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 صالح عمي جقمولأ .     
 كمية التربية قصر ابن غشير ــ جامعة طرابمس

 
 

 المقدمة:
ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة ظاىرة لغكية عرفت عند القدامى 
باالستنطاء، دراسة كصفية تحميمية، مناقشا أقكاؿ القدامى في أصؿ ىذه 

ا، مع ترجيح ما أراه الظاىرة المغكية، مبينا آراء عمماء المغة المحدثيف فيي
 مكافقا لمكاقع المغكم، مع ربط ىذه الظاىرة المغكية بالميجات الحديثة.

يستخدـ جميكر المغة الكاحدة أنكاعا مختمفة مف االستعماالت 
المغكية، كلكؿ نكع خصائصو المغكية التي تميزه عف غيره، مع اشتراؾ جميع 

تجمع بينيا، كمف  ىذه األنكاع في مجمكعة مف الخصائص المغكية التي
الطبيعي أف يككف لمعربية الفصحى أنكاع تمثؿ صكرا نطقية تختمؼ ىذه 

 الصكر مف قبيمة إلى أخرل، كمف بيف ىذه الصكر االستنطاء.
 تعريفه ونسبته.

ذىب عمماء العربية القدامى إلى أف االستنطاء: إبداؿ العيف الساكنة 
، كناسبا ىذه الظاىرة المغكية نكنا إذا جاكرت الطاء، قاؿ السيكطي مبينا ىذا

 صار ػػػػس كاألنػػػػػػفي لغة سعد بف بكر كىذيؿ كاألزد كقي "االستنطاءإلى أىميا: 
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 .(1)تجعؿ العيف الساكنة نكنا إذا جاكرت الطاء، كأٍنطى في أٍعطى"
 شواهدها.

ليذه الظاىرة المغكية شكاىد مف القراءات القرآنية، كاألحاديث النبكية الشريفة، 
 ف الشعركم
﴾]الككثر: قكلو تعالى ﴿ . مف القراءات القرآنية1 [ فقد 1ًإنَّا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىرى

قد قرأىا "إنا أنطيناؾ   -صمى اهلل عميه وسمم  -كرد أف رسكؿ ا 
 .(2)الككثر"
صمى اهلل عميه  -كما عزتيا بعض التفاسير الميتمة بالقراءات إليو  

لى الحسف البصرم -وسمم ، كابف محيصف (3)كطمحة بف مصرؼ، كا 
 .(4)كالزعفراني

  -صمى اهلل عميه وسمم  -. كمف شكاىدىا في الحديث الشريؼ قكلو 2
ف اليد السفمى ىي  "فال تسأؿ الناس شيئا، فإف اليد العميا ىي المنطية، كا 

ف ماؿ ا مسؤكؿ كمنطاة"  .(1)المنطاة، كا 

                                                 
لى، تحقيؽ فؤاد منصكر، دار الكتب العممية ػ بيركت ػ الطبعة األك  السيكطي،المزىر،   (1)

1998 ،1/176.   
، تحقيؽ حمدم السمفي، ابف تيمية ػ القاىرة ػ الطبعة الثانية، الطبرمالمعجـ الكبير، أبك القاسـ   (2)

22/ 365.    
القرطبي، تحقيؽ البردكني كأفطيس، دار الكتب المصرية، الطبعة  الجامع ألحكاـ القرآف، (3)

 .20/216الثانية، 
   .11/125، تحقيؽ أحمد الخراط، دار القمـ ػ دمشؽ:مبيالسميف الحالدر المصكف،   (4)
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، مف ذلؾ - عميه وسمم صمى اهلل -. كما استعمميا أيضا في مراسالتو 3
لكائؿ بف حجر الكندم أحد أقياؿ  -صمى اهلل عميه وسمم  -كتابو 

شاة ال ميٍقكىرَّةي األىٍلياطً  (2)حضرمكت، كفيو: "كفي التِّيعىة
 ،(4)، كال ًضناؾ(3)

ةى    .(6)"(5)كأنطكا الثَّبىجى
 -ىذا ما أىٍنطىى لتميـ الدارم: "  -صمى اهلل عميه وسمم  -ككتابو 

 .(7)".... -اهلل عميه وسمم صمى 
4:  . كمف الشكاىد الشعرية في ىذه الظاىرة المغكية ما أنشده ثىٍعمىبه

ٍنًطياتً  ٍكًكبى المىٍعجى بىٍعدى ما    ًمفى المي كًع الميٍقمىتىيًف نيضيكبي المى ييرىل ًفي فيري
(8) 

                                                                                                              
أبك القاسـ الطبرم، تحقيؽ حمدم السمفي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى ، الشامييف مسند  (1)

1984 ،1/347.   
 .8/38 (:تيع)دقة. لساف العرب، ابف منظكر التِّيعىة بالكسر: األربعكف مف غنـ الص  (2)
: ا  (3) ، كىىيكى ًقٍشري العيكًد، شىبَّيىوي ًباٍلًجٍمًد اًلٍلًتزىاًقًو االٍقًكراري ميكد، كاألىٍلياطي: جمعي ًليطو اءي ًفي الجي اًلٍسًتٍرخى

ميكًد لييزاليا. ؛ أىراد غىٍيرى ميٍستىٍرًخيىًة اٍلجي  5/123المصدر السابؽ )قكر(:  ًبالمٍَّحـً
يي  (4) ، كى ناؾ، ًباٍلكىٍسًر: اٍلكىًثيري المٍَّحـً  )ضنؾ(: المصدر السابؽ قىاؿي ًلمذَّكىًر كاألىنثى ًبغىٍيًر ىىاءن.الضِّ

10/462. 
ذالتو، السابؽ "ثبج"  (5) دىقىًة الى ًمٍف ًخيىاًر اٍلمىاًؿ كىالى ًمٍف ري ةى: أىم: أىعطكا الكىسىطى ًفي الصَّ الثَّبىجى

2/220. 
ضؿ، دار المعرفة الفائؽ في غريب الحديث، الزمخشرم، تحقيؽ عمي محمد كمحمد أبك الف (6)

 .1/14لبناف، 
 .40/106 (نطك)أبك فيض الزبيدم، دار اليداية، ، تاج العركس  (7)
 ىػ،1414ف، دار صادر، الطبعة الثالثة يلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ اليازجي كآخر  (8)

 .1/763،"نطا"
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  كقكؿ األعشى:
يًؼ ًفي نىٍعمىةو  افي اٍلًجالى    (1)ًجيىاديؾى ًفي الصِّ تيٍنطىى الشًَّعيرىا (2)ؿى تيصى كى

(3) 
 مناقشة القدامى في االستنطاء.

ذىب القدامى إلى أف االستنطاء قمب العيف الساكنة نكنا إذا جاكرت 
الطاء إال أنني ما أراه أف الفعؿ "أعطى" ال عالقة لو بالفعؿ "أنطى" مف 

بد  ناحية اإلبداؿ، كأنيما أصالف مختمفاف؛ ألف الحرؼ المبدؿ في الكممة ال
 أف تتكفر فيو شركط كىي:

. أف يككف بيف الصكتيف تقارب، أم: كجكد عالقة صكتية بينيما مف 1
حيث المخرج تسكغ إحالؿ أحدىما محؿ اآلخر، قاؿ األزىرم: "إذا تقارب 

 .(4)الحرفاف في المخرج تعاقبا في المغات"
لى ىذا ذىب الدكتكر رمضاف عبد التكاب إلى عدـ قمب العيف كىي  كا 

حمقي إلى النكف كىي حرؼ غير حمقي، فمخرج كؿ منيما بعيد عف حرؼ 
 مخرج األخرل، قاؿ:

                                                 
كـ ذم ًنعمة ال ؿ: "يقاالنَّعمة: بالفتح التنعـ كالترؼ، أم: أف خيمو تعيش في ترؼ كتنعـ،  (1)

، ينظر المغرب في ترتيب المعرب، لممطرزم، تحقيؽ نىعمة لو" أم: كـ ذم ماؿو ال تنٌعـ لو
 .310ػ  2/309فاخكرم كمختار، مكتبة أسامة، حمب، 

 .بالجالؿ فمنصكب بنزع الخافض، أم: تصا الًَّذم تيٍمبىسو الدابة لتيصاف ًبًو، كىك الًجالؿ: (2)
أبك عمي القالي، عناية محمد األصمعي، دار الكتب المصرية، الطبعة ، أمالي القالي (3)

 .75 /1الثانية،
تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت ػ  الطبعة   (4)

    .10/7، 2001األكلى 
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"كمف المعركؼ أف الصكت ال يقمب إلى صكت آخر إال إذا كاف بيف 
 . (1)الصكتيف نكع مف القرابة الصكتية في المخرج كالصفة"

كأما مجاكرة العيف لمطاء فميس لو تأثير في اإلبداؿ بينيما؛ ألف 
 عيف لمطاء كردت في أفعاؿ كلـ يحدث بينيما إبداؿ مثؿ:مجاكرة ال
، يىٍعًطؼي ...               ، اٍستىٍعطىؼى  أىٍعطىبى

. إذا تساكيا في التصريؼ حتى يككف كؿ كاحد منيما أصال قائما بذاتو، 2
قاؿ أبك الفتح في ػ باب الحرفيف المتقابميف يستعمؿ أحدىما مكاف صاحبو ػ 

الحرفاف جميعا أصميف كؿ كاحد منيما قائـ  ككفأمكف أف يفمتى قاؿ: "
برأسو لـ يىسيغ العدكؿ عف الحكـ بذلؾ. فإف دٌؿ داٌؿ أك دعىٍت ضركرةه إلى 
القكؿ بإبداؿ أحدىما مف صاحبو عيًمؿ بمكجىب الداللة كصير إلى مقتضىى 

كىتنت، ىما  ىتمًت السماءذلؾ بقكلو: "كمف ذلؾ قكليـ: لكمثؿ  .(2)الصنعة"
 تراىما متساكييف في التصرفؼ يقكلكف: ىتنًت السماء تىٍيًتف أصالف أال

 .(3)تٍيتانا، كىتمت تيتؿ تيتاال، كىي سحائب ىيتَّف كىيتَّؿ"
 كتصريؼ الفعميف: أعطى كأنطى ىك: 

 ٍعًط   ميٍعطو      ميٍعطىىاييٍعًطي     ًإٍعطىاءن        أىٍعطىى  
 ٍنًط    ميٍنطو      ميٍنطىىااءن      أىٍنطىى     ييٍنًطي      ًإٍنطى 

                                                 
، ق1414األكلى،  ةالطبععبد التكاب، مكتبة الخانجي، القاىرة، ، دراسات كتعميقات في المغة (1)

 .   126ص
 .2/82، تحقيؽ محمد النجار، عالـ الكتب ػ بيركت ػ ابف جني الخصائص، (2)
 .   المصدر نفسو (3)
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نالحظ أف الفعميف متساكياف في التصرؼ كمف ىنا يمكف القكؿ بأف كؿ فعؿ 
 منيما أصؿ قائـ بذاتو.

كمما يقكم أنيما أصالف مختمفاف ما قالو أبك حياف األندلسي عندما 
قاؿ: "قاؿ أبك الفضؿ الرازم كأبك زكريا  كاف يتحدث عف قراءة "أنطيناؾ"

بدؿ مف العيف نكنا، فإف عنيا النكف في ىذه المغة مكاف العيف في التبريزم: أ
ف عنيا البدؿ الصناعي فميس كذلؾ، بؿ كؿ كاحد مف  ، كا  سىفه غيرىا فىحى
المغتيف أصؿ بنفسيا لكجكد تماـ التصرؼ مف كؿ كاحدة ، فال يقكؿ األصؿ 

 .(1)العيف ثـ أبدلت منيا"
خرل تككف صكتية ػػ في أغمب . أف الصفات المغكية التي تميز ليجة عف أ3

األحياف ػػ كلكف صيغة "أنطى" مكجكدة في المصاحؼ القديمة في مصحؼ 
ابف مسعكد كمصحؼ أبي بف كعب كمصحؼ طمحة بف مصرؼ كمصحؼ 

 .(2)الربيع بف خيثـ ػ رضي ا عنيـ ػ
. أف بعضا مف المعاجـ المغكية عند حديثيا عف الفعؿ "أنطى" لـ تذكر أف 4

بيف النكف في "أنطى" كالعيف في "أعطى" بؿ كؿ ما ذكرتو أف ىناؾ إبداؿ 
 . (3)قاؿ الخميؿ: "اإلنطاء : لغةه في اإلعطاء" لغة في "أعطى"، "أنطى"

، كقد قيًرلءى: )ًإنَّا أىٍنطىي : ليغة في أىٍعطىٍيتي  ٍناؾى ػػػػػػػػكقاؿ ابف سيده: "كأىٍنطىٍيتي

                                                 
ىػ 1420، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ صدقي جميؿ، دار الفكر ػ بيركت المحيط البحر (1)

10/556. 
 .387ص ،1983ية لمكتاب ، أحمد الجندم، الدار العربالميجات العربية في التراث (2)
 .  7/454 (نطك) العيف، الخميؿ، تحقيؽ المخزكمي كالسامرائي، الناشر دار كمكتبة اليالؿ، (3)



 العدد الثاني                 مجلة العلوم الشرعية                       

 (دراسة كصفية تحميمية): طاءي نٍ تً االسٍ   
 

 
-137- 

كقاؿ ابف   .(2)ت لغةه ًفي أىٍعطىٍيت"كأىٍنطىيٍ كقاؿ في المخصص: "  .(1)الكىٍكثىر(
" قىٍد قيًرئى: ًإنَّا أىٍنطىٍيناؾ الكىٍكثىرى : ليغىةه ًفي أىعطيت، كى  .(3)منظكر: "كأىٍنطىٍيتي

إال أف الزَّبيدم كفي"المقصد الخامس في بياف األفصح" قاؿ: 
قيس كاألىنصار يٍجعىميك  فى اٍلعيف "كاالسًتنطاء ليغىة سٍعًد بف بكرو كىيذيؿ كاألىٍزًد كى

الساكنة نكنان ًإذا جاكرىت الطاءى، كأىٍنطى ًفي أىعطى"
.، كىك ما قالو (4)

 .  (5)السيكطي في المزىر
. لـ يسمع ليذه الظاىرة المغكية التي أسماىا القدامى بػ "االستنطاء" لـ 5

يسمع ليا شاىد آخر غير الفعؿ "أعطى" في ىذه اآلية الكريمة، كقد كرد 
ٍمقىوي ثيَـّ  ﴿ تعالى: ىذا الفعؿ في قكلو بفنىا الًَّذم أىٍعطىى كيؿَّ شىٍيءو خى قىاؿى رى

﴿فىأىمَّا ، [34﴿كىأىٍعطىى قىًميالن كىأىٍكدىل﴾ ] النجـ: ، كقكلو [50ىىدىل﴾ ] طو: 
ٍف أىٍعطىى كىاتَّقىى﴾ ] الميؿ:   . [5مى

كلـ أعثر فيما كقع تحت يدم مف كتب قراءات كتفاسير تقكؿ إف 
 رئ "أنطى" فيما ذكر مف آيات.الفعؿ "أعطى" ق

                                                 
ـ، 2000دار الكتب العممية ػ بيركت ، ابف سيده، تحقيؽ ىنداكم، المحكـ كالمحيط األعظـ  (1)

 .(ك ط ف)
 راث العربي ػ بيركت ػ الطبعة األكلىالمخصص، ابف سيده، تحقيؽ خميؿ جفاؿ، دار إحياء الت  (2)

 باب فعمت كأفعمت باختالؼ المعنى. .1996
 .(نطا)لساف العرب، ابف منظكر،   (3)
بيد  (4)  .1/22 :م، المقصد الخامس في بياف األفصحتاج العركس، الزَّ
 .1/176، ، السيكطيالمزىر :ينظر  (5)
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 الفعل "أنطى" من وجهة نظر عمم المغة الحديث.
. يرل الدكتكر إبراىيـ أنيس أف ىذه الظاىرة المغكية ليست مقصكرة عمى 1

بؿ تتعمؽ بكؿ عيف سكاء كلييا طاء أـ صكت آخر، كيرجح ، الفعؿ "أعطى"
، كذلؾ أف بعض القبائؿ العربية كانت تنطؽ صكت العيف نطقا أنفميا

بجرياف مجرل النفس مع الفـ كاألنؼ معا، فتيٍسمىع العيف ممزكجة بصكت 
النكف، كليست بنكف في الحقيقة، بؿ ىي عيف أنفمية، كيرل أنو مف الممكف 

 .(1)أف قد سمعكا ىذه الصفة فأشكمت عمييـ، كلـ يصفكىا لنا عمى حقيقتيا
ؿ؛ ألف الركاة لك افتراض بال دلي كلـ يصفكىا لنا عمى حقيقتيا"قكلو: "ف

شكاىد أخرل غير  "االستنطاء"سمعكا ليذه الظاىرة المغكية الممقبة بػ 
الفعؿ"أعطى" لذكركىا لنا؛ ألف األمر عندىـ ال يتكقؼ عمى ظاىرة لغكية 

كما كرد  ،مجردة لـ يحسنكا كصفيا كما زعـ، بؿ يتعمؽ بنص القرآف الكريـ
 ا.فيو مف قراءات بمغكا الغاية في كصفيا كضبطي

ال عالقة لو البتة بالفعؿ "أعطى"،  االستنطاءيرل المستشرؽ رابيف أف . ك 2
"نطا" بمعنى: مد يده إلى، ثـ  بؿ ىك فعؿ ساـ آخر معركؼ في العبرية ىك

  .(2)زيدت عميو اليمزة فصار عمى كزف أفعؿ في العربية
تى" . كيرل الدكتكر إبراىيـ السامرائي أف الفعؿ "أنطى" مأخكذ مف الفعؿ "أ3

ثـ ضعؼ حتى أصبح "أٌتى" ثـ فؾ التضعيؼ بالنكف،  بمعنى "أعطى"
                                                 

 1952 األنجمك المصرية، الطبعة الثالثة مكتبة براىيـ أنيس،ينظر في الميجات العربية، إ (1)
 .124ػػ  123 :ص

 .124 :صالمصدر نفسو،  (2)
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كأبدلت التاء طاء إذ يقكؿ: "كمالؾ األمر في ىذه النكف أنيا لـ تكف مقابمة 
نما جاءت مف أف الفعؿ كاف "أتى" بمعنى "أعطى"،  لمعيف في "أعطى" ، كا 

ـ في ثـ ضعؼ الفعؿ فصار "أٌتى" بتشديد التاء. كمعمكـ أف فؾ اإلدغا
العربية، كفي غيرىا مف المغات السامية يقتضي إبداؿ النكف بأحد الحرفييف 
المتجانسيف، كما نقكؿ في العربية "جندؿ" كىي مف "جٌدؿ" بتشديد الداؿ، 
كىك كثير معركؼ، .....، كعمى ىذا "أٌتى" بتشديد التاء تصبح "أنتى" بفؾ 

أتى" بمعنى "أعطى" كارد اإلدغاـ، ثـ يحصؿ إبداؿ الطاء مف التاء .....، ك"
مىى﴿كىآتىى  :في العربية، كما في قكلو تعالى بًِّو ذىًكم اٍلقيٍربىى  اٍلمىاؿى عى حي

ًمٍنييفَّ ﴿كىآتىٍت كيؿَّ كىاًحدىةو : [ كقكلو تعالى177كىاٍليىتىامىى﴾ ]البقرة: 
  .(1)"[31يكسؼ: ﴾]ًسكِّيننا

مف كاقع كالرأم عندم أف ما ذىب إليو الدكتكر السامرائي قريب 
 الكممة في بيئتيا العربية، كيعضده:  

 ". أف بعض القبائؿ العربية تبدؿ الحرؼ المشدد نكنا، كذلؾ كما في "رز1
فقبيمة عبد قيس تفؾ إدغامو بإبداؿ الزام األكلى نكنا فتصبح "رنز" قاؿ ابف 

، األىًخيرةي لعىٍبًد القىيٍ سيده: " زِّ : ليغةه في األىري ٍنزي ، كالرف زف نما ذكرتييا ىينا الرف ًس، كا 
زٌّ فكىًرىيكا التٍَّشًديدى؛ فأىبدليكا مف الٌزاًم األيكلىى نكنان" ٍنزو ري  .(2)ألىفَّ أصؿى ري

                                                 
 :، ص1983، إبراىيـ السامرائي، دار العمـ لممالييف ػ بيركت ػالطبعة الثالثة فقو المغة المقارف  (1)

258، 259. 
 .9/6، (الراء كالزام)محكـ كالمحيط األعظـ، ابف سيده، ال (2)
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 ".(1)ككما في: إٌجاص، فقد أبدلكا الزام األكلى نكنا فأصبحت إنجاص
مف القبائؿ العربية مف يفؾ إدغامو بالنكف قاؿ الخميؿ بف كفي: حظ، 

ظف: الأحمد:" : خير... كناس مف أىؿ ًحٍمص يقكلكفنَّصيبي مف الفىٍضؿ كالالحى
ٌنما يىجرم عمى أٍلسنتيـ في  عكا إلى الحيظيكظ.... كا  مىعكا رىجى ٍنظ فإذا جى حى
ة يقكلكف أيٍتريٍنجة كنحك اٌجار  ٍنز كنحك أيٍتريجَّ ٌز يقكلكف : ري الميشىدَّد نحك الري

 .(2)يقكلكف اٍنجار"
ية كانت تقمب التاء طاء كمثاؿ ذلؾ قكليـ: . كما أف بعض القبائؿ العرب3

يتطكعكف في "يطكعكف"، قاؿ سيبكيو: "كمما يدغـ إذا كاف الحرفاف مف 
ذا تقارب المخرجاف قكليـ: يطكعكف في يتطكعكف"  .(3)مخرج كاحد، كا 

كمف األدلة التي تثبت إبداؿ العرب التاء طاء ما جاء في مادة "فمط" 
ؿي ًإٍفالطان: ًمٍثؿي أىٍفمىتني، ي لساف العرب حيث قاؿ صاحبو: "ف كأىٍفمىطني الرَّجي

: يَّةى فىقىاؿى ؤى مىوي سىاًعدىةي ٍبفي جي قىًد اٍستىٍعمى ةه؛ كى ًقيؿى ليغىةه ًفي أىفمتني، تىًميًميَّةه قىًبيحى  كى
ا أىٍفمىطى الق      بأىٍصدىًؽ بٍأسو ًمٍف خميًؿ ثىمينةو  ـى اليىدي كأىمضى، ًإذا مى  ائ

ـي اليدى فىقىمب"  .(4)أىراد أىٍفمىت القائ
 نى، ففي قكلو تعالى ﴿كىآتىى ػػػػػػطى في المعػػػػػة ألعػػػػػػ. أف "آتى" جاءت مرادف2 

                                                 
 .9/6المحكـ كالمحيط األعظـ، ابف سيده، )الراء كالزام(،  المصدر اؿ  (1)
 .3/22 (حظ)العيف، الخميؿ بف أحمد،   (2)
، 1988الكتاب، سيبكيو، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة الثالثة   (3)

4/474. 
 .7/372، (فمط)لساف العرب، ابف منظكر،   (4)



 العدد الثاني                 مجلة العلوم الشرعية                       

 (دراسة كصفية تحميمية): طاءي نٍ تً االسٍ   
 

 
-141- 

بًِّو ذىًكم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى﴾ ]البقرة:  مىى حي [ قاؿ ابف عطية: "كآتىى 177اٍلمىاؿى عى
﴿كىآتىٍت كيؿَّ كىاًحدىةو ًمٍنييفَّ ًسكِّيننا﴾]يكسؼ: كفي قكلو تعالى  .(1)معناه أعطى"

 .(2)، [ فػ "آتت" ىنا بمعنى أعطت31
كقد تنبو ابف دريد لمعالقة التي تربط بيف "آتى" ك"أعطى" مف حيث 

المعنى فقاؿ: "كىآتى ييٍؤًتي إيتىاء ًفي معنى أٍعطى"
(3). 

 أنطى" في المهجات الحديثة." الفعل
ؿ مكجكدا حتى اآلف في أماكف مختمفة مف الكطف ىذا الفعؿ "أنطى" مازا

العربي كال سيما دكؿ الخميج العربي كتحديدا في الككيت، فيناؾ مف يستعمؿ 
 .ىذه الصيغة كيقكؿ "انطيني"

 ككذلؾ في ليجات بعض العراقييف فيـ يقكلكف:
 نطاني كنطيتو. كبعضيـ يقكؿ: -ينطي ينطيني -أنطاني أنطيتو

في ليجات األعراب بصحارل مصر، كفي كىذا الفعؿ شائع أيضا 
 .(4)فمسطيف كاألردف

                                                 
عطية، تحقيؽ عبد السالـ الشافي، الناشر دار الكتب العممية بيركت،  المحرر الكجيز، ابف  (1)

 .1/243ىػ، 1422الطبعة األكلى 
ينظر المباب في عمـك الكتاب، ألبي حفص النعماني، تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد كعمي   (2)

 .11/83، 1998معكض، الناشر دار الكتب العممية بيركت لبناف، الطبعة األكلى 
العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة األكلى  لمغة، ابف دريد، تحقيؽ بعمبكي،الناشر دارجميرة ا  (3)

 .1/230 (ك م أ ت) ،1987
العبيدم، الدكتكر ، اإلبداؿ في الميجات العربية، 2010، لسنة 3مجمة جامعة األنبار، العدد   (4)

 .252 :ص
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كىذا يذىب بي إلى أف ارتباط الميجات العربية الحديثة أكثر مف ارتباطيا 
 بالمغة العربية الفصحى.

 .نتائج البحث
. أثبت البحث أف الفعميف: أعطى كأنطى متساكياف في التصرؼ كىذا 1

  يفضي إلى أف كال منيما أصؿ قائـ بذاتو.
 لـ يرد لو شاىد آخر غير الفعؿ "أنطى". االستنطاء. أثبت البحث أف 2
. اختمؼ العمماء في أصؿ ىذا الفعؿ، كقد رجح البحث ما ذىب إليو 3

 الدكتكر السامرائي.
. أثبت البحث أف ىذه الظاىرة المغكية مازالت مكجكدة حتى اآلف في 4

لحديثة بالميجات الميجات الحديثة، كىذا يدؿ عمى أف ارتباط الميجات ا
   القديمة أكثر مف ارتباطيا بالمغة العربية الفصحى. 
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم.

. البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ صدقي جميؿ، دار الفكر، 1
 ىػ. 1420بيركت 

. الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ البردكني كأفطيس، دار الكتب 2
 لمصرية، الطبعة الثانية. ا

. الخصائص، أبك الفتح ابف جني، تحقيؽ محمد النجار، عالـ الكتب، 3
 بيركت. 

 . الدر المصكف، السميف الحمبي، تحقيؽ أحمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ.4
. العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، تحقيؽ المخزكمي كالسامرائي، الناشر 5

 دار كمكتبة اليالؿ.
فائؽ في غريب الحديث، الزمخشرم جارا، تحقيؽ عمي محمد كمحمد . ال6

  أبك الفضؿ، الناشر دار المعرفة، لبناف.
. الكتاب، سيبكيو، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، 7

 .1988الطبعة الثالثة 
المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص النعماني، تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد  .8

مي معكض، الناشر دار الكتب العممية بيركت لبناف، الطبعة األكلى كع
1998. 

الميجات العربية في التراث، أحمد الجندم، الدار العربية لمكتاب  .9
1983. 
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. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية األندلسي، تحقيؽ 10
ت، الطبعة عبد السالـ عبد الشافي، الناشر دار الكتب العممية بيرك 

 ىػ.1422األكلى 
. المحكـ كالمحيط األعظـ، ابف سيده، تحقيؽ ىنداكم، دار الكتب 11

 . 2000العممية، بيركت 
. المخصص، ابف سيده، تحقيؽ خميؿ جفاؿ، دار إحياء التراث العربي، 12

 . 1996بيركت، الطبعة األكلى 
، بيركت . المزىر، السيكطي، تحقيؽ فؤاد منصكر، دار الكتب العممية13

1998 . 
. المعجـ الكبير، أبك القاسـ الطبرم، تحقيؽ حمدم السمفي، ابف تيمية، 14

 القاىرة الطبعة الثانية.
. المغرب في ترتيب المعرب، أبك الفتح المطرزم، تحقيؽ محمكد 15

فاخكرم كعبد الحميد مختار، أسامة بف زيد، حمب، الطبعة األكلى 
1979 . 

ي القالي، عناية محمد األصمعي، دار الكتب . أمالي القالي، أبك عم16
  المصرية، الطبعة الثانية.

أبك فيض الزبيدم، تحقيؽ مجمكعة ، . تاج العركس مف جكاىر القامكس17
 مف المحققيف، الناشر دار اليداية.

. تيذيب المغة، أبك منصكر األزىرم، تحقيؽ محمد مرعب، دار إحياء 18
 .2001كلى التراث العربي  بيركت، الطبعة األ
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. جميرة المغة، ابف دريد، تحقيؽ رمزم بعمبكي، الناشر دار العمـ 19
 .1987لممالييف، بيركت، الطبعة األكلى 

دراسات كتعميقات في المغة، رمضاف عبد التكاب، مكتبة الخانجي، . 20
 ىػ.1414القاىرة، الطبعة األكلى، 

ـ لممالييف، بيركت، . فقو المغة المقارف، إبراىيـ السامرائي، دار العم21
 . 1983الطبعة الثالثة 

. في الميجات العربية، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية،الطبعة 22
 . 1952الثالثة 

ف، دار صادر، ي، ابف منظكر، تحقيؽ اليازجي كآخر . لساف العرب23
 ىػ. 1414الطبعة الثالثة، 

، اإلبداؿ 2010نة ، لس3. مجمة جامعة األنبار لمغات كاآلداب، العدد 24
   في الميجات كأثر الصكت فيو، الدكتكر عبد الجبار العبيدم.

أبك القاسـ الطبرم، تحقيؽ حمدم السمفي، مؤسسة ، . مسند الشامييف25
 .1984الرسالة، الطبعة األكلى 

 
 

     
 


