  .47، قطر الندى وبل الصدى42، شذور الذهب1/51شرح ابن عقیل :انظر )1(

  .126-1/124همع الهوامع :انظر )2(

  .1/123، همع الهوامع1/51شرح ابن عقیل :انظر )3(
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ن وبنـــون مشـــددة للمخاطبـــات، وأوألــف المخـــاطبین، بمـــیم مضـــمومة ممـــدودة للمخـــاطبین، 

هـا ضـمیر متصـل أعـرف، وٕان ولیهـا لـم یجـز التسـكین، فتقـول، تسكن میم الجمع إن لـم یل

  .)1(إنَُّكَما، وٕانَُّكْم، وٕانَُّكنَّ 

  :اللغة القلیلة

بعض العرب تكسر كاف التثنیة والجمع بعد كسرة، أو یاء ساكنة إلحاقًا بالهاء، 

مررُت بِكما، وبِكم، وبِكن، ورغبت فیِكما، وفیِكم، : وهم ناس من بكر بن وائل، فتقول

  : قال الشاعر.وفیِكنَّ 

  )2(ِكْم َردُّواِمَن الدَّْهِر ُردُّوا َأْحَالم     وٕاْن َقاَل َموَالُهم َعَلى ُجلِّ َحاِدثٍ 

حیث روى هذا البیت بكسر كاف أحالمكم بعد كسره على " أحالمكم"قوله : والشاهد فیه

  .)3(لغة بكر بن وائل

  :موقف النحویین

إنهــا : یــرى الســیوطي أنهــا لغــة حكاهــا ســیبویه عــن نــاس مــن بكــر بــن وائــل وقــال

  .)5(وذهب ابن مالك إلى أنها لغة قلیلة.)4(ردیئة جدا� 
  

  .وحذف نون الوقایة منها في باب الضمیر" من، وعن"اجتماع الحرفیین 

  :اللغة المشهورة

  مني وعني : م، فنقولـــإضافتها إلى یاء المتكلعند " من، وعن"إن تلزم نون الوقایة 

                                                 

  .3/133/شرح التسهیل :انظر )1(

  .2/134/شرح التسهیل :ة، انظرئبیت للحطیال )2(

  .1/203/، همع الهوامع2/134/شرح التسهیل :انظر )3(

  .1/203/همع الهوامع :نظرا )4(

     .2/133/شرح التسهیل :انظر )5(
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  .)1(بالتشدید

  :اللغة القلیلة

قـال .بـالتخفیف –َعِني، مِني : فیقول" مني، على"من العرب من یحذف النون من 

  :الشاعر

  )2(َلْسُت ِمْن َقْیٍس َوَال َقْیٌس ِمِني      َأیَُّها السَّاِئُل َعْنُهْم َوَعِني

  .)3(وحذف نون الوقایة منها شذوذا" َعِني وِمِني"قوله : الشاهد فیه

  :موقف النحویین

ـــي"یـــرى ابـــن هشـــام أن  ـــي وعِن وحـــذف نـــون الوقایـــة منهمـــا لغـــة غیـــر " اجتمـــاع مِن

إن الحذف غیر شاذ، ولكنه قلیل، في حین ذهب " وقال قومٌ   .مشهورة من لغات العرب

  .)4(رورةشاذ وخاص بالض" مِني وعِني"ابن عقیل إلى أن التخفیف في 

 

  الموصولة" الذین"إعراب 

  :اللغة المشهورة

لجمع المذكر، ویعرب بالیاء في األحوال كلها، " الذین"یستعمل االسم الموصول 

  .)6(الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعونَ : نحو قوله تعالى.)5(ویختص بالعاقل

  :اللغة القلیلة

                                                 

  .1/109/شرح ابن عقیل :انظر )1(

  .1/244، وهمع الهوامع، 1/109/البیت غیر منسوب، في شرح ابن عقیل )2(

  .112-1/111همع الهوامع،  :انظر )3(

  .112-1/111شرح ابن عقیل،  :انظر )4(

  .1/285همع الهوامع،  :انظر )5(

  ).2(اآلیة  سورة المؤمنون )6(
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وقـد . فـي النصـب والجـر" والـذین"فـي الرفـع و " الـذون: "هناك من العرب من یقول

قــال لـــ ُعَقیــل، لـــ هــذیل، ومــنهم مــن : اختلــف العلمــاء فــي نســبة هــذه اللغــة، فمــنهم مــن قــال

  :ومن شواهد هذه اللغة.یئومنهم من قال لط

َباَحا   )1(َغاَرًة ِملَحاًحاَیْوَم النَّخیل         َنْحُن الَّذوَن صبَُّحوا الصَّ

حیث جاء به بالواو في حالة الرفع، كما لو كان جمعًا مذكرًا " الذین"قوله : الشاهد فیه

  .)2(سالماً 

  :موقف النحویین

فـي حـالتي " الـذین"ومجـيء  ،في حالة الرفع" الذون"بعض النحاة قد اغتر بمجيء 

الم حقیقــة، ویـرى ابــن النصـب والجـر، ویــرون أن هـذه الكلمـة معربــة، وأنهـا جمــع مـذكر سـ

عقیـــل أن هـــذا بعیــــد عـــن الصــــواب، والصـــحیح عنــــده أنـــه مبنــــي جـــيء بــــه علـــى صــــورة 

المعـــرب، والظـــاهر أنـــه مبنـــي علـــى الـــواو والیـــاء، ولـــم یـــزد تعلیقـــًا أو توضـــیحًا علـــى هـــذا 

  .)3(الكالم

وٕان كــــان الجمــــع مــــن " الــــذین"أمــــا ابــــن مالــــك فیــــرى أن أكثــــر العــــرب لــــم تعــــرب 

مخصوص بأولى العلم، والذي عام، فلم یجر علـى سـنن " الذین"ن أل ؛خصائص األسماء

  م ــــــــــظ وبعض المعنى، فلذلك لـــــشبه الشجین في اللف" الذین"إن : الجموع المتمكنة، ویقول

  .)4(بل إعرابه في لغة هذیل" الذین"تجمع العرب على ترك إعراب 

                                                 

  ر الندى، وبل ــــ، قط1/137أبو حرب، شرح ابن عقیل، : البیت لرجل من بني عقیل اسمه )1(

  .285همع الهوامع، / 102الصدى، 

  .1/285/همع الهوامع/ 101/، قطر الندى وبل الصدى1/137شرح ابن عقیل،  :انظر )2(

  .1/138/شرح ابن عقیل :انظر )3(

  .1/191/شرح التسهیل :انظر )4(
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  الطائیة الموصولة" ذو"إعراب 

  :اللغة المشهورة

موصــولة، وتكــون للعاقــل ولغیــره، وأشــهر لغــاتهم فیهــا أن " ذو"ء اســتعمال يطــ لغــة

جـاءني ذو : للمـذكر، والمؤنـث، مفـردًا، ومثنـى، ومجموعـًا، فنقـول: تكون مبنیـة بلفـظ واحـد

  .)1(قام، وذو قاما، وذو قامتا، وذو قاموا، وذو قمن

  :اللغة القلیلة

جـــاءني ذات : معربـــة فیقـــول فـــي المفـــرد المؤنـــث" ذو"مـــن أهـــل طـــيء مـــن یجعـــل 

ذوا، : "جــاءني ذواُت قمــن ومــنهم مــن یثنیهــا ویجمعهــا فیقــول: قامــت، وفــي جمــع المؤنــث

فــي الجــر " يتــذوا"فــي الرفــع، و" اتــذوا"و فــي النصــب والجــر، " ذوي"، فــي الرفــع، و"وذووا

  :الشاعرومنه قول .في الجمع" ذواتُ "والنصب، و

  )2(فَحْسبي ِمْن ِذي ِعْنَدُهْم ما كفانیا       فإَما ِكراٌم ُموِسُرون لِقیتُهمْ 

  .)3(بالیاء على اإلعراب، أما بالواو على البناء" ذي: "الشاهد فیه

  :موقف النحویین

  نى صاحب والتي هي من ــــــــــالتي بمع" ذو"ة معاملة ــــــالموصول" ذو"عامل العلماء 

األســماء الخمســة، فترفــع بــالواو، وتنصــب بــاأللف، وتجــر بالیــاء، ومعنــى ذلــك أنهــا معربــة 

  .)4(ویتغیر آخرها بتغییر التركیب

                                                 

  .102قطر الندى وبل الصدى، ص :انظر )1(

، سـبیل الهـدى بتحقیـق 1/143شـرح ابـن عقیـل،  :البیت البن منظور بن سحیم الفقي، انظر )2(

  .304/شرح قطر الندى

  .142،145ص/1/شرح ابن عقیل :انظر )3(

  .1/49،50/المرجع السابق :انظر )4(
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  المشبهة بلیس" إنْ "إعراب 

  :اللغة المشهورة

فلــذلك منــع إعمالهــا  ،مــن الحــروف التــي ال تخــتص، وكــان القیــاس أال تعمــل" إنْ "

  .)1(بعض النحاة

  :اللغة القلیلة

عاملــة ویشــترط أال یتقــدم اســمها علــى " إنْ "غــة أهــل العالیــة حیــث یجعلــون وهــي ل

ــا نكــرتین، بــل تعمــل فــي النكــرة والمعرفــة،  خبرهــا، وال یشــترط فــي اســمها وخبرهــا أن یكون

  :وعلیه جاء قول الشاعر.إن رجل قائمًا، وٕان زید القائم، وٕان زید قائماً : فتقول

  )2(إال َعلى أْضَعف الَمَجانین       إْن ُهَو ُمْسَتْوِلیًا َعلى أحد

فرفع بها االسم " لیس"ل اإعم" إنْ "حیث أعمل " إن هو مستولیاً "قوله : والشاهد فیه

  .)3("مستولیا"الذي هو الضمیر المنفصل، ونصب خبرها الذي هو قوله 

  :موقف النحویین

ــــذهـــب الفـــراء وأكثـــر البصری ــــة والمغاربـــ وأجـــاز إعمالهـــا  ،إلـــى أنهـــا غیـــر عاملـــة ةــــ

  .)4(وابن مالك الكسائي وأكثر الكوفیین والفارسي

فـي لغـة  "مـا"مـع  "إنْ "أمـا : "أما سیبویه فیقـول ابـن مالـك علـى لسـانه فـي شـرح التسـهیل

الثقیلـة تجعلهـا مـن حـروف االبتـداء، وتمنعهـا أن تكـون " إنّ "مـع  "مـا"أهل الحجاز، فهـو بمنزلـة 

، "مـا"مـن جملتهـا " لـیس"فعلم بهذه العبارة من أن في الكالم حروف مناسبة لـ" لیس"مع حروف 

                                                 

  .2/116همع الهوامع  :انظر )1(

، همـع الهوامـع 1/292، شـرح ابـن عقیـل 1/375شرح التسـهیل  :البیت غیر منسوب، انظر )2(

2/216.  

  .199، شذور الذهب 1/293شرح ابن عقیل  :انظر )3(

  .2/116همع الهوامع  :انظر )4(
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، فتعــین كونهمــا "ال"و" إنْ "فــي هــذه المناســبة إال " مــا"وال شــيء مــن الحــروف یصــلح لمشــاركة 

  .)1("الهماأن سیبویه أجاز إعم :مقصودتین أي

  

  إلحاق عالمة التثنیة والجمع بالفعل، وفاعله اسم ظاهر

  :اللغة المشهورة

فاللغة المشهورة أال تلحقه عالمة تثنیة، وال  إلى الفاعل الظاهرإذا أسند الفعل 

قام الزیدان، وقام الزیدون، وقامت : جمع، فیكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فنقول

  .)2(الهندات
  

  :القلیلةاللغة 

هــي لغــة : هنــاك طائفــة مــن العــرب، وهــم بنــو الحــارث بــن كعــب، ومــنهم مــن قــال

ـــطــيء، وبعض ـــهــي لغ: هم قــالـــــ ـــة أزد َشــُنوءة، حیــــ ـــث یلحــــ ـــقون بالفعــــــ ل األلــف، والــواو، ــــــ

أن هـــذه الضـــمائر ومـــا  :أي.والنـــون علـــى أنهـــا حـــروف دوال، كتـــاء التأنیـــث، ال ضـــمائر

دأ على التقدیم والتأخیر، أو تابع على اإلبدال من الضـمیر، وهـذه اللغـة یسـمیها بعدها مبت

: فقــال –صــلى اهللا علیــه وســلم  –أكلــوني البراغیــث، وقــد تكلــم بهــا النبــي : النحویــون لغــة

  :ومن شواهد هذه اللغةقول الشاعر.)3()یتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنهار(

  )4(وقد أسلماه ُمبعٌد َوحمیمٌ        ن بنفسهَتَولَّى ِقتال الَمارقی

                                                 

  .1/375شرح التسهیل  :انظر )1(

عبــد الــرحمن الســید، محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة : بــن مالــك، تــحال شــرح التســهیل )2(

  .1/256همع الهوامع : وانظر، 2/116، 1990األولى، : والتوزیع، المهندسین، الجیزة، ط

  .1/203، 530أخرجه البخاري في باب فضل صالة العصر، رقم الحدیث ) 3(

، 1/426، شـرح ابـن عقیـل 2/116شـرح التسـهیل  :بیت لعبید اهللا بن قیس الرقیـات، انظـرلا )4(

  .2/257همع الهوامع 
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حیـــث وصـــل بالفعـــل ألـــف التثنیـــة مـــع أن " وقـــد أســـلماه مبعـــد وحمـــیم: "والشـــاهد فیـــه قولـــه

وقــــــد أســــــلمه مبعــــــد : "الفاعــــــل اســــــم ظــــــاهر، وكــــــان القیــــــاس علــــــى الفصــــــحى أن یقــــــول

  :ومنه أیضًا قول الشاعر.)1("وحمیم

  )2(أهلي َفُكلُّهم ألوم        َیُلوُمنني في اْشِتراء النخیل

ة بالفعل، مع أن لهذا ـــــــث وصل واو الجماعـــــ، حی"أهلي... یلومونني: "الشاهد فیه قوله

  .)3(الفعل فاعًال هو اسم ظاهر مذكور بعد الفعل

  :موقف النحویین

یرى ابن مالك أن بعض النحویین یجعل الضمائر وما بعدها خبـرًا مقـدمًا أو مبتـدأ 

وبعضـهم یبـدل مــا بعـد األلـف والــواو والنـون مـنهن، علـى أنهــا أسـماء مسـند إلیهــا، مـؤخرًا، 

وهذا غیر ممتنع إن كان من ُسمع ذلك منه من أهل غیر اللغـة المـذكورة، وأمـا أن یحمـل 

ألن أئمـة هـذا العلـم  ؛الواو النون فیه ضمائر فغیـر صـحیحجمیع ما ورد على أن األلف و 

ـــى أن ذلـــك لغـــة لقـــوم مـــ ن العـــرب مخصوصـــین فوجـــب تصـــدیقهم فـــي ذلـــك، متفقـــون عل

ویرى ابـن هشـام أن هـذه اللغـة ال تمتنـع مـع المفـردین أو المفـردات .)4(وتصدیقهم في غیره

إن ذلــك لغــة لقــوم : لقــول األئمــة بعضــهم ىك خــالف حســب مــا رأالمتعاطفــة، فلــیس هنــا

                                                 

-2/256، همــع الهوامــع 177الــذهب  ر، شــرح شــذو 428-1/426شــرح ابــن عقیــل  :انظــر )1(

، 2/257 ع، همـع الهوامـ1/426شـرح ابـن عقیـل  :، البیت ألحیحة ابـن الجـالح، انظـر257

ـــق أوضـــح المســـالك، 2/106أوضـــح المســـالك  ـــد  عـــدة الســـالك، تحقی ـــدین عب محمـــد محـــي ال

  .2/101، 1979الخامس، : الحمید، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط

، أوضـح 2/257، همـع الهوامـع 1/426شرح ابـن عقیـل  :البیت ألحیحة ابن الجالح، انظر )2(

  .2/166المسالك 

محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار لعـــدة الســـالك، إلـــى تحقیـــق أوضـــح المســـالك،  :انظـــر )3(

  .2/101، 1979الخامسة، : بیروت، لبنان، طالجبل، 

  .2/117شرح التسهیل  :انظر )4(
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ـــو  ـــإن جعل ـــانهم، ف ـــدال ال یختصـــان بلغـــة قـــوم بأعی ـــر واإلب ـــدیم الخب ـــین، وتق ا الضـــمیر معین

فاعًال، وما بعده بدل منه، كان ذلك جاریًا على لغة جمهور العرب، ولم یكن خاصًا بلغة 

ویـرى السـیوطي فـي الهوامـع أن هـذه اللغـة، لغـة أكلـوني البراغیـث ولـیس كمـا .)1(قوم منهم

إنــه وقــع اللحــن كثیــرًا : "وعلــل ذلــك قــائالً  ،مالئكــةیتعــاقبون فــیكم : ا ابــن مالــك، لغــةیســمیه

ا روى مــن الحــدیث ألن كثیــرًا مــن الــرواة كــانوا غیــر عــرب بــالطبع، وال یعلمــون لســان مـفیــ

  .)2("العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن كالمهم وهم ال یعلمون ذلك

  

  الخاتمـــة

إن بلوغ عملیة الفهم واإلفهام في أي موضوع من موضوعات اللغة العربیة ال 

التام بخصائص اللغة العربیة وما احتوته بین جنبیها من  التمعن یتأتى من تحصیل 

، والشاذ ، وبنائها الذاتي لكلمها تارة أخرىسمات تعبیریة تتعلق بتركیبها الوظیفي تارة

والقلیل من الموضوعات التي یجب أن یتنبه لها من یتعامل مع اللغة، وفي ختام هذا 

الشاذ والقلیل معناه (تي الموسومة بـأود تثبیت أهم النتائج المستخلصة من دراسالبحث 

  :وهي على النحو اآلتي) ونماذج  منه في بعض اللغات

 الموضوع ال یقل شأنًا عن الموضوعات األخرى من حیث استعماله وفق  إن هذا

استقراء من أصول الكالم العربي المعهودة، فقد ورد مطردًا، وبخاصة في الشعر 

  .والنثر

 ه مـن ؤ ضوابطه وأقیسته لكل مـا تـم اسـتقرافاء یًا مع استاستواء معناه، لغة واصطالح

 ب العرض ـــــــواه كل منهما من أسالیـر ونثر، وما احتـــالم العرب بما فیها من شعــــك

                                                 

، 2/106، 1979كافـة، : بـن هشـام، دار الجبـل، بیـروت لبنـان، طالأوضح المسالك، : انظر)1(

  .178منتهى األرب، 

  .42، واالقتراح في علم أصول النحو، 2/257همع الهوامع  :انظر )2(
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  .وما خالف قیاس قاعدة ما، قد حل محلها ضابط یتالءم فیه صیغة وداللة معاً 

  خـرى وتمیم خالفـا للغـات األلغة الحجاز وجود لغات شاذة ویقاس علیها الكثیر مثل

  .وعقیل وغیرها فهي لغات شاذة الیقاس علیها ءمثل لغة طي

  اختالف النحاة حول هذه اللغات من حیث القلیل والشاذ فمنهم من یصف لغة بأنها

  .ومنهم من یصفها بأنها ردیئة ،ومنهم من یصف لغة أخرى بأنها شاذة ،قلیلة

منـا هــذا الجهــد المتواضـع بقبــول حســن، وال وفـي الختــام أسـأل اهللا تعــالى أن یتقبــل 

 والحمد هللا رب العالمین. كماللله وحدهالفأدعي الكمال 
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  المصــادر والمراجـــع

 .م1923أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم، دار الثقافة، بیروت،  -1

االقتراح في علـم أصـول النحـو، للسـیوطي، مكتبـة المجلـد العربـي، القـاهرة، األزهـر،  -2

 .م1988األولى، : ط

 .م1979الخامسة، : أوضح المسالك، ابن هشام، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط -3

محمـــد بـــن عیســـي أبـــو عیســـي الترمـــذي : الجـــامع الصـــحیح ســـنن الترمـــذي، تـــألیف -4

الثانیــة، : أحمــد محمــد شــاكر، ط: الســلمي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، تــح

 .م1975

علـــي النجـــار، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، محمـــد : الخصـــائص البـــن جنـــي، تـــح -5

 .لبنان

ي الـدین، مطـابع الثـورة العربیـة، یـسبیل الهدى بتحقیـق شـرح قطـر النـدى، محمـد مح -6

 .طرابلس

ي الــدین یـمحمـد مح: شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك، عبـد اهللا بـن عقیـل، تـح -7

 .1998عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

عبــد الــرحمن الســید، محمــد بــدون المختــون، هجــر : ابــن مالــك، تــح شــرح التســهیل، -8

 .1990األولى، : للطباعة والنشر والتوزیع، المهندسین، الجیزة، ط

 .شرح شذور الذهب، ابن هشام، دار الثقافة، الزمالك -9

شــــرح قطــــر النــــدى وبــــل الصــــدى، ابــــن هشــــام األنصــــاري، مطــــابع الثــــورة العربیــــة،  -10

 .طرابلس

محمــــد بــــن إســــماعیل، : امع الصــــحیح المختصــــر، المؤلــــفصــــحیح البخــــاري، الجــــ -11

 ر ــــــفي، دار ابن كثیــــــد اهللا البخاري الجعـــــغا، أبو عبـــــمصطفى دیب الب. د: تحقیق

 .م1987الثانیة، : الیمامة، بیروت، ط
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ي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار یـــعـــدة الســـالك فـــي تحقیـــق أوضـــح المســـالك، محمـــد مح -12

 .م1979الخامسة، : لبنان، طالجبل، بیروت، 

 .م1997الثانیة، : لسان العرب، ابن منظور، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، ط -13

: المفصــل فــي صــنعة اإلعــراب، للزمخشــري، دار مكتبــة الهــالل، بیــروت، لبنــان، ط -14

 .م1933األولى، 

ي الـدین عبـد الحمیـد، دار الثقافـة، یـمنتهى األرب بتحقیـق شـذور الـذهب، محمـد مح -15

 .الزمالك

عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، : همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، للســـیوطي، تـــح -16

 .1998الثانیة، : مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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  الصفحة  اسم الباحث  عنوان البحث  ت.ر

  5  االفتتاحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  1

أثر الثقافة في تصویر المرأة بالبقرة   2

  .الوحشیة في الشعر الجاهلي
  6  محمد سلیمان عبد الحفیظ. د

  44  جمعة محمد بدر. د  .إعداد األستاذ الجامعي وتأهیله  3

4  
 -األعراض -األسباب"االكتئاب النفسي 

  "أسالیب العالج
  72  سماعیلإعبد السالم عمارة .د

5  
جهود المالكیة في تخریج الفروع على 

  .األصول
  83  إبراهیم مفتاح الصغیر. د

6  
تقویم المرشد التربوي لمظاهر السلوك 

  .المدرسي
  مفتاح محمد الشكري. د

102  

  135  شعالة حسین میالد أبو. أ  .ة التشكیلیة المعاصرة في لیبیاالحرك  7

  150  خالد أحمد قناو. أ  .تلوث البیئة البحریة في مدینة الخمس  8

9  
سلوك المدرب الریاضي في اإلعداد 

  .الدافعي قبل المباریات في كرة السلة
  179  إبراهیم محمد الجدي. أ

10  
نموذج السترجاع : السالسل الزمنیة

  لوماتالمع

  الحسیني عبد األمیر عماد. أ

  یوسف نورس كاظم. أ
201  

11  

اتجاهات مدرسات ومدرسي المواد 

المختلفة نحو التربیة البدنیة تبعًا لحجم 

  "الممارسة الریاضیة

  النفرعمار میلود . د
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