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الحسج هلل ربِّ العالسيغ، والرالة والدالـ عمى أشخؼ الخمق ، وَسيِّج 
بجهللا ، أعحب الخمق بالغًة ، وأجميع قجًرا السخسميغ ، سيجنا دمحم بغ ع

ومشدلًة، أبمغ مغ شجا باألدب، وأفرح مغ نصق بالزاد، َصّمى هللُا َعَميِو 
َوَعَمى آِلِو َأْعاَلـ اإِلْساَلـ وأصحابو مرابيح الطالـ ، األخيار الخاشجيغ ، 

، يغومغ تبعيع باحًثا عغ الحقِّ السبيغ ، وعميشا معيع بخحستظ يا رب العالس
 وبعج ،

ل هللا المغة العخبية عمى سائخ المغات ، واختارىا مغ بيغ  فمقج فزَّ
 .وزادىا تكخيًسا فأندؿ بيا القخآف، ًة ألفزل األدياف ، ولخيخ إنداف  المغات لغ

وال بقاء ألمة  وال ازدىار إالَّ بأخحىا بدشغ الدابقيغ ، واالّشالع عمى ما 
 عميو .. خمَّفػا مغ تخاث  ثقاِفػيّ  والبشاء

وقج كتب األقجمػف في كل عمـػ المغة وأبجعػا ، وستبقى كتبيع نافحًة 
 ُيِصلُّ مشيا أبشاء ىحا العرخ عمى ماضي أمتيع الداىخ .

ولقج ارتفع َصْخُح المغة عمى أيجي العمساء األجالء الحيغ تخكػا لشا تخاًثا 
 .وتشسػ وتددىخ، ةضخًسػا ، يحتاج إلى مػاصمة البحث والجرس حتى ُتَراَف المغ

ومغ ىؤالء اإلماـ عبجالقاىخ الجخجاني، الحي ألَّف السؤلفات السفيجة 
القيسة، عخفيا العاِلػُسػػف والستعمسػف ، وقجَّروىا حقَّ قجرىا ، ومغ بيغ 
مؤلفاتو ىحا الدفخ العطيع الحي سسَّػاه ) السقترج( شَخح بو إيزاح 

شحػييغ والمغػييغ ، الفارسي وتكسمتو ، حيث عخض آراء سابقيو مغ ال
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َفَشاقر ورجَّح وضعَّف ، فأردُت أف أقيع دراسة مغ خالؿ ىحا الدفخ العطيع، 
 فػقع اختياري عمى مػضػع  بعشػاف : 

 
ً
ـا ٔدزاسـح

ً
 ادلاشَٙ يف ادلقرصد نهجسجاَٙ مجؼ

ُ
 آزاء

 وقج دفعشي إلى اختيار ىحا السػضػع ما يأتي :

اـ العخبية في زمانو ، مكانة السازني بيغ عمساء الشحػ، فيػ إم  -ٔ
 كسا أنػػَّو أحج األئسة السجتيجيغ ، أصحاب اآلراء السدتقمة .

أف السازني مغ األئسة األعالـ الحيغ خمَّفػا لشا ُتخاًثػا لغػيِّػا ضخًسػا   -ٕ
يدتحق الذكخ والتسجيج ، أفاد مشو ُجلُّ مغ أتى بعجه ، حيث إفَّ آراءه 

َقت وَغخَّبت ، وسار بيا الخكبا  ف ، وىي ججيخة بالبحث والسشاقذة .َشخَّ

السكانة العمسية الكبيخة لكتاب السقترج ومؤلفو الذيخ عبجالقاىخ   -ٖ
 الجخجاني، وىػ َمْغ ىػ في الجقة والبياف .

 وقج اقتزت شبيعة ىحا البحث تقديسو إلى مقجمة وتسييج وفرميغ :

 تحجثُت في السقجمة عغ سبب اختيار ىحا السػضػع وخصة البحث ومشيجي
 فيو.

ا انرًٓٛد
َّ
فخررتو لمتعخيف بالسازني، والجخجاني، صاحب  أي

السقترج، وَعخَّجت فيو لمحجيث عغ كتاب السقترج وشخيقة الجخجاني في 
 وخررتو لجراسة آراء السازني الشحػية . انفصم األٔل شخحو ، ثع كاف

ا انفصم انثاَٙ
َّ
، فجعمتو لجراسة آراء السازني الرخفية ، ثع كانت  أي

 خاتسة، وقج اشتسمت عمى أىع الشتائج التي تػّصل إلييا البحث .ال

وأما عغ السشيج الحي اتبعتو فيػ السشيج الػصفي ، حيث استخخجت الخأي 
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ووضعُت لو عشػاًنا ، ثع ميجت لمحجيث عغ ىحا الخأي والسػضػع الحي يتشاولو ، 
تب الشحػية ثع ذكخُت رأي السازني وقسُت بالتعميق عميو ودراستو مغ خالؿ الك

 والرخفية ، ثع َرجَّْحُت ما رأيتو راجًحا مغ ىحه اآلراء.

وبعػػج ، فيػػحا جيػػجي الستػاضػػع ، فػػأف كشػػت قػػج أصػػبت ووفقػػت ، فيػػحا 
فزل هللا يؤتيػو مػغ يذػاء ، وكف كانػت األخػخب فحدػبي أنشػي اجتيػجت ومػا 

خت،    َقرَّ

 ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

  الباحث
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 انرًٓٛد
 ادلثحـث األٔل 

 .. حٛاذّ ٔآثازِادلاشَٙ 
بغ دمحم بغ بقية ، وقيل : ابغ عجي بغ  (ٔ)ىػ : بكخ:  امسّ َٔسثّ

 حبيب السازنّي البرخّي .
ُكشِّي بأبي عثساف ، وىي كشية اشتيخ بيا ، حتى رأيشا :  كُٛرّ ٔنقثّ

: ذىب أبػ عثساف ، قاؿ أبػ أبا عمّي الفارسي يقترخ عمييا فيقػؿ 
 ...عثساف

 .اف، حيث ندؿ فييع َفُشِدب إلييعبة إلى مازف بغ شيبوُلقِّب بالسازنّي ند
نذأ أبػ عثساف السازني في أواخخ القخف الثاني اليجخي وأوائل :  َشأذّ

العرخ العباسي األوؿ ، حيث كانت الحزارة العخبية اإلسالمية في قسة 
ـ  وساؽ  .  مججىا، وتحخيخ السدائل العمسية وتكػيغ العمـػ قائساف عمى قج

ىػ ( وقخأ عميو معطع ٕٓٔأدرؾ السازنيُّ اإلماـ األخفر )ت : شٕٛخـّ
ىػ ( ، وأخح األدب عغ أبي ٕٕ٘كتاب سيبػيو ، وكسَّمػو عمى الجخميِّ )ت

ىػ (، ٕٗٔىػ(، وأبي زيج األنرارّي )تٕٓٔعبيجة معسخ بغ السثشى )ت

                                           
، ٖٕٛ/ٔ، ووفيػات األعيػػاف ٕٓٚ/ٕٔانطػخ تخجستػػو فػي : سػػيخ أعػالـ الشػػبالء ( ٔ)

، ٕٖ٘/ٓٔ، وتػػاريخ ابػػغ كثيػػخ ٖٜ/ٚ، وتػػاريج بغػػجاد ٕٓ٘/ٕوشػػحرات الػػحىب 
، ٕٔٗ/ٔ، وكنباه الخواة ٗٚ، وأخبار الشحػييغ صػٖٜ، ٚٛوشبقات الشحػييغ صػ

، وبغيػة ٚ٘/ٕ، ولداف السيػداف ٜٕٖ/ٕ، والشجػـ الداىخة ٕٛٔوندىة األلباء صػ
، وكذػػف ٚٓٔ/ٚ، ومعجػػع األدبػػاء ٗٔٔ/ٔ، ومفتػػاح الدػػعادة ٖٙٗ/ٔالػعػػاة 

 ، ٖٚٔٔ، ٕٔٗالطشػف صػ 
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 ىػ( .ٕٙٔواألصسعي )ت
شيع : تمسح ألبي عثساف السازني جساعة مغ العمساء م:  ذاليٛــرِ

ىػ ( ، وأبػ عسخاف مػسى بغ سيل الجػني ٕٛٚالفزل بغ دمحم اليديجي )ت
 ىػ (، والحارث بغٕٗٛىػ ( ، وعبج هللا بغ أبي سعج الػرَّاؽ )تٖٕٛ)ت

ىػ ( ، ٕٚٛىػ ( ، وأبػ العباس دمحم بغ يديج السبخد )تٕٙٛأبي أسامة )ت
 وغيخىع .

، ي حاذًقا َجيِّج الفيعساف السازنكاف أبػ عث : صفاذّ ٔثُاء انؼهًاء ػهّٛ
العمساء ثشاًء كبيًخا ، ومغ  وكاف إماـ عرخه في الشحػ ، وقج أثشى عميو

: قاؿ أبػ العباس السبخد : لع يكغ بعج سيبػيو أعمع بالشحػ مغ أبي ذلظ
، كالـ لع َيْدَتعغ بذيء  مغ الشحػعثساف السازني، وكاف إذا ناضخ أىل ال

 بذيء مغ الكالـ .وكذا ناضخ أىل الشحػ لع َيْدَتعغ 
وقاؿ عشو أبػ الصيب عبج الػاحج المغػّي : وكاف السازنّي مغ فزالء 
َلػجّي : أبػ عثساف  الشاس وعطسائيع ورواتيع وثقاتيع ، وقاؿ عشو الجُّ

 السازني ، كاف إماـ عرخه في الشحػ واألدب .
ػار ، والشقار :  ووصفو شيخو أبػ عبيجة معسخ بغ السثشى بالستجرج الشقَّ

ػاث .ا  لَبػحَّ
وقاؿ الديخافي : كاف أبػ عثساف مع عمسو بالشحػ ُمتَّدًعا في الخواية ، 

 وقاؿ عشو ابغ كثيخ : وكاف شبيًيا بالفقياء َوِرًعا زاىًجا ثقًة مأمػًنا .
ػي الحي قرجه ليقخأ عميو  مِّ ومسا يجؿ عمى ورعو وزىجه قرتو مع الحِّ

و عمى ما فيو مغ آيات الحكخ كتاب سيبػيو بسائة ديشار فأبى َغْيَخًة مش
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 .(ٔ)الحكيع وحسايًة ليا ، مع فاقتو 
ة ، أتى الدماف  يصُفاذـــّ : َخػمَّف السازني لمسكتبة العخبية مؤلفات  ِعػجَّ

 عمى معطسيا ، ومغ ىحه السؤلفات :
 .بسعػنة أستاذه أبي عمّي الفارسي الترخيف ، وقج شخحو ابغ جشي  -ٔ
 كتاب في عمل الشحػ .  -ٕ
 أللف والالـ .كتاب ا  -ٖ
 كتاب ما يمحغ فيو العامة .  -ٗ
 تفديخ كتاب سيبػيو .  -٘
 كتاٌب في العخوض والقػافي .  -ٙ
 .(ٕ)الجيباج في جػامع كتاب سيبػيو   -ٚ

ويالحع أنػػَّو لع يؤلف كتاًبا كبيًخا في الشحػ ككتاب سيبػيو ، الحي أشبعو 
يث قاؿ : درًسا وتجريًدا مخات  ومخات ، وقج ذكخ السازني الدبب في ذلظ ح
 مغ أراد أف يعسل كتاًبا كبيًخا في الشحػ بعج كتاب سيبػيو َفْمَيْدَتػح .

: وبعج رحمة عمسية كبيخة  تػفى السازني ، وقج اختمف في سشة  ٔفاذـــّ
وفاتو ، فقيل : سشة تدع وأربعيغ ومائتيغ ، وقيل : سشة ثساف  وأربعيغ ، 

 وقيل : سشة سبع  وأربعيغ ، وقيل غيخ ذلظ .
ىػ ( ، ٕٚٗرجح ىحه اآلراء أنػػَّو ُتُػفِّي سشة سبع وأربعيغ ومائتيغ )وأ

وىي الدشة التي قتل فييا الخميفة الستػكل ، رحسو هللا رحسة واسعًة ، زىاء 
ـ لمعمع والعمساء .   ما قجَّ

                                           
 ، وما بعجىا . ٗٙٗ/ٔراجع بغية الػعاة (  ٔ)
 . ٘ٙٗ/ٔ(  انطخ بغية الػعاة ٕ)
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 ػثد انقاْس اجلسجاَـٙ .. حٛاذـّ ٔآثازِ
 .(ٔ)جخجاني: ىػ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم ال امسّ َٔسثـّ

: ُكشِّي بأبي بكخ ، وُلقِّب بالجخجاني ندبة إلى جخجاف ، وىي  ٔنقثّ كُٛرّ
إحجب مجف إقميع استخاباذ في بالد فارس ، وقزي فييا شفػلتو ، ولع يغادرىا 

 حتى وفاتػو .

: يبجو أف الجخجاني نذأ في ضل عائمة فقيخة ، حيث لع تحكخ  َشأذـّ
ذأتو ، شأنو في ذلظ شأف كثيخ مغ كتب التخاجع شيًئا عغ أسختو ون

إالَّ بعج ُشيختيع وتفتق العمساء الحيغ لع ييتع بيع أصحاب التخاجع 
 ، وشيػع ذكخىع.مػاىبيع

: أجسع الحيغ تخجسػا لعبج القاىخ عمى أنػػَّو أخح عغ أبي  شٕٛخـّ
الحديغ دمحم بغ الحديغ بغ عبج الػارث بغ أخت أبي عمّي الفارسي ، وأخح 

 .(ٕ)ىحا عغ خالو عمع العخبية  أبػ الحديغ

وذكخ ياقػت أنػػَّو أخح عغ عمّي بغ عبج العديد بغ الحدغ بغ عمّي بغ 

                                           
، وكنبػػاه  ٖٖٙ، وندىػػة األلبػػاء صػػػٕٖٖ/ٓٔ(  انطػػخ تخجستػػو فػػي : تػػاريخ اإلسػػالـ لمػػحىبئ)

، ٜٗٔ/٘، شبقػػات الذػافعية الكبػػخب لمدػػبكي  ٛٛٔ، وكشػػارة التعيػيغ صػػػ ٛٛٔ/ٕالػخواة 
ي تػػاريخ مػػغ غبػػخ ، والعبػػخ فػػ ٕٖٗ/ٛٔ، وسػػيخ أعػػالـ الشػػبالء ٖٛٓ/٘وشػػحرات الػػحىب 

، وشبقػػػات السفدػػػػػخيغ  ٕٗٙ، وندىػػػة األلبػػػاء صػػػػ  ٜٖٙ/ٕ، وفػػػػات الػفيػػػات  ٕٚٚ/ٖ
، وكذػػػػف  ٚٚٔ/ٔ، ومفتػػػػاح الدػػػػعادة  ٙٓٔ/ٕ، وبغيػػػػة الػعػػػػاة  ٖٖٙ/ٔلمػػػػجاوودي 
 . ٛٗ/ٗ، واألعالـ  ٙٓٙ/ٔ، وىجية العارفيغ  ٖٛالطشػف صػ

 . ٜٖٙ/ٕوفػات الػفيات ، ٛٛٔ/ٕ، وكنباه الخواة ٖٖٙانطخ ندىة األلباء صػ(  ٕ)
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، قاؿ ياقػت (ٔ)إسساعيل الجخجاني الستػفى سشة اثشتيغ وتدعيغ وثالثسائة
: وكاف الذيخ عبج القاىخ الجخجاني مح قخأ عميو واغتخؼ مغ بحخه ، كاف 

 .(ٕ)وشسخ بأنفو باالنتساء إليو  إذا ذكخه في مجمذ  تبخبخ بو ،

: ذكخنا سابًقا أف عبج القاىخ الجخجاني لع يغادر جخجاف حتى  ذاليٛـرِ
، قل شيػخو فمع نعخؼ لو غيخ شيخيغ وفاتو ، وربَّػسا انعكذ ىحا عميو بأف

 وقلَّ تالميحه فمع نعخؼ مشيع غيخ أربعة ، ىع :

لسعخوؼ بالفريحي أبػ الحدغ عمّي بغ أبي زيج بغ دمحم بغ عمّي ا -
، ُسسِّي بالفريحي لكثخة تجريدو فريح ثعمب ، وىػ مغ (ٖ)االستخاباذي

س بالشطامية ، وقج تخّخج بو  الػارديغ إلى العخاؽ ، سكغ بغجاد ، وَدرَّ
جساعة مغ العمساء ، واستفادوا مشو ما استفاده مغ عبج القاىخ ، تػفى 

 ىػ ( .ٙٔ٘ىػ ( ، وقيل سشة )ٓٔ٘سشة )

، قارٌئ (ٗ)طفخ دمحم بغ أبي العباس أحسج بغ دمحم األبيػرديأبػ الس -
ابة ليذ لو مثيل ، كاف َحَدغ الديخة ؛  أديٌب لغػي شاعخ ومؤرخ، ندَّ

، لسؤتمف ، وكتاب )َنَيَدة الحافع(جسيل السشطخ ، مغ مؤلفاتو : السختمف وا
 ىػ ( .ٚٓ٘تػفى سشة )

                                           
 . ٜٗ/ٔ، وبغية الػعاة  ٙٛٔ/ٛٔ(  انطخ معجع األدباء ٔ)
 . ٙٔ/ٗٔ(  معجع األدباء ٕ)
 ٓ٘، والبمغة في تخاجع أئسة الشحػ والمغة صػٜٛٔ/ٕتخجستو في : إنباه الخواة (  ٖ)

،  تحػ/ دمحم السرػػػػػخي ، // جسعيػة إحيػاء التػخاث اإلسػالمي بالكػيػت ، / أولػى 
 ـ .ٜٙٛٔىػ  ٚٓٗٔسشة 

 .٘ٙ/ٕ، وتاريخ اإلسالـ لمحىبي ٕٜ/ٚٔ(  تخجستو في معجع األدباء ٗ)
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بغ الحدغ اإلماـ المغػي الخصيب أبػ زكخيا يحيى بغ عمّي  -
، أديٌب نحػّي ولغػّي ، وعخوضي، نذأ ببغجاد ورحل إلى الذاـ (ٔ)التبخيدي 

ومرخ، قخأ األدب عمى الذيخ عبج القاىخ الجخجاني وأبي العالء السعّخي 
وغيخىسا > مغ مؤلفاتو : شخح المسع ، شخح الحساسة ، شخح سقط الدنج ، 

 ىػ ( .ٕٓ٘والكافي في العخوض والقػافي ، تػفى )

، مغ العمساء (ٕ)بػ الشرخ أحسج بغ إبخاىيع بغ دمحم الدجدي أ -
السذيػريغ السبخزيغ في المغة بعامة والشحػ بخاصة، لو مرشفات كثيخة ، 
جدي وأخح  والفزل لعبج القاىخ فيسا ُعِخؼ عشو مغ عمع ، فقج رحل إليو الدَّ

ل مشو عمًسا وافخً  ا ، وجاء عشو العمع الكثيخ، وقخأ عميو وضبط لو المغة وَحرَّ
في إحجب ندخ السقترج حكاية عغ عبج القاىخ : قخأ عميَّ األخ الفقيو أبػ 
الشرخ أحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع الدجدي ىحا الكتاب مغ أولو إلى آخخه 

 قخاءة ضبط  وتحريل .

: تخؾ اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني تخاًثا عمسيِّا كبيًخا في  يصُفاذـّ
 ة ، ومغ ىحه السؤلفات :مياديغ الشحػ والرخؼ والبالغ

ية  - العػامل السائة ، وىػ كتاب صغيخ مصبػع ومتجاوؿ ومشو ندخ َخصِّ
 في أنحاء العالػع .

الُجسل ، وُيدسى الجخجانية ، وىػ شخح لكتاب العػامل السائة ، شبع  -
 ـ .ٖٓٛٔأوؿ مخة سشة 

                                           
، ومعجػػػع ٜٔٔ/ٙ، ووفيػػػات األعيػػػاف ٕ٘/ٕٓ(  تخجستػػػو فػػػي : معجػػػع األدبػػػاء ٔ)

 . ٚٛ، والبمغة صػ ٕٗٔ/ٖٔالسؤلفيغ 
 . ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ٕتخجستو في معجع األدباء  (  ٕ)
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 السفتاح ، وىػ كتاب في الرخؼ ، يقع في مجمج واحج . -

ترخيف ، وقج شبعتو دار السعارؼ السرخية سشة العسجة في ال -
 ـ .ٜٚٛٔ

السغشى في شخح اإليزاح في الشحػ ألبي عمّي الفارسي ، ويقع في  -
 نحػ ثالثيغ مجمًجا .

وسػؼ نفخد لو  –السقترج ، وىػ مخترخ كتاب السغشي الدابق  -
 حجيثا خاًصا .

ث الخسالة الذافية ، وىػ مصبػع متجاوؿ ، نذخ ضسغ كتاب )ثال -
 رسائل في إعجاز القخآف ، لمخماني والخصابي وعبج القاىخ الجخجاني ( .

 .ىػٜٖٓٔ، شبع عجة مخات أوليا سشة أسخار البالغة ، في عمع البياف -

دالئل اإلعجاز ، في عمع السعاني ، قاؿ عشو القدويشي : ىػ في غاية  -
ب ال الحدغ، ما سبقو أحٌج في ذلظ األسمػب ، مغ لع يصالع ذلظ الكتا
 .(ٔ)يعخؼ قجره ودقة نطخه ولصافة شبعو ، وكشالعو عمى معجدات القخآف >

السجخل في دالئل اإلعجاز ، وىػ مقجمة كتاب ) دالئل اإلعجاز ( وقج  -
 أفخدىا السؤلف بالتأليف .

السدائل السذكمة ، وذكخه عبج القاىخ البغجادي في خدانة األدب ،  -
 .(ٕ)خفروذكخ أنػػَّو انترخ فيو لسحىب األ

                                           
 . ٜٕ٘انطخ آثار البالد لمقدويشي صػ (  ٔ)
 . ٕٚٚ/ٔ(  انطخ خدانة األدب لمبغجادي ٕ)
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 العخوض ، وىػ مغ الكتب السفقػدة . -

 : ٔفاذــّ
اختمف الستخجسػف في تاريخ وفاة اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني ، فحكخ 

إلى أنػػَّو  ٕ()أنػػَّو تػفى سشة إحجب وسبعيغ وأربعسائة ، وذىب آخخوف  ٔ()بعزيع
هللا رحسة تػفى سشة أربع وسبعيغ وأربعسائة، واألوؿ ىػ األقخب واألرجح، رحسو 

 واسعة وأسكشو فديح جشاتو .

                                           
، ومػػػػخآة الجشػػػػاف  ٜٛٔيػػػػيغ صػػػػػ ، وكشػػػػارة التع ٜٛٔ/ٕانطػػػػخ إنبػػػػاه الػػػػخواة (  ٔ)

 . ٗٚٔ/ٗ، واألعالـ ٔٓٔ/ٖ
، وشبقػات السفدػػخيغ  ٙٓٔ/ٕ، وبغيػة الػعػاة  ٙٓٙ(  انطػخ ىجيػة العػارفيغ صػػ ٕ)

 . ٖٖٚ/ٔلمجاوودي  
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 ادلثحث انثاَٙ
 كراب ادلقرصد ٔطسٚقح اجلسجاَـٙ يف شسحّ

السقترج كتاب ميع في عمع العخبية ، بحؿ فيو مؤلفو عبج القاىخ 
الجخجاني جيًجا كبيًخا، فجاء ذا قيسة عمسية كبيخة ، وتأتي قيسة الكتاب 

خٌح لكتاب اإليزاح ألبي عمّي وأىسيتو مغ ناحيتيغ : األولى : أنػػَّو شَ 
الفارسي ، ىحا الدفخ العطيع الحي أعجب بو العمساء في عرخ أبي عمّي 
وبعجه ، واىتسػا بو شخًحا وتعميًقا وشخح أبيات الخ ، وكاف لعبج القاىخ 
الجخجاني َنِريٌب مغ ذلظ ؛ حيث شخح اإليزاح بقدسيو )الشحػ والرخؼ( 

ًجا لو قيسة عمسية كبي  خة .شخًحا َجيِّ

والشاحية الثانية : أف مؤلفو عبج القاىخ الجخجاني ُيَعجُّ مغ عمساء الشحػ 
زيغ ، فقج كاف ذا مكانة رفيعة في ىحه الفشػف ؛  والرخؼ والبالغة السبخَّ
ر في  نطًخا لثقافتو الػاسعة ، وقج انتيت إليو رئاسة الشحػ في زمانو ، فترجَّ

ت إليو الخحاؿ ، وَقَرَجه ش الب العمع يشيمػف مغ عمسو الػاسع جخجاف، وُشجَّ
 الغديخ.

 وتتسثل شخيقتو في الذخح في الشقا/ التالية :

ر كالـ الفارسي بقػلو : قاؿ الذيخ أبػ عمي أٔلً  ، أو : قاؿ (ٔ): ُيَرجِّ
ر كالمو بقػلو : قاؿ الذيخ أبػ (ٕ)صاحب الكتاب ، ثع يتبعو بالذخح ويرجِّ

                                           
 . ٜٚ ،ٜ٘، ٜٗ، ٖٜ، ٕٛ/ٔانطخ السقترج (  ٔ)
 . ٚٔٗ، ٜٖٔ، ٕٖٚ/ٔ(  الدابق ٕ)
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خ(ٔ)بكخ  .(ٕ)، أو قاؿ السفدِّ

يػرد ُجْدًءا مغ الستغ ثع يقـػ بذخحو والتعميق عميو ، كسا فعل  : ثاَٛاً 
قاؿ الذيخ أبػ عمّي : وتقػؿ : يا  )في نجاء ما فيو )أؿ( ، حيث قاؿ : 

أييا الخجُل ، ويا أيُّيا الشاُس ، فال يجػز في الشاس والخجل إالَّ الخفُع ، 
قرػد الخجل ىاىشا ىػ الس يا زيُج الطخيف ؛ ألف وليذ ىحا بسشدلة

 .(ٖ)(بالشجاء

قاؿ الذيخ أبػ بكخ : اعمع أنيع لػسَّػا قرجوا نجاء ما فيو األلف والالـ ، 
وكخىػا الجسع بيغ )يا( واأللف والالـ نحػ : يا الخجل ، َأتَػْػا بأيّ  وجعمػه 

ا ( مشادب وصمًة إلى نجاء ما فيو األلف والالـ ، مغ حيث جعمػا ) أيػػِّ 
، كسا تقػؿ : يا عسخو ، وجعمػا الخجل صفة لو ، كقػلظ : يا أيُّ مفخًدا

 .(ٗ)َفَدخي فيو معشى الشجاء

عبارات  مغ الستغ وُيَرخِّح بحلظ ممتدًما  –أحياًنا  -: ُيَزسِّغ الذخح ثانثاً 
 .(٘)بالشز كسا ورد في الستغ أحياًنا ، ومترخًفا فيو أحياًنا أخخب 

ا شػياًل مغ الستغ ، ثع رابًعا يذخح مشو ما يخاه ججيًخا  : أحيانًا يػرد نرِّ
 .(ٙ)بالذخح فقط ، وىحا مصخد كثيخ في أبػاب الكتاب 

                                           
 . ٛٓٗ، ٜٕٗ، ٔٛٔ/ٔانطخ السقترج (  ٔ)
 . ٗٛٗ،  ٖٙٚ، ٕٖٕ، ٕٕ٘/ٔ(  الدابق ٕ)
 . ٚٚٚ/ٕ انطخ السقترج(  ٖ)
 . ٛٚٚ – ٚٚٚ/ٕ انطخ السقترج(  ٗ)
 . ٜٔٙ،  ٘ٛٗ، ٔٗٗ/ٔانطخ عمى سبيل السثاؿ السقترج (  ٘)
 . ٕٗٚ/ٕ،  ٖٚ٘، ٚٔ٘/ٔ(  انطخ عمى سبيل السثاؿ السقترج ٙ)
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: اإلششاب في الذخح عشجما يتصمب األمخ ذلظ ، كسا فعل عشج  خايساً 
 .(ٕ)، و)الجػف( (ٔ)الحجيث عغ كمستي )شعػب( 

يخخج عغ السػضػع السخاد شخحو : كثخة االستصخادات ، حيث  سادساً 
ضيح، ويصيل الشفذ في ذلظ ، كسا فعل في الحجيث إلى مػضػع آخخ لمتػ 

 .(ٖ)عغ كمسة )ممظ( وكسا في الحجيث عغ مخارج الحخوؼ وصفاتيا

ــا
ً
: اإلكثار مغ ذكخ االحتساالت العقمية ، وىي افتخاض إشكاؿ  ساتؼ

والخّد عميو ، كسا في قػلو : < فأف قمت : فكيف لع يقػلػا : َعَغ الخجُل 
لفتحة العيغ؟ فالجػاب أف األصل السػضػع عميو فيفتحػا الشػف اتباًعا 

الباب ىػ الكدخ ، واإلتباع جائد غيُخ واجب ، فأذا فعل في مػضع  لع يجب 
شيء ، ألف ذلظ ضخٌب مغ السذاكمة ، واعتبار السذاكمة ال يجب  في كل

 .(ٗ)فعمو عمييع ، فميدمظ متابعتيع فيسا يدتعسمػنو فقط >

ا
ً
واو الجسع بسشدلة  )ألوجو ، كسا في قػلو : : كثخة التقديع وذكخ ا ثايُ

واو الزسيخ ، تقػؿ : ىؤالء مرصفػ هللِا ، وقج وقعت السذابية بيشيسا مغ 
: أف الػاو في ) ُمْرَصَفْػف ( قج ُححفت قبمو الـ الفعل ،  أحدًْا وجييغ،

،  : أنػػَّو يجؿ عمى الجسيع ٔانثاَٙ كسا أنػػَّو في اْخَذْػا وال َتْشَدْػا كحلظ ،

                                           
 . ٘ٚٛ/ٔ(  انطخ السقترج ٔ)
 . ٜٔٚ/ٔ(  الدابق ٕ)
 . ٖٛٙٔ/ٕ(  انطخ السقترج ٖ)
 . ٖٛٓ/ٕ، وانطخ أيًزا  ٖٕٕ/ٔ(  السقترج ٗ)
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 . (ٕ)(كحلظ (ٔ)« َواَل َتشَدْػا» كسا أف واو الزسيخ في نحػ : 

ا
ً
فطاىخ قػؿ  ): االىتساـ بتفديخ مرصمحات الشحاة كسا في قػلو : ذاسؼ

أبي عمّي : ) لع يدتحدشػا ( يجؿ عمى أنػػَّو يجػز عمى قبح عمى أنيع كثيًخا 
ال يجػز ، فأف  ما يقػلػف : ال َيػْحُدغ ، والسعشى ال يدتعسل ، والقياس أف

 .(ٖ)(كاف ، ففي الزخورة

وقالػا : قالت العخب فأخصأت ، ومعشى الخصأ ىشاؾ الغمط )وقػلو : 
 .(ٗ)(والحىاب عغ القياس 

: تعجدت مرادر الجخجاني التي استقى مشيا مادتو العمسية ،  يصادزِ
حيث أخح عغ معطع العمساء الستقجميغ عميو ، فقج نقل عغ أبي عسخ بغ 

، كسا نقل عغ الخميل بغ أحسج عجًدا مغ آرائو (٘)عس قخاءاتو العالء ب
، وأفاد مشو إفادة عطيسة ، وكاف (ٚ)، ونقل كثيًخا عغ سيبػيو(ٙ)الرخفية 

 دائع االعتجاد بآرائو ، بل يعجه السثل األعمى في الشقل والتحّخي ، كسا نقل 
 

                                           
 ( مغ سػرة البقخة .ٖٕٚمغ اآلية )(  ٔ)
 . ٖٕٚ -ٜٕٕ/ٔ(  السقترج ٕ)
 . ٜٜٗ/ٕ(  الدابق ٖ)
 . ٙٗٔ/ٕ(  الدابق ٗ)
 . ٖٗٗ، ٕٙٙ، ٕٔٔ/ٔ(  الدابق ٘)
 . ٗٔ٘،  ٕٗٓ، ٚٛٔ/ٔ(  السقترج ٙ)
 . ٖٙٛ،  ٕٖٗ، ٕٕٔ/ٔ(  الدابق ٚ)
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، (ٗ)لسازنياألنراري ، وا (ٖ)وأبي زيج ،(ٕ)بغ حبيب، واألخفر (ٔ)يػنذ عغ
 ، وغيخىع .(ٗ)لسازنيوا

وكاف ُيَرخِّح بأسساء الكتب التي أخح مشيا أحياًنا ، فقج أشار إلى كتاب 
 .(ٙ)، وحاشية عمى ىحا الكتاب (٘)المغات ألبي زيج

                                           
 . ٕٙٗ، ٕٖٔ، ٖٕٚ/ٔ(  الدابق ٔ)
 . ٜٜٚ،  ٛٚٚ/ٕ،  (  السقترجٕ)
 . ٔٔ٘،  ٖٖٛ،  ٕٕٔ، ٕ٘ٓ/ٔالدابق (  ٖ)
 . ٔٙ٘،  ٜٕٛ،  ٖٕٛ/ٔ(  الدابق ٗ)
 . ٕٖٛ،  ٖٓٛ/ٔ السقترج(  ٘)
 (  الدابق ، السػضع ذاتو .ٙ)
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 انفصم األٔل

 آزاء ادلاشَــــٙ انُحٕٚـــــــــح
 اإلخثاز تادلؼسفح ػٍ انُكسج يف تاب ) كاٌ (

خفع ا لسبتجأ اسًسا ليا ، وتشرب تجخل كاف  عمى الجسمة االسسية فت
الخبخ عمى أنو خبخ ليا، والذخو/ السعتبخة في السبتجأ والخبخ مقخرة في 

، فأذا اجتسع في ىحا الباب معخفة ونكخة فأييسا ُيجعل  (ٔ)اسع )كاف( وخبخىا
 اسًسػا لكاف ، وأييسا يكػف خبًخا ؟

 :نهُحٕٚني يف ذنك يرْثاٌ 
شحػييغ إلى أنو إذا اجتسع في ىحا الباب : ذىب سيبػيو وجسيػر ال األٔل

معخفة ونكخة ، فالحي ُيْجَعل اسع كاف السعخفة ، إْذ ال يجػز االبتجاء بسا فيو لبذ 
وىػ الشكخة ، أال تخب أنظ لػ قمت : كاف إنداٌف حميًسػا كشت ُتمبذ ، ألنو ال 

لمبذ ، ُيدتشكخ أف يكػف في الجنيا إنداف ىكحا ، فكخىػا أف يْبجأوا بسا فيو ا
 .ٕ()ويجعمػا السعخفة خبًخا لسا يكػف فيو ىحا المبذ

يقػؿ سيبػيو في سياؽ حجيثو عغ ) كاف ( وأخػاتيا : " واعمع أنو إذا 
وقع في ىحا الباب نكخٌة ومعخفة فالحي ُتْذَغل بو ) كاف ( السعخفة ؛ ألنو َحجُّ 

ا ؛ ألنيسا الكالـ، ألنيسا شيء واحٌج ، وليذ بسشدلة قػلظ ضَخَب رُجٌل زيجً 
شيئاف مختمفاف ، وىسا في )كاف ( بسشدلتيسا في االبتجاء إذا قمت : عبج 

                                           
 . ٖ٘ٔ(  انطخ اإلرشاد إلى عمع اإلعخاب لمكيذي صػ ٔ)
 . ٜٔ/ ٙ، وشخح السفرل  ٛٛ/ ٗ، والسقتزب  ٚٗ/ ٔ(  انطخ الكتاب ٕ)
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، خ ، وذلظ قػلظ : كاف زيٌج حميساً هللا مشصمٌق ، تبتجئ باألعخؼ ثع تحكخ الخب
 .(ٔ)وكاف حميًسا زيٌج ، ال عميظ أقجمت أـ أخَّخت "

أف " وىحا أيزًا ما نزَّ عميو الجخجاني ووضحو حيث قاؿ : " اعمع 
 كاف" إذا دخمت عمى السبتجأ والخبخ وجب أف يكػف حكسيا حكع االبتجاء

لسعخفة خبخًا كقػلظ : مشصمق السحس ، فكسا أنظ ال تجعل الشكخة مبتجأ وا
، كحلظ ال يجػز أف تجعل اسع كاف نكخة وخبخه معخفة ، فتقػؿ : كاف زيجٌ 

الخبخ فتقػؿ :  مشصمٌق زيًجا ، بل الػاجب أف تجعل السعخفة االسع والشكخة
 .(ٕ)كاف زيٌج مشصمًقا "

وقج عمَّل ابغ يعير ليحا بأف الخبخ مػضػٌع لمفائجة ، فأذا قمت : كاف 
عبج هللا فقج ذكخت لمسخاشب اسسًا يعخفو ، فيػ يتػقع الفائجة فيسا ُتخبخ بو 
عشو ، ولحلظ لػ َقُخبت الشكخة مغ السعخفة باألوصاؼ لجاز أف ُتخبخ عشيا ، 

ائجة ، وذلظ نحػ قػلظ : كاف رجٌل مغ بشي تسيع عشجي ؛ ألنو ألف فييا ف
 . (ٖ)بالرفة قج تخرز فقخب مغ السعخفة

وقج جاء اإلخبار بالسعخفة عغ الشكخة في الذعخ ، وىػ عشج سيبػيو 
 . (ٗ)والجسيػر محسػؿ عمى الزخورة وال يجػز في سعة الكالـ

شاعٌخ فقمب وجعل  وىحا ما يػضحو ابغ يعير بقػلو : " وُربَّسا اْضُصخَّ 
االسع نكخة والخبخ معخفة ، وكنسا حسميع عمى ذلظ معخفتيع أف االسع 

                                           
 . ٚٗ/ ٔ(  الكتاب ٔ)
 . ٖٓٗ/ ٔ(  السقترج  ٕ)
 . ٜٔ/ ٙ(  انطخ شخح السفرل ٖ)
 . ٜٔٔ/ ٔ(  انطخ اليسع ٗ)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

082 

 . (ٔ)والخبخ يخجعاف إلى شيء واحج، فأييسا عخفت تعخؼ اآلخخ "

 ومسا ورد مغ ذلظ قػؿ حداف بغ ثابت :
 (2) يلوى مٔصَاجًَا عَطَْى وماءُ   -كأىٖ ضبيئّة مو بيت زأٍع   

ى أنو الخبخ ، ورفع ) عدٌل وماُء ( عمى  أنو بشرب ) مداجيا ( عم
ل ذلظ أف الزسيخ في مداجيا يعػد إلى الشكخة ، كسا  االسع ، ولعل الحي سيَّ

 . (ٖ)أف الخبخ )عدٌل وماٌء( اسع جشذ 

 ومغ ذلظ أيزًا قػؿ الذاعخ :
 (4)تـميّمـا جبوف اهػام أم متطاكسُ    -أضلساىُ كاى ابوَ املساغة إذ يجا   

                                           
 . ٜٔ/ ٙ(  شخح السفرل ٔ)
، ٜٗ/ ٔوالكتاب  ٕٔٚفي ديػانو صػ  اف بغ ثابت ، وىػ(  البيت مغ الػافخ لحدٕ)

،  ٗٓٗ/ ٔ، والسقترػػػج لمجخجػػػاني  ٜٕٚ/ ٔ، والسحتدػػػب  ٕٜ/ ٗوالسقتزػػػب 
،  ٚٓٔ/ٗ، والػػخوض األنػػف  ٜٕٓ/ ٕ، والكامػػل لمسبػػخد  ٖٜ/ ٚوابػػغ يعػػير 

،  ٙٗ، والحمل في شخح أبيػات الجسػل البػغ الدػيج صػػ  ٘ٓٗ/ ٔوشخح الجسل  
 . ٓٗ/ ٗ، والخدانة  ٜٔٔ/ ٔواليسع  ، ٖ٘ٗ/ ٕوالسغشي 

الفة   بأ أي تذػتخي ، ويػخوي كػأف ُسػ والدبيئة : الخسخ ، وسػسيت بػحلظ ألنيػا ُتْدػ
 بجاًل مغ سبيئة ، وبيت رأس : مػضع بالذاـ ، وخبخ كأفَّ في البيت بعجه :

 مغ التفاح ىرُخه اجتشػاءُ    -عمى أنيابيا أو شعع غّس   
ػف مداَجيػا عدػٌل ومػاُء ( بشرػب مداجيػا عمػى أنػو والذاىج في البيت قػلو ) يك 

 الخبخ ، وىحا محسػؿ عمى الزخورة عشج سيبػيو والجسيػر .
 .ٜٗ/ٙ، وشخح السفرل ٖٓٛ،  ٜٖٚ/ ٕ(  يشطخ شخح كتاب سيبػيو لمديخافي ٖ)
، وىػػػ مػػغ شػػػاىج  ٔٛٗ(  البيػػت مػػغ الصػيػػل ، لمفػػخزدؽ ، كسػػا فػػي ديػانػػو صػػػ ٗ)

، وشػػػخح أبيػػػات  ٖٚٚ/ ٕ، والخرػػػائز  ٖٜ/ ٗ، والسقتزػػػب  ٜٗ/ٔالكتػػػاب 
== 
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 . (ٔ) ة مغ َرَفع ) سكخاف ( ونرب ) ابغ السخاغة (في رواي

: ذىب ابغ مالظ إلى جػاز اإلخبار بالسعخفة عغ الشكخة في  انثاَٙ
 االختيار، في بابي ) كاف وكفَّ ( بذخ/ حرػؿ الفائجة وكػف الشكخة غيخ

و ذلظ بأف " لػسَّػا كاف السخفػع ىشا مذبيا بالفاعل ،  محزة ، وَوجَّ
بالسفعػؿ ، جاز أف ُيغشي ىشا تعخيف السشرػب عغ والسشرػب مذبًيا 

تعخيف السخفػع ، كسا جاز ذلظ في باب الفاعل ، واحتج بقػؿ حّداف 
 ........   البيت ،   كأى ضالفة مو بيت زأع    الدابق :

 وقػؿ القصامي :
 (2)واليمُ موقْف مهم اهوداعا     -قفى قبى اهتفسق يا ضُباعا    

                                                                                     
== 

 . ٘ٙ/ ٗ، والخدانة  ٚٙ، واليسع / ٖٛالكتاب لمشحاس صػ 
وابغ السخاغة : يقرج بو جخيخ الخصفػي ، والسخاغػة : األتػاف التػي ال تستشػع مػغ  

الفحػؿ ، بجػؼ الذاـ : يعشػي بػجاخميا ، ويػخوي : بػبصغ الذػاـ ، والسعشػى أنػو 
ًسػا ويقػؿ إنو كاف سكخاًنا أو متداكًخا إلنو ندي أنو يدخخ مغ جخيخ لسا ىجا تسي

 ابغ السخاغة .
والذاىج قػلػو : ) أسػكخاُف كػاف ابػغ السخاغػة ( حيػث رفػع سػكخاف عمػى أنػو اسػع  

كاف وىػػ نكػخة ، ونرػب ابػغ السخاغػة عمػى أنػو خبخىػا ، وىػػ معخفػة فيكػػف قػج 
 يبػيو والجسيػر .أخبخ بالسعخفة عغ الشكخة ، وىػ محسػؿ عمى الزخورة عشج س

(  أنذػػج بعزػػيع ىػػحا البيػػت بشرػػب ) سػػكخاف ( ورفػػع ابػػغ السخاغػػة ، وعميػػو فػػال ٔ)
 شاىج فيو .

(  البيت مغ الػافخ لمقصامي واسسو عسيخ بغ ُشييع ، وىػ مغ شػاىج ابغ يعير ٕ)
،  ٜٔٔ/ٔ، واليسػػػػػع  ٖٕٗ/ٕ، والكتػػػػػاب  ٖٙ٘/ ٔ، وشػػػػػخح التدػػػػػييل ٜٔ/ٚ

== 
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ػقٌف ( حيث جعمو اسع كاف ، ونرب ) الػداع ( في رواية مغ رفع ) م
: لتسكشو مغ أف يقػؿ (ٔ)عمى أنو الخبخ ، قاؿ ابغ مالظ : " وليذ بسزصخ

غ ليحا مع  وال يُظ مػقفي مشظ الػداعا، أو ال يُظ مػقفشا الػداعا ، والسحدِّ
 . (ٕ)حرػؿ الفائجة شبو السخفػع بالفاعل ، والسشرػب بالسفعػؿ بو "

 ه في باب ) إفَّ ( لمدبب الدابق قػؿ الفخزدؽ :ومغ وروده عشج
 (3)بآبائي اهػمٓ اهلسامِ اخلضازِمِ    وإىٖ حساّما أى أضُبٖ دلاغّعا   

                                                                                     
== 

 . ٖ٘ٗ/ ٙت السغشي ، وشخح أبيا ٜٖٔ/ٔوالخدانة 
وضػػباعا : تػػخخيع ضػػباعة : اسػػع امػػخأة ، وىػػي ضػػباعة بشػػت زفػػخ بػػغ الحػػارث  

الكالبي ، وقػلو : وال يظ مػقف يحتسل أف يكػف عمى الصمب والخغبة ، أي : ال 
تجعمي ىحا السػقػف آخػخ وداعػي مشػظ ، وأف يكػػف عمػى الػجعاء كأنػو قػاؿ : ال 

 جعل هللا مػقفظ ىحا آخخ الػداع .
لذاىج قػلو : ) واليظ مػقف مشظ الػداعا ( حيث رفع مػقف وىػ نكخة ونرب وا 

)الػداع ( وىػ معخفة ، وحّدغ ذلظ أنو وصف السػقف بالجار والسجخور ، وىػ 
 جائد في االختيار عشج ابغ مالظ ، وعشج سيبػيو والجسيػرو ضخورة .

وىػػػ مخػػالف (  ىػػحا عمػػى محىبػػو فػػي الزػػخورة وأنيػػا مػػا اضػػصخ إليػػو الذػػاعخ ، ٔ)
 لمجسيػر في ىحا أيزًا .

 . ٖٙ٘/ ٔ(  شخح التدييل البغ مالظ ٕ)
،  ٗٗٛ(  البيػػت مػػغ الصػيػػل لمفػػخزدؽ التسيسػػي ، وىػػػ مػجػػػد فػػي ديػانػػو صػػػ ٖ)

،  ٕٜ/ ٕ، وارتذػػػاؼ الزػػػخب  ٙٗٗ/ ٗ، والبحػػػخ السحػػػيط  ٗٚ/ٗوالسقتزػػػب 
التدػييل ، وشػخح  ٕٔ/ ٔ، وتيحيب إصالح السشصق لمتبخيدي  ٜٔٔ/ ٔواليسع 

 . ٖٚ٘/ ٔالبغ مالظ 
 والخزاـر : جسع ِخزِخـ بكدخ الخاء والخاء ، وىػ الجػاد الكثيخ العصاء . 

== 



 
 (جمًعاىودراسةقتصدىللجرجانيى)المازنيىفيىالمآراءى

002 

والخأي الخاجح عشجي ىػ ما ذىب إليو سيبػيو والجسيػر ؛ ألف وقػع 
اسع كاف نكخة وخبخىا معخفة قبيح ، وما جاء مشو فيػ شاذ أو ُيحسل عمى 

لَّ الحي سػَّغ ذلظ أنيع قالػا : إفَّ نكخة اسع الجشذ تفيج ما الزخورة، ولع
تفيجه معخفتو ، فال فخؽ بيغ قػلظ شخبُت ماًء وعداًل ، أو شخبُت الساء 

 . (ٔ)والعدَل ، إذا أريج بيسا الجشذ 

وكف كاف الجخجاني قج ردَّ ىحا القػؿ ، وعممو بقػلو : " ولػ كاف مجخاىسا 
الػصف فيػصف كل واحج مشيسا بالشكخة ، فمسا  واحًجا لػجب أف يدتػيا في

لع يكغ ذلظ عمست أف )العدل ( لو َحعُّ مغ التعخيف ، ليذ لػػ ) عدل ( 
وكذا كاف كحلظ لع يكغ بيغ قػلو : يكػف مداجيا عدٌل ، وبيغ قػلظ : يكػف 

 .(ٕ)زيًجا مشصمق كبيخ فخؽ ، فالرحيح أنو لمزخورة "

عثساف (ٖ)ذكخىا شيخو عغ أبي  ثع ذكخ روايًة لبيت حّداف الدابق
 السازني ، حيث قاؿ : " وروب شيخشا رحسو هللا عغ أبي عثساف : 

 يلوى مصاجًُا عطاّل وماءُ

 (ٗ)عمى إضسار ، كأنو قاؿ : وىشاؾ ماُء " 

                                                                                     
== 

والذاىج قػلو : ) وكف حخاًما أف أسبَّ ( حيث أخبخ عغ السعخفة بالشكخة فػي بػاب  
 إفَّ ، وىػ جائد في االختيار عشج ابغ مالظ .

 . ٗٓٗ/ ٔ، والسقترج  ٜٖٚ/ ٕ(  انطخ شخح كتاب سيبػيو لمديخافي ٔ)
 . ٗٓٗ/ ٔ(  السقترج ٕ)
 . ٜٗ/ ٙ(  انطخ رأيو في شخح السفرل البغ يعير ٖ)
 (  الدابق نفدو .ٗ)
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وقج أشار ابغ يعير إلى رواية السازني ىحه ، وذكخ أّف رفع ) ماُء ( 
ؿ بعج أف ساؽ البيت : " وقج عمى ىحه الخواية حسٌل عمى السعشى ، حيث قا

 رواه أبػ عثساف السازني :
 يلوى مصاجًُا عطاّل وماءُ

بخفع السداج عمى أنو اسع ) يكػف ( وىػ معخفة ، و) عداًل ( الخبخ ، 
وىػ نكخة عمى شخ/ الباب ، ) وماٌء ( مخفػٌع حساًل عمى السعشى ؛ ألفَّ كّل 

يخ : ومازجو ماٌء ، أي : شيء ما زج شيئًا فقج مازجو اآلخخ ، فرار التقج
 .(ٔ)خالصو 

وىػ تػجيو رائع لخواية السازني بخفع ) ماٌء ( ونرب ) عدال ( ، ويفيع 
مغ كالـ الجخجاني وتػجيو ابغ يعير أف رأي السازني في ىحه السدألة ىػ 
رأي سيبػيو والجسيػر مغ أنو إذا اجتسع في باب ) كاف ( معخفة ونكخة ، 

خة ىي الخبخ، وأف ما ورد مخالًفا لحلظ ُيحسل عمى فالسعخفة ىي االسع والشك
الزخورة ، ومغ ىشا فقج روب البيت عمى شخ/ ىحا الباب مغ رفع السعخفة 
) مداُجيا ( عمى أنيا االسع ، ونرب الشكخة ) عداًل ( عمى أنيا الخبخ ، 

( عمى أنو ليذ معصػفًا ، عمى  وكف كاف قج روب البيت بخفع ) ماءٌ 
يكػف التقجيخ كسا قاؿ الجخجاني )وىشاؾ يقجر لو رافع و  ( ، وكنسا)عدالً 

( ، أو كسا ذكخ ابغ يعير : )ومازجو ماُء ( ، وىػ ما أرجحو وأميل ماءٌ 
 إليو ،

 وهللا أعمع

                                           
 . ٜٗ/ ٙ(  شخح ابغ يعير ٔ)
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 رلٙء خرب ) كاٌ ( ػني السى ) يف انظاْس (
الخبخ ىػ الجدء الستسع لمفائجة مع السبتجأ ، والخبخ حكع والسبتجأ محكـػ 

أف يكػف السبتجأ معمػمًا لمستكمع  -في الغالب –ا يقتزي عميو، وىح
والدامع مًعا قبل الكالـ ؛ ليقع الحكع عمى شيء معمـػ ، إذ الحكع عمى 
السجيػؿ ال يفيج ، وأف يكػف الخبخ مجيػاًل لمدامع ال يعخفو إال بعج الشصق 
 بو ، ومغ شخ/ الخبخ أالَّ يكػف معمػمًا مغ السبتجأ ، فال يرح أف يكػف 

الخبخ مصابقًا لمسبتجأ في المفع والسعشى ، فال يقاؿ مثاًل : زيٌج زيٌج ، وال : 
 .(ٔ)القائع القائُع 

وحكع الخبخ أف يكػف فيو مغ الفائجة ما ليذ في السبتجأ ، وكاّل لػ كاف 
 عيغ الخبخ لكاف تكخيًخا ال فائجة مغ ورائو ،

جدئي الجسمة أف يقػؿ الجخجاني : " اعمع أف مغ حقِّ ُكلِّ واحج  مغ 
يختزَّ بفائجة ؛ إذ لػ لع يتزسغ إال ما يتزسشو صاحبو لكاف تكخيًخا ، 

 . (ٕ)والتكخيخ يجخي مجخب ما لع ُيحكخ ، والجدء الػاحج ال يتع مشو كالـ "

وقج يأتي في الكالـ ما يكػف في الطاىخ تكخاًرا غيخ مفيج ، نحػ قػليع : 
لطاىخ ، وال يترػر أف يكػف أنت أنت ، فيحا تكخيخ السع  واحج  في ا

السخبخ عشو والخبخ شيئًا واحًجا، وكنسا السعشى : أنت كسا عخفتظ مغ السشدلة 
والصبيعة مثاًل ، فالتكخيخ ليذ عمى ضاىخه ، وكنسا فيو إفادة متزسشة لسا 

                                           
، وحاشػػػػية يػػػػذ عمػػػػى  ٙٛٔ/ ٕ، والترػػػػخيح  ٜٛ/ ٔ(  انطػػػػخ شػػػػخح السفرػػػػل ٔ)

 . ٕٖٔ/ ٔالترػػػخيح ، السػضع ذاتو ، ومشيج الدالظ ألبي حّياف  
 . ٜ٘ٗ/ ٔ(  السقترج في شخح اإليزاح  ٕ)
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 .(ٔ)ليذ في الجدء األوؿ

ومغ ىشا فقج تأوؿ الشحاة ما ورد مسا يػىع أف الخبخ ىػ نفذ السبتجأ 
لػه عمى أف في الخبخ زيادة فائجة عغ السبتجأ ، وأف  طاً لف ومعشى، فأوَّ

 القخيشة تجؿ عمى ىحه الديادة .

ْبُتظ فػججتظ أنت أنت ، فأنت األوؿ مبتجأ،  يقػؿ سيبػيو : " وتقػؿ : جخَّ
والثانية مبشية عمييا ، كأنظ قمت : فػججُتظ وْجُيظ شِميٌق ، والسعشى أنظ 

أنَت الحي أعخؼ ، كسا تقػؿ : الشاُس الشاُس ، أردت أف تقػؿ : فػججتظ 
 .(ٕ)أي: الشاُس بكّل زماف  وعمى ُكّل حاؿ  كسا تعخؼ "

كسا أشار ابغ جّشي إلى أ نو يدتفاد مغ الجدء الثاني ) الخبخ ( ما ليذ 
مدتفاًدا مغ الجدء األوؿ ) السبتجأ ( ولحلظ لع يجيدوا ناكح الجارية واشئيا 

مالكيا ؛ ألف الجدء األوؿ مدتػؼ  لسا انصػب عميو  ، وال : َربُّ الجارية
 .(ٖ)الثاني 

 وأوضح أف ىحا يختمف عسا ورد في قػؿ الذاعخ :
 (4)أنا أبو اههجم وغعسي غعسي

                                           
 . ٖٚٓ/ ٔ(  السقترج في شخح اإليزاح ٔ)
 ) بترخؼ ( . ٜٖ٘/ ٕ(  الكتاب ٕ)
 . ٖٔٗ،  ٖٓٗ/ ٖانطخ الخرائز (  ٖ)
،  ٖٓٗ/ٖالخرػائز  (  البيت مغ الخجد ألبي الشجع العجمػي ، وىػػ مػغ شػػاىجٗ)

 . ٓٙ/ٔ، واليسع ٜٛ/ ٔ، وابغ يعير  ٖٚٓ/ ٔلسقترج ، واٛ٘ٙ/ٕوالسغشي 
والسعشػػى أنػػو يفخػػخ بشفدػػو وشػػعخه ، أي : وشػػعخي لػػع يتغيػػخ عػػغ حالتػػو مػػغ الفرػػاحة  

 والبياف.
== 
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 وقػؿ اآلخخ :

 (1)إذ اههاعُ ناْع واهبالدُ بالدُ    بالْد بًا كُهٖا وكُهٖا مو أيوًا   

 مسا ىػ جار  مجخاه محسػٌؿ عشجناوأمثالو كثيخ ، قاؿ : " وىحا كمو وغيخه 

عمى معشاه دوف لفطو ، أال تخب أف السعشى : وشعخي ُمتشاه  في الجػدة 
عمى ما تعخفو وكسا بمغظ ، وقػلو : إذ الشاُس ناٌس أي : إذ الشاُس أحخاٌر 

 .(ٕ)والبالد أحخاٌر "

وما يشصبق عمى السبتجأ والخبخ ، يشصبق أيزًا عمى اسع )كاف( وخبخىا ، 
و كسا قاؿ الجخجاني : " اعمع أنو إذا دخل ) كاف ( عمى السبتجأ والخبخ ألن

 .(ٖ)وجب أف يكػف حكسيا حكع االبتجاء السحس "

وقاؿ الكيذي : " والذخو/ السعتبخة في السبتجأ والخبخ مقخرة في اسع 

                                                                                     
== 

حيث جاء الخبخ بمفع السبتجأ ، وكنسػا جػاز ىػحا  (وشعخي شعخي  )والذاىج قػلو  
ألف في الخبخ فائجة ليدت في السبتػجأ ، أي : وشػعخي لػع يتغيػخ عػغ حالتػو مػغ 

 الفراحة والبياف .
،  ٖٓٗ/ ٖ(  البيػػػت مػػػغ الصػيػػػل ، مجيػػػػؿ القائػػػل ، ومػجػػػػد فػػػي الخرػػػائز ٔ)

 . ٕٖٓ، وشخح شػاىج السغشي لمديػشي صػ  ٚ٘ٙ/ٕوالسغشي 
 .اف ، بجاًل مغ )والبالد بالُد(وُيخوب ) ُنحميا ( بجاًل مغ ) أىميا ( ، والدماف زم 
بمفػع السبتػجأ ، وىػػ والذاىج قػلو : الشاُس ناٌس والبالد بالُد ، حيث جاء الخبخ  

 محسػؿ عمى السعشى ، والتقجيخ : إذ الشاُس أحخاٌر والبالد خربة .
 . ٖٔٗ – ٖٓٗ/ ٖ(  الخرائز ٕ)
 . ٖٓٗ/ ٔالسقترج (  ٖ)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

002 

 .(ٔ)كاف وخبخىا"

فال يرح أف يكػف الخبخ ىػ عيغ االسع دوف إضافة فائجة ليدت في 
 االسع، 

وما ورد مسا ضاىخه ذلظ فأنو محسػؿ عمى السعشى ، يقػؿ أبػ عمّي 
ألنو  (ٕ)«َفِأف َكاَنَتا اْثَشَتْيِغ » الفارسي : "رأي السازني وكنسا جاء في التشديل 

 " . (ٖ)متجخًدا مغ الرغخ والكبخ يفيج العجد

وقج َعمَّق الذيخ عبج القاىخ الجخجاني عمى ىحا الشز بقػلو : " اعمع 
لو : )فأف كانتا ( األلف فيو ضسيخ االثشيغ ، والتاء عالمة التأنيث أف قػ 

ففيو دليٌل عمى التثشية التي تدتفاد مغ قػلو : ) اْثَشَتْيغ ( فيػ في الطاىخ 
بسشدلة قػلظ : إفَّ الحاىبة جاريُتو صاحُبيا ، في أفَّ الخبخ ال يتزسَّغ إالَّ ما 

سًة وىي أنو كاف يحتسل إذا قيل : ) إالَّ أّف في اآلية حك يتزسَُّغ االسُع ،
فأف كانتا ( أف يخاد الكبخ أو الرغخ ، نحػ أف يقاؿ : فأْف كانتا كبيخَتْيغ ، 
أو كانتا صغيخَتْيغ ، فمسا جاء لفع التثشية وقيل ) فأف كانتا اثشتيغ( ُعِمع أف 

غخ والكبخ ال اعتبار بيسا ، وأف االعتبار بالعجد فقط . ْٔرا قٕل أتٙ  الرِّ
، وقج يكػف الذيء بسشدلة التكخيخ في المفع ومتزسًشا لإلفادة في  ثًاٌػ

 السعشى ، أال تخب إلى ما تقجـ مغ قػلو :
 (4)أنا أبو اههجم وغعسي غعسي

                                           
 . ٖ٘ٔاإلرشاد إلى عمع اإلعخاب لمكيذي صػ(  ٔ)
 ( مغ سػرة الشداء .ٙٚٔمغ اآلية ) (  ٕ)
 . ٓٙٗ/ ٔاإليزاح بذخح الجخجاني (  ٖ)
 ق تخخيجو صػ سب(  ٗ)
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فقػلو : شعخي شعخي تكخيٌخ في المفع ، إالَّ أنو َحُدَغ مغ حيث كاف 
ج في الطاىخ السعشى: وشعخي عمى ما عَخْفَتو ، فكحلظ اثشتيغ ، وكف كاف ُيفي

 ما يفيجه األلف في ) كانتا ( ، فأف الفائجة حرمت بغخض مخرػص  وىػ

 (ٔ)أنو سأؿ أبا الحدغ ٔذكس أتٕ ػثًاٌ التدػيُة بيغ الرغيخ والكبيخ ،
عشيا فمع يأت بسقشع  ، وذلظ أنو قاؿ : إفَّ السعشى : فأف كاف مغ تخؾ 

أف يقػؿ لمسػجػد مغ  اثشتيغ ، وىحا َحْسٌل لمخاص عمى العاـ ، وىػ بسشدلة
البياف لع ُيػَجج ، فالرحيح ما ذكخ أبػ عثساف ، والحي يقبمو القياس حسُل 

 .(ٕ)العاـ عمى الخاص"

والقػؿ ما قاؿ عبج القاىخ ، مغ أف الرحيح ىػ ما ذىب إليو السازني ؛ 
ألنو وكف َدؿَّ االسع ) األلف ( عمى التثشية ، وكحلظ الخبخ ) اثشتيغ ( فأف 

فائجة ليدت في االسع وىي أف ) اثشتيغ ( َدؿ عمى أف الكبخ أو  في الخبخ
 الرغخ غيخ مخاَدْيغ ، وكنسا السعتبخ العجد فقط وىػ ) اثشتيغ ( .

وقج سمظ الدمخذخي مدمظ أبي ا لحدغ األخفر مغ أف التقجيخ في 
، أو مغ تخؾ اثشتيغ ، بيشسا َردَّ  (ٖ)اآلية : فأف كاف مغ يخث باألخػة اثشتيغ

َحيَّاف ما ذىب إليو الدمخذخي ، وذكخ أنو تابع لغيخه في ىحا التخخيج أبػ 
يذيخ إلى محىب أبي الػحدغ ، كسا ردَّ أيًزا محىب السازني دوف  –

أب السازني ومغ نحا –ترخيح باسسو ، حيث قاؿ : " وىحا الحي قالػه 
ليذ بذيء ؛ ألف األلف في الزسيخ لالثشتيغ ، يجؿ أيًزا عمى  –نحػه 

                                           
 (  يعشي األخفر ، أبػ الُحْدغ سعيج بغ مدعجة .ٔ)
 . ٔٙٗ   - ٓٙٗ/ ٔ(  السقترج ٕ)
 . ٚٛ٘ – ٙٛ٘/ ٔانطخ الكذاؼ (  ٖ)
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شيشية مغ غيخ اعتبار قيج  ، فرار مجلػؿ األلف ومجلػؿ اثشتيغ سػاء ، االث
 ."(ٔ)وصار السعشى : فأف كانتا االختاف اثشتيغ ، ومعمـػ أف األختيغ اثشتاف 

 ثع ذكخ أبػ حيَّاف وْجَيْيغ آخخيغ خخَّج عمييسا ىحه اآلية ، وىسا :

ػف ىشاؾ صفة : أف الزسيخ في ) كانتا ( يعػد عمى الػارثتيغ ، فيكاألٔل
مححوفة ، واثشتيغ وصفتو ىػ الخبخ ؛ ويكػف التقجيخ : فأف كانت الػارثتاف 

 اثشتيغ مغ األخػات فميسا الثمثاف مسا تخؾ ، فيفيج حيشئح  ما ال يفيج االسع .

: أف يكػف الزسيخ عائًجا عمى األختيغ كسا ذكخوا ،  ٔانٕجّ انثاَٙ
يكػف ) اثشتيغ ( حاال مؤكجة ، وخبخ )كاف( مححوؼ لجاللة السعشى عميو ، و 

والتقجيخ: فأف كانت أختاف لو ، أي لمسخء اليالظ ، فكأنو قيل فأف كانت 
 .(ٕ)أختاف لو

وأرب أف ما ذكخه أبػ حيَّاف فيو تكمف ال داعي لو ، وال شائل مغ ورائو 
إالَّ مخالفة اآلخخيغ ، والخاجح عشجي ىػ ما ذىب إليو أبػ عثساف السازني 

)اثشتيغ ( فيو مغ اإلفادة ما ليذ في االسع ؛ ألنو وكف دؿَّ  مغ أف الخبخ
ما دّؿ عميو االسع )األلف ( إالَّ أف فيو باإلضافة إلى ذلظ عجـ التقيج  عمى

بالرغخ أو الكبخ أو غيخىسا مغ األوصاؼ ، وىحا فيو مغ البالغة ما فيو ، 
رجحو ويكػف الخبخ غيخ االسع حيث أفاد ما لع يفجه االسع ، وىػ ما أ

 وأميل إليو .

 وهللا أعمع

                                           
 . ٛٓٗ/ ٖ(  البحخ السحيط ٔ)
 . ٛٓٗ/ ٖ(  البحخ السحيط ٕ)
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 حرف َــٌٕ ادلضاف فــٙ اإلضافح انهفظٛح
 اإلضافة نػعاف : معشػية ولفطية .

السذبو لمفعل السزارع إلى فالسعشػية ىي : إضافة غيخ الػصف 
، نحػ : عجبُت مغ ضخِب زيج  ، وفائجتيا تخجع إلى السعشى ، فمحلظ معسػلو

 ا إضافة محزة .سسيت إضافًة معشػية، وتدسَّى أيًز 

والمفطية ىي : إضافة الػصف السذبو لمفعل السزارع إلى معسػلو ، 
نحػ : زيٌج ضارُب عسخو  اآلَف أو غًجا ، وىحا الشػع ال يفيج تعخيًفا وال 
تخريرًا ، وكنسا تفيج التخفيف ، وفائجتو تخجع إلى المفع ؛ فمحلظ سسيت 

 .(ٔ)إضافة لفطية أو غيخ محزة

رل بححؼ التشػيغ أو الشػف ، نحػ : ىحا ضارُب زيج  والتخفيف إنسا يح
، وىحاف ضاربا زيج  ؛ وكنسا ُحِحؼ التشػيغ ألنو يجؿ عمى تساـ الكمسة ، فمػ 

 .(ٕ)أثبت في اإلضافة الجتسع دليل التساـ وغيخ التساـ ، وىحا غيخ جائد

عمى نية االنفراؿ ، فقػلظ : ىحا  –أعشي المفطية  –وىحه اإلضافة 
ج  اآلف ، عمى تقجيخ : ىحا ضارٌب زيًجا ، ومعشاىسا متحج ، وكنسا ضارُب زي

 .(ٖ)أضيف شمًبا لمخفة

والقياس يقتزي أف ال تجخل األلف والالـ عمى السزاؼ في اإلضافة 
المفطية أو غيخ السحزة ، ألف األلف والالـ واإلضافة ال يجتسعاف ، بل 

                                           
 . ٙٗ – ٗٗ/ ٖ(  انطخ شخح ابغ عقيل عمى األلفية ٔ)
 . ٜٖٗب صػ (  انطخ اإلرشاد إلى عمع اإلعخإ)
 . ٙٗ/ ٖ(  انطخ شخح ابغ عقيل ٖ)
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عمى نية االنفراؿ اغُتِفخ  ىسا متعاقباف ، لكغ لػسَّػا كانت اإلضافة المفطية
دخػؿ األلف والالـ عمى السزاؼ بذخ/ دخػليا عمى السزاؼ إليو أيًزا ، 
ُجِل ، أو عمى ما أضيف إليو السزاؼ إليو نحػ : زيٌج  نحػ : الزارُب الخَّ
الزارُب َرأس الجاني، فأف لع تجخل األلف والالـ عمى السزاؼ إليو وال 

متشعت السدألة ، فال يجػز نحػ : ىحا عمى ما أضيف إليو السزاؼ إليو ا
 الزارُب رجل  ، وال ىحا الزارُب زيج  .

فأف كاف السزاؼ مثشى أو مجسػعًا جسع سالمة لسحكخ جازت السدألة ، 
وكفى وجػد األلف والالـ في السزاؼ ، فتقػؿ : ىحاف الزاربا زيج  ، 

 . (ٔ)وىؤالء الزاربػ زيج  ، وتححؼ الشػف لإلضافة
عميو الجخجاني حيث قاؿ : " فأف ثشيت أو جسعت فقمت :  وىحا ما نزَّ 

الزارباف زيًجا والزاربػف زيًجا جازت اإلضافة في المفع نحػ : الزاربا 
زيج، والزاربػ زيج  ، وذلظ أف ىاىشا نػًنا تدقط ويعاقبو السزاؼ إليو 
فيكػف في اإلضافة فائجة لفطيٌة ، كسا كاف في قػلو : ضاربا زيج  وضاربػ 

اَلةِ » ، وعمى ذلظ قػلو تعالى :  زيج    وقاؿ الذاعخ :  (ٕ)«َواْلُسِقيِسي الرَّ

                                           
اف  ٖٕٔ/ ٕ(  انطخ شخح الكافية لمخضي ٔ) ،  ٖٖٔ/ ٖ، ومشيج الدػالظ ألبػي حيَّػ

 . ٜٖٗ، واإلرشاد إلى عمع اإلعخاب صػ  ٜٗ/ ٖوابغ عقيل عمى األلفية 
 ( مغ سػرة الحج .ٕٕ(  مغ اآلية )ٕ)
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 (2)"  (1)اهفازجي بابٔ األمري املُبًِـَـمِ 

فاسع الفاعل إذا كاف مقتخًنا باأللف والالـ مثشى أو مجسػًعا جسع سالمة 
لسحكخ جازت إضافتو ، وتححؼ نػنو لإلضافة ، ويكػف السزاؼ إليو 

 افة .مجخوًرا باإلض

ًِِٛٙ » وقج تححؼ الشػف ويشترب االسع بعجه كقخاءة بعزيع :
ُ
 ٔادلق

 
ا
ج الا

َّ
  ، وقػؿ الذاعخ : (ٖ)«انص

 (4)احلافظو عوزة اهعػرية ال        يأتيًم مو وزائًم نَطَفُ 

                                           
ا لخؤبػة (  البيت مغ ) الخجد ( ندبو سيبػيو لخجػل مػغ بٔ) شػي ضػبة ، وُندػب أيًزػ

، والسقتزػب  ٘ٛٔ/ ٔ، وىػ مػغ شػػاىج الكتػاب بغ العجاج، وليذ في ديػانو 
 . ٕٛ٘/ ٔ، والسقترج  ٘ٗٔ/ ٗ

 والفارجيغ جسع فارج وىػ الفاتح ، والسبيع : السغمق . 
والذاىج قػلو : ) الفارجي باب ( حيث أضيف اسع الفاعل إلى مػا بعػجه وحػحفت  

 .الشػف لإلضافة 
 . ٕٛ٘/ ٔ(  السقترج لمجخجاني ٕ)
(  بالشرػػب وىػػي قػػخاءة ابػػغ أبػػي إسػػحاؽ والحدػػغ ، ورويػػت عػػغ أبػػي عسػػخو ، ٖ)

، وشػاذ ابغ خالػيو  ٓٛ/ ٕوححؼ الشػف حيشئح لصػؿ الرمة . انطخ السحتدب 
 . ٜٖٙ/ ٙ، والبحخ السحيط  ٜ٘صػ

، ومػجػػد  ٖٕٛ(  البيت مغ السشدخح لقػيذ بػغ الخصػيع ، وىػػ فػي ديػانػو صػػ ٗ)
، والسشرػف  ٓٛ/ ٕ، والسحتدػب  ٘ٗٔ/ ٗ، والسقتزػب  ٙٛٔ/ ٔفػي الكتػاب 

، وسخ الرشاعة  ٖٔٗ، ورصف السباني صػ  ٖٙ، وكصالح السشصق صػ  ٜٔصػ
 . ٕٕٔ/٘، وخدانة األدب  ٖٛ٘/ ٕ

والذاىج قػلو : ) الحافع عػرة العذيخة ( حيث ححؼ الشػف ونرػب ) عػػرة ( ،  
== 
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حيث روب ىحا البيت بشرب ) عػرَة ( وححؼ الشػف حيشئح  ليذ 
نزَّ عميو سيبػيو ووضحو لإلضافة وكنسا لصػؿ االسع بالرمة ، وىحا ما 

حيث قاؿ بعج أف ساؽ ىحا البيت: " لع يححؼ الشػف لإلضافة ، وال ليعاقب 
االسُع الشػَف ، ولكغ ححفػىا كسا ححفػىا مغ المََّحْيغ والِحيَغ ، حيث شاؿ 

 الكالـ ، وكاف االسُع األوؿ مشتياه االسُع اآلخُخ ، وقاؿ األخصل :
 (1)اهوَّرا     ضوبا املوونَ وفلّلا األغالال أَبَهٔي كُوَيِٕب إِىٖ عَمٖىٖ

 " والشرب ىشا (ٕ)ألفَّ معشاه : الحيغ فعمػا ، وىػ مع السفعػؿ بسشدلة اسع

وكف كاف وجًيا جائًدا ، إالَّ أنو خالؼ السذيػر ، أو كسا قاؿ بعزيع : ليذ 
باألعخؼ ، والسذيػر ححؼ الشػف والجّخ عمى اإلضافة كسا ىي قخاءة 

في ) والسقيسي الرالِة ( وىػ األكثخ في االستعساؿ ، واألحدغ الجسيػر 
إثبات الشػف يسشع اإلضافة ، في القياس ، أو إثباتيا مع الشرب ألف 

: جاء الزارباف زيًجا والزاربػف زيًجا فأف كاف اسع الفاعل خالًيا مغ تقػؿ
األلف والالـ وححفت الشػف تعيشت اإلضافة نحػ : ىحاف ضاربا زيج  ، 

                                                                                     
== 

 رمة وليذ لإلضافة .وححؼ الشػف ىشا لصػؿ ال
(  البيت مغ الكامل ، لألخصل مغ قريجة ييجػ فييا جخيًخا ويفتخػخ عمػى قػيذ ، ٔ)

،  ٜٔ، والسشرػف صػػ  ٙٛٔ/ ٔ، والكتػاب  ٗٗومػجػد في ديػاف األخصػل صػػ 
.  ٕٖٔ/ ٔ، والترػػػػخيح  ٗ٘ٔ/ ٖ، وابػػػػغ يعػػػػير  ٖٙ٘/ ٕوسػػػػخ الرػػػػشاعة 

واألغػالؿ جسػع غػل وىػػ شػػؽ مػغ وُيخوب ) قػتال السمػػؾ ( بػجاًل مػغ )سػمبا ( ، 
 حجيج ُيػضح في عشق األسيخ ،

 قػلو : ) المحا ( حيث ححؼ الشػف تخفيفا لصػؿ الرمة باالسع . والذاىج 
 . ٙٛٔ/ ٔ(  الكتاب  ٕ)
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 الجّخ ، أما الشرب ؤالء ضاربػ زيج  ، فال يجػز في ) زيج  ( ونحػه إالَّ وى
 ، وىػ ما ذىب إليو السازني وأبػ زيج .فغيُخ جائد  

: يقػؿ أبػ عمي الفارسي في اإليزاح : " فأف ُحِحؼ  زأ٘ انـًـاشَـٙ
 الشػف مسا ال ألف وال الـ فيو لع يجد إالَّ الجخُّ ، وكاف الشرب لحًشا ،

: قاؿ أبػ زيج  : وكاف أبػ الدسَّاؿ يقخأ حخًفا يمحػُغ فيػو )*( ػ عثساف قاؿ أب
ھ ھ ھ  » بعػػػػػػػج أف كػػػػػػػاف فرػػػػػػػيًحا ، وىػػػػػػػػ قػلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى :

 .(ٕ)«(ٔ)ھ

قاؿ الجخجاني شارحًا ومعمقًا : " اعمع أف الشػف إنسا ُحِحؼ مغ الزاربا 
، زيًجا، والزاربػ زيًجا ، مع نرب زيًجا عمى ضعف ، حساًل لو عمى الحي 

وتذبيًيا بو مغ جية أنو مػصػؿ واسٌع شػيٌل ، فأذا لع يكغ في االسع ألٌف 
حي ، فأف نربت وجَب إثباُت والـٌ لع يكغ شػياًل وال مػصػاًل بسعشى ال

، نحػ : ضارباف زيًجا ، وضاربػف زيًجا ، وكف ححفت الشػف وَجب الشػف 
؛ ألف الشػف إنسا تححؼ لإلضافة ، ولػ قمت : ىحاف ضا ربا زيًجا الجخُّ

 وضاربػ زيًجا فشربت ، كاف خصًأ ، وكنسا كاف أبػ الدسَّاؿ مقزيَّا عميو

ألليع ( مع ححؼ الشػف، وليذ في بالمحغ ؛ ألجل أنو نرَب ) العحاَب ا
ذائقػا ( ألٌف والـٌ فيكػف كالحافطي عػرَة العذيخة ، وقج حكى أبػ الػحػدغ )

                                           
 . ٖٔ٘)*( انطخ رأيو في اإلرشاد إلػى عمع اإلعخاب لمكيذي صػ 

 ( .ٖٛ(  الرافات ، اآلية )ٔ)
 . ٖٔ٘/ ٔ(  اإليزاح ٕ)
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وذلظ عشجىع لحٌغ ، وجار  ( ٔ) «ي ّللّاَ َغْيُخ ُمْعِجدِ » أنو َسِسع أعخابيِّا يقخأ: 
 .(ٕ) مْجخب الغمط السخدود البتَّة (

وأقػؿ : إف اسع الفاعل السعخَّب مغ األلف والالـ إذا كاف مثشى أو 
مجسػعًا جسًعا سالسًا فأما أف تححؼ مشو الشػف وكّما أف ال تححؼ، فأف 

 يجػز الشرب ، ألنو ُححفت مشو الشػف، َتَعيَّغ الجخُّ مغ أجل اإلضافة ، وال
 ليذ فيو األلف والالـ فيكػف الححؼ لصػؿ الرمة كسا في قػؿ الذاعخ :

 أبين كويب إىٖ عَمٖى اهورا        ............... اهبيت

قاؿ ابغ جّشي بعج أف ساؽ ىحا البيت : " ححؼ نػف ) المحاف ( تخفيًفا 
أبي الدسَّاؿ أنو  لصػؿ االسع ، لكغ الغخيب مغ ذلظ ما حكاه أبػ زيج  عغ

بالشرب ، فيحا يكاد يكػف لحًشا ؛ ألنو ليدت « َغْيُخ ُمْعِجِدي ّللّاَ » قخأ:  
مع الـ التعخيف ا لسذابية لمحي ونحػه ، غيخ أنو شبَّو ) معجدي ( 
بالسعجدي ، وسػَّغ لو ذلظ عمسو بأف ) معجدي ( ىحه ال ُتعخَّؼ بأضافتيا 

 .(ٖ)إلى اسع هللا تعالى "

ا أف ابغ جشي ندب ألبي زيج أنو حكى عغ أبي الدسَّاؿ  والغخيب حقِّ
قخاءة )غيخ معجدي هللا ( بالشرب ، وىحه ليدت قخاءة أبي الدسَّاؿ وكنسا 

ألعخابي مغ األعخاب لع يحكخ اسسو ،  –كسا سبق  – (ٗ)عداىا األخفر
ھ  »وكنسا القخاءة السشدػبة ألبي الدسَّاؿ ىي قخاءتو قػلو تعالى : 

                                           
 ( . ٖ،  ٕالتػبة مغ اآليتيغ ) (  ٔ)
 . ٖٔ٘/ ٔ(  السقترج شخح اإليزاح  ٕ)
 ) بترخؼ ( . ٓٛ/ ٔالسحتدب (  ٖ)
 (  راجع نز الجخجاني الستقجـ وقارف بكالـ ابغ جشي .ٗ)
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بشرب العحاب ، وىي ما لحشَّو فييا أبػ عثساف « ھ ابَ العَذَ ھ
 السازني وأبػ زيج . 

ھ  »يقػؿ األلػسي : " وقخأ أبػ الدسَّاؿ وأباف رواية عغ عاصع : 

بالشرب عمى أنو ححؼ الشػف لمتخفيف ، كسا «  ھ العَذَابَ ھ
 ححؼ التشػيغ لحلظ في قػؿ أبي األسػد : 

 (1)اهللَ إهَّا قوياّل  فأهفيتٌ غري مطتعتب       وال ذاكسِ

بجّخ ذاكخ بال تشػيغ ، ونرب االسع الجميل ، وىحا الححؼ قميل في غيخ 
ما كاف صمة ألؿ ، أما فيسا كاف صمة ليا فكثيخ الػرود الستصالة الرمة 

 .(ٕ)الجاعية لمتخفيف"

 إًذا فححؼ الشػف والشرُب ىشا شاذّّ وُيَعجُّ لحًشا كسا ذكخ السازني وأبػ زيج ،

يعشي عغ األلف  –ؿ الكيذي : " ولع تححؼ الشػف مغ السعخَّي عشيا يقػ
سَّاؿ في قخاءتو :  -والالـ ِإنَُّكْع » لعجـ الصػؿ ، ولحلظ خصَّأ السازنيُّ أبا الدَّ

 .(ٖ)«َلَحاِئُقػ اْلَعَحاَب اأَلِليع 

                                           
،  ٗ٘(  البيػػت مػػػغ الستقػػػارب ألبػػػي األسػػػػد الػػجؤلي ، ومػجػػػػد فػػػي ديػانػػػو صػػػػ ٔ)

،  ٖٗ/ ٙ،   ٜ/ ٕيعػػػػػير ، وابػػػػػغ  ٖٖٔ/ ٕ، والسقتزػػػػػب  ٜٙٔ/ٔوالكتػػػػػاب 
 .  ٖٗٚ/ ٔٔ، وخدانة األدب  ٖٕٛ/ٖومشيج الدالظ 

والذاىج فيو ) وال ذاكخ هللا ( حيػث حػحؼ التشػػيغ مػغ اسػع الفاعػل دوف إضػافة  
 وىحا قميل .

 . ٖٔٓ/ ٘ٔ(  روح السعاني ٕ)
 . ٖٔ٘(  اإلرشاد إلى عمع اإلعخاب صػ ٖ)
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غيخ أف أبا حيَّاف بعج أف ذكخ شحوذ قخاءة أبي الدسَّاؿ قاؿ مجافًعا عشو : 
أبػ زيج : لحغ أبػ الدسَّاؿ في ىحا الحخؼ بعج أف كاف فريًحا . وال  " قاؿ

يشبغي أف ُيحسل عمى المحغ ألف غيخه قخأ : ) غيخ معجدي هللَا ( بشرب 
،  (ٔ)«َوَما ُىع ِبَزآرِّي ِبِو ِمْغ َأَحج  ِإالَّ ِبِأْذِف ّللّاِ »الجاللة ، وقخأ األعسر : 

 وقاؿ ُسػيج: 
 (2)حابطو األنفظَ عو ضوء اهطمع   ـا ضُوٖ بــــــٌ    ومطاميحُ مبــــــــــ

 وقاؿ آخخ :
 (3)ويم مُتَـــلَهِّفُوا اهبيت احلسامـَا          يكوهوى ازحتى قَتِّى قسيّػـــــــا

 .(ٗ)فاألنفذ والبيَت ُرِوَيا نرًبا "

فأبػ حيَّاف يجافع عغ أبي الدسَّاؿ في اتيامو بالمَّحغ ، مع اعتخافو 
قخاءتو ، وأنيا ال تجػز في فريح الكالـ ، بل ال تجػز إالَّ في  بذحوذ

                                           
 ( مغ سػرة البقخة .ٕٓٔمغ اآلية )(  ٔ)
،  ٓٛ/ ٕالبيت مغ بحخ الخمل ، لدػيج بغ أبي كاىل ، ومػجػد في السحتدب (  ٕ)

 . ٕٕٛ/ ٗ، والتحييل والتكسيل   ٕٖٚ/ ٖومشيج الدالظ 
والذاىج قػلػو : ) حابدػػ األنفػَذ ( حيػث حػحؼ نػػف الجسػع شػحوًذا مػع عسمػو  

 الشرب فيسا بعجه .
،  ٕٕٛ/ ٗل والتكسيػل (  البيت مغ الػافخ ، مجيػؿ القائل ، ومػجػػد فػي التػحييٖ)

 . ٖٙ/ ٕ، والجرر   ٚ٘ٔ/ ٕ، واليسع  ٕٖٚ/ ٖومشيج الدالظ 
ُفػ البيت ( حيػث حػحؼ الشػػف ونرػب معسػػؿ اسػع الفاعػل   والذاىج قػلو ) متكشِّ

 وىحا عمى سبيل الذحوذ .
 . ٕٖٚ – ٕٖٙ/ ٖ(  مشيج الدالظ ٗ)
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شحوذ ، وأنا مع أبي حيَّاف في ىحا ، فأف الخجَل عخبيّّ ُيحَتجُّ بكالمو ، 
وصاحب قخاءة ، وكف كانت غيخ متػاتخة ، فال يجػز رميو بالمحغ خرػًصا 

خية كسا وأف غيخه قج قخأ بيحا الػجو ، وكحا وروده في بعس األبيات الذع
تقجـ ، غاية ما ىشالظ أف قخاءتو ىحه شاذة عغ القياس، إالَّ أ فَّ ليا ما 
يجعسيا مغ قخاءة األعسر ، وما رواه أبػ حيَّاف مغ البيتيغ الػارديغ عغ 

 العخب .

 وهللا أعمع
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 ) يا ( ادلصدزٚح تني احلسفٛح ٔالمسٛح
حخًفا وذلظ  ) ما ( في كالـ العخب لفع مذتخؾ يقع تارًة اسًسا وتارةً 

 .(ٔ)بحدب عػد الزسيخ عميو وعجـ َعْػِده ، وقخيشة الكالـ

وليا ِعّجة استعساالت ، فتكػف نافية ومػصػلة ومرجرية وزائجة ، 
 وحجيثشا ىشا عغ السرجرية ، فأقػؿ :

تدتعسل ) ما ( في الكالـ العخبي مرجرية أحيانًا ، ومعشى كػنيا 
ا في تأويل السرجر ومػضعو ، مرجرية أنيا ُتَريِّخ الفعل الحي بعجى

، كقػلظ : أعجبشي ما صشعَت ، أي :  (ٕ)وتجخل عمى الجسمة الفعمية غالًبا 
ني ما َعِسمَت ، أي : عَسُمظ ، وعجبُت مسا فعمَت ، أي : ِمغ  صشُعظ ، وَسخَّ

: وقػلو (ٖ)«َوَضاَقْت َعَمْيُكُع اأَلْرُض ِبَسا َرُحَبْت » فْعِمظ ، ومشو قػلو تعالى : 
 .( ٗ)«َوّللاَُّ َيْعَمُع َما َتْرَشُعػف  »

 ويجػز وقػع االسسية بعجىا قمياًل ، نحػ قػؿ الذاعخ : 
 (5)أفهاى زَأِضٔم كاهثٖغام املُخِؤظ     أعالقّة أُمٖ اهوُهَيِّد بعدما    

                                           
 . ٖٓٔ(  رصف السباني صػ ٔ)
 (  الدابق ، السػضع ذاتو .ٕ)
 ( مغ سػرة التػبة .ٕ٘مغ اآلية )  (ٖ)
 ( مغ سػرة العشكبػت . ٘ٗ(  مغ اآلية )ٗ)
، ٙٔٔ/ ٔألسجي ، ومػجػد في الكتاب البيت مغ ) الكامل ( لمسخار بغ مشفح ا(  ٘)

، ٜٗٔ، والسقػخب صػػ  ٕٕٗ/ ٕالذػجخية ، واألمػالي  ٖٗٔورصف السباني صػ 
 .ٖٕٚ/ٔوشخح الذافية ،ٖٜٗ/ ٗلخدانة وا،ٖٔٔ/ ٔ،والسغشي ٜٛواألزىية  صػ

والعالقػػة: الحػػبُّ ، والّثغػػاـ: شػػجخ إذا يػػبذ صػػار أبػػيس ، والسخمػػذ مػػغ الشبػػات : 
== 
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وتقع ىي وصمتيا مػقع ضخؼ الدماف ، كقػلظ : ُجج َما ُدْمَت واجًجا ، 
ة دوامظ  واجًجا ، قاؿ السالقي : " واعمع أنو قج ُيتدامح في ( ٔ)أي: ُمجَّ

السرجرية فتعخب ضخًفا ؛ إلقامتيا ُمقاـ الطخؼ ، نحػ قػلظ : ال أكمسظ ما 
شمعت الذسُذ وما غاب القسُخ ، وما قاـ الميل والشيار ، والتقجيخ : زماف 
ة دواـ الميل والشيار ، قاؿ هللا ة مغيب القسخ ، وُمجَّ  شمػع الذسذ ، وُمجَّ

ْسَع َوَما َكاُنػْا ُيْبِرُخوف  »تعالى:   ، أي : مجة  (ٕ)«َما َكاُنػْا َيْدَتِصيُعػَف الدَّ
ة كػنيع مبرخيغ " ْسَع ، ومجَّ  .(ٖ)استصاعتيع الدَّ

 وقج اختمف الشحػيػف في ) ما ( السرجرية ، ىل ىي اسع أـ حخؼ ؟

( ،  فحىب سيبػيو وجسيػر البرخييغ إلى أنيا حخؼ ، مثميا مثل ) أفْ 
 فال يعػد عمييا ضسيٌخ مغ صمتيا .

خَّاج وجساعة مغ الكػفييغ إلى أنيا اسع ،  وذىب األخفر وابغ الدَّ
فتفتقخ إلى ضسيخ يعػد عمييا ، فأذا قمت : يعجبشي ما صشعَت ، فتقجيخه 
عغ سيبػيو : يعجبشي ُصْشُعظ ، وعشج األخفر ومغ معو : يعجبشي الرشُع 

                                                                                     
== 

 السختمط رشبو بيابدو.
والذاىج فيو ) بعجما أفشاف ( حيث وقعت الجسمة االسسية بعج ) مػا ( السرػجرية  

 وىحا قميل .
،  ٖٖٓصػػػ  ، والجشػػى الػػجاني ٛ٘ٚ/ ٕ(  انطػػخ تسييػػج القػاعػػج لشػػاضخ الجػػير ٔ)

 . ٖٗٓ/ ٔوالسغشي 
 ( مغ سػرة ىػد .ٓ٘(  مغ اآلية )ٕ)
 . ٖٗٔ(  رصف السباني صػ ٖ)
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، وما ذكخه األخفر مغ معو فيو  (ٔ) ة عمى )ما(الحي صشعَتو ، والياء عائج
 . (ٕ)السالقي  تكمف ال ضخورة تجعػ إليو ، كسا ذكخ

وقج أشار ناضخ الجير إلى ىحا الخالؼ حيث قاؿ : " محىب الجسيػر 
خَّاج ، قيل وجساعة مغ الكػفييغ  أنيا حخٌؼ ، ومحىب األخفر وابغ الدَّ

فتقجيخه عشج سيبػيو والجسيػر :  أنيا اسع ، فأذا قمت : أعجبشي ما ُقْستَ 
قياُمظ ، ويقجره ومغ وافقو : القياـ الحي قسُتو ، ويجَّعػف ححؼ العائج ، 

 وقج ُردَّ عمييع بػصل )ما( بػػ ) ليذ ( في قػلو : 
 (3)مبا هَطِتُمـا أيىَ اخليانة واهغدز    أَهَيِظَ أمريي يف األموز بأنتما   

 .(ٗ)بالحي ؛ لعجـ الخبط " قالػا : فال َيُدػُغ تقجيخ )ما(

﮲  »كسا ذكخ ابغ يعير أف قػلو تعالى :  ے ۓ ۓ 

يو دليل عمى حخفية )ما( ألنو ليذ في صمتيا عائٌج ، والفعل ف «﮳

                                           
، وشخح ابػغ يعػير  ٖ٘ٔ، ورصف السباني صػ  ٕٕٖانطخ الجشى الجاني صػ (  ٔ)

ٛ /ٖٔٗ . 
 . ٖ٘ٔ(  انطخ رصف السباني صػ ٕ)
لشاضخ الجػير (  البيت مغ الصػيل ، مجيػؿ القائل ، ومػجػد في تسييج القػاعج ٖ)

، والسغشػػي  ٕٖٖ، والجشػػى الػػجاني صػػػ  ٗ٘ٔ/ ٖ، والتػػحييل والتكسيػػل  ٔٙٚ/ ٕ
 . ٚٔٚ، وشخح شػاىجه صػ  ٖٙٓ/ ٔ

والذاىج فيو ) بسا لدتسػا ( حيث وصل ) مػا ( بفعػل جامػج ، والجامػج ال يتحسػل  
 الزسيخ ، فجؿ ذلظ عمى حخفيتيا وتأوليا مع ما بعجىا بسرجر .

 . ٔٙٚ – ٓٙٚ/ ٕ  تسييج القػاعج(  ٗ)
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 (.ٔ)الزسيخ بو الـز ال يتعجَّب ، وال يرح تقجيخ إلحاؽ

وقج اختار شيخشا السازني محىب الجسيػر في حخفية )ما( السرجرية ، 
ني حيث قاؿ في سياؽ حجيثو عغ ميِّا فيسا نقمو عشو الجخجاَيْبُجو ىحا ج

َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُخ َسَتِجُجِني ِإف َشاء ّللاَُّ ِمَغ » ( في قػلو تعالى : )ما
اِبِخيغ  (.ٕ)«الرَّ

ة ) أْف ( كاف قػلظ : افعل فأف جعمشا ) ما ( بسعشى السرجر بسشدل" 
لسفعػؿ السخفػع في السعشى ، كسا تقػؿ ، ويكػف السرجر مزافًا إلى اأمخؾَ 

: عجبت مغ ضخبَظ ، تخيُج : عجبُت مغ أْف تزخَب ، وال ُيحتاج في ىحا 
؛ ألجل أف ) ما ( إذا كاف بسعشى السرجر كاف حخًفا (ٖ)الػجو إلى تقجيخ ذكخ

، والحخؼ مسا ال يرحُّ َعْػُد الزسيخ إليو ؛ ألف الزسيخ يعػد إلى ما 
ث عشو... وكح عغ أبي  -رحسو هللا  -ا ما أنذجه شيخشا أبػ الحدغُيَحجَّ

 عثساف :
 (4)وكاى ذَيَابًُو هـــٌ ذَيَابـا      يَطُسٗ املسءَ ما ذيبَ اهوياهــي    

                                           
 . ٖٗٔ/ ٛانطخ شخح السفرل البغ يعير (  ٔ)
 ( مغ سػرة الرافات .ٕٓٔ(  مغ اآلية ) ٕ)
 (  يعشي تقجيخ ضسيخ يعػد عمى ) ما ( .ٖ)
البيت مغ الػافخ ، قائمو مجيػؿ ، وىػ بال ندبة في شخح التدييل البغ مالظ (  ٗ)

/ ٛ، وابػػػػغ يعػػػػير  ٚٚالسقػػػػخب صػػػػػ ، و  ٛ٘ٚ/ ٕ، وتسييػػػػج القػاعػػػػج ٕٕ٘/ ٔ
،  ٖٖٔ، والجشػػػػى الػػػػجاني صػػػػػ ٕٕٔ، واإلرشػػػػاد إلػػػػى عمػػػػع اإلعػػػػخاب صػػػػػ ٖٗٔ

 . ٖٚ/ ٖ، واألشباه والشطائخ  ٔٛ/ ٔ، واليسع  ٕٙٔ/ ٔوالترخيح 
والذاىج قػلو : ) ما ذىب الميالي ( حيث وقعت ) ما ( مرجرية ، فيي مؤولة مػع مػا  

 قجيخ : َيُدخُّ ذىاُب الميالي السخَء .بعجىا بسرجر ُيعخب فاعاًل لمفعل َيُدخُّ ، والت
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الي ، ولػ َحاَوْلَت في قػلو : )ما ذىب : َيُدخُّ السخَء َذَىاُب الميأراد
؛ )افعل ما ُتْؤمخ( ي قػلو تعالى :( تقجيخ ذكخ  لع ُيسكغ كسا ُيسكغ فالميالي

ألف ) ما ( ىاىشا ال يحتسل غيخ السرجرية ؛ إذ لػ ُقمَت : َيُدخُّ السخَء 
الحي لو ذىَب الميالي مثاًل لع ُيِفج ، ولع يكغ مالئًسػا لمسقرػد حتى لػ 
أثبتَّ بذيء  آخخ فقمت : َيُدخُّ السخء الحي ذىب لو الميالي ، لع يكغ 

، بجاللة  (ٔ)خض أف انقزاءىا َيُدخُّهصحيًحا مغ جية السعشى ؛ ألف الغ
قػلو : وكاف ذىاُبُيغَّ لو َذَىابا ، وىكحا ُحكع : )فاصجع بسا تؤمخ ( إمَّا أف 

 . (ٕ)يكػف التقجيخ : فاصجع بالحي ُتْؤمخه ، أو : فاصجع بأمِخؾ فاعخفو "
ىحا َنزُّ الجخجاني ، ومغ خاللو يتَّزح أف السازني قج ارتزى محىب 

يػر في أف )ما( السرجرية حخؼ وليذ اسَسػا ، حيث َنزَّ سيبػيو والجس
الجخجاني عمى أف ) ما ( إذا كانت بسعشى السرجر فيي حخؼ ، ثع دلَّل 

   عمى صحة ىحا بسا رواه السازني مغ قػؿ الذاعخ :
 وكاى ذيابًُُو هٌ ذيابــا   يَطُسٗ املسءَ ما ذيب اهوياهي   

) ذىب( يعػد عمى ) ما ( لفداد  ثع ذكخ أنو ال يجػز تقجيخ ضسيخ في
ذلظ مغ جية السعشى ، حيث إنو ال يكػف مالئسًا لسقرػد الذاعخ ، ألف 

 انقزاء الميالي َيُدخُّه .

ومسا يؤكج صحة ىحا الخأي أيًزا أف الفعل الزـٌ فال يجػز تقجيخ الزسيخ 
حو ابغ يعير حيث قاؿ معمًقا عمى ىحا البيت : " فالذاىج  فيو، وىػ ما وضَّ

                                           
ا ليتشػػاوؿ و ٔ) خُّه إّمػػ ضيفتػػو ، وكمػػا رجػػاء أف يتبػػجؿ (  السػػخاد أف انقزػػاء الميػػالي َيُدػػ

 . ٖٗٔ/ ٛ، وُكمُّو في الحقيقة مغ عسخه . راجع شخح السفرل البغ يعير حالو
 . ٜٔٙ/ ٔ(  السقترج في شخح اإليزاح ٕ)
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فيو قػلو : ) ما ذىب الميالي ( وذلظ أنو جعل ) ما ( مع ما بعجىا مغ 
وال الفعل في مػضع السرجر السخفػع بأنو فاعل ، وال عائج في المفع 

ر  .( ٔ)؛ ألفَّ الفعل الـز "مقجَّ

وما ذىب إليو السازني مغ اختيار محىب الجسيػر ىػ الرػاب وىػ ما 
ة ال يعػد عمييا ضسيخ مغ صمتيا ، أرجحو وأميل إليو ، ألف )ما( السرجري

ؽ بيشيا وبيغ السػصػلة .  وبيحا يفخَّ

 أما ما ذىب إليو األخفر ومغ معو فسخدود كسا سبق بقػؿ الذاعخ :
 مبا هطتما أيىَ اخليانة واهغدزِ

ح القػُؿ بحخفيتيا ، إذ ال يتأتى ىشا  قاؿ ابغ ىذاـ : " وبيحا البيت ُرجِّ
 .(ٕ)تقجيخ الزسيخ"

رػػجرية ، حيػػث وصػػمت بفعػػل جامػػج ىػػػ يَّغ جعػػل ) مػػا ( مأي أنػػو يتعػػ
( والفعل الجامج ال يتحسل ضػسيًخا يعػػد عمػى ) مػا ( ، وىػحا يػجؿ عمػى )ليذ

حخفيتيػػا وتأويميػػا مػػع مػػا بعػػجىا بسرػػجر ، وال يجػػػز تقػػجيخىا بسعشػػى الػػحي 
 لعجـ الخبط.

 وهللا أعمع

                                           
 . ٖٗٔ/ ٛ(  شخح السفرل ٔ)
 . ٖٙٓ/ ٔالسغشي  (   ٕ)
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 انرؼـــــد٘ ٔانهـــــصٔو
 فاػٛم تني انقٛاض ٔانسًاعاألفؼال ادلرؼدٚح إىل ثالثح ي

ي لغة التجاوز ، يقاؿ عجا فالٌف شْػَره ، أي : جاوزه .  التعجِّ

وفي اصصالح الشحػييغ : تجاوز الفعل الفاعل إلى مفعػؿ  بو ، فأف 
تجاوز الفاِعَل إلى غيخ مفعػؿ  بو مغ مرجر  أو ضخؼ  أو غيخ ذلظ ولع 

ًيا   .(ٔ)يتجاوزه إلى مفعػؿ  بو ال ُيَدسَّى متعجِّ

ي ثالثة أقداـ :  واألفعاؿ مغ حيث التعجِّ

قدع يتعجَّب إلى مفعػؿ واحج  نحػ : قخأ وَسِسع ، تقػؿ : قخأُت القخآَف  -ٔ
 وسسعُتُو .

وقدع يتعجَّب إلى مفعػليغ ، وىػ نػعاف ، أوليسا : ما يتعجَّب إلى  -ٕ
مفعػليغ أصميسا السبتجأ والخبخ ، وىػ ) ضغ ( وأخػاتيا ، نحػ : 

مشجًيا، وثانييسا : ما يتعجَّب إلى مفعػليغ ليذ  ضششُت الرجؽَ 
أصميسا السبتجأ والخبخ وىػ أعصى وكدا ، نحػ : أعصيُت السخيس 

 الجواَء .

، نحػ :  (ٕ) وقدع يتعجَّب إلى ثالثة مفاعيل وىػ ) َأْعَمع وَأَرب (  -ٖ
 أعمسُت زيًجا أخاه ناجًحا .

محيغ كاف أصميسا وقج اتفق جسيع الشحاة عمى تعجية ) أعمع وأرب ( ال

                                           
 . ٜٜٕ/ ٔ(  انطخ شخح الجسل البغ عرفػر ٔ)
 . ٛٗٔ/ ٕ(  انطخ شخح ابغ عقيل عمى األلفية ٕ)
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ياف الثشيغ ، تقػؿ : أعمسُت  قبل دخػؿ اليسدة عمييسا ) َعِمَع وَرَأب ( الستعجِّ
زيًجا عسًخا فاضاًل ، وأريُت عميِّا الرجؽ مشجًيا ، واألصل : عمع زيٌج عسًخا 

 فاضاًل، ورأب َعِميّّ الرجَؽ ُمشِجًيا .

الشحػ  مىثع اختمفػا في القياس عمى)أعمع وأرب( ، وجاء خالفيع ع
 التالي: 

: ذىب جسيػر الشحػييغ إلى االقترار في ىحا الباب عمى ) أعمع  أٔلً 
وأرب( ، وقػفًا مع الدساع ، ومشعػا أف ُيَقاس عمييسا باقي أخػاتيسا ، فال 

 . (ٔ)يقاؿ : أضششُت زيًجا عسًخا قائًسا ؛ ألنو لع ُيشقل عغ العخب

خَّاج إلى  : ثاَٛاً  جػاز قياس باقي أفعاؿ القمػب عمى ذىب األخفر وابغ الدَّ
)َعِمَع َوَرَأب ( ، فأجازوا أف ُتعجَّب باليسدة إلى ثالثة أيًزا ، شخًدا لمباب عمى 
وتيخة  واحجة  ، فيجػز عشجىسا: أحدبتظ زيًجا قائسًا، وكحا أضششُتػظ وأَخْمُتظ 

 .(ٕ)وأْزَعْسُتػػػػظ وأوججتظ

ػ جاز القياُس في ىحا لجاز قاؿ الخضيُّ معتخًضا عمى ىحا الخأي : " ول
أيزًا في غيخ أفعاؿ القمػب ، نحػ : أْكَدْػُت زيًجا ُجبَّػػػػًة ، وأجعمُتػظ زيًجا قائسًا 
، ولجاز بالتزعيف أيزًا في أفعاؿ القمػب وغيخىا ، ولع َيػُجْد اتفاًقا ، ولجاز 

ييا والزميا بالتزعيف واليسدة ، نحػ  : نقل جسيع األفعاؿ الثالثية متعجِّ
َأْنَرخُت زيًجا عسًخا ، وَذىَّْبُت خالًجا ، فثبت أف ىحا مػكػٌؿ إلى الدساع، أعشي 

                                           
 . ٜ٘ٔ/ ٔ، واليسع   ٕٗٙ/ ٔ(  انطخ الترخيح بسزسػف التػضيح ٔ)
 . ٕٗٔ/ ٗ(  السخجعاف الدابقاف ، وانطخ أيزًا شخح الكافية لمخضي  ٕ)
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 ".(ٔ)الشقل مغ الثالثي إلى بعس األبػاب لستذعبة

ثالثًا : ألحق بعس الشحػييغ بػػ ) أعمع وأرب ( بعس األفعاؿ نحػ : أخبخ 
ث ، إضافة إلى ما ألحقو سيبػيو والفارسّي مغ َنبّ  أ وأنبأ ، يقػؿ وَخبَّخ وَحجَّ

سيبػيو : " وذلظ قػلظ : ُنبِّئُت زيًجا أبا فالف ،  لػسػَّػا كاف الفاعل يتعجَّب إلى 
ثالثة تعجَّب السفعػؿ إلى ا ثشيغ، وتقػؿ : ُأرب عبج هللا أبا فالف  ؛ ألنػَّػظ لػ 

اه ِفْعُمو إلى ثالثة وبشيتو لو لتع أدخمت في ىحا الفعِل الفاعَل ، جَّ
 .(ٕ)"مفعػليغ

ث عغ ) أعمع وأرب ( ذكخ أف أنبأ  وأما أبػ عمي الفارسي فبعج أف تحجَّ
ونبَّأ يتعجياف إلى ثالثة ، وعمَّل ذلظ بقػلو : " وكنسا تَعجَّب أْنَبأ ونبَّأ إلى 
ثالثة مفعػليغ ؛ ألف الشبأ الخبُخ ، واإلخبار إعالـٌ ، وُأْجِخي ُمْجخب أعمسُت 

 " . (ٖ)في التعّجي

األمخ وضػحًا حيث قاؿ في سياؽ حجيثو عغ ىحه  وقج زاد ابغ يعير
األفعاؿ السمحقة بأعمع وأرب : " وأمَّا ما كاف في معشى العمع ، وىي خسدة 
ث ( فيحه األفعاؿ الخسدة معشاىا  أفعاؿ ) أخبخو أنبأ وخبَّخ وَنبَّأ وحجَّ

ت إ لى اإلخبار والحجيث ، واإلخبار إعالـٌ ، فمسَّػا كانت في معشى اإلعالـ تعجَّ
ثالثة مفاعيل ، كسا يتعجَّب ) أعمع ( فتقػؿ : أخبخُت زيًجا عسًخا ذا ماؿ  ، 
وأنبأُت محسًجا جعفًخا مقيًسػا ، وَنبَّأُت أباَؾ أخاَؾ مشصمًقا ، وخبَّخُت زيًجا األميخ 

                                           
 . ٕٗٔ/ ٗ(  شخح الكافية ٔ)
 . ٖٗ/ ٔالكتاب (  ٕ)
 . ٕٔٙ/ ٔ(  اإليزاح ٖ)
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ثُت محسًجا أخاه عالػًسػا"  . (ٔ)كخيًسا ، وَحجَّ

 زأ٘ انـًـــاشَـــــــٙ
سيػر في عجـ القياس عمى ) أعمع وأرب ( ، رأي الج ادلاشَٙ وقج اختار

نمحع ذلظ مغ خالؿ ما نقمو عشو ا لفارسيُّ والجخجانّي ، يقػؿ أبػ عمّي 
قال أتٕ  الفارسّي في سياؽ حجيثو عغ األفعاؿ الستعجية إلى ثالثة : "

: ال يجػز أف ُيْشَقل مغ ىحه األفعاؿ غيخ ما اْسُتْعِسَل ، ولْع ُيػِجْد :  ػثًاٌ
 . (ٕ)ُت زيًجا عسًخا مشصمًقا "َأْضَششْ 

إلى ثالثة  وقاؿ الجخجاني شارًحا ومػضًحا : " اعمع أف األفعاؿ الستعجية
ز  مفعػليغ في االستعساؿ أربعٌة : أعمسُت وأريُت وأْنبأت وَنبَّأُت ، ولع ُيَجػِّ
أبػ عثساف  أف يقاس عمى أعمست فيقاؿ : أضششُت زيًجا عسًخا مشصمًقا ، كسا 

زه أبػ الُحْدغ ، تقػؿ : َأْحَدْبُت زيًجا عسًخا مشصمًقا ، ُيقاؿ : أعْ  َمْسُت ، وَجػَّ
 . (ٖ)وقػلو قياٌس "

فمع ُيجد السازنيُّ القياَس عمى ) أعمع وأرب ( ، وكنسا يكتفى بالسدسػع 
مشو فقط ، وىػ الخأي الخاجح عشجي وبو أقػؿ ؛ ألنو كسا قاؿ الخضي إذا 

ي غيخه مغ األفعاؿ نحػ : َأْجَعْمُتظ زيًجا جاز القياس في ىحا الباب لجاز ف
قائًسػا ، وأنرخُت زيًجا عسخا ، ولجاز بالتزعيف أيًزا في أفعاؿ القمػب 

 وغيخىا ، نحػ : َعمَّسُتظ زيًجا مشصمًقا ... الخ .

                                           
 . ٙٙ/  ٛ(  شخح ابغ يعير عمى السفرل ٔ)
 . ٜٕٙ/ ٔ(  اإليزاح لمفارسي ٕ)
 . ٜٕٙ/ ٔ(  السقترج شخح اإليزاح ٖ)
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 أما وكنو لع َيػُجد ذلظ فيشبغي االقترار عمى السدسػع .

أعمع وأرب ، وىي ) نبَّأ   أما عغ األفعاؿ التي ألحقيا بعس العمساء بػػ )
ييا ليذ باليسدة والتزعيف ، وكنسا  وأنبأ وأخبخ وخّبخ وحجث ( فحقيقة تعجِّ

 بأسقا/ حخؼ الجخ ، وىحا ما َصخَّح بو ابغ يعير حيث قاؿ :

ي ىحه األفعاؿ بتقجيخ حخؼ الجّخ ، فأذا قمت : أنبأُت زيًجا  " وحقيقة تعجِّ
ج  ؛ ألف أنبأُت في معشى أخبخُت ، والخبخ خالًجا مقيًسػا ، فالتقجيخ : عغ خال

يقتزي ) عغ ( في السعشى ، فيػ بسشدلة أمخُتظ الخيَخ ، والسخاُد بالخيخ ؛ 
ألف الفعل في ُكلِّ واحج  مشيسا ال يتعّجب إالَّ بحخؼ َجخّ  ، فأذا ضيخ حخؼ 
الجخِّ كاف األصل ، وكذا لع ُيحكخ كاف عمى تقجيخ وجػده والمفع بو ؛ ألف 

 (.ٔ)شى عميو ، والمفع محػٌج إليو "السع

أف  مغ جػاز –مخالفًا السازني والجسيػر  –وأما ما أجازه األخفر 
ه ابغ  يقاس عمى )أعمع وأرب ( باقي أخػاتيسا مغ باب ) ضغَّ ( فقج َردَّ
عرفػر بقػلو: " وذلظ غيُخ جائد  عشجنا ؛ ألنو لع يػجج مغ األفعاؿ 

أعشي ما ال يجػز  -اليسدة ال مغ ىحا الباب الستعجية إلى مفعػليغ ما ُنِقل ب
عميو وال مغ غيخه إالَّ ) أعمع وأرب ( ، ولفطاف ال يشبغي أف  -فيو االقترار

 .(ٕ)ُيقاَس عمييسا"

ه ابغ مالظ أيًزا بقػلو : < َوُردَّ محىب األخفر بأف قيل : َحقُّ ىسدة  وَردَّ
لػى واحج  بشفدو ، وما يتعجَّب التعجية أف ُتْمِحق بيا ما ال يتعجَّب بسا يتعجَّب إ

إلى واحج  بسا يتعجَّب إلى اثشيغ بشفدو ، وليذ في الكالـ ما يتعجَّب إلى 
                                           

 . ٔٓٔ/ ٕ، وقارف بسا في شخح التدييل البغ مالظ  ٚٙ/ ٛشخح السفرل (  ٔ)
 . ٖٗٓ/ ٔشخح الجسل البغ عرفػر (  ٕ)
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ي  ثالثة فيمحق بيا متعجّ  إلى اثشيغ ، لعجـ أصل ممحق  بو ، لكغ ُسِسع تعجِّ
) أعمع وأرب ( إلى ثالثة عمى خالؼ القياس َفُقِبل ، ولع ُيْمَحق بػػ ) َعِمَع 

شيء مغ أخػاتيسا ؛ ألف السدسػع السخالف لمقياس ال ُيَقاُس عميو وَرَأب ( 
"(ٔ. ) 

واألمخ كسا ذكخ العالساف الجميالف ، فسا ُسسع مغ ىحا الباب لفطاف فقط 
، ولفطاف ال ُيَقاُس عمييسا ، إضافًة إلى أف ىحا السدسػع مخالٌف لمقياس 

 كسا ذكخ ابغ مالظ ، لعجـ وجػد أصل  ممحق بو .

ح ما ذىب إليو السازنّي والجسيػر مغ عجـ القياس عمى ) أعمع َفَتخجَّ 
 وأرب( وكنسا ُيكتفى بسا ُسسع مشو فقط ،

 وهللا أعمع

                                           
 . ٓٓٔ/ ٕيل  (  شخح التدئ)
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ا ػٍ اذلًصج -
ا
 ( ػٕض

ْ
 رلئ ) أل

، فتكػف اسًسا  (ٔ) مغ األلفاظ السذتخكة بيغ االسسية والحخفية ) أْؿ (
لزارب بسعشى الحي، وذلظ إذا دخمت عمى أحج السذتقات ، نحػ : ا

والسزخوب ، فػػ )أْؿ( ىشا اسع بسعشى الحي ، وفي السذتق ضسيٌخ يعػد 
 . (ٕ)عمييا

وتكػف حخًفا في غيخ ذلظ ، وىي إما حخؼ تعخيف ، وكما زائػػجة ، وكمَّا 
 عػٌض عغ حخؼ مححوؼ .

 فتكػف حخؼ تعخيف نحػ : الخجل والغالـ .

، وكسا في قػؿ وتكػف زائجة كسا في الحي والتي واآلف والالت والعدب 
 الذاعخ :

 (3)حُسٖاعُ أبوإب عوى قضوزيا    باعدَ أمٖ اهعَمِسِ مو أضرييا   

                                           
اعمع أف مغ جعل حخؼ التعخيف ثشائيِّا وىسدتو أصمية ، َعبَّخ عشو بػػػ ) أْؿ ( ، (  ٔ)

وىحا ىػ محىب الخميل ، وال يحدغ عمى ىحا أف تقػػؿ ) األلػف والػالـ ( كسػا ال 
يقاؿ في ) قج ( القاؼ والجاؿ ، ومغ جعل حخؼ التعخيف الالـ وحجىا َعبَّخ بالالـ 

وف، ومغ جعل حخؼ التعخيف ثشائيًا وىسدتو ىسدة وصل فمػو أف كسا فعل الستأخخ 
يقػػػؿ ) أْؿ ( ، وأف يقػػػؿ : األلػػف والػػالـ ، وقػػج وقػػع فػػي كتػػاب سػػيبػيو التعبيػػخ 

 باألمخيغ ، واألوؿ أقيذ .
 . ٖٜٔانطخ الجشى الجاني صػ  

، والسغشػػي  ٕٜٔلجشػػى الػػجاني صػػػ ، وا ٘ٚ – ٗٚ(  انطػػخ رصػػف السبػػاني صػػػ ٕ)
 . ٜٗصػ

، ٜٗ/ٗ، والسقتزػب ٙ٘ٚ/ ٕفػي السقترػج ، ومػجػد رجد ألبي الشجع العجمي  (ٖ)
== 
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وتكػف عػًضا عغ مححوؼ ، وىي السػجػدة في لفع الجاللة )هللا( ، 
 وفي كمسة )الشاس ( .

فمفع الجاللة )هللا ( األلف والالـ فيو عػض مغ اليسدة ؛ ألف أصمو 
، يسدة التي ىي فاء الكمسة تخفيًفايو ، فححفت ال)إاله( كسا ىػ محىب سيبػ 

 فرار )اله( ثع ُعػِّض عغ السححوؼ باأللف والالـ فرارت ) هللا ( .

ػا ُأْدِخل فيو  –وهللا أعمع  –يقػؿ سيبػيو : " وكأفَّ االسع  إلػٌو ، فمسَّ
األلف والالـ ححفػا األلف ، وصارت األلف خمًفا مشيا ، فيحا أيًزا مسا 

 .(ٔ)و أف يكػف بسشدلة ما ىػ مغ نفذ الحخؼ "ُيَقػِّي

وأما كمسة ) الشاس ( فأف أصميا ) ُأَناس ( بػزف ) ُفَعاؿ ( ، ثع ححفت 
مشو اليسدة فرار )ناس( بػزف ) عاؿ( ، وُعػِّض مشيا األلف والالـ فرار 

 الشاس.

السع الذخيف )هللا( بالشاس ، ىحا ا -يقػؿ السخادي : " وَنطَّخ سيبػيو
ثمو )الشاُس( أصمو أناس. وضاىخ ىحا أف األلف والالـ في )الشاس( : ومقاؿ

 .(ٕ)عػٌض مغ اليسدة "

                                                                                     
== 

، والجشػػى  ٚٚ، ورصػػف السبػػاني صػػػ  ٕ٘/ ٔ، والسغشػػي  ٘ٗ/ ٔوابػػغ يعػػير 
 . ٓٛ/ ٔ، واليسع  ٖ٘/ ٔ، والجرر  ٜٛٔالجاني صػ 

والذػػاىج فيػػو ) أـ العسػػخو ( حيػػث زيػػجت ) أْؿ ( عمػػى عسػػخو ، ولػػع ُتزػػف إليػػو  
 تعخيًفا .

 . ٜ٘ٔ/ ٕالكتاب   (ٔ)
 . ٕٓٓ – ٜٜٔ(  الجشى الجاني صػ ٕ)
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وكلى الخأي نفدو ذىب العكبخي حيث قاؿ : " واألصل في )ناس( عشج 
سيبػيو )ُأَناس ( ُفَعاؿ مغ اإلنذ ، فححفت اليسدة تخفيًفا ، فػزف ناس 

كأنيسا ِعَػٌض عغ  ـ ،عمى ىحا )عاؿ( وال تكاد ُتدتعسل إاّل باأللف والال
 . (ٔ)السححوؼ "

وذىب بعس الشحػييغ إلى أف أصمو )ناس( مغ ناَس يُشػس نْػًسا إذا 
 تحخؾ واضصخب ، ثع زيجت اليسدة ، 

يقػؿ ابغ يعير بعج أف ذكخ الخأي األوؿ : " وقيل : أصمو )ناس( ووزنو 
ناس( )َفَعل( في األصل ، مغ )ناس َيُشػس ( إذا اضصخب ، واليسدة في )أُ 

 . (ٕ)زائجة ، دؿَّ عمى ذلظ قػليع في الترغيخ نػيذ "

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ :
قاؿ الجخجاني في سياؽ حجيثو عغ األلف والالـ في لفع الجاللة )هللا( : 

قاؿ إّف األلف والالـ في اسع هللا َعدَّ وجّل  (ٖ)"وذلظ أف صاحب الكتاب
ي ) إلو ( عمى َوْزف ِعَػٌض مغ اليسدة السححوفة التي ىي فاء الفعل ف

)ِفعاؿ(، بجاللة أنو ال ُيجسع بيغ األلف والالـ واليسدة في حاؿ االختيار ، 
 فال يأتي )اإللو ( إاّل في الذعخ كقػلو :

 (4)وال دُمِيٕة وال عكيوة زَبِسَب   معاذ اإلهٌٔ أى تلوىَ كظبيـــٕة    

                                           
 . ٖٖٙ/ ٕالمباب في عمل البشاء واإلعخاب (  ٔ)
 . ٖٖٙ(  شخح السمػكي صػ ٕ)
 . ٜ٘ٔ/ ٕ(  انطخ الكتاب ٖ)
، ٘ٓٔ/ٔومػجػد في ديػاف الحساسػة  ،مغ )الصػيل ( لمُبَعْيث بغ حخيث البيت(  ٗ)

== 
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ألنو  ُأناس ( ؛وكحا األلف والالـ في ) الشاس ( ِعَػٌض مغ اليسدة في ) 
فيسا حكى  (ٔ)ال ُيَقاُؿ )اأُلَناُس ( إالَّ في ضخورة ، كسا أنذج أبػ عثساف

  : -رحسو هللا –شيخشا أبػ الحديغ 
 (3)"(2)ــــو  عوى األناع اآلمهيهـــا     إىٖ املهايا يَطَّؤــعِــــ      

ـ في وُيدتشبط مغ ىحا أف السازني أخح بخأي سيبػيو في أف األلف والال
)الشاس( عػٌض مغ اليسدة السححوفة ، وأف أصمو ) ُأناس ( ، وأف اجتساع 
اليسدة واأللف والالـ غيخ جائد إالَّ في ضخورة الذعخ ، بجليل ىحا البيت 

 الحي رواه .

يقػؿ ابغ جشي في سياؽ مغ حجيثو عغ كمسة )الشاس( : " وال تكاد 
 ساف أنذج : اليسدة تدتعسل مع الـ التعخيف ، غيخ أف أبا عث

                                                                                     
== 

، والخدانػػػػة  ٕٖٛ/ ٔيػػػػة لمخضػػػي اف، وشػػػخح الك ٖٛٚ/ ٔوشػػػخحيا لمسخزوقػػػػي 
ٔ/ٖ٘ٓ . 

ض   والذاىج فيو ) اإللو ( حيث جسع بيغ ) أْؿ ( واليسدة ، وىػ جسع بيغ السعػػَّ
 والعػض مشػػو ، وىحا جائد في الزخورة .

 . ٕٓٓ، والجشى الجاني صػ  ٖ٘ٔ/ ٖ(  انطخ رأيو في الخرائز ٔ)
، ٖ٘ٔ/ ٖفي الخرػائز  سيخي ، ومػجػد(  البيت مغ )الدػخيع ( لحي َجَجف الحٕ)

، والجشػػػى الػػػجاني  ٕٗٔ/ ٔذػػػجخية ، واألمػػػالي ال ٕٔ/٘و  ٜ/ٕوابػػػغ يعػػػير 
، وشػخح الكافيػة لمخضػي  ٖٖٙ/ ٕ، والمباب فػي عمػل البشػاء واإلعػخاب  ٕٓٓصػ
 ، والمداف مادة ) أنذ ( . ٕٖٛ/ ٔ

في والذاىج فيو الجسع بيغ ) أؿ ( واليسدة في ) األناس ( ، وىحا غيخ جائد إالَّ  
 ضخورة الذعخ .

 . ٛ٘ٚ – ٚ٘ٚ/ ٕ(  السقترج في شخح اإليزاح ٖ)
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 (1)ـــــــــو عوى األناع اآلمهيهــا "       إىٖ املهايا يطوعـــــــــــ        

وىحا ما نز عميو الخضي أيًزا حيث قاؿ : " وأما الشاُس فأفَّ الالـ فيو 
 عػٌض مغ الفاء ، وأصمو ) أناس ( وال يجتسعاف إالَّ في الذعخ كقػلو :

 (2)عوى األناع اآلمهيهـــــا" ــــو         إىٖ املهايا يطوعــــــــ   

أمَّا ابغ يعير ففي سياؽ حجيثو عغ ححؼ اليسدة مغ إلو قاؿ : < ومثل 
ذلظ )أناس( ححفػا اليسدة وصارت األلف والالـ في الشاس عػًضا مشيا ، 

 ولحلظ ال يجتسعاف ، فأما قػليع : 
 عوى األناع اآلمهيهـــــاـــــــو        إىٖ املهايا يطوعــــــــــ     

فسخدوٌد ال ُيْعَخؼ قائمو ، ويجػز أف يكػف جسًعا بيغ العػض والسعػَّض 
 .(ٖ)مشو ضخورًة "

ىحا ىػ السفيـػ مغ رأي السازني مغ خالؿ ما رواه ، َبْيَج أف السخادّي 
نقل عغ السيجويِّ القػؿ بأف ) أْؿ ( في كمسة )الشاس( ليدت عػًضا مغ 

َج ىحا الخأي وَقػَّاه فقاؿ : " وُيقػِّي ذلظ ما أنذجه السبخد عغ اليسدة ، ثع أيَّ 
 أبي عثساف مغ قػؿ الذاعخ :

 ـــــو عوى األناعِ اآلمهيهـــــا       إىٖ املهايا يَطَّوعــــــــ         

ض مشو "  (.ٗ)فمػ كاف عػًضا لع تجتسع اليسدة مع السعػَّ

                                           
 . ٖ٘ٔ/ ٖالخرائز (  ٔ)
 . ٕٖٛ/ ٔ(  شخح الكافية ٕ)
 . ٜ/ ٕ(  شخح السفرل ٖ)
 . ٕٓٓالجشى الجاني صػ (  ٗ)
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الجسع بيغ ) أؿ ( واليسدة ىشا ولدت مع السخادي فيسا ذىب إليو ، فأف 
في الزخورة ، وىػ جائد باتفاؽ الشحاة ، ثع إف ىحا يخالف ما فيسو 

 (ٔ)الشحػيػف مسا رواه السازني ، وال أدؿَّ عمى صحة ىحا مغ كالـ الجخجاني
ي )الشاس( ِعَػٌض مغ اليسدة في نفدو ، حيث َصخَّح بأف األلف والالـ ف

ا فيقاؿ ) األناس ( إالَّ في الزخورة ، وأيَّج أناس ( ، وأنو ال ُيجسع بيشيس)
 قػلو بسا أنذجه السازني مغ قػؿ الذاعخ .

 ــــــوَ  عوى األناع اآلمهيهـــــا         إىٖ املهايا يطوعــــــــــ       

 وىحا ىػ الخاجُح عشجي وبو أقػؿ ،

 وهللا أعمع

                                           
 ، وقج تقجـ َنزُّ كالمو . ٛ٘ٚ/ ٕ(  انطخ السقترج ٔ)
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) 
ْ
 حكـــى ادلُـــادٖ ادلقرتٌ تـــ ) أل

ػؿ أداة الشجاء عمى ما فيو ) أْؿ ( ، حتى ال ُيجسع بيغ ال يجػز دخ
أداتي تعخيف عمى اسع واحج ، فمسػَّػا أرادوا نجاء ما فيو ) أْؿ( َأَتْػا بػػ ) أيّ  ( 

الطاىخ عمييا ، وكنسا أتػا بػػ وجعمػىا وصمة إلى نجائو ، ويقع الشجاء في 
ويحتاج إلى ما يديل  أي( ألنيا اسع مبيع غيخ َداؿّ  عمى ماىية معيَّشة ،)

 . (ٔ)إبيامو وىػ االسع الحي بعجه

يقػؿ ابغ مالظ : " والكالـ الرحيح أنو يتػصل إلى نجاء ما فيو األلف 
والالـ الِجْشديتاف بجعمو صفة لػػ ) أّي ( متمػًَّة بياء التشبيو ، نحػ : " يا 

 .(ٕ)أيػػُّػيا الخجُل "

ف والالـ ، وما بعجىا صفة فػػ ) أي ( ىشا وصمة إلى نجاء ما فيو األل
ليا وىػ السشادب في الحقيقة ؛ لحا أوجب الجسيػر فيو الخفع ، فتقػؿ : يا 
أيػػُّيا الخجُل ، بخفع الخجل ، وعجـ جػاز نربو ، وكف كاف القياس جػازه كسا 
في : يا زيُج الطخيٌف ، وكأنيع َنبَّيػا بالتداـ رفعو عمى كػنو مقرػًدا بالشجاء 

يف في : يا زيُج الطخيُف ، فميذ الػصف مقرػًدا بالشجاء ، ، بخالؼ الطخ 
 .(ٖ) بل السقرػد ىػ )زيٌج (

يقػؿ سيبػيو : " باب ال يكػف الػصف السفخد فيو إالَّ رفًعا ... وذلظ 
 قػلظ : 

                                           
الشػػػاضع عمػػػى األلفيػػػة ، وابػػػغ  ٖٗٚ – ٖٖٚ/ ٔ(  انطػػػخ شػػػخح الكافيػػػة لمخضػػػي ٔ)

 . ٙٚ٘صػ
 . ٜٜٖ/ ٖ(  شخح التدييل ٕ)
 . ٖ٘ٚ/ ٔ(  انطخ شخح الكافية ٖ)
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يا أيػػُّيا الخُجُل ، ويا أييا الخجالف ، ويا أيتيا السخأتاف ، فػػ ) أي ( ىاىشا 
: يا ىحا ، والخجل وصٌف لو ، كسا يكػف وصًفا  فيسا زعع الخميل كقػلظ

ال تدتصيع أف  ليحا ، وكنسا صار وصُفو ال يكػف فيو إالَّ الخفع ؛ ألنظ
: يا أيُّ ، وال يا أييا وتدكت ؛ ألنو مبيع يمدمو التفديخ ، فرار ىػ تقػؿ

 . (ٔ)والخجل بسشدلة اسع  واحج  ، كأنظ قمت : يا رجل "

د أيًزا حيث قاؿ : " فأذا قمت : يا أييا الخجُل ، وىحا ما أشار إليو السبخ 
لع يرمح في الخجل إالَّ الخفع ؛ ألنو السشادب في الحقيقة ، و) أّي ( مبيع 

 " . (ٕ)فتػصل بو إليو 

وقج عمَّل اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني وجػب الخفع في السشادب السقخوف 
الخفع فمع َيُجد فيو  باأللف والالـ الػاقع صفة ألّي بقػلو : " ... ووجب

 الػجياف كسا جاز في : يا زيج الطخيُف ألمخيغ :

مفع صفة ألّي ، كسا كاف ) : أف الخجل وكْف كاف في ال أحدًْا
( صفة لديج  ، فأنو السقرػد بالشجاء ؛ إذ ليذ )أي( باسع مقرػد الطخيف

، وكذا كاف كحلظ ُجِعل التداـ الخ  فع في قرجه وداؿّ  عمى شيء مشفخًدا ، كديج 
الخجل مع كػنو صفة إيحاًنا بأنو السقرػد بالشجاء ، فيجب أف يكػف لفطو 

 مػافًقا لمفع السشادب ... 

، صػؼ ، وكذا لدمتو َقِػَي االتراؿ: أف الرفة كالجدء مغ السػ  ٔانثاَٙ
فيجخي الالـ مغ الخجل في قػلظ : يا أييا الخجُل مجخب آخخ الكمسة ، فكسا 

                                           
 . ٛٛٔ/ ٕ(  الكتاب ٔ)
 . ٕٙٔ/ ٗ(  السقتزب ٕ)
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: ، كحلظ ُجِعل حخكة الالـ في قػلظيا جعفُخ ُيَزعُّ  أف آخخ الكمسة في نحػ :
يا أييا الخجُل الخفع ليكػف مذاكاًل لحلظ في المفع ، ويشفرل مسا ال يمـد 
نحػ : يا زيُج الطخيف ، أال َتخب أنػػَّظ لػ قمت : يا زيُج ، اْسَتْغَشْيَت عغ 

دتقل بشفدو الطخيف ، ولػ قمت : أي ، لع َيُجد ، ألفَّ أيػػِّا مبيٌع ال ي
 . (ٔ)فاعخفو "

 زأ٘ ادلاشَـــٙ :
قاؿ الجخجاني في سياؽ حجيثو عغ وجػب الخفع في نحػ : يا أييا 

ز أبػ عثساف حػ : يا أييا الخجل ، قياًسا الشرب ن (ٕ)الخجُل : "وقج َجػَّ
 (ٖ): يا زيُج الطخيُف ، وقج أنكخه أصحابشا ؛ لسا أشار إليو الذيخ أبػعمى

خناه "  .(ٗ)عمي وَفدَّ

فالسازني ىشا قج قاس : يا أييا الخجُل عمى قػليع : يا زيُج الطخيٌف ، 
 فأجاز الشرب في )الخجل ( كسا ىػ الحاؿ في )الطخيف( .

 وأرب أف رأي السازني ىشا مخدود لدببيغ :

أَما وكنو لع َيِخد في ذلظ : أف كالمو ىشا يحتاج إلى سساع  ،  األٔل

                                           
 . ٛٚٚ – ٚٚٚ/ ٕالسقترج في شخح اإليزاح (  ٔ)
، وشخح ابغ يعير عمى السفرل  ٖ٘ٚ/ ٔ(  انطخ رأيو في شخح الكافية لمخضي ٕ)

 .ٜٕٕ/ ٔ، ومعاني القخآف لمدجاج ٓٓٗ/ ٖيل البغ مالظ ، وشخح التدي ٗ/ٕ
(  قػػاؿ أبػػػ عمػػي الفارسػػي : < وتقػػػؿ : يػػا أييػػا الخجػػل ، ويػػا أييػػا الشػػاُس ، فػػال ٖ)

يجػز في الخجل والشػاس إالَّ الخفػع ، ولػيذ ىػحا بسشدلػة : يػا زيػج الطخيػُف ؛ ألف 
 . ٚٚٚ/ ٕالخجل ىاىشا ىػ السقرػد بالشجاء > السقترج في شخح اإليزاح 

 . ٛٚٚ/ ٕ(  السقترج في شخح اإليزاح  ٗ)
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 ، فال يجػز القػؿ بو .سساعٌ 

: أف السقرػد بالشجاء ىشا ىػ )الخجل( كسا ذكخ الجسيػر ، أما  اَٙانث
السقرػد بالشجاء في : يا زيج الطخيف فيػ )زيج ( فػجب التفخيق بيشيسا ، 
فكسا التداـ الخفع ىشا إشارة إلى أف الػاقع بعج )أي( ىػ السشادب حقيقة ، 

 .(ٔ)فكأنو باشخه حخؼ الشجاء

ػر دوف دليل ، وىحا ما دعا الدجاج فالسازني ىشا مخالف لخأي الجسي
لمخّد عميو حيث قاؿ : " وأجاز السازنيُّ أف تكػف صفة ) أّي ( نرًبا ، 

، إلجازة غيخ معخوفة في كالـ العخبفأجاز : )يا أييا الخجَل أقبل ( ، وىحه ا
ولع ُيِجد أحٌج مغ الشحػييغ ىحا السحىب قبمو ، وال تابَعو عميو أحٌج بعجه ، 

 ." (ٕ)لعخب ، والقخآَف ، وسائخ األخبارمخدوٌد؛ لسخالفتو كالـ ا فيحا مصخوحٌ 

فالخاجح في ىحه السدألة ىػ رأي الجسيػر مغ وجػب الخفع في نحػ : 
بالشجاء في الحقيقة ىػ ما بعج  يا أييا الخجُل ، لمجاللة عمى أف السقرػ

  أّي ( ،)

 وهللا أعمع

                                           
 . ٖٚٚ/ ٔ(  انطخ شخح الكافية لمخضي  ٔ)
 . ٜٕٕ/ ٔ(  معاني القخآف وكعخابو ٕ)
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 ٛة) نـٍ ( انُاصثح نهًضازع تني انثساطح ٔانرتك 
مغ الحخوؼ الشاصبة لمفعل السزارع ) لْغ ( ، وكنسا َعِسمت ألنيا 
مخترة بالفعل السزارع ، وكاف عسميا الشرب ألنيا أشبيت ) أْف ( 

 . (ٔ)الشاصبة في أنيا ُتَخمِّز السزارع لالستقباؿ 

وقج اختمف الشحػيػف ىل ىي حخؼ بديط أو مخكب ؟ وجاء خالفيع 
 عمى الشحػ التالي :

الشحاة إلى أنيا حخؼ بديط غيخ مخكب  (ٕ)ذىب سيبػيو وجسيػر :  أٔلً 
؛ ألنو ال معشى لمسرجرية في ) لْغ ( كسا كانت في ) أف ( ، وقج وضعتو 

 العخُب ىكحا ، نحػ : لْغ أْضِخَب ، ولْغ َأْخُخج .

: ذىب الخميل وتبعو الكدائي إلى أنيا حخؼ مخكب مغ )ال(  ثاَٛاً 
، فأصميا ) ال أْف ( ثع خففت بححؼ اليسدة ، الشافية ، و)أْف( الشاصبة 

 . (ٖ)وتبع ذلظ ححؼ األلف اللتقاء الداكشيغ

: ذىب الفخاء إلى أف أصل ) لْغ ( ىػ ) ال ( الشافية ، ُأْبِجؿ مغ  ثانثاً 
ألفيا نػٌف؛ ألف األلف والشػف في البجؿ أخػاف ، يبجؿ كل مشيسا مغ 

 .(ٗ)اآلخخ

                                           
 . ٕٖ/ ٕانطخ المباب في عمل البشاء واإلعخاب لمعكبخي (  ٔ)
 . ٕ٘ٛ، ورصف السباني صػ  ٕٓٚ، والجشى الجاني صػ  ٘/ ٖ(  انطخ الكتاب ٕ)
 ٕٓٚ، والجشى الجاني صػ  ٕٗٛ/ ٔ، والسغشي  ٕ٘ٛف السباني صػ (  انطخ رصٖ)

. 
 . ٙٔ/ ٚ، وابغ يعير  ٕ٘ٛرصف السباني صػ (  ٗ)
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سيبػيو والجسيػر ، ألف سيبػيو  مغ ىحه السحاىب ىػ محىب ٔانساجح
معسػليا عمييا ،  حكى عغ العخب : زيًجا لغ أضخَب ، فجاز تقجـ معسػؿ

 ولػ كانت مخكبة لع يجد فييا ىحا .

 (ٔ)وقج اختار ىحا الخأي ورجحو جساعة مغ الشحػييغ مشيع السالقي 
 ( .ٗ) ، وابغ يعير( ٖ)وابغ ىذاـ( ٕ)والسخادي

حاىب الثالثة قاؿ : " والرحيح مغ ىحه فالسالقي بعج أف َعَخض الس
السحاىب محىب سيبػيو ومغ تبعو ؛ ألف التخكيب فخٌع عغ البداشة ، فال 
َعى إالَّ بجليل  قاشع ، وُيَخدُّ محىب الخميل بأنيا لػ كانت مخكبة مغ ) ال  ُيجَّ
ـ معسػؿ معسػليا عمييا في نحػ : زيًجا لغ أضخب ،  أْف( لع يجد أف يتقجَّ

 ( .٘)وأمثالو دليل عمى عجـ التخكيب " وجػاز ذلظ

أما ابغ ىذاـ ففي حجيثو عغ ) لْغ ( قاؿ : " لْغ حخؼ نرب ونفى 
واستقباؿ ، وليذ أصمو وأصل لع )ال( فأبجلت األلف نػًنا في ) لغ ( وميًسا 
في )لع( خالفًا لمفخاء ؛ ألف السعخوؼ إنسا ىػ إبجاؿ الشػف ألفًا ال العكذ 

، وال أصل ) لْغ ( : ) ال أْف ( فححفت  (ٚ)و)ليكػًنا (  ،( ٙ)نحػ )لشدفًعا( 

                                           
 . ٕٙٛ(  انطخ رصف السباني صػ ٔ)
 . ٕٔٚ(  انطخ الجشى الجاني صػ ٕ)
 . ٕٗٛ/ ٔ(  انطخ السغشي ٖ)
 . ٙٔ/ ٚ(  انطخ شخح السفرل ٗ)
 . ٕٙٛ(  رصف السباني صػ ٘)
 ( مغ سػرة العمق .٘ٔآلية )مغ ا(  ٙ)
 ( مغ سػرة يػسف . ٕٖ(  مغ اآلية )ٚ)
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اليسدة تخفيًفا ، واأللف لمداكشيغ خالفًا لمخميل والكدائي ، بجليل جػاز 
 ( .ٔ)تقجيع معسػؿ معسػليا عمييا نحػ : زيًجا لْغ أضخَب "

؛ يزعف كسا ردَّ ابغ يعير محىب الخميل وضعفو حيث قاؿ : " وىػ قػؿٌ 
عميو ، والحخؼ إذا كاف مجسػعو يجؿ عمى معشى ، فأذا لع إذ ال دليل يجؿ 

يجؿ دليل عمى التخكيب وجب أف يعتقج فيو اإلفخاد ، إذ التخكيب عمى خالؼ 
 .( ٕ)األصل "

وردَّ أيزًا محىب الفخاء بقػلو : " وال أدري كيف اشَّمع عمى ذلظ ، إذ ذلظ 
 ( .ٖ)شيٌء ال ُيصَّمع عميو إالَّ بشز مغ الػاضع "

 انـًــاشَٙزأ٘ 
ث الجخجاني عغ الحخوؼ الشاصبة لمسزارع وذكخ أنيا أربعة ، ثع  تحجَّ
شخع في تفريل الحجيث عشيا مزسًشا ذلظ رأي السازني ، وذلظ قػلو : " 
فاألوؿ )لغ( في قػلظ : لغ يقـػ زيٌج ، ولغ يحىب عسخو ، وىػ نقيس 

لمشفي الديغ وسػؼ ، حيث إف ) سػؼ ( لإليجاب في السدتقبل ، و)لغ( 
فيو ، فال يجػز أف تقػؿ : لغ يقػـَ زيج أمِذ ، ... وقج ذىب الخميل إلى 
أفَّ أصل )لغ( : ) ال أْف ( ، فُحِحؼ اليسدة وسقط األلف اللتقائو مع الشػف 

جعمو حخفًا عمى انفخاده ، ال يخب ذلظ وي( ٗ)الداكشة ، وصاحب الكتاب
مػف ما انترب بالفعل  وَضعََّفو بأنيع يقػلػف : أمَّا زيًجا فمغ أضخبَ  ، فيقجِّ

                                           
 . ٕٗٛ/ ٔ(  السغشي ٔ)
 . ٙٔ/ ٚ(  شخح السفرل ٕ)
 (  الدابق ، السػضع ذاتو .ٖ)
 . ٘/ ٖ(  انطخ الكتاب ٗ)
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الػاقع بعج )لغ( عميو ، ولػ كاف األصل فيو ) أف ( لع َيُجد ذلظ ، أال تخب 
، تخيج : أْف تزخب زيًجا خيٌخ أنػػَّيع ال يقػلػف : زيًجا أْف أْضِخَب َخْيٌخ لظ 

؛ ألف تزخب مغ صمة ) أْف ( ، وما في الرمة ال يرحُّ أف يعسل فيسا لظ
 قبل السػصػؿ .

: إفَّ ذلظ ال يمـد الخميل ، ألجل أف الحخوؼ تتغيَّخ  (ٔ)وقاؿ أبػ عثساف
أحكاميا ومعانييا بالتخكيب ، أال تخب أف )َلْػ ( معشاه امتشاع الذيء 
المتشاع غيخه ، كقػلظ : لػ ِجْئتشي ُأعصيظ ، تخيج أف اإلعصاء امتشع 

خاِرٌج أعصيُتظ ،  المتشاع السجيء ، وال يقع بعجه االسع ، ال تقػؿ : لػ زيجٌ 
فأذا ُركِّب مع )ال( صار معشاه امتشاع الذيء لػجػد غيخه ، كقػلظ : لػال 
زيٌج لكاف كحا وكحا ، ووقع بعجه السبتجأ ، فقج تَغيَّخ الحكُع والسعشى ، فكحلظ 

إفَّ الحكع تغيخ بتخكيب )ال( يجػز أف يكػف أصُل )لْغ ( ) ال أْف ( ، ثع 
ا زيًجا فمغ أضخب ، فتقجـ ما انترب بالفعل الػاقع ، فجاز أف تقػؿ : أمَّ معو

في ) أْف ( نحػ : ما ذكخ مغ بعج )لغ( عميو ، وكف كاف ال يجػز ذلظ 
 -رحسو هللا –: زيًجا أف تزخَب خيٌخ لظ ، ىحا ىػ بياف ما حكاه شيخشا قػلو

عغ أبي عثساف ، ... ومحىب صاحب الكتاب أوضح وأجخب عمى الدشغ 
 (.ٕ)السشقاد"

كالمو ، وأقػؿ : يتجمى مغ خالؿ ىحا الشّز أف السازني قج اختار ىحا 
محىب الخميل في القػؿ بأف األصل في ) لْغ ( ىػ ) ال أف ( ثع خففت 
بححؼ اليسدة ، ثع ححؼ األلف اللتقاء الداكشيغ ، ودافع السازني عغ 

                                           
 . ٘ٗٗ  - ٗٗٗ(  انطخ رأيو في اإلرشاد إلى عمع اإلعخاب لمكيذي صػ ٔ)
 . ٔ٘ٓٔ – ٓ٘ٓٔ/ ٕ(  السقترج في شخح اإليزاح ٕ)
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خكًبا الخميل ، وردَّ ما احتجَّ بو عميو سيبػيو مغ أنو لػ كانت ) لْغ ( حخفًا م
ه السازني بأف ذلظ ال يمـد  ـ معسػؿ معسػليا عمييا ، ردَّ لسا جاز أف يتقجَّ
الخميل ؛ ألف الذيء قج يحجث لو مع التخكيب حكٌع لع يكغ لو مغ قبل كسا 
في ) لػ ( عشجما ُركِّبت مع )ال( فرارت حخؼ امتشاع لػجػد، بعج أف كانت 

 حخؼ امتشاع المتشاع .

الخميل تبشَّاه وقاؿ بو جساعة مغ الشحػييغ ، وما دافع بو السازني عغ 
 ( .ٕ)واألنباري  (ٔ)مشيع الخضي

ضي بعج أف ساؽ ما اْحتجَّ بو سيبػيو قاؿ : " ولمخميل أف يقػؿ : ال فالخ 
مانع أف تتغيَّخ الكمسة بالتخكيب عغ مقتزاىا معشى وعساًل ؛ إذ ىػ وضٌع 

 ( .ٖ)مدتأنٌف " 

بػيو ثع َعمَّق قائاًل : " ويسكغ أف ُيعَتحر كسا ذكخ األنبارّي ما احتّج بو سي
عغ الخميل بأف ُيقاؿ : إفَّ الحخوؼ إذا ُركِّبت َتَغيَّخ حكسيا بعج التخكيب عسػَّػا 
كانت عميو قبل التخكيب ، أال تخب أف ) ىل ( ال يجػز أف يعسل ما بعجىا 
في ما قبميا ، وكذا ركبت مع )ال( ودخميا معشى التحزيس جاز أف يعسل 

 ( .ٗ)ا بعجىا في ما قبميا ، فيقاؿ : زيًجا ىالَّ ضخبَت ، فكحلظ ىشا "م

ولدُت مع السازني فيسا ذىب إليو ، ألف ما ذىب إليو مغ اختيار محىب 
الخميل في القػؿ بتخكيب )لغ ( دعػب تحتاج إلى دليل مغ كالـ العخب ، 

                                           
 . ٜٖ/ ٗ(  انطخ شخح الكافية ٔ)
 . ٜٕٖ(  انطخ أسخار العخبية صػ ٕ)
 . ٜٖ/ ٗ(  شخح الكافية ٖ)
 . ٜٕٖأسخار العخبية صػ (  ٗ)
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و ، أما وأنو لع يػجج دليل مدسػع مغ كالـ العخب ، فال يجػز القػؿ ب
وبخاصة أف سيبػيو قج حكى عغ العخب : زيًجا لغ أضخب ، فتقجـ معسػؿ 

 معسػليا عمييا ، فجؿَّ عمى بداشتيا .

ه بأف ) لػ ( وكف َتَغيَّخ  أما ما دافع بو السازني عغ الخميل فيسكغ ردُّ
، (ٔ)حيث التقجيع والتأخيخ لع يتغيَّخمعشاىا بالتخكيب مع )ال( فأف حكسيا مغ 

شبغي في ) لغ ( أالَّ يتغيَّخ حكسيا في التقجيع والتأخيخ ، أما فكحلظ كاف ي
 وقج ورد عغ العخب تقجيع معسػؿ معسػليا فأف ىحا يبصل القػؿ بتخكيبيا .

( قػؿ سيبػيو ومغ تبعو مغ أف )لغْ  فالخاجح عشجي في ىحه السدألة ىػ
حخؼ بديط غيخ مخكب ؛ ألف التخكيب فخٌع ، عغ البداشة ، فال يشبغي 

ػؿ بو في )لْغ ( إاّل بجليل قاشع  مغ كالـ العخب ؛ وهلل َدرُّ ابغ الخذاب الق
حيث قاؿ بعج أف ساؽ اآلراء في )لْغ ( : " واألصل في الحخوؼ أف ال 
ُيحكع عمييا بالتخكيب ، ألف التخكيب وغيخه مغ ضخوب التغييخ َتَرخُّؼ ، 

متى أمكغ حسُل وباب الترخؼ األفعاُؿ ، واألسساُء محسػلٌة عمييا فيو ، و 
عمى اإلفخاد الحي  –عمى اإلشالؽ اسًسػا كانت أو فعاًل أو حخًفا  –الكمسة 

 ( .ٕ)ىػ األصل ، لع ُتْحػَسػل عمى التخكيب الحي ىػ فخٌع وثاف  فاعخفو "

 وهللا أعمع 

                                           
 . ٖٖ/ ٕ(  انطخ المباب في عمل البشاء واإلعخاب لمعكبخي ٔ)
 . ٔ/ ٚ، وقارف بسا في شخح ابغ يعير عمى السفرل  ٕٕٓالسختجل صػ (  ٕ)
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 الشرغـــــــال
: أف يتقجـ اسٌع ويتأخَّخ عشو فعل قج َعِسل في ضسيخ ذلظ  الشرغال ْٕ

 االسع 
 .(ٔ)و في سببيو ، نحػ : زيًجا ضخْبُتو ، وزيًجا ضخبُت غالَمُو أ

وكما أف  -وىػ الغالب –وىحا االسع السذغػؿ عشو إما أف يكػف مشرػًبا 
يكػف مخفػعًا ، ونرُبو إمَّا واجب ، وكما جائد جػازًا راجًحا أو مخجػًحا أو 

  ( .ٕ)ُمْدَتػًيا 

ر البرخييغ إلى أف وقج اختمف الشحػيػف في ناصبو ، فحىب جسيػ 
خ ، فأذا قمتناصبو فعٌل ُمْزَسٌخ وجػًبا ؛ ألنو ال ُيجسع بي خ والسفدَّ : غ السفدِّ

 زيًجا ضخبُتو ، فأف التقجيخ ضخبُت زيًجا ضخبتو .

وذىب الكػفيػف إلى أف ناصبو ىػ الفعل السحكػر بعجه ، وأف ىحا الفعل 
يًجا ضخبُتو ، كاف الفعل قج َعِسل في الزسيخ وفي االسع مًعا ، فأذا قمت : ز 

 ( .ٖ))ضخب( ناصًبا لػػ ) زيج ( ولمياء 

ر وأفدجه بقػلو : " وىػ قػؿ وما ذىب إليو الكػفيػف َرّده ابغ يعي
؛ ألف ما ذكخوه وكف كاف مغ جية السعشى صحيًحا ، فأنو فاسٌج مغ فاسج

جية المفع ، وكسا تجب مخاعاة السعشى كحلظ تمـد مخاعاة المفع ، وذلظ أف 
الطاىخ والسزسخ ىيشا َغْيَخاِف مغ جية المفع ، وىحه صشاعة لفطيٌة ، وفي 

                                           
 . ٕٖٔ/ ٕنطخ شخح ابغ عقيل عمى األلفية (  أ)
 . ٖٕٚ، وابغ الشاضع عمى األلفية صػ  ٕٚ/ ٕ(  انطخ شخح األشسػني ٕ)
 . ٖٔٔ – ٖٓٔ/ ٕ، وابغ عقيل عمى األلفية  ٖ/ ٕ(  انطخ شخح ابغ يعير ٖ)



 
 (جمًعاىودراسةقتصدىللجرجانيى)المازنيىفيىالمآراءى

022 

يو إلى ضسيخه واشتغالو بو ، فمع يجد أف  المفع قج استػفى مفعػلو بتعجِّ
 .(ٔ)يتعجَّب إلى آخخ"

أداة ال  ومغ مػاضع وجػب نرب االسع السذغػؿ عشو ، وقػعو بعج
ْف َوَحْيُثسا ( فتقػؿ : إْف زيًجا يمييا إالَّ الفعل ، كأدوات الذخ/ نحػ : ) إ

أكخْمَتو أْكَخَمظ ، وَحْيُثسا زيًجا َتْمَقُو َفػػػأكخْمُو ، فيجب نرب ) زيًجا ( في 
 السثاليغ وفيسا أشبييسا .

يقػؿ سيبػيو : " وتقػؿ في الخبخ وغيخه : إْف زيًجا تَخُه تزخْب ، تشرب 
كاف ذلظ في حخوؼ )زيًجا ( ، ألف الفعل أف يمي ) إْف ( أولى ، كسا 

 ( .ٕ)االستفياـ وىي أبعج مغ الخفع ؛ ألنو ال ُيبشى فييا االسع عمى مبتجأ "

وىحا أيزًا ما َنزَّ عميو أبػ عمي الذمػبيغ حيث قاؿ : " وكْف كاف قبل 
 (.ٖ)االسع حخٌؼ ال يميو إالَّ الفعل ، فالشرب ، كأْف زيًجا ضخبَتو َضَخَبَظ "

 :ومغ ىحا القبيل قػؿ الذاعخ 
 (4)فإذا يولتُ فعهد ذهم فاجصعي        ال جتصعي إىِ مهفّطا أيِوَلِتٌُ 

                                           
 . ٖٔ/ ٕشخح ابغ يعير (  ٔ)
 . ٖٗٔ/ ٔ(  الكتاب ٕ)
 . ٕٕٔالتػشئة صػ (  ٖ)
مػػل ، وقائمػػو الشسػػخ بػػغ تػلػػب ، شػػاعخ صػػحابي ، ومػجػػػد فػػي (  البيػػت مػػغ الكاٗ)

، والتػشئػػػػة  ٗٚ/ ٕ، والسقتزػػػػب  ٖٗٔ/ ٔ، والكتػػػػاب  ٕٚ،  ٛ٘ديػانػػػػو صػػػػػ
، واألمػػػالي  ٖٓٓ/ ٖ، والكامػػػل  ٓٙٔ/ ٔ، وشػػػخح الكتػػػاب لمدػػػيخافي  ٕٕٔصػػػػ

، والسغشػػػػػي  ٕٓ/ ٖ، والتػػػػػحييل  ٖٛ/ٕ، وابػػػػػغ يعػػػػػير    ٕٖٖ/ ٔالذػػػػػجخية 
،  ٗٚٔ/ٔ، وابػػػػػػغ عقيػػػػػػل  ٕٚٗه لمدػػػػػػيػشي صػػػػػػػ، وشػػػػػػخح شػػػػػػػاىج ٙٙٔ/ٔ

== 
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مشفًدػػا  فأف قػلو ) مشفًدا ( مشرػٌب بفعل مححوؼ  تقجيخه : إْف أىمكتُ 
 أىمكتو .

ىحا ىػ السذيػر في ىحا البيت ، إالَّ أنو قج ُروي بخفع ) مشفذ ( ، وقج 
ف فال ُيَدمِّسػف أصاًل بخواية اختمف الشحػيػف في تخخيجو ، فأما البرخيػ

الخفع، قالػا : وكف صحت ىحه الخواية فأنيا ال تجؿ عمى جػاز وقػع االسع 
بعج أداة الذخ/ ؛ ألف ىحا غيخ متعّيغ في إعخاب االسع السخفػع بعج أداة 
الذخ/ ، بل ىحا االسع فاعل لفعل مححوؼ  مصاوع لمفعل السحكػر بعجه ، 

 ِفٌذ أىمكُتُو .والتقجيخ : إْف َىَمظ ُمشْ 

يقػؿ ابغ يعير َبْعج َساَؽ رواية الشرب : " ولػ ُرِفع عمى تقجيخ : ) إْف 
 ( .ٔ)ىمَظ مشفٌذ ( لجاز ؛ ألنو إذا أىمكو فقج ىمظ "

فأنيع ُيعخبػف  –وىع مغ َرَوْوا ىحا البيت بالخفع  –أما الكػفيػف 
 مشفذ( مبتجأ ، وجسمة أىمكتو خبخه " .)

يعشي بعج أداة  –جاز بعزيع وقػع االسع بعجىا يقػؿ ابغ عقيل : " وأ
 فال يستشع عشجه الخفع عمى االبتجاء كقػؿ الذاعخ :–الذخ/ 

                                                                                     
== 

 . ٕ٘ٔ/ ٔ، والخدانة  ٕٜ، وشخح األلفية البغ الشاضع صػ  ٘ٚ/ ٕواألشسػني 
والذاىج قػلو : إف مشفٌذ أىمكتو ، حيث روب ) مشفذ ( بالشرب عمػى إضػسار  

فعل مػافق لمطاىخ ، والتقجيخ: إف أىمكت مشفًدا أىمكتو ، كسا روب بػالخفع عمػى 
 مصاوع  والتقجيخ : إف ىمَظ مشِفٌذ .إضسار فعل 

 . ٖٛ/ ٕ(  شخح ابغ يعير ٔ)
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 ( 1)فإذا يولتُ فعهد ذهم فاجصعي   ال جتصعي إىِ مهفْظ أيولتٌ  

غيخ أف بعس الكػفييغ قج خخَّج رواية الخفع ) مشفٌذ ( بأنيا عمى 
البرخيػف ، وىحا ما أشار إليو الفاعمية لفعل مححوؼ ، كسا ذىب إليو 

 –يعشي الػقع بعج أداة الذخ/  –الخضي بقػلو : "فأف كاف ذلظ االسع 
خه ذلظ الفعل الطاىخ ،  مخفػعًا ، فيػ عشج الجسيػر مخفػع بفعل مزسخ يفدِّ
وال يجػز كػنو مبتجأ ؛ المتشاع : إف زيٌج لقيتو ، إاّل عمى ما حكى الكػفيػف 

 في الذاذ : 
 فإذا يولتُ فعهد ذهم فاجصعي  ىِ مهفْظ أيولتٌ  ال جتصعي إ

خه الفعل  ر  ُيَفدِّ وىػ أيزًا عشجىع ليذ مبتجأ ، بل ىػ مخفػٌع بسقجَّ
 " .(ٕ)الشاصب ، أي: إْف َىَمظ ، أو ُأْىِمَظ 

 زأ٘ انـًاشَــــــــٙ
يقػؿ الجخجاني في سياؽ حجيثو عغ وقػع االسع بعج أداة الذخ/ : "فأف 

ت : إْف زيًجا َتْزخْبو أضخْب ، كاف الشرُب بفعل  مزسخ  شغمت الفعل فقم
 نحػ : إْف َتْزِخْب زيًجا تزخبو ، وعمى ذلظ بيت الكتاب : 

 فإذا يولتُ فعهد ذهم فاجصعي  ال جتصعي إىِ مهفْطا أيولتٌ  

فػػ ) مشفًدا ( مشرػب بفعل مزسخ ، ولػ قمت : إْف زيٌج تزخبو ، لع 
إذا رفعتو لع يكغ قبمو إضساُر ِفْعل ، وكشت قج  يجد ألمخيغ ، أحجىسا : أنظ

ابتجَأت االسع بعج )إْف( ، و) إْف ( ال يقع بعجه إاّل الفعل مطيًخا أو مزسًخا . 
                                           

 ، والبيت سبق تخخيجو . ٖٖٔ/ ٕ(  شخح ابغ عقيل عمى األلفية ٔ)
 . ٖٜ/ ٗ(  شخح الكافية ٕ)
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والثاني: أنػػَّظ إذا رفعت زيًجا باالبتجاء كاف جـد تزخْبو محااًل ؛ ألجل أف 
حيث إنو  الفعل الػاقع في مػضع خبخ الستبجأ ال يكػف إالَّ مخفػًعا ، مغ

 قائع مقاـ االسع.

فأف قمت : ) إْف زيٌج ضخبَتو ( لع َيُجد لػجو واحج ، وىػ أنػػَّظ تبتجئ 
: إفَّ رواية مغ روب : إْف  (ٔ)أبػ عثسافاالسع بعج )أْف ( ، وليحا قاؿ 

مشفٌذ أىمكتو ، بالخفع خصأ ؛ وذلظ أنػَّظ إذا رفعت كاف الطاىخ االبتجاء ، 
ْقَصع بو أف أحًجا ال يقػؿ : إْف زيٌج َتْزِخُبُو ، بخفع وذلظ ال يجػز ، ومسا يُ 

زيج والفعل ، ولػ كاف االسع ُيْبَتجأ بعج )إْف ( كسا قج ُيْبَتجأ بعج ىسدة 
االستفياـ لػجب أف يجػز ىحا كسا يجػز : أزيٌج َتْزِخُبُو، وكذا كاف كحلظ 

قػليع: إْف زيٌج )إْف( وكذا تقخر ىحا كاف  عمست أفَّ االسع السبتجأ ال يقع بعج
 " . (ٕ)َخَخج ، عمى تقجيخ : إْف خخج زيٌج خخج 

ىحا كالمو ، وأقػؿ : يتزح مغ خالؿ ىحا الشز أف السازني قج أخح 
بسحىب جسيػر البرخييغ ؛ حيث أوجب الشرب في االسع الػاقع بعج أداة 
خه السحكػر بعجه ، وليحا َخصَّأ  الذخ/ ، وأف نربو بفعل مححوؼ وجػًبا يفدِّ

 واية الخفع في قػؿ الذاعخ :ر 
 ال جتصعي إى مهفْظ أيولتـٌ

 وىي رواية الكػفييغ كسا سبق .

ولدُت مع السازني في تخصئة ىحه الخواية ، فأف غيخه مغ الشحػييغ لع 

                                           
 . ٙٙانطخ رأيو في االنترار البغ والد صػ (  ٔ)
 . ٕٔٔٔ/ ٕ(  السقترج في شخح اإليزاح ٕ)
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ُيخصئػا رواية الخفع ، وكنسا ذكخوا ليا تخخيًجا يتَّدق مع القاعجة ، حتى ال 
وضعت لو مغ االختراص  تجخل أداة الذخ/ عمى األسساء فتخخج عسا

بالفعل ، فأبػ عميِّ الذمػبيغ بعج أف ذكخ أف الشرب واجٌب في نحػ : إْف 
زيًجا ضخبَتو َضَخَبظ، قاؿ: " وكف ارتفع فعمى الِفعل ال عمى االبتجاء ، نحػ 

 رواية مػػغ روب.
 ال جتصعي إى مهفْظ أيولتـٌ

 ". (ٔ)بالخفع ، والشرب ىػ الػجو ، وىحا قميل

الظ ففي سياؽ حجيثو عغ الشرب بالفعل السححوؼ قاؿ : "فأف أما ابغ م
 كاف لمفعل السذتغل مصاوٌع جاز أف ُيزسخ وُيخفع بو الدابق ، كقػؿ لبيج :

 (2)هعوَّم تًديم اهكسوى األوائى      فإِىِ أنت مل يَهِفَعِم عومُم فانتطب    

والسصاوع فأنت فاعل تشتفع مزسًخا ، وجاز إضساره ألنو مصاوُع يشفع ، 
 يدتمـد السصاَوع ويجؿ عميو .... وروب قػؿ الذاعخ :

 فإذا يولتُ فعهد ذهم فاجصعي  ال جتصعي إىِ مهفْطا أيولتٌ  

بشرب السشفذ عمى إضسار السػافق ، وبخفعو عمى إضسار السصاوع ، 
                                           

 . ٕٕٕ – ٕٕٔ(  التػشئة صػ ٔ)
، وشخح الجسػل البػغ  ٕ٘٘(  البيت مغ الصػيل ، لمبيج ، ومػجػد في ديػانو صػ ٕ)

،  ٖٗ، وأمػػالي الدػػييمي صػػػػ  ٜٔ/ ٖ، والتػػحييل والتكسيػػػل  ٖٖٚ/ ٔعرػػفػر 
، واألشػسػني  ٘ٓٔ/ ٔ، والترػػػػػخيح  ٕٙٙٔ/ ٗوشخح التدييل لشاضخ الجير 

 . ٜٖٖ/ ٔ، والخدانة  ٘ٚ/ ٕ
يشفعظ ( حيػث رفػع ) أنػت ( بالفاعميػة لفعػل مزػسخ  والذاىج قػلو ) فأف أنت لع 

 مصاوع لمطاىخ ، والتقجيخ فأف لع تشتفع أنت بعمسظ لع يشفعظ عمسظ .
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وكلى ىحا ونحػه أشخت بقػلي : وقج يزسخ مصاوع لمدابق فيخفع 
 .(ٔ)"لدابقا

: إْف ىَمظ ، ألف ) ىمظ ( مصاوع ألىمكُت ، أو يكػف  ويكػف التقجيخ
 .(ٕ)التقجيخ : ُأْىِمظ مشفٌذ ، بالبشاء لمسجيػؿ

إذف فخواية الخفع ليدت خصأ كسا ذكخ السازني ، وكنسا ُتػَخخَُّج التخخيج الالئق، 
بحيث ال تشخـخ القاعجة ، فيقجر فعٌل رافٌع لالسع ، وىحا الفعل قج يكػف مصاوعًا 

كسا َصخَّح ابغ مالظ ، وكف كاف ابغ والَّد قج ردَّ ىحا التأويل وقبَّحو معّماًل  لمسحكػر
خه بسا يشرب ، وكنسا ُيْزَسُخ مثُل ما ُيطيخ ؛  ذلظ بأنو أضسخ ما َيْخَفع ، وَفدَّ

ًخا لسا ُأْضِسخَ   .ٖ()ليكػف ما ضيخ ُمفدِّ
 وهللا أعمع      

                                           
 . ٔٗٔ – ٓٗٔ/ ٕ(  شخح التدييل البغ مالظ ٔ)
 . ٖٜ/ ٗ(  انطخ شخح الكافية لمخضي ٕ)
 . ٛٙانطخ االنترار البغ واّلد صػ (  ٖ)
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 انفصم انثاَٙ 

 ـــــحآزاء انـًاشَــــٙ انصسفٛــــ
ـغ (

ا
ـً

ُ
 ػهـح ػدو صسف ) ج

مغ العمل السانعة مغ الرخؼ ) العجُؿ ( ،وىػ : أف تخيج لفطًا ثع تعجؿ 
 .(ٔ)عشو إلى لفع  آخخ ، فيكػف السدسػع لفًطا والسخاد غيخه

أو ىػ : اشتقاؽ اسع  مغ اسع  عمى شخيق التغييخ لو ، نحػ : اشتقاؽ 
 .(ٕ)ُعَسَخ مغ عامخ

سعشى ، وكنسا يكػف في المفع ؛ فمحلظ كاف سبًبا وال يكػف العجؿ في ال
ألنػَّو فخٌع عمى السعجوؿ عشو ، َفُعَسُخ معجوٌؿ عغ عامخ َعَمػًسا أيًزا ، إالَّ 
أنيع َعَجُلػا عغ لفطِة عامخ إلى ُعَسَخ ، فالسعشى والحخوؼ األصمية باقية ، 

 .(ٖ)واألبشية مختمفة

 والعجؿ يكػف في الرفات وفي األسساء .

جُؿ في الرفات يكػف في األعجاد نحػ : مثشى وثالث وُرَباَع ، فأنو فالع
معجوؿ عغ اثشيغ اثشيغ ، وثالثة ثالثة ، وأربعة أربعة ، َفُعِجؿ عغ لفع 

 ثالثة إلى ثالث ، وىكحا .

وأمَّا العجؿ في األسساء فسشو ما جاء عمى ) ُفَعل ( نحػ : ُعَسَخ وُزَفَخ 

                                           
 . ٕٙ/ٔ(  شخح السفرل البغ يعير ٔ)
 . ٕٙ/ٔ(  شخح السفرل البغ يعير ٕ)
 . ٜٚ٘/ٕ(  انطخ الستبع في شخح المسع لمعكبخي ٖ)
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 وُقَثع وُجَسَع .

 إلى العجؿ ِعمٌَّة أخخب ُمِشع  االسع مغ الرخؼ .فأذا انزعَّ 

العمة  وقج اختمف الشحػيػف في )ُجَسع ( عغ أّي شيء قج ُعِجؿ ؟ وفي
 األخخب السانعة مغ الرخؼ مع العجؿ ، وجاء خالفيع كسا يمي :

: ذىب فخيٌق مغ العمساء إلى أف )ُفَعل( معجوؿ عغ )َفْعالوات(  أٔلً 
اوات ، ألفَّ جسعاء مؤنث أجسع ، فمسا ُجِسع فػ)ُجَسع( معجوؿ عغ َجْسعَ 

السحكخ بالػاو والشػف فقيل : أجسعػف ، فكحلظ حقُّ مؤنث أف ُيجسع باأللف 
، أنػَّػو معجوؿ عسا ىػ القياس فيووالتاء ، فمػسَّا جاءوا بو عمى )ُفَعل ( ُعِمَع 

 .(ٔ)وىػ جسعاوات

: صحخاء  : ذىب آخخوف إلى أنو معجوؿ عغ )َفَعالى( مثل ثاَٛاً 
وَصَحارب، فػ)ُجَسع( معجوؿ عغ : َجَساعي ، وُندب ىحا الخأي إلى أبي عمّي 

 .(ٕ)الفارسي

( معجوٌؿ عغ ) ُفْعل (، فػ )ُجَسع : ذَىَب فخيٌق ثالٌث إلى أف ) ُفَعل ( ثانثاً 
معجوؿ عغ )ُجْسع ( نحػ : أْسَػد وُسػد ، وأْحَسخ وُحْسخ ؛ ألفَّ ) ُجَسع ( 

الحي محكخه أفعل أف ُيجسع عمى  َجْسَعاء (، وقياس فعالء إنػَّسػا ىػ جسع )
، وُندب ىحا الخأي إلى السازني، ولششطخ رأيو مغ خالؿ السقترج،  (ٖ) ُفْعل()

                                           
 . ٘ٙ(  انطخ شخح ابغ الشاضع عمى األلفية صػ ٔ)
، وشػػػخح الكافيػػػة لمخضػػػي  ٜٖٚ/ٔ(  انطػػػخ المبػػػاب فػػػي عمػػػل البشػػػاء واإلعػػػخاب ٕ)

ٔ/ٜٔٔ . 
 . ٜٔٔ/ٔانطخ شخح الكافية لمخضي (  ٖ)
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ذىب إلى أف قػليع : ُجَسع وُكَتع  ػثًاٌ أتا اعمع أف )قاؿ الجخجاني: 
: أجسع  بدنة ُحْسخ وُصْفخ ، والحي َغخَّه قػليع معجوؿ عغ : ُجْسع وُكْتع ،

وجسعاء ، كسا يقػلػف : أحسخ وحسخاء، فمسا رأب أجسع مداوًيا ألحسخ في 
مجيء َفْعالء لسؤنث ، ضغَّ أنػػَّو عمى ُحكع أحسخ ، فقزى بأف قػليع : 

 .(ٔ)(َكُحْسخ، وليذ ىحا بسدتقيع... مخرُت بالشدػة ُجَسَع ، األصل فيو ُجْسع

إلى أف ُجَسع معجوؿ ومغ خالؿ ىحا الشز يتزح لشا أف السازني ذىب 
 عغ )ُجْسع ( ، وأنو حسمو عمى َأْحَسخ وُحْسخ .

 وأقػؿ : إف ما ذىب إليو السازني ىػ محىب كثيخ مغ الشحػييغ .

وأّما  ) ُجَسع ( ومثمو أخػاتو مغ : ُكَتع وُبَرع وُبَتع ،  )يقػؿ الخضي : 
، وقياس  فاألكثخوف عمى أنػػَّو معجوؿ عغ ) ُجْسع ( ؛ ألنػَّو َجْسع جسعاء

 .(ٕ)(جسع َفْعالء أْفَعل : ُفْعل ، كحسخاء وُحْسخ 

عغ  -يعشي الخميل -وسألتو )وىػ ضاىخ كالـ سيبػيو أيًزا حيث قاؿ : 
ُجَسع وُكَتع ، فقاؿ : ىسا معخفة بسشدلة : ُكمِّيع ، وىسا معجولتاف عغ َجْسع 

 .(ٖ)(َجْسَعاء ، وَجْسع كتعاء ، وىسا مشرخفاف في الشكخة 

لخأي نفدو ذىب العكبخي حيث قاؿ في سياؽ حجيثو عغ ُجَسع : وكلى ا
وكنسا لع يشرخؼ ُجَسع ألف فيو العجؿ والتعخيف ، فالعجُؿ عغ )ُجْسع (؛ ألف )

واحجه أجسع وجسعاء ، فيشبغي أف يكػف عمى ُجْسع ، مثل : ُحْسخ ، ولكشو 

                                           
 . ٔٙٙ/ٔالتكسمة (  السقترج في شخح ٔ)
 . ٜٔٔ/ٔشخح الكافية لمخضي (  ٕ)
 . ٕٕٗ/ٖ(  الكتاب ٖ)
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 . ( (ٔ) ُفِتَحْت ميسو وُصيِّخ كػػ )عسخ(

ألخخب السانعة لمرخؼ مع العجؿ فقج جاء عمى وأما خالفيع في العمة ا
 الشحػ التالي :

( عة مغ الشحػييغ إلى أفَّ )ُجَسع: ذىب سيبػيو وشيخو الخميل وجسا أٔلً 
ونحػه معخفة باإلضافة السشػية فيو ، فأذا قيل : جاءت الشداء ُجَسع ، 

 .(ٕ)فالتقجيخ : ُجَسُعُيغَّ ، فيػ معخفة بغيخ قخيشة لفطية

ىب جساعة مغ الشحػييغ إلى أف )ُجَسع ( ونحػه : فيو العمسية : ذ ثاَٛاً 
 .(ٗ)، وابغ عرفػر(ٖ)أو شبو العمسية ، وندب ىحا الخأي إلى ابغ مالظ

والسانع العجؿ مع شبو العمسية أو  )قاؿ ابغ مالظ في التدييل : 
 .(٘)(الػصفية في )ُفَعل( تػكيًجا 

َسُع فامتشع مغ الرخؼ وأما جُ  )ويػضح ابغ عرفػر ىحا الخأي بقػلو : 
ر أف يكػف  لمعجؿ والتعخيف السذبو لترخيف العمسية ، ألف ُجَسع ال ُيَتَرػَّ

 .(ٙ)(عمًسػا ؛ ألنو جسٌع والجسػع ال تكػف أعالمًا 

                                           
 . ٜٖٚ/ٔ(  المباب في عمل البشاء واإلعخاب ٔ)
، وتػضػيح السقاصػج والسدػالظ ٜٔٔ/ٔ، وشػخح الكافيػة  ٕٕٗ/ٖانطخ الكتاب (  ٕ)

ٖ/ٕٔٔ٘ . 
 . ٕٕٕ(  انطخ التدييل صػ ٖ)
 . ٖٕٚ/ٔانطخ شخح الجسل (  ٗ)
 . ٕٕٕصػ  (   التدييل٘)
 . ٖٕٚ/ٔانطخ شخح الجسل (  ٙ)
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: ذىب بعس الشحػييغ إلى أف )ُجَسع ( ونحػه فيو التعخيف  ثانثاً 
بال عالمة تعخيف ،  الػضعّي كاألعالـ ؛ ألنػػػَّػو قج ُوِضع تأكيًجا لمسعارؼ

 .(ٔ)والسؤكج ال يكػف إالَّ معخفة

يقػؿ العكبخي في سياؽ حجيثو عغ التعخيف في ) ُجَسع ( : < وأمَّا 
أداة لمتعخيف  التعخيف فبػضعو تػكيًجا لمسعخفة صار كاألعالـ ، وليذ فيو

<(ٕ). 

وخالصة القػؿ أف الشحػييغ قج اختمفػا في العجؿ في ) ُجَسع ( فحىب 
إلى أنػػَّو معجوؿ عغ جسعاوات ، وبعزيع قاؿ ىػ معجوؿ عغ بعزيع 

َجَساعي كرحارب ، وبعس آخخ ذىب إلى أنػػَّو معجوؿ عغ ) ُجْسع ( وىػ 
محىب السازني كسا تقجـ ، وىػ ما أرجحو وأميل إليو ؛ ألنػَّو يتسذى مع 
 القياس في َجْسع أْفَعل الحي مؤنثو فعالء ، نحػ َأْسَػد وُسػد ، وَأْحَسخ

وُحْسخ ، كسا اختمفػا في العمة األخخب السانعة مغ الرخؼ مع العجؿ ، 
فبعزيع قاؿ إنو معخفة باإلضافة السشػية فيو ، وىػ محىب سيبػيو والخميل 

وآخخوف ذىبػا إلى أف فيو كسا تقجـ ، وبعزيع قاؿ إنو معخفة بالػضع ، 
فالسانع  شبو العمسية ، والخاجح عشجي ىػ محىب سيبػيو والخميل ، وعميو

 مغ الرخؼ في )ُجَسع ( ونحػه ، ىػ الترخيف والعجؿ عغ ) ُجَسع ( ،

 وهللا أعمع      

                                           
 . ٕٓٔ/ٔانطخ شخح الكافية لمخضي (  ٔ)
 . ٜٖٛ/ٔ(  المباب في عمل البشاء واإلعخاب ٕ)
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 ذثُٛح يا آخسِ أنف انرأَٛث ادلًدٔدج 
ىػ : كل اسع وقعت في آخخه ىسدة قبميا ألف زائجة ، نحػ  ادلًدٔد

 كداء.

واليسدة في آخخ السسجود عمى أربعة أضخب، ألنيا إما مبجلة مغ ألف 
أنيث نحػ : حسخاء ، أو مديجة لإللحاؽ نحػ : ِعْمَباء ، وكما مشقمبة عغ الت

 .(ٔ)أصل )واو أو ياء ( نحػ : كداء ورداء ، وكما أصمية نحػ : ُقخَّاء 

والحي يعشيشا ىشا ىػ ما آخخه ألف التأنيث السسجودة ، وىي مبجلة مغ 
ا مع ألف حخؼ زائج ىػ ألف التأنيث السقرػرة وكنسا قمبت ىسدة الجتساعي

، وىحه اليسدة اتفق الشحػيػف عمى أنػػَّيا تقمب واًوا عشج التثشية (ٕ)السج قبميا
 فيقاؿ : حسخاواف وصحخاواف .

فأف كاف السسجود ال يشرخؼ وآخخه زيادة جاءت عالمة  )يقػؿ سيبػيو : 
ْيػػَتو أبجلت واًوا كسا تفعل ذلظ في قػلظ : ُخْشَفَداِوبّ  ،   لمتأنيث ، فأنظ إذا َثشَّ

 .(ٖ)(وكحلظ إذا جسعتو بالتاء 

فأف كاف السسجود إنسا مجتو  )وىحا َعْيغ ما نزَّ عميو السبخد حيث قاؿ : 
لمتأنيث لع يكغ في التثشية إالَّ بالػاو ، نحػ قػلظ : حسخاواف ، وخشفداواف ، 

                                           
 ٖٗ٘/ٖ، وشخح الكافية لمخضي  ٓ٘ٔ/ٗانطخ شخح ابغ يعير عمى السفرل (  ٔ)

. 
 (  السخجعاف الدابقاف .ٕ)
 . ٜٔٔ/ٖ(  الكتاب ٖ)
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 .(ٔ)(وصحخاواف ، ورأيُت خشفداَوْيغ وصحخاوْيغ 

عمى حاليا كخاىة تػالي األمثاؿ ألنيا  وكنسا قمبػىا في التثشية ولع يبقػىا
حيشئح تكػف بيغ ألفيغ ، واليسدة تذبو األلف ، وىحا ما وضحو ابغ مالظ 

؛ جؿ ألف  ُكخِه بقاؤىا في التثشيةاليسدة السذار إلييا لػّسػا كانت ب )حيث قاؿ: 
ألف وقػعيا بيغ ألفيغ كتػالي ثالث ألفات ، فُتػّقي ذلظ ببجؿ  مشاسب ، وىػ 

واو وكّما ياء ، فكانت الػاو أولى ؛ ألنيا أبعج شبًيا مغ األلف ، وكنسا  إمَّا
تخكت اليسدة لقخبيا مغ األلف ، والياء مثميا في مقارنة األلف ، فتخكت 

 .(ٕ)(وَتَعيَّشت الػاو 

وىحا القمب يكاد يكػف مجسًعا عميو ، حتى قاؿ أبػ ُعَسخ الجخمّي : كل 
 .(ٖ)العخب تقػؿ حسخاواف 

، أف تبقى عشج التثشية ىسدة كسا ىيأف الكدائي أجاز في ىحه اليسدة إالَّ 
 .(٘)، وُندب ىحا الخأي أيًزا لمكػفييغ(ٗ)فيقاؿ : صحخاَءاف وحسخاَءاف 

كسا ُندب إلى السازني جػاز قمبيا ياء ، فيقاؿ : حسخاياف ، ندبو إليو 
ح، وىحا الفارسي في التكسمة ولع يعمِّق عميو الجخجاني في الذخ أبػ عمّي 

 نز كالميسا .

                                           
 . ٜٖ/ٖالسقتزب (  ٔ)
 . ٖٜ/ٔشخح التدييل البغ مالظ (  ٕ)
 . ٔ٘ٔ/ٗ، وابغ يعير  ٕٕٗ(  انطخ التكسمة صػٖ)
 . ٔ٘ٔ/ٗ(  انطخ شخح ابغ يعير ٗ)
 . ٜٖٙٔ/ٖ، وتػضيح السقاصج لمسخادي ٜٕ٘/ٔ(  انطخ االرتذاؼ ٘)
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 زأ٘ انـًـاشَــــــٙ
في سياؽ حجيث الفارس عغ أنػاع اليسدة في آخخ السسجود وحكع كل 

... والسشقمبة عغ الحخؼ الدائج الحي لع يمحق  )نػع عشج التثشية قاؿ : 
األصل نحػ: حسخاء وصفخاء وشخفاء وصحخاء وبخوكاء وجمػالء وعاشػراء 

قمبة عغ ألف التأنيث التي في األسساء مشوقاصعاء ، فاليسدة في ىحه 
: ُحبمى ، لػسَّػا وقعت قبميا ألف زائجة ، انقمبت ألف التأنيث ىسدة ، نحػ

فيحه اليسدة يمدميا بجؿ الػاو ، تقػؿ : َحْسَخاواف وصفخاواف وصحخاواف 
وقاصعاواف ، قاؿ أبػ ُعَسخ : كل العخب تقػؿ : حسخاواف ، وحكى دمحم بغ 

 .(ٕ)(: حسخاياف ( ٔ)ساف السازنييديج عغ أبي عث

اعمع أف ىحه اليسدة في ىحه )وقاؿ الجخجاني في شخح ىحا الشز : 
األمثمة السسجودة عمى أربع مخاتب ، فالسختبة األولى لميسدة األصمية نحػ : 
ُقخَّاء ... والسختبة الخابعة ليسدة ) حسخاء ( ألجل أنػػَّيا مشقمبة عغ حخؼ زائج 

نحػ ) ُحْبمى ( والَحعَّ ليا في األصمية ، فيي مقرػرة  ىػ ألف التأنيث في
 .(ٖ)(عمى القمب نحػ : حسخاواف ، وال تقػؿ : حسخاء 

حا بو ، وأقػؿ :  ىحا ما َصخَّ

إفَّ ما ندبو أبػ عمّي الفارسي إلى السازني أشار إليو بعس الشحػييغ 
لتثشية ، أردؼ ترخيًحا كالخضي ، فبعج أف ذكخ أفَّ ىحه اليسدة تقمب واًوا عشج ا

                                           
، وشخح ابغ يعير عمػى السفرػل  ٖٗ٘/ٖانطخ رأيو في شخح الكافية لمخضي (  ٔ)

ٗ/ٔ٘ٔ . 
 . ٖ٘ٙ -ٖٗٙ/ٔ، والسقترج في شخح التكسمة  ٕٕٗ-ٕٔٗ(  التكسمة صػٕ)
 . ٜٖٙ -ٖٛٙ/ٔ(  السقترج في شخح التكسمة ٖ)
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وربَّػسا صححت فقيل : حسخاءاف ، وحكى السبخد عغ السازني قمبيا ياء )قائاًل : 
 .(ٔ)(نحػ َحْسخاياف 

وبعس العخب  )وبعزيع أشار إليو دوف ندبة كابغ مالظ حيث قاؿ : 
 .(ٕ)(يبقى اليسدة ، وبعزيع ُيؤثخ الياء لخفتيا ، وكالىسا نادر 

ىػ قمب ىحه اليسدة واًوا ، وأما ما ذكخه فالسجسع عميو في ىحه السدألة 
السازني مغ قمبيا ياء ، وما حكاه الكدائي والكػفيػف مغ إقخارىا ىسدة كسا 
ه بعزيع شاذِّا كابغ  ىي، فأف ىحا يشجر كسا ذكخ ابغ مالظ ، بل عجَّ

وكف كانت زائجة لمتأنيث قمبتيا واًوا وألحقت العالمتيغ )عرفػر حيث قاؿ : 
فتقػؿ : حسخاواف في الخفع ، وحسخاويغ في الشرب نحػ : حسخاء ، 

 .(ٖ)(سخاءاف وَحْسَخاَءْيغ، وذلظ شاذ: حوالخفس ، وقج يجػز إقخارىا فتقػؿ

وقج َصخَّح ابغ مالظ بأف السقيذ عميو قمب السبجلة مغ ألف التأنيث واًوا 
 .(ٗ)كرحخاويغ ، وما سػب ذلظ يحفع وال يقاس عميو

أنيث السسجودة تقمب واو عشج التثشية : أف ىسدة الت ٔخالصح انقٕل
فيقاؿ : صحخاواف وحسخاواف ، وصحخاويغ وحسخاويغ في الشرب والجّخ ، 

 وىحا ما عميو جسيػر الشحػييغ ، ولع يحكخ سيبػيو سػاه .

أمَّا ما حكاه الكدائي عغ العخب وُندب إلى الكػفييغ مغ جػاز إقخارىا 

                                           
 . ٖٗ٘/ٖشخح الكافية (  ٔ)
 . ٖٜ/ٔ(  شخح التدييل ٕ)
 . ٖٗٔ/ٔ(  شخح الجسل ٖ)
 . ٖٜ/ٔانطخ شخح التدييل (  ٗ)
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ياء ، فأنو مغ القميل الشادر الحي ىسدة ، وما أجازه السازني مغ جػاز قمبيا 
 ال يقاس عميو وال ُتبشى عميو القػاعج ،

 وهللا أعمع       
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ـا
ً
م ( مجؼ

ُ
ـؼ

ُ
 ذسكٛـٍ ػني ) ف

مغ أوزاف جسػع الكثخة ) ُفُعل ( بزستيغ ، وىػ إمَّا صحيح العيغ نحػ : 
 ُكُتب وُرُسل ، وكمَّا معتميا نحػ : ُنُػر جسع َنػار ، وُعُػف جسع عػاف ،

 وُسُػر جسع ِسػار ، وُغيُخ جسع َغُيػر ، وُبُيس جسع َبُيػض .

فأما الرحيح فيجػز فيو التثقيل والتخفيف ، فيقاؿ : ُرُسل وُرْسل ، 
وُكُتب وُكْتب ، وكحلظ السعتل الػسط بالياء ، حكسو في ىحا حكع الرحيح؛ 

ع َغُيػر ألفَّ الزسة عمى الياء أخفُّ مشيا عمى الػاو ، فيقاؿ : ُغُيخ في جس
 .(ٔ)، وُبُيس في جسع َبُيػض ، َوُعُيغ في جسع ِعَياف 

 وأما السعتل العيغ بالػاو فقج اختمف الشحػيػف فيو عمى الشحػ التالي :

: ذىب سيبػيو وجسيػر البرخييغ إلى أف ) ُفُعل( السعتل الػسط  أٔلً 
 بالػاو 

جسع َنػار ، وُعْػٌف  ال يجػز فيو في ِسعة الكالـ إالَّ التدكيغ ، فيقاؿ : ُنْػرٌ 
فيجػز التحخيظ جسع َعَػاف ، وُسْػٌر جسع ُسَػار وىكحا ، أمَّا في الزخورة 

نحػ : ُسُػر وُسُػؾ ، قالػا : ألنػػػَّػو إذا كاف الرحيح نحػ : ُكُتب وُرُسل قج 
َف بالتدكيغ ، فأفَّ تدكيغ السعتل وتخفيفو َأْولى ؛ وذلظ لثقل اجتساع  ُخفِّ

 او .الزستيغ مع الػ 

فأما ) ُفُعل ( فأف الػاو تدكغ الجتساع الزستيغ والػاو، )يقػؿ سيبػيو : 
فجعمػا اإلسكاف فييا نطيًخا لميسدة في الػاو في ) َأْدُؤر وَقُؤوؿ ( ، وذلظ 
قػليع : َعَػاٌف وُعػٌف ، وَنػاٌر وُنػٌر ، وَقُػوٌؿ وَقػـٌ ُقػٌؿ ، وألدمػا ىحا 

                                           
 . ٙٚٔ/ٕ، واليسع  ٚٙٗ/ٕ، والسستع ٖٕٚ/ٕانطخ الكشاش (  ٔ)
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سعتل نحػ : ) ُرْسل ( وأشباه ذلظ ؛ ولحلظ اإلسكاف إذ كانػا ُيدكشػف غيخ ال
حيث كاف مثاليا ُيَدكَّغ لالستثقاؿ ،  آثخوا اإلسكاف فييا عمى اليسدة ،

 .(ٔ)(ويجػز تثقيمو في الذعخ 

: ذىب الفخاء إلى جػاز التثقيل في ) ُفُعل ( السعتل العيغ بالػاو  ثاَٛاً 
ُػٌف كُخُسل  ، فخًقا بيغ في االختيار وسعة الكالـ ، قاؿ : وُربَّسا قالػا : عُ 

 .(ٕ)جسع الَعَػاف والعانة

وقج اختار عالسشا السازني محىب سيبػيو وجسيػر البرخييغ ، حيث 
 حكى جػاز التحخيظ في الذعخ فقط ، ولششطخ رأيو :

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ
وُحكي عغ أبي الحدغ أف كل ) ُفْعل (  )قاؿ الجخجاني في السقترج : 

حػ : ُحْسخ ، أو معتّل العيغ ائد إالَّ ما كاف صفة نفي الكالـ فتثقيمو ج
: ُسػؽ ، ومقرػده : أف ذاؾ يجػز في الكالـ وحاؿ الدعة ، وىحاف ال نحػ

، والسعتلُّ نحػ: ما حكى (ٖ)يجػزاف إالَّ في الذعخ ، فالرفة نحػ ما أنذجت

                                           
 بترخؼ .  ٜٖ٘/ٗ(  الكتاب ٔ)
، واليسػػػػع ٖٙٛٔ/ٖ، وتػضػػػػيح السقاصػػػػج  ٜٜٔ/ٔ(  انطػػػػخ ارتذػػػػاؼ الزػػػػخب ٕ)

ٕ/ٔٚٙ . 
 يذيخ إلى ما أنذجه مغ قػؿ شخفة بغ العبج :(  ٖ)

 جسِّدوا مهًا وِزَاّدا وغُكُـسِ    أيًا اهفتياىُ يف دلوطها      

ُعخ( وىػػ عمػى وزف ) ُفُعػل ( صػفة : وانطػخ   ؾ القػاؼ فػي )ُشػ السقترػج حيث َحخَّ
ٕ/ٜٚٗ . 
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 قاؿ : أنذجني أبػ زيج الشحػي :  ،(ٔ)شيخشا مغ أفَّ أبا عثساف 
 .(2)تٔ تَـــمِــهَحُـٌ ضُوُنَ اإلضِحٔــىِ    ثٖـــــهَــــايَـــا أَحَـمٖ اهوِّثـــا     أَغَسٖ اه

 وأنذج أيًزا :
 (3)ويف األكفِّ اهالمعات ضُوُزِ 

، باإلسكاف؛ مذعخ، وفي االختيار ُسْػؾ وُسْػرفالتحخيظ في ُسُػؾ وُسُػر ل

                                           
ل ( فػي الذػعخ ؛  _(  قاؿ السازني في السشرف : ٔ) وقج يجػز تثقيمو ، يعشػي ) ُفْعػ

 ألنيع قج يزاعفػف في الذعخ ما ال ُيزاعف في الكالـ ، كسا قاؿ الذاعخ : 
 وفي األكفِّ الالمعات ُسػُػْر              

 وأنذجنا أبػ زيج قاؿ : أنذجنيػ الخميل بغ أحسج : 
 تٔ تَـــمِــهَحُـٌ ضُوُنَ اإلضِحٔــىِ   اهثٖـــــهَــــايَا أَحَـمٖ اهوِّثـــا      أَغَسٖ

 . ٖٖٛ/ٔالسشرف  
اف ، وىػػػ مػجػػػد فػػي (  ٕ) ػػ البيػػت مػػغ بحػػخ الستقػػارب ، قائمػػو عبػػج الػػخحسغ بػػغ َحدَّ

 ٗٛ/ٓٔ، وابغ يعير  ٖٔٔ/ٔ، والسقتزب  ٖٖٛ/ٔ، والسشرف ٛٗديػانو صػ
،  ٖٙٛٔ/ٖ، وتػضػػػيح السقاصػػػج لمسػػػخادي ٕٕٔفية صػػػػ، وشػػػخح شػػػػاىج الذػػػا

 . ٚٙٗ/ٕ، والسستع  ٖٓٔ/ٗواألشسػني 
ؾ الػاو بالزع لزخورة الذعخ .   والذاىج قػلو ) ُسُػَؾ ( حيث َحخَّ

 ت مغ الكامل لعجي بغ زيج ، والبيت بتسامو :(  عجد بيٖ)
 عو مربقات اهربيو وتبدو        يف األكف اهالمعات ضُـوُز

، والسشرف ٖٔٔ/ٔ، والسقتزب ٜٖ٘/ٗ، والكتاب  ٕٚٔفي ديػانو صػومػجػد  
، وشػػػخح الذػػػافية لمخضػػػي  ٜ٘ٗ، والسقػػػخب صػػػػٗٗ/٘، وابػػػغ يعػػػير  ٖٛٛ/ٔ
 . ٚٙٗ/ٕ، والسستع  ٙٚٔ/ٕ، واليسع  ٕٚٔ/ٕ

ؾ الػاو بالزع لمزػخورة ، وىػحا غيػخ جػائد فػي   والذاىج قػلو ) ُسُػر ( حيث َحخَّ
 الدعة عمى محىب البرخييغ .
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 .(ٔ) (لثقل الزسة عمى حخؼ المِّيغ 

شز الدابق يتبيَّغ أف السازني قج اختار محىب سيبػيو وبالتأمل في ال
وجسيػر البرخييغ حيث أجاز تحخيظ عيغ ) ُفْعل ( في ضخورة الذعخ كسا 

 في قػؿ الذاعخ :
 تـمهحـٌ ضُـوُن اإلضحــى

 وقػؿ اآلخخ :
 ويف األكف اهالمعـاتٔ ضُـوُز

 وقج اختار ىحا الخأي أيًزا ورجحو جساعٌة مغ الشحػييغ ، مشيع ابغ
 .(ٗ)، وابغ يعير(ٖ)، والخضي(ٕ)عرفػر

فأف كاف عمى )ُفُعل(  )يقػؿ ابغ عرفػر في سياؽ حجيثو عغ الجسع : 
مغ الػاو، فأنو يخالف الرحيح في التداـ إسكاف عيشو ، فتقػؿ في جسع 
َنَػار : ُنْػٌر ، وَعَػاف : ُعْػٌف ، وِسػار : ُسْػٌر ، باإلسكاف ليذ إالَّ ... وال 

 .(٘)(لعيغ مغ ) ُفْعل ( السعتل العيغ إالَّ في ضخورة يجػز تحخيظ ا

واألجػؼ  )أمَّا الخضي ففي معخض حجيثو عغ ) ُفُعل ( جسًعا قاؿ : 
ُغ العيغ ، كَأْخِػَنة وُخْػف ، وأبػنة وُبْػف ، استثقمت  الػاوّي مشو ُمَدكَّ

                                           
 . ٜٛٚ – ٜٙٚ/ٕ(  السقترج  ٔ)
 . ٚٗٗ -ٙٗٗ/ٕانطخ السستع (  ٕ)
 . ٕٚٔ/ٕ(  انطخ شخح الذافية ٖ)
 . ٗٗ/٘(  انطخ شخح السفرل ٗ)
 . ٚٗٗ -ٙٗٗ/ٕ(  السستع ٘)
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 الزسة عمى الػاو ، وقج يزصخ الذاعخ فيخده إلى أصمو مغ الزع، قاؿ : 
 (1)(مربقإت باهبُسَيِو وتبـــ            دُو باألكف اهالمعات ضُوُز عو 

وكلى الخأي نفدو ذىب ابغ يعير ، غيخ أنػَّػو ندب اإلسكاف إلى بشي 
خ في  تسيع ، قاؿ : فأف كاف مغ ذوات الػاو مغ نحػ : خػاف وِرْواؽ ، ُكدِّ

وتقػؿ في القمة عمى أفعمة تكديخه في الرحيح ، نحػ : أروقة وأخػنة ، 
 األصل ، قاؿ عجّي : الكثيخ : ُخْػٌف وُرْوٌؽ ، فأف اضصخ الذاعخ ردَّ 

 (2)(ويف األكفٓ اهالمعاتٔ ضُوُز 

وما ذىب إليو سيبػيو وجسيػر البرخييغ ، واختاره السازني وجساعة مغ 
الشحػييغ مغ أف ) ُفُعل ( جسًعا إذا كاف معتلَّ الػسط بالػاو فأنو ُيَدّكغ 

يزصخ شاعخ ، فيحخكو في ضخورة الذعخ ، ىػ الخأي الخاجح  وسصو إالَّ أف
مغ وجية نطخي ؛ وذلظ ألنػػػَّػو نػٌع مغ التخفيف ، حيث إف اجتساع 
الزستيغ والػاو فيو مغ الثقل ما فيو ، وقج جخت عادة العخب عمى أنيع 
يجشحػف إلى التخفيف ُكمَّسا أمكشيع ذلظ ، وكذا كانػا قج خففػا الرحيح نحػ 

وىي  -ُسل وُكُتب ، فقالػا : ُرْسل وُكْتب ، فتخفيفيع السعتل العيغ بالػاو : رُ 
َأْولى ، ما لع يزصخ شاعخ إلى إقامة وزف  –ثقيمة باإلضافة إلى الزستيغ 

 فيجشح إلى التثقيل ، أمَّا في االختيار فالخاجح ىػ التدكيغ .

 وهللا أعمع   

                                           
 ، والبيت سبق تخخيجو . ٕٚٔ/ٕ(  شخح الذافية ٔ)
 . ٗٗ/٘شخح السفرل (  ٕ)
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 انٕقف ػهٗ أنف ادلقصٕز ادلُــــٌٕ
 .(ٔ): قصع الكمسة َعػسَّػا بعجىا لفًطا أو تقجيًخا الػقف ىػ 

واالسع السػقػؼ عميو إمَّا صحيح نحػ : محسٌج ، وىحا يػقف عميو 
بالدكػف ، وكمَّا معتل ) مقرػًرا أو مشقػًصا ( ، فالسقرػر وىػ ما آخخه 
ألف الزمة إمَّا أف يكػف مشػًنا ، وكمَّا أف يكػف غيخ مشػف ، وحجيثشا ىشا 

رػر السشػف ، نحػ : عًرا ورحًى ، وىحا الشػع يػقف عميو عغ السق
 باأللف ، فتقػؿ : ىحه َعَرا ، ورأيت َعَرا ، وأمدكُت بَعَرا .

وجاء  وال خالؼ بيغ الشحػييغ في ىحا ، وكنسا اختمفػا في ىحه األلف ،
 خالفيع عمى الشحػ التالي :

أّف األلف في وتبعو جساعة مغ الشحػييغ : إلى  (ٕ): ذىب سيبػيو أٔلً 
حاؿ الخفع والجّخ ىي الـ الكمسة ، واأللف السبجلة مغ التشػيغ مححوفة ، 
وفي الشرب بجٌؿ مغ التشػيغ ، واأللف األصمية ) الـ الكمسة ( مححوفة ، 
والحي دعاىع إلى ىحا أنيع قاسػا السعتل عمى الرحيح ، واأللف تبجؿ مغ 

أمَّا في الخفع محسًجا ،  التشػيغ في الرحيح في حاؿ الشرب نحػ : رأيتُ 
 والجخ فأف التشػيغ يححؼ فتقػؿ : ىحا محسْج ، ومخرت بسحسْج .

                                           
 . ٙ٘ٔ/ٕانطخ الكشاش في فشَّي الشحػ الرخؼ (  ٔ)
 . ٚٛٔ/ٗ(  انطخ الكتاب ٕ)
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وقج اختار ىحا الخأي ورّجحو جساعة مغ الشحػييغ مشيع أبػ عمّي 
 .(ٖ)، وابغ يعير(ٕ)، وابغ عرفػر(ٔ)الفارسيّ 

األلف إذا كانت في آخخ اسع  فال تخمػ  )في التكسمة يقػؿ : فالفارسّي 
مغ أف تكػف آخخ اسع  متسكغ أو اسع مبشي ، فالستسكغ نحػ : رًحى 
وعًرا وُمَثشِّى وُمعّمى ، فالػقف عمى ىحه األسساء في األحػاؿ الثالثة 
باأللف ... إالَّ أفَّ األلف في حاؿ الشرب إذا كاف االسع مشرخًفا بجٌؿ مغ 

 .(ٗ)(والخفع ىي التي تكػف حخؼ اإلعخابالتشػيغ ، وفي الجّخ 

أمَّا ابغ عرفػر فقج ذكخ الخالؼ في ىحه السدألة ثع أردؼ قائاًل : 
ومحىب سيبػيو ىػ الرحيح ، ومسا يؤّيج ذلظ كػف السقرػر ُيػَسػاُؿ في )

حاؿ الخفع والخفس، وال ُيػَسػاؿ في حاؿ الشرب ، ومجيء األلف قافيًة في 
ا عمى لغة الخفع والخفس ، وال تكػ ف قافيًة في حاؿ الشرب إالَّ قمياًل ججِّ

 .(٘)(مغ قاؿ : رأيت زيْج 

، إلػى أف األلػف  (ٙ)وأبػ عسخو بغ العالء وجساعة : ذىب الكدائي ثاَٛاً 
ػػا السبجلػػة مػػغ السػقػػػؼ عمييػػا  ىػػي األلػػف األصػػمية التػػي ىػػي الـ الكمسػػة ، أمَّ

ػا لرحة ىحا السحىب بػأف ىػحه التشػيغ فأنيا مححوفة في جسيػع األحػاؿ ، واحتجُّ 

                                           
 . ٕ٘ٔ(  انطخ التكسمة صػٔ)
 . ٚٓٗ/ٕ(  انطخ السستع ٕ)
 . ٙٚ/ٜ(  انطخ شخح السفرل ٖ)
 . ٕ٘ٔ(  التكسمة صػٗ)
 ) بترخؼ ( . ٛٓٗ -ٚٓٗ/ٕ(  السستع ٘)
 .ٓٚٗٔ/ٖ، وتػضيح السقاصج لمسخادي ٚٗانطخ السختجل البغ الخّذاب صػ(  ٙ)
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       الذاعخ : األلف قج وقعت رويػِّػا في قػػػؿ
 (1)صادف شاّدا وحديّثا ما اغتًى   وزُبٖ ضيٕف طَسَقَ احليٖ ضُسَى   

فألف ) ُسَخب ( ىي الخوب ، واأللف السبجلة مغ التشػيغ في الشرب إذا 
 .(ٕ)وقفت عمييا ال تكػف رويػػِّا 

سازني وجساعة مغ الشحػييغ إلى أف ىحه األلف مبجلة : ذىب ال ثانثاً 
مغ التشػيغ في األحػاؿ الثالثة ، وىحا تفريل كالمو مغ خالؿ ما ندبو 

 .إليو الجخجاني 

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ
في سياؽ حجيث الجخجاني عغ الػقف عمى ألف االسع السقرػر السشػف 

ى ففيو خالؼ ، فراحب وأمَّا األلف في االسع السشػف نحػ : عًرا ورحً )قاؿ: 
يقيدو عمى الرحيح فيقػؿ في مخرُت بَعَرا ، وىحه َعَرا : إفَّ  (ٖ)الكتاب

                                           
، ٗٙٗسو معقػػل بػػغ ضػػخار ، وىػػػ فػػي ديػانػػو صػػػرجػػد ، قائمػػو الذػػّساخ ، واسػػ(  ٔ)

، واألمػػػالي الذػػػجخية ٛٗ، والسختجػػػل صػػػػٕٛٛ/ٔوالسقترػػػج فػػػي شػػػخح التكسمػػػة 
، وتػضػػػػيح السقاصػػػػج ٚ/ٕ، والبحػػػػخ السحػػػػيط  ٙٚ/ٜ، وابػػػػغ يعػػػػير  ٕ٘ٓ/ٕ

،  ٖ/ٕؿ ، ومجسػػع األمثػػاٖٕٛ/ٕ، وشػػخح الذػػافية لمخضػػي  ٔٚٗٔ/ٖلمسػػخادي 
 . ٓٛٔ/ٕوالخدانة 

) ُسَخب ( ، فأف ألفو وقع ليًشػا ، فجّؿ عمػى أنػّػو الـ الفعػل ؛ ألفَّ  والذاىج قػلو : 
 األلف السبجلة مغ التشػيغ ال تقع رويػػِّػا .

 . ٛٗ(  انطخ  السختجل البغ الخذاب صػ ٕ)
السخاد بو أبػ عمّي الفارسي ، والكتاب ىػ التكسمة ، وىػحا ديػجف الجخجػاني فػي (  ٖ)

 شخح التكسمة .
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يقػؿ : إف  (ٔ)التشػيغ ُحِحَؼ َحْحفػًا ، وكف األلف الـ الفعل ... وأبػ عثساف
األلف بجؿ مغ التشػيغ في كل حاؿ  ، كسا يكػف في قػلظ : رأيت زيًجا ... 

ػا  اإلبجاؿ بحاؿ الشرب في الرحيح ؛ وحجة أبي عثساف أنػَّػا ر  أيشاىع َخرُّ
 ألنػَّو يفزي إلى األلف الحي ىػ أخفُّ الحخوؼ ، وقرجوا باإلبجاؿ أف 
ال يدقط التشػيغ الحي ىػ َعَمُع التسكغ رأًسا ، ولع ُيْبجلػا في الخفع والجّخ لثقل 

ظ غيخ الػاو والياء، وحرػؿ المبذ في قػلظ : ِبَدْيِجي ، كسا ذكخنا ، وذل
مػجػد ىشا ؛ ألف ما قبل التشػيغ في ) َعًرا ( مفتػٌح في كّل حاؿ  ، فأبجالو 

ه ألًفػا ال يجمب ثقاًل ، وال يػرث لْبدػًػا ... ومحى ب أبي عثساف ال يسكغ ردُّ
، ويؤكجه أف غخضيع في إبجاؿ األلف مغ التشػيغ أف ال يدوؿ َعَمع التسكغ أيًزا

 .(ٕ)(عمى ذلظ كاف الػاجب أف ُيْبجؿ مشو مغ الكمسة رأًسا ، فأذا قجروا 

ىحا كالمو ، وأقػؿ : إف ما ذىب إليو السازني مغ أف ألف السقرػر 
السشػف عشج الػقف مبجلة مغ التشػيغ في األحػاؿ الثالثة كالـ شيٌِّب ألفَّ 
الغخض مغ إبجاؿ األلف مغ التشػيغ كسا قاؿ الجخجاني السحافطة عمى 

لتسكغ ، فأذا قجروا أف يبجلػا مشو ولع يححفػه كاف التشػيغ الحي ىػ َعَمع ا
 أولى ، إالَّ أنػَّػو ُيزعف ىحا الخأي وقػع األلف رويػِّػا في قػؿ الذاعخ :

 (3)صادف شاّدا وحديّثا ما اغتًى  وزُبٖ ضيٕف طَسَقَ احليٖ ضُسَى  

حيث وقع ألف ) ُسخب ( َرِويػػِّا ، فمػ كاف مبجاًل مغ التشػيغ كسا ذىب 
إليو السازني لسا جاز وُقػُعو َرويػػِّػا ؛ َرويػِّا ؛ ألف األلف السبجلة مغ التشػيغ 

                                           
 . ٚٚ/ٜ، وابغ يعير  ٙٓٗ/ٕ، والسستع ٜٗفي السختجل صػ (  انطخ رأيؤ)
 . ٕٛٛ – ٕٙٛ/ٔ(  السقترج في شخح التكسمة ٕ)
 البيت سبق تخخيجػو .(  ٖ)
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ال تقع رويػػِّا في المغة الذائعة ، كسا أنػػَّيا ُتساُؿ في حاؿ الشرب كسا في 
، وكمالة ألف التشػيغ  (ٔ)«ۉ ې ې ې ې »قػلو تعالى : 

 .(ٕ)قميمة 

ػيغ زائٌج لسعشى ، فأبقاؤه أولى وُيْزِعُف محىب الكدائي ومغ معو أف التش
مغ إبقاء حخؼ  أصمّي كسا في قاض  وداع  ونحػىسا ، ومسا يؤكج ىحا أنيع 

ة ، فححف ، ػا األلف األصمية وأبقػا التشػيغإذا وصمػا قالػا : ىحه َعًرا ُمْعَػجَّ
فكحلظ يجب في الػقف أف يكػف السححوؼ األلف األصمية ، ويكػف الثابت 

 .(ٖ)شػيغما ىػ عػض مغ الت

فالخاجح عشجي في ىحه السدألة ىػ ما ذىب إليو سيبػيو ومغ تبعو مغ 
أّف ألف السقرػر السشػف في الػقف في حاؿ الشرب ىي األلف السبجلة 
مغ التشػيغ، واألصمية مححوفة ، وأما في َحاَلَتْي الخفع والجّخ فبالقياس 

لة مغ عمى الرحيح تكػف األلف ىي األصمية ، والسححوفة ىي السبج
، وألنو محىب (ٗ)التشػيغ ، وىػ محىب معطع الشحػييغ كسا ذكخ السخادي

وسط كسا أشار إلى ذلظ ابغ الخذاب حيث قاؿ بعج أف عخض محىب 
وذىب سيبػيو وبقية الشحػييغ إلى محىب وسط  بيغ  )السازني والكدائي : 

ىحيغ السحىبيغ وىػ أف األلف في ىحا االسع في حاؿ الػقف في الخفع 
لجّخ ىي األصمية ، وفي الشرب ىي السبجلة مغ التشػيغ ، واألصمية وا

                                           
 ( مغ سػرة البقخة . ٕ٘ٔ(  مغ اآلية ) ٔ)
 . ٛٗ، والسختجل صػ  ٕٗٛ/ٕ(  انطخ شخح الذافية لمخضي ٕ)
 . ٚٓٗ/ٕانطخ السستع (  ٖ)
 . ٔٚٗٔ/ٖصج لمسخادي (  انطخ تػضيح السقاٗ)



 
 (جمًعاىودراسةقتصدىللجرجانيى)المازنيىفيىالمآراءى

090 

مححوفة لمقاء ىحه السبجلة مغ التشػيغ ، والحي دعاىع إلى ىحا أنيع قاسػا 
 .(ٔ)(السعتل ىشا عمى الرحيح فأجخوه مجخاه 

 وهللا أعمع

                                           
 . ٓ٘ -ٜٗ(  السختجل صػ ٔ)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

092 

 اسى اجلًـــــغ
ىحه ورد عغ العخب بعُس األلفاظ تجؿ عمى الجسع وليدت جسًعا ، ومغ 

األلفاظ نػٌع أشمق عميو عمساء الشحػ والترخيف مرصمح اسع الجسع ، 
فػه بأنػػَّو : ما دؿَّ عمى أكثخ مغ اثشيغ ،ولع ُيَفّخؽ بيشو وبيغ واحجه  وَعخَّ
بالتاء أو الياء ، ولع يكغ عمى وزف خاّص  بالجسع وال غالب  فيو ، نحػ : 

 .(ٔ)َقْػـ ورىط وَرْكب وصحب 

إذا أردَت أف تعخؼ ما يكػف اسًسا لمجسع ، فيػ  ):  يقػؿ ابغ الدخَّاج
خ فيو   .(ٕ)(الحي ليذ لو باٌب ُيَكدَّ

وكنسا ُيْعَخُؼ ىحا  )أمَّا الخضي ففي سياؽ حجيثو عغ اسع الجسع قاؿ : 
الشػع بأف ال يقع ذو التاء مشو عمى الػاحج ، وال يكػف مغ أبشية الجسع 

 .(ٖ)( السحكػرة ، وال ُيفيج إالَّ معشى الجسع

وحكسو أنػػَّو ُيَعامل في المفع معاممة السفخد ، َفُيَرغَُّخ وُيْشَدب إليو عمى 
ْكُب َصػِحْبػُتػو .  لفطو ، ويعػد عميو الزسيخ محكًخا نحػ : ىحا ُرَكْيٌب ، والخَّ

فالفخؽ بيغ الجسع واسع الجسع مغ جية المفع فحدب ، إذ الجسع ال 
، ويؤنث ضسيخه ، أمَّا اسع الجسع فمفطو ُيَعاَمُل ُيَرغَّخ ، وكنسا ُيَرغَّػخ مفخده 

معاممة السفخد ، فُيَرغَّخ عمى لفطو ، ويعػُد عميو ضسيخ الػاحج السحكخ 

                                           
 . ٗٛٔ/ٕ، واليسع ٗٗ، وابغ الشاضع عمى األلفية صػ٘٘ٔ/ٗانطخ األشسػني (  ٔ)
 . ٖٓٗ/ٕ(  األصػؿ ٕ)
 . ٕٗٓ/ٕ(  شخح الذافية ٖ)
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 .(ٔ)غالًبا

 ويشقدع اسع الجسع قدسيػغ :

، فيحه (ٕ)وذود : ما ليذ لو مفخد مغ لفطو نحػ : قـػ ورىط وأىل األٔل
 . كميا أسساء جسػع وليذ ليا مفخد مغ لفطيا

 : يخ إلى مفخده ، ولو أوزاف ، مشيا: ما كاف لو مغ لفطو ما يذ ٔانثاَٙ
 (ٖ)) َفَعل( نحػ: خاِدـ وَخَجـ ، وضاِئغ َوَضَأْف، وماِعٌد وَمَعد ، وَأِديع -ٔ

 وَأَدـ .

 نحػ : َضِخَباف وَضِخب . -بكدخ العيغ –) َفِعل (   -ٕ

 ) َفُعل ( نحػ : َعْبج وَعُبج ، وَسُسَخة وَسُسخ .  -ٖ

 ْعَمِة ( نحػ : َصاِحب وُصْحَبة ، وفاره َوُفْخَىة ، وِضْئخ  َوُضْؤَرة .) فُ   -ٗ

 ) فاِعل ( نحػ : َبَقخ وَباقخ ، وَجػَسل وجامل .  -٘

 ) مفعػالء ( نحػ : شيخ وَمْذُيػخاء ، وَعْيخ وَمْعُيَػَراء .  -ٙ

فيحه األوزاف لع تأِت عمى أوزاف الجسػع ، وليا مفخد مغ لفطيا َيُجؿ 
 .(ٗ) ظ اصصمح العمساء عمى تدسيتيا بػػ ) اسع الجسع (عمييا، ولحل

                                           
 . ٖ٘ٔ(  انطخ التبياف في ترخيف األسساء د/ أحسج حدغ كحيل صػٔ)
ْود : القصيع مغ اإلبل بيغٕ)  الثالث إلى العذخ . (  الحَّ
 (  األديػػع : الجمػج السجبػغ .ٖ)
، ٖٕٓ/ٕ، وشػػخح الذػػافية  ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ُٖيشطػػخ فػػي ىػػحه األوزاف : الكتػػاب (  ٗ)

 . ٚٚ/٘، وشخح السفرل البغ يعير  ٕٕٓ، ٜٕٔ/ٔوارتذاؼ الزػػػػػػػػػخب 
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وقج يأتي اسع الجسع عمى وزف مغ أوزاف الجسع ، فحلظ نحػ : ماعد 
وَمِعيد، وقاشغ وَقِصيغ ، َوِضْخس  وَضِخيذ ، وَكْمب وَكِميب ، أي عمى 
)َفِعيل( ، وىػ وزف خاص بالجسع نحػ : حسار وَحِسيخ ، فسا الحي ُيػَسيػِّػده 

 عغ الجسع ؟ -شئح  حي -

واحٌج  لػ كاف جسًعا لو )ويجيب الدييمي عمى ىحا بأف ما كاف ىحا شأنو 
مغ لفطو لَجَخب عمى قياس  واحج  كدائخ الجسػع ، وىحا َيْخَتمف واحجه ، 
َفَحِجيٌج واحجه )َحاجّّ ( وعبيج واحجه ) َعْبج ( وبقيخ واحجه ) بقخة ( ، وَمِعيد 

 . ((ٔ)ذلظواحجه ) ماِعْد ( إلى غيخ 

 ىحا ىػ محىب سيبػيو وجسيػر الشحػييغ .
، لجسػع التي ليا آحاٌد مغ تخكيبياوذىب األخفر إلى أف جسيع أسساء ا

، مخالًفا بحلظ محىب (ٕ)جسػع تكديخ  -الخ  -كجامل وباقخ، وَرْكب وذود 
 ، والجسيػر .(ٖ)سيبػيو

سع جسع  مغ لفطو سػاء أكاف ا وذىب الفخاء إلى أف ُكلَّ ما لو واحجٌ 
 .(ٗ)(: باقخ وَرْكب، أـ اسع جشذ َكَتْسخ وُروـ  ، فيػ جسٌع نحػ

ومغ خالؿ ما جاء في السقترج نجج أف السازني قج اختار محىب 
 الجسيػر ، ولششطخ رأيو :

                                           
 . ٔٚٔ/ٔ(  الخوض األنف لمدييمي ٔ)
 . ٖٚٙ/ٖ(  انطخ شخح الكافية لمخضي ٕ)
 . ٕ٘ٙ/ٖانطخ الكتاب (  ٖ)
 . ٖٚٙ/ٖ(  انطخ شخح الكافية لمخضي ٗ)
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  زأ٘ انـًـاشَــــٙ
باب ما يقع مغ أبشية األسساء السفخدة عمى الجسع  )جاء في السقترج : 

ػو مغ لفع واحج ، وذلظ قػليع : راكٌب ورْكٌب ، وراجٌل كقـػ وذود ، إالَّ أنػَّ 
ْكُب بتكديخ راكب، َيُجؿُّ عمى ذلظ قػليع في تحقيخه : ُرَكْيب  وَرْجٌل، فميذ الخَّ

 وُرَجْيل ، وال يقػلػف : ُرَوْيػػػِكُبػف ، أال تخب أف أ با زيج أنذج : 
 (1)أُنــَــــاٍع بٔأَضِوَدا  إىل أَيِى ناٍز مو   وَأَيِوَ زُكَيِْب واضعوى زحاهلـم  

 : عغ األصسعي (ٕ)وأنذج أبػ عثساف
 .(4)((3)أخػى زُكيِبــّا أو زُجَياِّل عَادّٔيا     بَهَيِتــُـٌ بٔعُضِبَــٕة مو مَاهٔـيا    

                                           
(  البيت مػغ الصػيػل ، لعبػج القػيذ بػغ خفػاؼ ، شػاعخ جػاىمي ، ومػجػػد فػي : ٔ)

، وحػاشػي ابػغ بػخي ٚٚ/٘، وشخح السفرل البػغ يعػير ٗٔٔنػادر أبي زيج صػ
 . ٖٙ٘صػ

نػػَّو اسع جسع وليذ : قػلو ) ُرَكْيب ( حيث صغخه عمى لفطو فجؿ عمى أ والذاىج 
 جسع تكديخ .

 . ٚٚ/٘، وابغ يعير ٔٓٔ/ٕ(  انطخ رأيو في السشرف ٕ)
ة بػػغ الجػػالح بػػغ الحػػخير ، ومػجػػػد فػػي : ديػانػػو صػػػٖ) ، ٖٛ(  رجػػد قائمػػو ُأَحْيَحػػ

، وشػخح الجسػل البػغ ٔٓٔ/ٕ، والسشرػف ٜٛ/ٕ، واالقتزػاب ٛٗ/٘ٔواألغاني 
والبيػاف فػي غخيػب إعػخاب  ، ٕٕٓ/ٕ، وشخح الذافية لمخضي  ٖٗ٘/ٕعرفػر 

 ، والمداف ) رجل ( .ٖٛٛ/ٔالقخآف 
والذاىج فيو قػلو ) ُرَكْيًبا أو ُرَجْياًل ( حيث صغخ َرْكَبا ورجاًل عمى لفطييسػا فػجؿ  

عمػػػى أنيسػػػا اسػػػسا جسػػػع وليدػػػا جسػػػع تكدػػػيخ ، ألنيسػػػا لػػػػ كانػػػا كػػػحلظ لقيػػػل : 
 ُرَوْيكبػف وُرَوْجيمػف .

 . ٖٖٜ/ٕ (  السقترج في شخح التكسمة ٗ)
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مغ خالؿ ىحا الشّز يتبيَّغ أف السازني قج اختار محىب سيبػيو 
 والجسيػر ، حيث أنذج قػؿ الذاعخ :

 ّبا أو زُجَياِّل عَادياأخػى زُكَيِ

بترغيخ ) َرْكب ( عمى ُرَكْيب ، وَرْجل عمى ُرَجْيل ، أي ترغيخىسا عمى 
خا عمى لفطييسا ، وألشار  لفطيسا ، فمػ كاف ىحاف المفطاف َجْسَعيغ لسا ُصغِّ
السازني إلى ذلظ ، وقج استجؿ سيبػيو عمى أفَّ نحػ ىحه األسساء أسساء 

ا ، ومجيء الترغيخ عمى لفطيا ، وأنيا عمى جسػع  وليدت جسًعا بتحكيخى
قاؿ في سياؽ حجيثو عغ ذود وركب  وزف ليذ مغ أوزاف الجسػع ،

خ عمييسا َجَسٌل وال َبَقخٌة ،  وصحب : < ومثل ذلظ الجامل والباقخ لع ُيَكدَّ
خ عميو شيٌء ، فبيحا  والجليل عميو التحكيخ والتحقيخ، وأف فاعاًل ال ُيَكدَّ

 .(ٔ)ىحه األشياء ، وىحا الشَّػْحُػ في كالميع كثيخ >اْسُتِجؿَّ عمى 

كسا زاد ابغ عرفػر األمخ وضػًحا حيث ذكخ الخالؼ الػارد في ىحه 
السدألة ، واختار محىب سيبػيو مدتجالِّ عمى ذلظ بسا رواه السازني ، وذلظ 

وأما )َفْعل ( في جسع فاعل نحػ : شائخ وَشْيخ ، وراكب وَرْكب  )قػلو : 
الشحػيػف فيو ، فسشيع مغ جعمو جسع تكديخ وىػ األخفر ومغ فاختمف 

ذىب إلى محىبو ، ومشيع مغ جعمو اسع جسع  ، وىػ محىب سيبػيو ، وىػ 
 الرحيح ، بجليل قػلو :

 (2)(أخػى زُكَيِبـّــا أو زُجَيِّوا عاديا     بَهَيِتــُـٌُ بعُضِبَٕة مو ماهيـا    

                                           
 . ٕ٘ٙ/ٖالكتاب (  ٔ)
 ، والبيت سبق تخخيجػو .ٖٗ٘/ٕشخح الجسل البغ عرفػر (  ٕ)
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الجسع وبيغ  خَّح بأف الفخؽ بيغوكلى الخأي نفدو ذىب الخضي ، حيث َص 
اسع الجسع إنػَّسػا ىػ في المفع ؛ ألفَّ لفع اسع الجسع مفخد، بخالؼ لفع 
الجسع ، والجليل عمى ذلظ جػاز تحكيخ ضسيخه ، وأيًزا ترغيخه عمى 

وساؽ الخضي البيت الدابق الحي رواه السازني ، وىحا الخأي ىػ  (ٔ)لفطو
ٌة تأتي عمييا ، وىحه أرجحو وأميل إليو ، ألفَّ اما  لجسػع ليا أوزاٌف خاصَّ

األسساء لع تأِت عمى أوزاف الجسػع، وكف أتى شيء مشيا عمى وزف خاص 
بالجسع ، فال ُيَعجُّ جسًعا أيًزا كسا قاؿ الدييمي ؛ ألفَّ مفخده ال يكػف عمى 
وزف واحج، كسا سبق في صجر السدألة ، أمَّا الجسع فأف مفخده يكػف عمى 

نحػ : َعَمع وأعالـ، وَقَمع وأقالـ وَصَشع وأصشاـ .. الخ ، كسا أف وزف واحج 
ورود ىحه األسساء عغ العخب مرغخة عمى لفطيا كسا روب السازني وعػد 

 وليدت جسػًعا ، الزسيخ عمييا محكًخا يجؿ عمى َأنػَّيا أسساء جسػع ،

  وهللا أعمع       

                                           
 . ٕٕٓ/ٕ(  انطخ شخح الذافية ٔ)
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ا
ً
 شٚادج ادلٛـى حشـــٕ

عة في قػليع : ) أماٌف وتدييٌل ( ، ومغ ىحه حخوؼ الديادة ىي السجسػ 
 الحخوؼ )السيع( ، ولديادتيا شخو/ ىي : 

 أف تكػف مترجرًة .  -ٔ

 أف يكػف بعجىا ثالثة أحخؼ أصػؿ فقط . -ٕ

 .(ٔ)أاّل تمـد في االشتقاؽ  -ٖ

وشبيػىا في الديادة باليسدة ، يقػؿ ابغ يعير : < أمخ السيع في 
ؿ بشات الثالثة ، الديادة كأمخ اليسدة ، مػض ع زيادتيا أف تقع في أوَّ

والجامع بيشيسا أف اليسدة مغ أوؿ مخارج الحمق ِمػسَّػا يمي الرجر ، والسيع 
مغ الذفتيغ وىػ أوؿ السخارج مغ اآلخخ ، َفُجِعَمت زيادتيسا أواًل ليتشاسب 

 .(ٕ)مخخجاىسا ومػضع زيادتيسا >

اسع السفعػؿ مغ الثالثي نحػ :  والسيع ال تداد إالَّ في األسساء ، فتداد في
مزخوب ، وفي اسع الدماف نحػ : َمْػِعج ، وفي اسع السكاف نحػ : َمْعِخض 

نحػ : ُمْكِخـ ، والحي يجؿ عمى زيادتيا في ، وفي اسع الفاعل مغ الخباعي 
جسيع ما سبق االشتقاؽ ؛ ألفَّ : مزخب مغ الزخب ، ومػعج مغ الػعج، 

 غ الكـخ .ومعِخض مغ العخض ، ومكِخـ م
أواًل وبعجىا ثالثة أحخؼ  -يعشي السيع -فأذا وقعت )يقػؿ الجاربخدي : 

أصػؿ ُحِكَع بديادتيا ، وقج زيجت زيادًة مصخدًة في اسع الفاعل واسع 
                                           

 . ٖٔٙ/ٕانطخ الترخيح بسزسػف التػضيح (  ٔ)
 . ٓ٘ٔ(  شخح السمػكي صػ ٕ)
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السفعػؿ وفي السرجر واسع الدماف والسكاف واآللة ، ُعِخؼ ذلظ 
 .(ٔ)(باالشتقاؽ

ًػا أو آخًخا ، فيي أصمية فأف لع تقع السيع في أوؿ الكمسة بأف وقعت حذ
، إالَّ فيسا ُأْبيع أو ُأشكل ، فأف َدؿَّ دليل عمى الديادة فيي زائجة ، وكال فيي 
أصمية ، ألف مػضع زيادتيا كسا أسمفشا أف تكػف مترجرة ، وىحا ما أكَّجه 

وال تداُد السيُع حذًػا وال آخًخا إالَّ عمى نجرة وقمة ،  )ابغ يعير حيث قاؿ : 
بظ شيٌء مغ ذلظ فال تقس بديادتيا إالَّ بثبت  مغ االشتقاؽ لقمة  فأذا مخَّ 

 .(ٕ)(ما جاء مغ ذلظ فيسا وضح أمخه 

ومغ األلفاظ السذكمة الػاردة عغ العخب لفع ) ُدالِمز( ، وىحا المفع قج 
اختمف العمساء في ميسو ، ىل ىي أصمية أـ زائجة ؟ وجاء خالفيع عمى 

 الشحػ التالي:

ميل إلى أف السيع في ) ُداَلمز ( زائجة وليدت أصمية ، أواًل: ذىب الخ
فػزنيا عشجه )ُفَعامل ( ، والجليل عمى ذلظ االشتقاؽ ، فأف العخب قج قالػا : 

ودليٌز، فدقػ/ السيع مغ ) دليز ودالص( دليٌل عمى  (ٖ)ِدْرٌع ِداَلٌص 
 .(ٗ)زيادتيا في ُدالِمز

ز( أصمية وليدت زائجة؛ ثانيًا : ذىب السازني إلى أف السيع في ) دالم

                                           
 . ٕٛٓ/ٕ، وانطخ الكشاش ٜٕ/ٔشخح الجاربخدي عمى الذافية (  ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٜ(  شخح السفرل ٕ)
 درع دالٌص : أي َبخَّاؽ وكحلظ ُدالمز .(  ٖ)
، وشخح السمػكي صػ ٖ٘ٔ/ٜ، وابغ يعير ٖٕٙٔ/ٕ(  انطخ السقترج لمجخجاني ٗ)

ٔٙٔ . 
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ألف دالمز مغ الخباعي ) َدْلػَسَز( وليدت مغ الثالثي ، ودالمز بسعشى 
دليز ، وليذ ىحا مذتق مغ َذاَؾ ، كسا أف ) آلَّ اًل ( مشدػٌب إلى معشى 

ا مشو ، وكسا أفَّ ِسَبْصًخا معشاه ِبط ، وليذ مشو المؤلؤ وليذ مذتقِّ ، (ٔ): الدَّ
قاؿ الجخجاني : <وأمَّا زيادة السيع  خالؿ السقترج:ولششطخ رأي السازني مغ 

، فسغ ذلظ قػليع: ِدْرٌع ُداَلِمٌز ، وزنو ُفَعاِمل ...  حذًػا فال يكػف إالَّ بثبت 

: يجػز أف يكػف السيع أصاًل ويكػف ُداَلِمز ُفَعاِلاًل ،  وقاؿ أبػ عثساف
و ، كسا فيػافق دليًرا في السعشى وفي بعس حخوفو ، وال يكػف مغ تخكيب

أفَّ ِسَبْصًخا أو ِدَمْثًخا في معشى َسِبط  وَدِمث  ، وفييسا حخوؼ ىحيغ ، وليدا 
مذتقيغ مغ تخكيب : َدِمث  وَسِبط  ، بل ِسَبْصٌخ ُرباعيّّ مثل ِحَبْجخ  ، وَسِبٌط 

<  .(ٕ)ثالثيّّ

 ىحا كالمو ، وأقػؿ :

ؿ إف مػشغ زيادة السيع أف تقع في صجر الكمسة ويرحبيا ثالثة أصػ
فقط ، وما عجا ذلظ فأنو يشبغي الحكع بأصالتيا، إالَّ ما ُأشكل وُأبيع نحػ 
)ُداَلِمز( وكسا يفيع مغ الشز الدابق فأف الشحػييغ فيو عمى قػليغ ، 

شتقاؽ ، حيث ذىب الخميل إلى زيادة السيع ، مدتجاًل عمى ذلظ باال
مز مغ تمسيحه سيبػيو، وذىب السازني إلى أصالة السيع ، وأف دالوتبعي

ا مغ الثالثي .  الخباعي ، وليذ مذتقِّ

فأما السيع فأذا جاءت ليدت في أوؿ الكالـ فأنيا ال  )يقػؿ سيبػيو : 
                                           

 . ٔ٘ٔ/ٔ(  السخاجع الدابقة ، وانطخ السشرف ٔ)
، وقػػارف بسػػا فػػي السشرػػف  ٖٕٚٔ -ٕٕٙٔ/ٕالسقترػػج فػػي شػػخح التكسمػػة (  ٕ)

ٔ/ٔ٘ٔ . 
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ُتداد إالَّ بثبت  لقمتيا وىي غيخ أولى زائجة ، وأمَّا ما ىي ثبٌت فيو َفُجالمز؛ 
 .(ٔ)(ألنػػػَّػو مغ التجليز 

ييغ ، مشيع ابغ وقج اختار محىب الخميل ورجحو جساعة مغ الشحػ 
، فقج عخض ابغ (٘)، وأبػ َحيَّاف(ٗ)، وابغ يعير(ٖ)، وابغ عرفػر(ٕ)جشي

ومحىب الخميل في ىحا أكذف  )جشي لمسحىبيغ وأدلتيسا ثع َعمَّق قائاًل : 
 .(ٙ)(وأوجو مغ محىب أبي عثساف 

كسا َعَخض ابغ يعير لمسحىبيغ ، واختار محىب الخميل ، وَعقَّب عمى 
ومعشى ىحا الكالـ أنػػَّو إذا ُوِجج لفع ثالثي بسعشى  )قػلو : محىب السازني ب

لفع رباعّي ، وليذ بيغ لفطييسا إالَّ زيادة حخؼ ، فميذ أحجىسا مغ اآلخخ 
يقيًشػا ، نحػ سبط وسبصخ ، ودِمٌث وِدمثخ ، أال تخب أف الخاء ليدت مغ 

كاف  حخوؼ الديادة ، فجاز أف تكػف فيسا ُأْبيع أمخه كحلظ ، وىحا وكفْ 
 .(ٚ)(محتساًل إالَّ أنػػَّو احتساٌؿ مخجػٌح لقمتو وكثخة االشتقاؽ وتذعبو

والخاجُح عشجي ىػ محىب الخميل ومغ تبعو ؛ ألف سقػ/ السيع في بعس 
تراريف الكمسة دليٌل عمى زيادتيا ؛ ألف األصمي ال يدقط في أيِّ ترخيف 

                                           
 . ٕٖ٘/ٗالكتاب (  ٔ)
 . ٕ٘ٔ/ٔ(  انطخ السشرف ٕ)
 . ٕٓٗ -ٜٖٕ/ٔ(  انطخ السستع ٖ)
 . ٖ٘ٔ/ٜ، وشخح السفرل ٓ٘ٔ(  انطخ السمػكي صػٗ)
 . ٜٚ/ٔ(  انطخ االرتذاؼ ٘)
 . ٕ٘ٔ/ٔ(  السشرف ٙ)
 . ٖ٘ٔ/ٜ(  شخح السفرل البغ يعير ٚ)
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ف كاف سائًغا مقبػاًل مغ لمكمسة ، أمَّا ما ذىب إليو َشْيُخشا السازني فأنو وك
جية قمة زيادة السيع حذًػا إالَّ أف فيو ُغسػًضا كسا ذكخ ابغ جشي ، ومحىب 

 .(ٔ)الخميل أوضح وأوجو ، كسا ذكخ صاحب السقترج

 وهللا أعمع    

                                           
 . ٖٕٚٔ/ ٕ(  انطخ السقترج في شخح التكسمة ٔ)
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 انٕأ يف )حٕٛاٌ( أصم أو يُقهثح ػٍ ٚاء
إبجاؿ الػاو مغ غيخىا إما مقيذ مصخد، وكما غيخ مقيذ ، فالسقيذ 

جاليا مغ ثالثة أحخؼ ىي : األلف والياء واليسدة ، نحػ : ُضَػْيِخب ، إب
وُمػِقغ ، وُمػميغ ، فاألولى ترغيخ ضارب ، والثانية أصميا ُمْيِقػغ ، 

 والثالثة أصميا ُمْؤمغ .

 فتبجؿ قياًسا مغ الياء إذا سكشت وانزع ما قبميا نحػ : ُمػسخ وُمػِقغ .

قياس فقج ورد في بعس األعالـ نحػ:  وأمَّا إبجاليا مغ الياء عمى غيخ
َحْيَػة ، فأف أصمو ) َحػيَّػة (، لكشيع قمبػا الياء الثانية واًوا شحوًذا ؛ ألنػػػَّػو 

 .(ٔ)ليذ في كالميع ما عيشو ياء والمو واو

مختمفػف في أصل ىحه ومغ ذلظ أيًزا ) َحَيػاف ( غيخ أف الشحػييغ 
 الكمسة عمى محىبيغ :

يل وسيبػيو إلى أف الػاو في )حيػاف( مشقمبة عغ : ذىب الخم األٔل
)ياء( كخاىة اجتساع السثميغ ، وكذا كانػا قج عجلػا عغ الياء إلى ما ىػ 
أثقل مشيا وىػ الػاو ، فأفَّ ذلظ حتى يختمف الحخفاف فتخف الكمسة ، ويؤيج 
ذلظ أنيع لع يذتقػا مغ ىحا المفع فعاًل ، فقج أشار سيبػيو إلى أنػَّػو ليذ 

ي الكالـ مثل )َحَيْػُت ( ِمػسَّػا عيشو ياء والمو واو ، وعمل ذلظ بأنيع كخىػا ف
 .(ٕ)مجيء الػاو ساكشة وقبميا الياء 

وأما قػليع : حيػاف ، فأنيع كخىػا أف تكػف  )وقاؿ في ) حيػاف ( : 

                                           
 . ٖٕٙف صػ انطخ شخح السمػكي في الترخي(  ٔ)
 . ٕٗٙ -ٖٕٙ، وشخح السمػكي صػٜٜٖ/ٗانطخ الكتاب (  ٕ)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

222 

الياء األولى ساكشة ، ولع يكػنػا ليمدمػىا الحخكة ىيشا واألخخب غيخ معتمة 
فأبجلػا الػاو ليختمف الحخفاف ، كسا أبجلػىا في )َرَحِػّب ( ،  مغ مػضعيا ،

 .(ٔ)(عمى األصل  حيث كخىػا الياءات ، فرارت األولى

: ذىب السازني إلى أف الػاو في )حيػاف ( أصٌل ، إذ ال مػجب  انثاَٙ
، فاظ السيت يفيع فيًطا َوَفْػًضا النقالبيا عغ شيء ، وكنػَّسػا ىحا مثل قػليع :

ما أشار إليو الجخجاني في السقترج، ولششطخ رأي السازني مغ خالؿ وىحا 
 السقترج :

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ
وذىب أبػ عثساف إلى أف الحيػاف مرجُر  )ورد في السقترج ما نرو : 

ِفْعل  لع ُيدتعسل ، فكسا قالػا : فاضت نفدو فيًطا وفػًضا ، فكأفَّ فػًضا مرجر 
) حيػاف ( مرجر فعل غيخ كحلظ يكػف  فاظ َيُفػُظ وكف لع ُيْدتعسل ،

 .(ٕ)(( لع يخخج إلى االستعساؿ )َحِييتُ 

ىحا َنزُّ كالمو ، ومشو يتبيَّغ أف السازنّي ذىب إلى أف الػاو في 
)حيػاف( أصٌل وليدت مشقمبة عغ ياء كسا ذىب الخميل ، وكنسا ىي مرجر 

 فعل ُيدتعسل .

اؿ أبػ عثساف : الػاو في وقج أيَّج ىحا القػؿ ابغ يعير حيث قاؿ : < وق
مشقمبة، وكف لع ُيدتعسل مشو فعل، وقاسو عمى فاظ السيت )حيػاف( أصل غيخ 

                                           
 . ٜٓٗ/ٗ(  الكتاب ٔ)
، ٕٗٛ/ٕ، وانطػػخ السشرػػف ٖٚٗٔ،  ٖٙٗٔ/ٕالسقترػػج فػػي شػػخح التكسمػػة (  ٕ)

ٕٛ٘ . 
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 .ٔ()فيًطا وفػًضا... وىػ قػؿ سجيٌج > 

أمَّا قػؿ الخميل فقج رجَّحو وقاؿ بو جساعة مغ العمساء ، مشيع 
عمّي  ، فأبػ(٘)، وابغ عرفػر(ٗ)، وابغ جشي(ٖ)، والجخجاني(ٕ)الفارسي

ارسي قج ألسح إلى أنػػَّو لع يخد عغ العخب ما عيشو ياء والالـ واو في الف
وأما ) َحْيَػة ( لالسع العمع ، و)حيػاف(  )اسع وال فعل ، ثع أْرَدؼ قائاًل: 

 .(ٙ)(وقج جاء عكذ ىحا كثيًخا -يعشي مغ الياء  -فالػاو فيو بجؿ 

ياء شحوًذا أمَّا عبج القاىخ الجخجاني ففي معخض حجيثو عغ قمب الػاو 
وكحا ) الحيػاف ( األصل : الَحَيَياف ، وأبجؿ الياء واًوا كسا قالػا في  )قاؿ: 

جبيُت الخخاج : جباوًة ، وأصحابشا يقػلػف في ىحا الشحػ : إنو بجؿ عمى 
غيخ قياس ، ويعشػف أنػػَّو ال يصخد ... ثع إفَّ في قمب الياء واًوا أمًخا ال 

جوا أف يكػف ىحا َفَعالف بتحخيظ العيغ يكػف في جباوة ، وذلظ أنيع قر
نحػ : َحَيَياف عمى وزف الصََّػَفاف والشََّدَواف ، فمع يسكغ اإلدغاـ ، واستثقل 
اجتساع ياءيغ متحخكتيغ فأبجؿ مغ أحجىسا الػاو ليختمف المفع فيكتدي 

 .(ٚ)(بعزيع الخفة واألنذ في الحوؽ 

                                           
 . ٕٗٙ(  شخح السمػكي صػٔ)
 . ٜ(  انطخ السدائل الحمبيات صػٕ)
 . ٖٙٗٔ/ٕ(  انطخ السقترج في شخح التكسمة ٖ)
 . ٕ٘ٛ/ٕنطخ السشرف (  اٗ)
 . ٜٙ٘/ٕ(  انطخ السستع ٘)
 . ٜ(  السدائل الحمبيات صػٙ)
 . ٖٙٗٔ/ٕالسقترج في شخح التكسمة (  ٚ)
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فأما أف يكػف العيغ  )وىحا َعْيغ ما ذىب إليو ابغ عرفػر حيث قاؿ : 
ياء والالـ واًوا نحػ ) َحَيْػُت ( فال ُيحفع في كالميع في اسع وال فعل ، فأما 
)الَحَيػاف وَحْيَػة ( فذاذاف ، واألصل فييسا : ) َحَيَياف ( و) َحيَّػة ( ، فأبجلػا 

 .(ٔ)(مغ إحجب الياءيغ واًوا 

ه أنػػَّو قج ثبت وىحا ما أرجحو وأميل إليو ، أمَّا ما ذىب إليو الساز  ني فيخدُّ
إبجاليع الياء واًوا كسا في ) َحػيَّػة وحيػاف ( وكف كاف شاذِّا ، ولع يثبت مغ 

الحياة ، ومعشى  كالميع ما عيشو ياء والمو واو ، وأيًزا فأف )الحيػاف( مغ
الحياة مػجػد في )الحيا( بسعشى السصخ ، فأف هللا ُيحيي بو األرض والشبات ، 

، وقج قالػا في تثشيتو : َحَيَياف (ٕ)«ڭ ڭ ڭ ۇ» ى :قاؿ تعال كسا
، فثبت أف الػاو في )حيػاف( بجؿ مغ ياء ، وبصل ما ذىب (ٖ)بالياء ال غيخ
 إليو السازني .

القػؿ  )ولشختع بسا ذكخه ابغ جشي ، حيث قاؿ بعج أف ذكخ السحىبيغ : 
و لع يذتق في ىحا ما قالو الخميل ، وتذبيو أبي عثساف )الحيػاف( في أنػػَّ 
( ليذ بسدتقيع ، )َوْفِيَع وَفْػظ ( لغتاف كسا تخب   .(ٗ)(مشو فعل بػػ)َفْػظ 

 وهللا أعمع   

                                           
 . ٜٙ٘/ٕ(  السستع ٔ)
 ( مغ سػرة  ؽ .ٔٔمغ اآلية )(  ٕ)
 . ٜٙ٘/ٕ(  انطخ السستع ٖ)
 . ٕ٘ٛ/ٕ(  السشرف  ٗ)
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 أصم األنف فـــٙ )ح

، عمى وزف (ٔ) اتفق الشحػيػف عمى أف ) حاحيُت وعاعيُت وىاىيُت(
، لكشيع اختمفػا في )َفْعَمْمُت( ، فاأللف في ىحه األفعاؿ مشقمبة عغ أصل

 أصل ىحه األلف ، ىل ىػ الياء أو الػاو ؟ وجاء خالفيع كسا يمي :

، مشقمبٌة عغ (ٕ): ذىب الخميل إلى أفَّ األلف في )حاحيت( وأخػيو أٔلً 
أصل ىػ )الياء( ، وأف األصل فييا : َحْيَحْيُت وَعْيَعْيُت وَىْيَيْيُت ، والحي 

نػػَّو لع يجيء عمى أصمو قط ، ولػ يجؿ عمى أف األلف مشقمبة عغ ياء أ
،  (ٗ)وَضْػضيتُ (ٖ)كاف مشقمًبا عغ واو  لجاء عمى أصمو ، كسا جاء قػقيتُ 

فأنو لع يقل أحٌج فييسا : قاَقْيُت ، وال ضاَضْيُت ، فمسا جاءت ) َحاَحْيُت 
وَعاَعْيُت وَىاَىْيُت ( عمى غيخ أصميا جعميا الخميل بجاًل مغ الياء ؛ ألنػَّو لع 

 .(٘)سع شيٌء مغ ىحا الباب جاء عمى أصمو ُيد

وكحلظ : َحاَحْيُت وَعاَعْيُت وَىاَىْيُت ، ولكشيع أبجلػا  )يقػؿ سيبػيو : 
 .(ٙ)(األلف لذبييا بالياء ، فرارت كأنيا ىي 

                                           
تُّ بػػالغشع إذا(  ٔ) ػَّ قمػػت : حػػاي ، وعػػاي وىػػاي .  حاحيػػُت وعاعيػػُت وىاىيػػُت : َصػػ

 ( .ٚٚ/ٖانطخ السشرف )
(  قاؿ ابغ جشي في السشرف : < ولع يجيء مغ ىحا القبيػل فيسػا ذكػخوا إالَّ ىػحه ٕ)

 . ٓٚٔ/ٕالثالثة األشخاؼ ، ووزنيا َفْعَممت >. السشرف 
 قػقت الججاجػة : صاحت .(  ٖ)
 (  ضػضيُت : مغ الجمبة والزػضاء .ٗ)
 . ٜٙٔ/ٕ، والسشرف  ٕٜ٘/ٕانطخ السستع (  ٘)
 . ٖٜٖ/ٗ(  الكتاب ٙ)
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 فالعمة مغ إبجاؿ الياء ألفًا عشج سيبػيو ىي شبييا بيا .

في )حاحيُت( : ذىب أبػ عثساف السازني إلى أف أصل األلف  ثاَٛاً 
وأخػيو إنسا ىػ الػاو، وأما َضْػَضْيُت وَقْػَقْيُت فأنسا جاء عمى أصمو ، 
بخالؼ باب )حاحيُت( فمع يجيء عمى أصمو مشو شيء ، ولششطخ رأيو مغ 

 خالؿ السقترج .

 زأ٘ انـًـــاشَــــٙ
وذىب أبػ عثساف إلى أف األلف بجٌؿ مغ  )قاؿ الجخجاني في السقترج : 

اَحْيُت أصميا َحْػَحْيُت َكَزْػَضْيُت ، ودعاُه إلى ذلظ أنػػَّو لع الػاو، وأف حَ 
ُيْدَسع َحْيَحْيُت مدتعساًل بالياء ، فخأب الحسل عمى ما ُسِسع َوُوِجَج أولى مغ 

 .(ٔ)(الحسل عمى ما لع ُيْدَسع

ومغ خالؿ ىحا الشّز َيتَّزح أف السازني ذىب إلى أف أصل األلف في 
نسا ىػ الػاو ، وأنو قاسو عمى ضػضيُت ؛ حيث إفَّ )َحاَحْيُت( وأخػيو إ

 ضػضيُت وبابو مدسػع ، أمَّا َحْيَحْيُت فغيخ مدسػع .

وأقػؿ : إفَّ ) صاحيُت وعاعيُت وَىاَىْيُت ( األلف فييا مبجلة مغ أصل 
وىػ الياء كسا ذىب إليو الخميل ، واألصل فييا : َحْيَحْيُت وَعْيَعْيُت وَىْيَيْيُت 

زاعف الياء ، وكنسا قمبػا الياء ألًفا لذبييا بيا ، وقج اختار ، فيي مغ م
، وابغ (ٕ)ىحا الخأي ورجَّحو جساعة مغ الشحػييغ مشيع ابغ جشي

                                           
 . ٓٚٔ/ٕ، وانطخ السشرف  ٚٙ٘ٔ/ٕ(  السقترج في شخح التكسمة ٔ)
 . ٔٚٔ/ٕانطخ السشرف (  ٕ)
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 .(ٕ)، والجخجاني (ٔ)عرفػر

وقػؿ الخميل في ىحا  )فابغ جشي بعج أف عخض السحىبيغ َعقَّب قائاًل : 
مشيا في نحػ :  أبجلتأقيذ ؛ ألف الياء أقخب إلى األلف مغ الػاو ، وقج 

شائّي وحاِرّي ، يخيجوف : شييِّ وَحْيخّي ، وليذ ىشا ما يػجب القمَب لػال 
القخُب ؛ وألنو لع َنْدسع شيًئا مغ ذوات الياء جاء عمى أصمو ، وألنيع 

 .(ٖ)(كخىػا تكخر الياءيغ 

أمَّا ابغ عرفػر فقج ذكخ السحىبيغ ودليل كل محىب ، ثع أردؼ ذلظ 
ًشا  -يعشي محىب الخميل -وؿواأل )بقػلو :  أقيذ وأحدغ ؛ ألف فيو محدِّ

غ القمب   .(ٗ)(لقمب الياء ألًفا ، وليذ في محىب السازني ما ُيَحدِّ
وكلى الخأي نفدو ذىب عبج القاىخ الجخجاني حيث ذكخ السحىبيغ واختار 

واألقػب ما ذىب إليو  )محىب الخميل وَقػَّاه بعجة أدلة ، وذلظ قػلو : 
وذلظ أنيع إذا كانػا قج أبجلػا حخؼ الميغ مغ الحخوؼ الرحيحة الخميل، 

رغبة في إزالة التزعيف ، نحػ : دىجيُت في : َدْىَجْىُت ، ومثل ال أماله ، 
في : ال أَممَّػو ، وديشار في : ِدنػػَّار ... فأف ُتْبجؿ األلف مغ الياء في : 

الياء قج ُتْقَمُب ألًفا في  َحْيَحْيُت ليدوؿ اجتساع الياءيغ أولى ، وأيًزا فأفَّ 
مػاضع ليذ فييا تزعيف نحػ : حاِرّي وشاِئّي ، في الشدب إلى شئ 
والحيخة ؛ ألنيا قخيبة مغ األلف ُقخًبا ليذ لمػاو ، فميذ ببجع  أف يكػف في 

                                           
 . ٕٜ٘/ٕ(  انطخ السستع ٔ)
 . ٚٙ٘ٔ/ٕ(  انطخ السقترج ٕ)
 . ٔٚٔ/ٕالسشرف (  ٖ)
 . ٖٜ٘ -ٕٜ٘/ٕ(  السستع ٗ)
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 . (ىحا السػضع بجاًل مشيا 

عغ : أف األلف في ) َحاَحْيُت وَعاَعْيُت وَىاَىْيُت ( مشقمبة  وخالصة القػؿ
أصل ىػ الياء ، وذلظ ِلْقخبيا مشيا ، فأصل ىحه األفعاؿ : َحْيَحْيُت وَعْيَعْيُت 
وَىْيَيْيُت ، وأيًزا لكخاىة تكخار الياء وبيشيسا حخؼ ليغ ضعيف ، فقمبػا الياء ألًفا 
، وىحا ىػ محىب الخميل ، وىػ ما أرجحو وأميل إليو ، عمى أفَّ أبا عثساف 

وقػؿ  )خيف بعج أف عخض رأيو ورأي الخميل : السازني نفدو قاؿ في التر
 .(ٔ)(جاء مخالًفا لمفخؽ  الخميل محىٌب ؛ ألف الذػيء ربسا

: وقػؿ  -يعشي السازني -وقػلو  )قاؿ ابغ جشي شارًحا ومػضًحا : 
الخميل محىٌب ... رجػٌع إلى تقػية محىب الخميل ، يقػؿ : فجاءت ذواُت 

لسػضع ، فمع ُيشصق بحوات الياء عمى الػاو مخالفًة لحوات الياء في ىحا ا
 .(ٕ) (األصل لمفخؽ بيغ الياء والػاو 

 وهللا أعمع      

                                           
 . ٓٚٔ/ٕني السشرف شخح كتاب الترخيف لمساز (  ٔ)
 . ٔٚٔ/ٕ(  الدابق  ٕ)
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 حكـى ًْـص ) يؼائـــش (
مغ السػاضع التي تقمب فييا الياء والػاو ىسدة وجػًبا أف يقع أحجىسا 
ا زائًجا في السفخد ،  بعج ألف الجسع األقرى )مفاعل( بذخ/ أف يكػف مجِّ

ز وحمػبة وقريجة وصحيفة ، تقػؿ في جسعيا الجسع وذلظ نحػ : عجػ 
األقرى : عجائد وحالئب وقرائج وصحائف ، واألصل فييا : عجاوز 
وحالوب وقرايج وصحايف ، وقعت الػاو والياء بعج ألف مفاعل ) الجسع 

تيغ زائجتيغ ، فػجب قمبيسا ىسدة   .(ٔ)األقرى( وقج كانتا في السفخد مجَّ

او أو الياء ( في ىحا السػضع ىسدة ؛ الجتساعيا وكنسا قمبت السجة ) الػ 
ساكشة مع ألف الجسع ، وال يسكغ ححفيا لفػات الجسع ، ولػ ححفت السجة 

لتغيَّخ بشاء )مفاعل( ألنػَّو البج أف يكػف بعج ألفو حخفاف  -الػاو أو الياء  -
 .(ٕ)أوليسا مكدػر ، فػجب تحخيظ السجة بقمبيا ىسدة 

 -الػاو أو الياء  -أنػػَّو إذا وقع حخؼ العمة  ويفيع مغ الذخ/ الدابق
ا أصميِّا ، امتشع قمبو  ا في السفخد ، أو كاف مجِّ بعج ألف الجسع ولع يكغ مجِّ
ىسدة ، ووجب ترحيحو نحػ : َقْدَػرة ، وَمُثػبة وَمِريف ، تقػؿ في 
جسعيا الجسع األقرى : قداور ومثاوب ومرايف، بترحيح كل مغ الػاو 

 يا ليدت مجة في األولى ، وألصالتيسا في اأُلْخَخَيْيغ .والياء ؛ ألن

ے  » غيخ أنػػَّو قج روب اليسدة في ) معائر ( مغ قػلو تعالى :

                                           
 . ٖٓٗ/ٔ، والسستع  ٕٗٛ/ٕانطخ الكشاش (  ٔ)
،  ٜٖٛ، وابػػغ الشػػاضع عمػػى األلفيػػة صػػػ ٕٓٔ/ٖ(  انطػػخ شػػخح الذػػافية لمخضػػي ٕ)

 . ٜٛ/ٗواألشسػني 
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عغ بعس  (ٔ)«ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
، وىشا ثارت ثائخة الشحػييغ وفي مقجمتيع (ٕ)القخاء وىػ نافع ابغ أبي نعيع

ءة ، وَرَمْػا صاحبيا بالمحغ ، أبػ عثساف السازني ، َفَخصَّأوا ىحه القخا
 ولششطخ رأي السازني في السقترج : 

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ
وأما ) معاير ( فال يجػز فيو اليسد ...  )قاؿ الجخجاني في السقترج : 

لسا يخوب عغ نافع مغ ىسد ) معائر( : وكاف ال يجري  (ٖ)وقاؿ أبػ عثساف
 .(ٗ)(ما العخبية

السازني لع يعتّج بيحه القخاءة ، وكنسا أتػػََّيػَع  ومغ خالؿ الشّزِ َيتَِّزح أف
 صاحبيا بأنو كاف ال يجري ما العخبية .

وقج تبع الشحػيػف السازنيَّ عمى ىحا الخأي ، فخصَّػػػأوا ىحه القخاءة ، 

                                           
 ( .ٓٔاألعخاؼ ، اآلية )(  ٔ)
، ومعػػاني القػػخاءات لألزىػػخي  ٕٛٚانطػػخ قخاءتػػو فػػي الدػػبعة البػػغ مجاىػػج صػػػ(  ٕ)

، قاؿ ابغ مجاىػج : < قػلػو ) معػاير ( كميػع ٕٔٚ/ٗ، والبحخ السحيط ٙٚٔصػ
قخأ معاير بغيخ ىسد ، وروب خارجة عغ نافع )معائر( مسجودة ميسػزة ، قػاؿ 

 . ٕٛٚأبػ بكخ ، وىػ غمط > الدبعة صػ 
فػػي السشرػػف : < قػػاؿ أبػػػ عثسػػاف : فأمػػا قػػخاءة مػػغ قػػخأ مػػغ أىػػل السجيشػػة (  ٖ)

خصأ ، فال ُيمتفت إلييا ، وكنػَّسػا أخػحت عػغ نػافع بػغ أبػي  )معائر( باليسد فيي
ا نحػػًػا مػػغ ىػػحا > .  نعػػيع ولػػع يكػػغ يػػجري مػػا العخبيػػة ، ولػػو أحػػخؼ يقخؤىػػا لحًشػػ

 . ٖٚٓ/ٔالسشرف شخح كتاب الترخيف لمسازني 
 . ٚٗٗٔ -ٙٗٗٔ/ٕ(  السقترج في شخح التكسمة ٗ)
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 واتيسػا صاحبيا بأنو لع يجر ما العخبية .

معائر( ) فالسبخد في تعميقو عمى ىحه القخاءة قاؿ : < فأما قخاءة مغ قخأ
أبي ُنَعْيع ، ولع  َفَيسد، فأنو غمط ، وكنسا ىحه القخاءة مشدػبة إلى نافع بغ

 .(ٔ)يكغ لو عمع بالعخبية>

وجعميا األخفر رديئة حيث قاؿ عشج تعخضو ليحه القخاءة : < وقج ىسده 
بعس القخاء ، وىػ رديء ؛ ألنيا ليدت بدائجة ، وكنسا ُيْيَسد ما كاف عمى 

 .(ٕ)ذا جاءت الياء زائجة في الػاحج >مثاؿ )مفاعل( إ

واليسد لحٌغ ال يجػز ؛ ألف  )كسا جعميا الشحاُس لحًشا ال يجػز فقاؿ : 
الػاحجة : َمِعيَذة ، أصميا : ) َمْعِيَذة ( فديجت ألف الجسع وىي ساكشة ، 
والياء ساكشة ، فال ُبجَّ مغ تحخيظ  ، فحخِّكت الياء بسا كاف يجب ليا في 

 .(ٖ)(الػاحج

وال ُأِحبُّ القخاءة  )وَعمَّق الدجاج عمى قخاءة اليسد ) معائر( بقػلو : 
باليسد، إذ كاف أكثخ الشاس إنسا يقخأوف بتخؾ اليسد ، ولػ كاف مسا ُييسد 
لجاز تحقيقو وتخؾ ىسده ، فكيف وىػ مسا ال أصل لو في اليسد ، وىػ 

ما عميو األكثخ؛ ألفَّ  الحي يشبغي أف ُيَساؿ فيو إلى -َعدَّ َوَجلَّ  -كتاب هللا 
 .(ٗ)(القخاءة ُسشٌَّة ، فاأَلْولى فييا االتباع ، واأَلْولى اتِّباع األكثخ 

ورّبسا )أمَّا الفخاء فقج جعل )معاير( مسا ال ُييسد ، إالَّ أنػػَّو أردؼ قائاًل : 
                                           

 . ٕٔٙ/ٔ(  السقتزب ٔ)
 . ٖٜٕ/ٕمعاني القخآف لألخفر (  ٕ)
 . ٘ٔٔ/ٕ(  إعخاب القخآف لمشحاس ٖ)
 . ٕٖٔ/ٕمعاني القخآف وكعخابو (  ٗ)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

282 

ىسدت العخب ىحا وشبيو ، يتػىَُّسػف أنػػَّيا ) َفِعيَمة ( ، لذبييا بػزنيا في 
فع وعجة الحخوؼ ، كسا جسعػا ) مديل الساء ( : َأْمِدَمة ، ُشبِّو بػػ الم

)فعيل( ، وىػ )َمْفِعل( ، وقج ىسدت العخب السرائب ، وواحجتيا ) ُمِريبة ( 
 .(ٔ)(الكالـ  ُشبِّيت بػػ)َفِعيمة( ، لكثختيا في

 ويالحع أف الفخاُء يخخِّج القخاءة باليسدة عمى استعساؿ عخبّي صحيح .

أبػ َحيَّاف فعمى الخغع مغ أنػػَّو حكع بأف ىحه القخاءة عمى غيخ  أمَّا
ه ألنػَّو مخوي عغ الثقات  القياس إالَّ أنػػَّو جعميا مسا يجب قبػلو وعجـ ردِّ

ولدشا متعبِّجيغ  )مغ أمثاؿ نافع وابغ عامخ واألعسر واألعخج ، قاؿ : 
 .(ٕ)(بأقػاؿ نحاة البرخة

قخاءة بعبارات تجؿ عمى مجب َحْيجتو ثع دافع عسغ نقمت عشيع ىحه ال
نقل القخاء الثقات  -أي باليسد -وقج جاء بو  )وسعة أفقو ، وذلظ قػلو : 

ابغ عامخ ، وىػ عخبّي ، ُصَخاح ، وقج أخح القخآف عغ عثساف قبل ضيػر 
المحغ ، واألعخج وىػ مغ كبار قخاء التابعيغ ، وزيج بغ عمّي وىػ مغ 

حي َقلَّ أف ُيَجانيو في ذلظ أحج ، واألعسر وىػ الفراحة والعمع بالسكاف ال
مغ الزبط واإلتقاف والحفع والثقة بسكاف ، ونافع وىػ قج قخأ عمى سبعيغ 
مغ التابعيغ ، وىع مغ الفراحة والزبط والثقة بالسحّل الحي ال ُيجيل ، 
فػجب قبػؿ ما نقمػه إليشا ، وال مباالة بسخالفة نحاة البرخة في مثل ىحا ، 

 .(ٖ)(مغ ىؤالء الشحاة ُيديئػف الطغ بالقخاء ، وال يجػز ليع ذلظ  وكثيخ

                                           
 . ٖٚٚ/ٔمعاني القخآف لمفخاء (  ٔ)
 . ٕٔٚ/ٗالبحخ السحيط (  ٕ)
 . ٕٔٚ/ٗ(  البحخ السحيط ٖ)



 
 (جمًعاىودراسةقتصدىللجرجانيى)المازنيىفيىالمآراءى

282 

وأنا أميل إلى ما ذىب إليو أبػ حيَّاف مغ قبػؿ ىحه القخاءة )معائر( 
باليسد، وكف كانت عمى غيخ القياس ؛ ألنيا مخوية عغ ثقات عجوؿ ، 

 .(ٔ)وتتػافخ فييا شخو/ القخاءة الرحيحة 

غ تبعو مغ اتياـ نافع بغ أبي نعيع بأنو أمَّا ما ذىب إليو السازني وم
كاف ال يجري ما العخبية ، فأف ىحا غيخ مقبػؿ  مغ شيخشا السازني ، كيف 
وقج أخح القخاءة عغ سبعيغ مغ التابعيغ ، كسا َصخَّح أبػ َحيَّاف ، إذف 
فالقخاءة مقبػلة وكف كانت عمى غيخ القياس ، فأف العخب كانػا ييسدوف 

ت  أْحَياًنا ما ال حعَّ  لو في اليسد ، نحػ : رثأت السخأة زوجيا ، وحألَّ
الدػيق ، ولبَّػْأت بالحج ، فال عجب مغ ىسد ىحه الكمسة )معاير ( 

 خرػًصا وأنػػَّيا قج ُرويت عغ ثقات عجوؿ ،

  وهللا أعمع       

                                           
شخو/ القخاءة الرحيحة : صحة الدشج ، ومػافقة أحػج السرػاحف العثسانيػة ، (  ٔ)

 .ومػافقة العخبية ولػ بػجو 
، ولصائف اإلشارات  ٕٚٗ/ٕ، وشبقات القخاء  ٔٙانطخ الحجة البغ خالػيو ، صػ 

ٔ/ٕٗ . 
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 قهة انٕأ ٔانٛاء ًْــصج 
فة إثخ مغ مػاضع قمب الػاو والياء ىسدة وجػًبا أف تقع إحجاىسا متصخ 

ألف  زائجة ، نحػ : سساء وبشاء ، فأف األصل فييسا : سساٌو وبشاٌي ، 
فتحخكت الػاو والياء وقبميسا فتحة وليذ بيشيسا حاجٌد إالَّ األلف ، وىي 

 -أعشي في الصخؼ -حاجد غيخ حريغ، والػاو والياء في محل التغييخ 
و الػاو، مع األلف فقمبتا ألًفا ، فاجتسع ساكشاف، األلف السبجلة مغ الياء أ

 . (ٔ)الدائجة ، فحخكت األخيخة فانقمبت ىسدة فرارت : كداء ورداء

فأف كاف بعج الياء أو الػاو تاء التأنيث ، فال يخمػ أف تكػف الكمسة قج 
 ُبشيت عمييا ، أو أنػػَّيا لع ُتػػْبػَغ عمييا .

ا فأف ُبشيت الكمسة عمى تاء التأنيث ، بقيت الػاو والياء عمى أصميس
تا ولع ُتَغيَّخا ، وذلظ نحػ : رماية ونياية وشقاوة ، فأف التاء في ىحه  وَصحَّ

 .(ٕ)الكمسات ونحػىا لقرج الػاضع أف تقع عمى ِفَعالة أو َفَعالة 

وكف لع ُتْبَغ الكمسة عمى تاء التأنيث وكانت التاء في حكع كمسة أخخب 
اء ( يكػف قج وقع مشزسة إلى التي قبميا ، فأف حخؼ العمة ) الػاو أو الي

، (٘)، وعطاءة (ٗ)، وصالءة(ٖ)شخًفا فيجب قمبو ىسدة ، وذلظ نحػ : عباءة

                                           
، وشػػػخح السمػػػػكي  ٗٚٔ -ٖٚٔ/ٖ، وشػػػخح الذػػػافية  ٕٖٙ/ٔانطػػػخ السستػػػع (  ٔ)

 . ٕٛٚ -ٕٚٚصػ
 . ٕٖٚ/ٔ، والسستع  ٖٕ٘ٔ/ٕانطخ السقترج في شخح التكسمة (  ٕ)
 . اء ، ) المداف ، مادة َعَبَأ ( (  العباءة : نػع مغ الثياب فيو خصػ/ سػدٖ)
 . (  الرالءة : مجؽُّ الصيب ، ) المداف ، مادة صمى (ٗ)
 . (  العطاءة : ُدَوْيػَبػة أكبخ مغ الػَزَغػة ، ) المداف ، مادة عطى (٘)
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فأف التاء لحقت الكمسة بعج اإلعالؿ ، وكنسا لحقت لمفخؽ بيغ الجسع 
والسفخد ، فيي نحػ : تسخة وتْسخ ، فسا فيو التاء مفخد ، وما ليدت فيو 

لجسعي ، فعباءٌة مفخد التاء جسع ، أو ىػ ما يصمق عميو اسع الجشذ ا
وعباٌء جسع ، وصالءٌة مفخد وصالٌء جسع ، وعطاءٌة مفخد ، وعطاٌء 

 .(ٔ)جسع

يقػؿ سيبػيو في باب ما يخخج عمى األرض إذا لع يكغ حخؼ إعخاب : 
وذلظ قػلظ: الذقاوة واإلداوة واإلتاوة والشقاوة والشياية ، َقِػيت حيث لع )

َقَسْحُجوة ، وذلظ قػليع : ُأبػػُػَّة وُأُخػَّة تكغ حخؼ إعخاب ، كسا قػيت الػاو في 
عغ قػليع : صالءة وعباءة  -يعشي الخميل -، اَل ُيَغيَّخاف ... وسألتو 

وعطاءٌة فقاؿ : إنسا جاء بالػاحج عمى قػليع : صالٌء وغصاٌؤ وَعَباٌء ، كسا 
 .(ٕ)(قالػا : َمْدِشيَّػػة ومخضيَّة ، حيث جاءتا عمى مخِضّي ومدِشّي 

وكذا تأممشا ما قاؿ  _ّضح الجخجاني كالـ الخميل الدابق بقػلو : ويػ 
الخميل كاف ردُّ العباءة إلى العباء حساًل لمفخع عمى األصل ، بيانو أف ىحا 
مغ باب تسخة وَتسخ ، أْعِشي ما تفخؽ التاء بيغ جسعو وواحجه ، وقج عخفتظ 

ع أواًل لمجشذ أف الجسع في ىحا الباب أصل والػاحج فخٌع ؛ ألف االسع ُوِض 
فقيل : التَّسخ والذعيخ عمى العسـػ ، بسشدلة قػلظ : ىحا الجشذ وىحا 
الجشذ ، ثع أريج إخخاج الػاحج مشو ، فقيل : تسخة وشعيخة ، فسشدلة التسخة 
مغ التسخ مشدلة البعس مغ الكل ... وكذا كاف كحلظ عاد قػؿ الخميل إلى 

                                           
 . ٕٖٚ/ٔ، والسستع ٖٜٕ/ ٕ(  انطخ الكشاش ٔ)
 . ٖٚٛ/ٗالكتاب (  ٕ)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

289 

 .(ٔ)(ما ىػ السألػؼ مغ ردِّ الفخع إلى األصل 

فالػاو والياء إذا كانا متصخفيغ تصخًفا حقيقيِّػا ، بسعشى أنػػَّو لع يقع بعجىسا 
شيٌء، أو وقع بعجىسا تاء التأنيث وكانت الكمسة غيخ مبشية عمييا أصاًل ، 
وجب قمبيسا ىسدة ، كسا في : كداء ورداء وعباءة وصالءة وعطاءة ، إالَّ 

صالية وعباية وعطاية ، فمع  : أنػػَّو قج ورد عغ بعس العخب أنيع قالػا
يقمبػا مع أف القياس يقتزي وجػب القمب ، وقج اختمف الشحػيػف في 

 تخخيج ىحه األمثمة ونحػىا ،

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ
في  -يعشي الػاو أو الياء -فأما إذا وقع  )قاؿ الجخجاني في السقترج : 

،  اإلعالؿالصخؼ الرحيح، نحػ : الكداء والرالء والقمشدي ، فميذ إالَّ 
 ، مغ قػؿ الذاعخ :(ٕ)أبػ عثساففأمَّا ما أنذجه 

 ــادَايــٌُ إهَّا نٔـعَـوأَوِدَى ضَمِـ   إذا ما املسءُ صَمٖ فال يُهادَى     

 (3)ـايا حترتِشُ اهعظـ كَفٔعِـى اهًٔسِّ     وال عَبَ باهعػيٓ بين بَهٔيـٌ    

                                           
 . ٚٔ٘ٔ/ٕالسقترج (  ٔ)
ا قػؿ الذاعخ : في السشرف :(  ٕ)  < قاؿ أبػ عثساف : وأمَّ

 كَفٔعِـى اهًٔسِّ حترتِشُ اهعظايا     وال عَبَ باهعػيٓ بين بَهٔيـٌ    

و ألػػف الشرػػب بيػػاء التأنيػػث حػػيغ قػػاؿ عطايػػة وصػػالية ومػػا   بَّ فػػأفَّ الذػػاعخ َشػػ
أشبيو ، وىحا مسا ُيحفع أيًزا، ولػال أنػػػَّو أخبخنػا بػو مػغ نثػق بخوايتػو وضػبصو 

 . ٘٘ٔ/ٕا أجدناه ، ولجعمشاه ىسًدا >.  السشرف لس
(  البيتاف مغ الػافخ لعسخ بغ ربيعة بغ كعب ، وقيل لقشبة بغ سعج بغ غيالف بغ ٖ)

، وضػخورة ٜٙٗ/ٖ، واألصػػؿ ٖٕٔمزخ ، وىسػا فػي : السختمػف والسؤتمػف صػػ
== 
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 .(ٔ)(فميذ مسا ُيْعَتجُّ بو ، وكنسا ىػ مغ الذاذ الشادر 

وُيفيع مغ ىحا الشّز أف كمسة ) العطايا ( فيسا رواه أبػ عثساف السازني 
كسا ذىب  -جاءت عمى سبيل الذحوذ ، وقياسيا ) العطاءة ( ؛ ألنػَّو 

، أي حسل السفخد عمى الجسع ، والجسع حػسػل عطاءة عمى َعَطاء -الخميل
 ُمَعلّّ بقمب حخؼ العمة ىسدة ، وقج ُخخِّج ىحا البيت عمى عجة أوجو ،

أف يكػف قج أبجؿ تاء التأنيث ألًفا ، كأنو قاؿ : العطاية ، ثع أبجؿ  : أحدْا
 .(ٕ)التاء ألفًا فقاؿ : العطايا 

ؿ ألف اإلشالؽ مشدلة تاء ا : انثاَٙ لتأنيث وبشى الكمسة أف يكػف قج ندَّ
 .(ٖ)عمييا ، فرارت األلف الزمة ، وتكػف الياء قج َوَقَعت حذًػا ، فال ُتيسد

وُيسكغ أف يكػف ) العطايا ( جسع  ): ذكخه ابغ جشي حيث قاؿ :  انثانث
ًخا ... ويؤكجه ذكخه لػػ ) بشيو ( فيحا دليل الجسع فاعخفو   .(ٗ)(عطاية مكدَّ

                                                                                     
== 

، والسشرػػػف  ٘ٙٔ/ٔ، وسػػػخ الرػػػشاعة ٕٜٕ/ٔ، والخرػػػائز ٓٗٔالذػػػعخ صػػػػ
 . ٚٚ/ٔ، والسحتدب ٚٔ/٘ٔ، والسخرز ٘٘ٔ/ٕ

والذاىج قػلػو ) العػػطايا ( حيػث شػبو الذػاعخ ألػف اإلشػالؽ بتػاء التأنيػث التػي  
 ُبشيت عمييا الكمسة فرحح الياء ، والقياس إعالليا بالقمب ىسدة .

 . ٕٙ٘ٔ/ٕ(  السقترج  ٔ)
 . ٕٙ٘ٔ/ٕ، والسقترج ٘٘ٔ/ٕانطخ السشرف (  ٕ)
 . ٜٕٗ/ٕا الكشاش (  السخجعاف الدابقاف ، وانطخ أيًز ٖ)
 . ٘٘ٔ/ٕ(  السشرف ٗ)
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الياء إذا وقعت متصخفة إْثخ ألف زائجة  : أف الػاو أو ٔخالصح انقٕل
فأنيا تقمب ىسدة وجػبًا ، نحػ : كداء ورداء ، والتحقيق أنيسا تقمباف ألًفا 
أواًل ثع ىسدة كسا تقجـ بيانو في صجر السدألة ، فأف وقعت تاء التأنيث 
بعجىا ، وبشيت الكمسة عمييا نحػ : الشياية والخماية والذقاوة ، فأف الػاو 

، ا إذا لع ُتبغ الكمسة عمى التاءَتِرحُّ وال ُتقمب ، لعجـ التصخؼ ، أمَّ  أو الياء
أي لع تكغ التاء الزمة كسا في : عباءة وصالءة وعطاءة ، فأنيا تقمب 
ىسدة وجػًبا ، إالَّ عشج بعس العخب فأنيع يرححػف الػاو أو الياء وال 

ي أنيع يعجوف يقمبػنيا ىسدة ، وكنسا يقػلػف : عطاية وصالية وعباية ، أ
 التاء الزمة بشيت الكمسة عمييا ، وتكػف الػاو أو الياء قج وقعت حذًػا فال

 ُتَعّل ، وأما البيت الحي رواه السازني :      
 كفعى اهلسٓ حترتش اهعظايا

فأنو شاذ عغ القاعجة ، وُيخخَّج عمى أحج األوجو الدابقة ، وأْرَجُحَيا أف 
 ػ )عطاية ( ، كسا ذىب إليو ابغ جشي .تكػف )العطايا( جسع تكديخ ل

 وهللا أعمع     
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 اإلدغـــــــاو
 : اإلدخػاؿ . اإلدغاـ لغة

: رفع المداف بالحخفيغ دفعًة واحجًة بعج إدخاؿ أحجىسا في  واصصالًحا
 .(ٔ)اآلخخ نحػ : َقتَّل وَقتَّاؿ وَعمَّع وَعالَّـ 

فو سيبػيو بقػلو :  يغ المحيغ تزع ىحا باب اإلدغاـ في الحخف )وَعخَّ
 .(ٕ)(لدانظ ليسا مػضًعا واحًجا ال يدوؿ عشو 

فو ابغ يعير بقػلو :  اإلدغاـ أف ترل حخًفا ساكًشا بحخؼ  مثمو  )كسا َعخَّ
متحخِّؾ  مغ غيخ أف تفرل بيشيسا ، فيريخاف لذّجة اتراليسا كحخؼ  واحج  

 .(ٖ)(يختفع المداف عشيسا رفعًة واحجة 

ػَّو قج َثُقل عمييع التكخيخ والعػد إلى الحخؼ والغخض مشو التخفيف ؛ ألن
 بعج الشصق بو؛ ألف ىحا يذبو مذي السقيج .

 ْٕٔ ػهٗ ثالثح أضـــسب :
: واجب ، وذلظ إذا سكغ الحخؼ األوؿ وتحخؾ الثاني ، نحػ :  أحدْا

ـ وقتَّاؿ ، فاإلدغاـ واجب وحاصل بالزخورة حتى ولػ لع  َعمَّع وَقتَّل ، وَعالَّ
ا نحػ : لع َيُخح حاتع ، ولع أقل لظ ، ألفَّ األوؿ مشيسا سكغ يكغ مقرػدً 

لمجاـز وليذ لإلدغاـ ، َفُػِجَج شخ/ اإلدغاـ بحكع االتفاؽ مغ غيخ قرج  

                                           
 . ٜٖٛ/ٕ، والتػضيح ٖٙٔ/ٔانطخ ارتذاؼ الزخب (  ٔ)
 . ٖٚٗ/ٗ(  الكتاب ٕ)
 . ٕٔٔ/ٓٔ(  شخح السفرل البغ يعير ٖ)
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 .(ٔ)فػجب اإلدغاـ 

ؿ السثميغ وسكغ الثاني نحػ :  ٔانثاَٙ : مستشع ، وذلظ إذا تحخؾ أوَّ
 اإلدغاـ . ا تحخؾ األوؿ امتشعَضِمْمُت ، فأفَّ اإلدغاـ ىشا مستشع ؛ ألنػَّو إذ

ؾ السثالف مًعا ، نحػ : َحِيَي ، وَعِيَي ،  ٔانثانث : جائٌد ، وىػ إذا تحخَّ
واْسَتَتَخ، فأنو يجػز الفظُّ كسا سبق ، ويجػز اإلدغاـ فيقاؿ : َحيَّ وَعيَّ 

 .(ٕ)وَستَّخ 

وقج وردت عغ العخب بعس األلفاظ اختمف الشحاة في حكع إدغاميا ، 
بعزيع وأجازه آخخوف ، ومغ ىحه األلفاظ : ) َتِحيَّة ( فقج أوجب فأوجبو 

 الجسيػر فييا اإلدغاـ ، بيشسا أجاز السازني فييا الفظ واإلدغاـ مًعا .

 زأ٘ انـًـاشَــــٙ
قاؿ الجخجاني في سياؽ حجيثو عغ مرجر الفعل الخباعي السعتّل الالـ : 

نحػ : َربَّي َتْخِبية ...  <فأذا جئت إلى السعتل الالـ اختز بو التفعمة ،
َفَتِحيَّػة )َتْفِعمة ( ، وأصميا : َتْحَييية ، كتْكِخمة ، وحخكة الالـ فييا بسشدلة 
حخكة الـ أْحِيية في أنػػَّيا مغ جية التاء ، فالطاىخ يػجب إجازة األمخيغ 

أجاز ذلظ واإلدغاـ : َتِحيَّة وَتْحِيَية ، َكَأِحيَّة وأْحِيَية ، وقج  (ٖ)فيو ، البياف
، لكشو ال يكاد يػجج في الدساع ، كسا يػجج في َأْحِيَية ، (ٗ)أبػ عثساف 

                                           
 . ٕٔٔ/ٓٔ(  شخح السفرل البغ يعير ٔ)
 (  بعج نقل حخكة أوؿ التاءيغ إلى الديغ قبميا .ٕ)
 يعشي اإلضيار أو الفظ .(  ٖ)
اؿ السازني في السشرف : < واإلضيػار عشػجي جػائد ، واإلدغػاـ أكثػخ ، وجػاز ق(  ٗ)

== 
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 .(ٔ)والرحيُح أف اإلدغاـ يمـد تحيَّػة >

في  ىحا كالمو ، ومغ خاللو يتبيَّغ أّف السازني قج أجاز الفظَّ واإلدغاـ
 .دغاـ)َتِحيَّػػة( وخالفو الجخجاني ذاكًخا أفَّ الرحيح في ىحه الكمسة وجػب اإل

وأقػؿ : إفَّ الغخض مغ اإلدغاـ إنسا ىػ التخفيف ، ألف الشصق بالحخفيغ 
حخًفا واحًجا مذجًدا أخفُّ مغ الشصق بكلّ  واحج  مشيسا مشفراًل عغ صاحبو ، 

واجتساُع السثميغ عشجىع  )ويؤكج ىحا ما َصخَّح بو ابغ يعير حيث قاؿ : 
غ مػضع ثع يعيجوىا إليو ؛ مكخوه ؛ ألنيع يدتثقمػف أف ُيسيمػا ألدشتيع ع

قج شبو الخميل ذلظ بسذي لسا في ذلظ مغ الكمفة عمى المداف ، و 
 .(ٕ)(السقيَّج

ؾ الحخفاف وكانا َحْخَفْي عمة ،  ويكػف اإلدغاـ أو التخفيف الزًما إذا تحخَّ
كأف يكػنا ياءيغ نحػ : َتِحيَّػة ، فأف أصميا : َتْحِيَية ، عمى وزف ) تفعمة ( 

السثالف ) الياءاف ( وىسا في مػضع العيغ والالـ ، فاإلدغاـ أو  وقج تحخؾَّ 
 التخفيف ىشا مصمػب ، بل ىػ واجب كسا ذىب إليو الجسيػر .

أكثخ الشحػييغ عمى أنػػَّو لع يجد التزعيف في تحيَّة ،  )يقػؿ أبػ َحيَّاف: 
وال فيسا ىػ بسشدلتيا ، وقاؿ أبػ عثساف : يجػز ذلظ ، ويعشي بالتزعيف 

                                                                                     
== 

اإلضيػػار كسػػا جػػاز فػػي جسيػػع ا     ا حيػػاء حػػيغ قمػػت : أْحييػػة > السشرػػف 
ٕ/ٜٔ٘ . 

 . ٗٛ٘ٔ -ٖٛ٘ٔ/ٕالسقترج في شخح التكسمة (  ٔ)
 . ٔ٘ٗ(  شخح السمػكي صػ ٕ)
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 .(ٔ)(يار الياءيغ إض

، تحيَّة ، فيقاؿ فييا : َتْحِيَيةأمَّا ما ذىب إليو السازني مغ جػاز الفّظ في 
فأنو قاسو عمى قػليع في جسع ) حياء ( : أْحِيَية ، وىحا ضعيف ألف بيغ 
ه عمى السازني حيث قاؿ :  الكمستيغ فخًقا ، وىحا ما وضحو ابغ جشي في ردِّ

ضعيف ، وأنا أذكخ الفرل بيغ  -شي السازني يع -وىحا الحي ذىب إليو )
َتِحيَّة وأْحِيَية ، وذلظ أف أحيية جسٌع ، والجسع فخٌع عمى الػاحج ، فأنت إذا 
جئت بالػاحج فقمت : ) حياء ( زاؿ ما كخىتو مغ اجتساع الياءيغ ، وليذ 
كحلظ تِحيَّة ؛ ألنيا مرجر ، والسرجر أصٌل ال فخٌع ، وليذ يسكشظ فييا ما 

الجسع الحي ىػ فخع عمى الػاحج ، أال تخب أف تحيَّة ليذ ثانًيا  شظ فيُيسك
ؿ ، كسا أف الجسع ثاف  عمى الػا حج ، فاإلدغاـ فييا ال يجػز عغ أوَّ

 .(ٕ)(غيخه

َف الجخجاني ما ذىب إليو  السازني ، وأضاؼ فخًقا آخخ بيغ كسا َضعَّ
دغاـ في تحيَة ، وجػازه في َتِحيَّة ( و) أْحِيَية ( ىحا الفخؽ يقػِّي وجػب اإل)

؛ ، ولع يكج يػجج فييا اإلضيارسػا وقالػا : َتػِحيَّػة فأدغ )أْحِيية وذلظ قػلو : 
ًشا ، وذل ظ أف تاء ) تفعمة ( بجؿ مغ ياء ألّف بيشيا وبيغ أْحيية فخًقا َبيِّ

تفعيل ( كسا كاف تاء إقامة وكعادة ِعَػًضا مغ ألف أفعاؿ ، وتاء َأْحيية )
ػض مغ شيء ، وكنسا ىػ حخٌؼ بشيت عميو الكمسة ، وكمَّسا كاف ليذ بع

التاء ألـد وأدخل في الكمسة كانت الحخكة الستعمقة وجػدىا بو أقػب وأبعج 
مغ كػنيا عارضة، واإلدغاـ يدداد قػتو ووجػبو بحدب ازدياد تسكغ الحخكة 

                                           
 . ٚٙٔ/ٔاالرتذاؼ (  ٔ)
 . ٜٙٔ/ٕسازني السشرف في شخح ترخيف ال(  ٕ)
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 .(ٔ)(إذ ىػ مػجبيػػػػػػا

في ىحه الكمسة ، وألسح إلى كسا أشار أبػ َحيَّاف إلى الخالؼ الػارد 
محىب السازني ، واختار ما ذىب إليو الجسيػر مغ وجػب اإلدغاـ ، معماًل 
ذلظ بأف الياء الثانية غيخ متصخفة ألف تاء التأنيث بعجىا عػٌض فيي 

 .(ٕ)الزمة 

أف كمسة ) تحيَّػة ( أصميا َتْحِيَيػة ، وأوجب الجسيػر  ٔخالصح انقٕل
ع فييا الفظ ، وأجازه السازني قياًسا عمى َأْحِيَية جسع فييا اإلدغاـ، ولع ُيدس

َحياء ، والرحيح ما ذىب إليو الجسيػر مغ وجػب اإلدغاـ ؛ ألّف بيغ 
تحيَّػة وأْحِيية فخًقا مغ جية أف األولى مرجر ، والسرجر أصل ، أما الثانية 

فخٌع عمى األصل وىػ السفخد ، كسا أف  ) أحيية ( فأنيا جسع ، والجسع
شيسا فخًقا آخخ وىػ أف التاء في تحية ) تفعمة ( عػض عغ الياء في بي

)تفعيل ( ، أمَّا التاء في ) أحيية ( فأنيا ليدت عػًضا عغ شيء ، وكنسا 
جخجاني، وىػ ما أرجحو وأميل ىي حخٌؼ ُبشي عميو الكمسة كسا أشار ال

ػجػد في ، أمَّا ما ذىب إليو السازني فأنو يحتاج إلى سساع  وىػ غيخ مإليو
  ىحه الكمسة .

 وهللا أعمع        

                                           
 ) بترخؼ ( . ٗٛ٘ٔ -ٕٛ٘ٔ/ٕالسقترج في شخح التكسمة (  ٔ)
 . ٚٙٔ/ٔ(  انطخ االرتذاؼ ٕ)
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 اخلامتـــــح

الحسج هلل الحي بشعستو تتع الرالحات ، وبتػفيقو وحػلو وقػتو وفزمو 
 نرل إلى الغايات .

وبعج ىحه الدياحة في آراء السازني ندتصيع أف نػجد أىع الشتائج التي 
 تػّصل إلييا البحث ، وىي :

ع السخاجع األصمية التي َحَػت آراء العمساء ُيَعجُّ كتاب السقترج أحج أى -
الدابقيغ، وبخاصة آراء السازني ، لحا فيػ مرجر ميع ال يدتغشي 

 عشو الباحثػف والجارسػف .

َمّثمت آراء السازني مشبًعا ثػخِّا لمعمساء بعجه ، وبخاصة آراؤه الرخفية ؛ لسا  -
لعخبية والسحافطة فييا مغ ِدقَّػة وما ليا مغ قجر  وتأثيخ في حياة المغة ا

 عمى قػاعجىا.

خاء ،  - اإلماـ السازني واحٌج مغ أعالـ الشحػ الحيغ خصَّأوا بعس القُّ
واتيسػىع بالمحغ، إذا خالفت قخاءتيع أصال مغ األصػؿ التي وضعيا 

 .(ٔ)الشحػيػف 

ؿ عميو وجعمو في  - اعتسج اإلماـ السازني عمى الدساع كثيًخا ، وَعػَّ
 .(ٕ)أو تأسيذ القاعجة  الرجارة عشج إبجاء الخأي

اىتع السازني أيًزا بالقياس كثيًخا ، فقاس ما لع ُيْدسع عمى ما ُسِسع مغ  -

                                           
 مغ البحث .  ٜٚانطخ مثاًل مدألة ىسد كمسة معائر  صػ (  ٔ)
 مغ البحث . ٖٙ،  ٕٖ،  ٕٛانطخ عمى سبيل السثاؿ صفحات :  (  ٕ)
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 .(ٔ)كالـ العخب

كاف السازني أحياًنا يجتيج في بعس اآلراء دوف وجػد سساع  يجعسو ،  -
 .(ٕ)وكف كاف ىحا قمياًل 

كتابو ، اىتع الذيخ أبػ عمّي الفارسي بآراء السازني اىتساًما شجيًجا في  -
وتبعو تمسيحه الذيخ عبجالقاىخ الجخجاني ، فاىتع ىػ اآلخخ بآراء 
السازني ، واعتسجىا في تقػية دعائع شخحو ، وفي الخّد عمى مغ 

 يخالفو في الخأي .

  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   دَْعَوانَاڇ 

 وصمى هللا عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ،

 بد/ حممد مصطفى املرسي الطي
 أستاذ اللغويات املساعد يف كلية اللغة العربية باملنصورة

                                           
 مغ البحث . ٖٙ،  ٕ٘، ٛٔانطخ عمى سبيل السثاؿ صفحات :  (  ٔ)
 مغ البحث .  ٘ٚ،  ٙ٘، ٓٗانطخ مثاًل  صػفحات : (  ٕ)
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 فٓسض اٜٚاخ انقسآَٛــح
 الســــورة رقمهـــا اآليــــــــــــــــة

 البقرة  201 «ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ »

 البقرة  214 «ۉ ې ې ې ې »

 النسـاء 275 « ڤ ڦ ڦ »

 األعراف 20 ...«ے ۓ ۓ ﮲ »

 التوبـت 1 «ٿ ٿ ٿ »

 التوبـت 14 «ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ »

 هـود 40 «ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ »

 يوسف 21 «ڌ ڎ ڎ »

 الحج 11 «ں ڻ »

 العنكبوث 34 «وئ وئ ۇئ ۇئ »

 «ھ ھ ھ ھ »
 الصافاث 23

 الصافاث 201 ...«يب جت حت خت »

 ق 22 «ڭ ڭ ڭ ۇ »

 «ې ې »
 العَلَق 24
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 شؼاز ٔاألزجاشفٓسض األ  
 دــانثٛ

 يلوى مٔصَاجًَا عَطَْى وماءُ   كأىٖ ضبيئّة مو بيت زأٍع      -

 اـٌ ذَيَابــو هــاى ذَيَابُـًـوك     ي     ـيَطُسٗ اـومـسءَ ما ذيبَ اهوياه   -

 ة زَبِسَبـــٕة وال عكيوـوال دُمِي       ٕة    ـمعاذ اإلهٌٔ أى تلوىَ كظبي  -

 وَداـاٍع بٔأَضِـإىل أَيِى ناٍز مو أُن     وَأَيِوَ زُكَيِْب واضعوى زحاهلـم     -

 الدُ بالدُــاعُ ناْع واهبـإذ اهه   ًا     ـا مو أيوـا وكُها كُهٖـًـبالْد ب  -

 ـىَ اخليانة واهغدزـمبـا هَطِتُمـا أي   أَهَيِظَ أمريي يف األموز بأنتمـا   -

 عسيأنا أبو اههجم وغعسي غ

 ف اهالمعات ضُوُزــدُو باألك           ــبـو وتـعو مربقإت باهبُسَيِ  -

 تـميّمـا جبوف اهػام أم متطاكسُ     أضلساىُ كاى ابوَ املساغة إذ يجا     -

 ظـام املُخِؤـأفهاى زَأِضٔم كاهثٖغ      ا    ـــأعالقّة أُمٖ اهوُهَيِّد بعدم  -

 حابطو األنفظَ عو ضوء اهطمع        ٌ   ـوٖ بـا ضُـومطاميحُ مب  -

 فإذا يولتُ فعهد ذهم فاجصعي       ٌ ــال جتصعي إىِ مهفّطا أيِوَلِتُ  -

 فُـــم نَطَـيأتيًم مو وزائً        رية ال    ــاحلافظو عوزة اهعػ  -

 وفلّلا األغالال ا املوونَـضوب       ـرا       ـأَبَهٔي كُوَيِٕب إِىٖ عَمٖىٖ اهوَّ  -

 ياّلـــسِ اهللَ إهَّا قوـوال ذاك     ب      ـتـري مطتعــفأهفيتٌ غ  -

 سوى األوائىهعوَّم تًديم اهك         فإِىِ أنت مل يَهِفَعِم عومُم فانتطب  -

 ىِـٌ ضُوُنَ اإلضِحٔــهَحُـمِـتٔ تَ    ا     ـمٖ اهوِّثــا أَحَــايَـهَـأَغَسٖ اهثٖ  -

 اــفُوا اهبيت احلسامـلَهِّـم مُتَوي       ى قسيّػا    ــيكوهوى ازحتى قَتِّ  -

 بآبائي اهػمٓ اهلسامِ اخلضازِمِ   ا   ــوإىٖ حساّما أى أضُبٖ دلاغّع  -

 مِـي األمري املُبًِـاهفازج
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 اـاع اآلمهيهـى األنــو  عوـ              ـعِــا يَطَّؤــياـإىٖ اهـمه -

 زياى قضوـسٖاعُ أبوإب عوـحُ      ا    ـباعدَ أمٖ اهعَمِسِ مو أضريي  -

 ادف شاّدا وحديّثا ما اغتًىـص   وزُبٖ ضيٕف طَسَقَ احليٖ ضُسَى     -

 اّل عَادّٔياـا أو زُجَيِـأخػى زُكيِب     ـيا   ــاهٔـٕة مو مَـٌ بٔعُضِبَـبَهَيِت  -

 اــدٔايـٌُ إهَّا نٔـعَـوأَوِدَى ضَمِ   ادَى     ـسءُ صَمٖ فال يُهـا اهـمـإذا م   -

 اياـسِّ حترتِشُ اهعظـكَفٔعِـى اهٔـً     ٌ    ـيـيٓ بين بَهٔـوال عَبَ باهعػ  -

*  *  * 

 



 
 (جمًعاىودراسةقتصدىللجرجانيى)المازنيىفيىالمآراءى

220 

 ثثد ادلصادز ٔادلساجغ
ارتذػػاؼ الزػػخب/أبػ حيَّػػاف / تحػػػ/ مرػػصفى الشسػػاس/ مصبعػػة السػػجني /  -

 ـ .ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔالخانجي القاىخة / الصبعة األولى 
اإلرشػػاد إلػػى عمػػع اإلعػػخاب / الكيذػػي/ تحػػػ/ عبػػج هللا الحدػػيشي البخكػػاتي ،  -

/ الصبعػػػػػة األولػػػػػى  ومحدػػػػػغ الرػػػػػيسخي / مشذػػػػػػرات جامعػػػػػة أـ القػػػػػخب 
 .ىػٓٔٗٔ

أسخار العخبية / ابغ األنباري/ تحػ / دمحم بيجت البيصػار / مصبعػة الدقػي /  -
 ـ .ٜ٘ٚٔ -ىػ ٖٚٚٔدمذق / الصبعة األولى 

إصػػالح السشصػػق / ابػػغ الدػػكيت / تحػػػ / أحسػػج دمحم شػػاكخ ، وعبػػج الدػػالـ  -
 ىاروف/ دار السعارؼ / القاىخة / الصبعة الثالثة / بجوف .

ػؿ فػي الشحػػ / ابػغ الدػخَّاج / تػح/ عبػج الحدػيغ الفتمػي / مؤسدػة األص -
 ـ .ٜٛٛٔىػ / ٛٓٗالخسالة / بيخوت / الصبعة الثالثة 

إعخاب القخآف / أبػ جعفخ الشحاس/ تحػ / زىيػخ غػازي زاىػج / عػالع الكتػب  -
 ـ .ٜٜٛٔ/ بيخوت / الصبعة الثالثة 

 / بجوف . األمالي الذجخية / ابغ الذجخي/ دار السعخفة / بيخوت -

إنباه الخواة عمػى أنبػاه الشحػاة / القفصػي / تحػػ / دمحم أبػػ الفزػل إبػخاىيع/  -
 ـ .ٕٜ٘ٔىػ / ٖٔٚٔدار الكتب السرخية / الصبعة األولى 

االنترػػػار لدػػػيبػيو عمػػػى السبػػػخد / ابػػػغ والد/ تػػػح / زىيػػػخ عبجالسحدػػػغ  -
 -ىػػػػػ ٙٔٗٔسػػػػمصاف ، الصبعػػػػة األولػػػػى / مؤسدػػػػة الخسػػػػالة / بيػػػػخوت 

 ـ .ٜٜٙٔ
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إلنرػػاؼ فػػي حػػل مدػػائل الخػػالؼ / األنبػػاري / تحػػػ / دمحم محػػي الػػجيغ ا -
 عبجالحسيج / دار الصالئع .

أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ / ابغ ىذػاـ / تحػػ / دمحم محػي الػجيغ  -
 عبجالحسيج / مشذػرات السكتبة العرخية / صيجا / بيخوت .

ت / لبشػاف / الصبعػة البحخ السحيط / أبػ حيَّاف / دار الفكخ العخبي / بيػخو  -
 ـ .ٖٜٛٔىػ / ٖٓٗٔالثانية 

بغية الػعاة / الديػشي/ تحػ / دمحم أبػ الفزل إبػخاىيع / الصبعػة الثانيػة /  -
 ـ .ٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔدار الفكخ العخبي / بيخوت 

البياف في إعخاب القخآف / األنباري/ تحػ/ شو عبج الحسيج ومرصفى الدػقا  -
 ـ .ٜٓٛٔىػ / ٓٓٗٔالصبعة األولى / الييئة السرخية العامة لمكتاب /

تاج المغة وصحاح العخبية / الجػىخي / تحػ/ أحسج عبجالغفػر عصػا / دار  -
 العمع لمسالييغ / بيخوت / بجوف .

تدييل الفػائج وتكسيل السقاصج/ ابغ مالظ / تحػ / دمحم كامل بخكػات / دار  -
 ـ .ٖٚٛٔالكتاب العخبي لمصباعة / القاىخة 

 تدػػييل الفػائػػج / نػػاضخ الجػػير / تحقيػػق عمػػّي دمحم تسييػػج القػاعػػج بذػػخح -
 .ـٕٚٓٓىػ /ٕٛٗٔالدالـ / القاىخة  دار/فاخخ وآخخيغ / الصبعة األولى

ح السقاصػػػج والسدػػػالظ / السػػػخادي / تحػػػػ/ عبػػػجالخحسغ سػػػميساف / ػتػضيػػػ -
 ـ .ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالصبعة األولى / دار الفكخ العخبي/ بيخوت 

يغ / تحػػ / يػسػف أحسػج السصػّػع / دار التػخاث التػشئة / أبػ عمّي الذػمػب -
 العخبي / القاىخة .
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الجشى الػجاني فػي حػخوؼ السعػاني / السػخادي / تحػػ / فخػخ الػجيغ قبػاوة ،  -
ودمحم نػػػجيع فاضػػػل/ الصبعػػػة األولػػػى/ دار الكتػػػب العمسيػػػة/ بيػػػخوت/ لبشػػػاف 

 ـ .ٖٜٜٔىػ / ٖٔٗٔ

اعي / حاشػػية الخزػػخي عمػػى شػػخح ابػػغ عقيػػل/ تحػػػ/ يػسػػف حسػػج البقػػ -
 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔالصبعة األولى / دار الفكخ / 

حاشػػية يػػذ عمػػى الترػػخيح/ السصبعػػة األزىخيػػة / مرػػخ/ الصبعػػة الثانيػػة  -
 ىػ .ٕٖ٘ٔ

الحجػػة فػػي القػػخاءات الدػػبع/ الفارسػػي/ تحػػػ / كامػػل مرػػصفى اليشػػجاوي /  -
 ـ .ٕٔٓٓىػ / ٕٔٗٔدار الكتب العمسية / بيخوت / الصبعة األولى 

ءات الدػبع/ ابػػغ خالػيػػو / تحػػ / عبػػجالعاؿ سػػالع مكػػـخ / الحجػة فػػي القػػخا -
 ـ .ٜٜٓٔىػ / ٓٔٗٔمؤسدة الخسالة / الصبعة الخامدة 

خدانػػػة األدب ولػػػب لبػػػاب لدػػػاف العػػػخب / عبػػػجالقادر البغػػػجادي / تحػػػػ /  -
عبجالدػػالـ ىػػػاروف / الييئػػػة السرػػػخية العامػػػة لمكتػػػاب / الصبعػػػة الثانيػػػة 

 ـ .ٜٜٛٔ

/ عبجه ميشا/ دار الكتػب العمسيػة / بيػخوت /  ديػاف حداف بغ ثابت / تحػ -
 ـ .ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔلبشاف / الصبعة الثانية 

ديػاف شفيل الغشػي / تحػ / حداف فػالح / دار صػادر / بيػخوت / الصبعػة  -
 ـ .ٜٜٚٔاألولى 

ديػاف عجي بغ زيج/ تحػػ / دمحم جبػار السعيبػج / وزارة الثقافػة اإلسػالمية /  -
 ـ .ٜ٘ٙٔىػ / ٖ٘ٛٔبغجاد / 
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ديػاف الفخزدؽ/ شخح عمي فاغػر / دار الكتب العمسية / بيخوت / الصبعة  -
 ـ .ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔاألولى 

ديػػػػاف لبيػػػج / تحػػػػ/ حسػػػجوف شسػػػاس/ دار السعخفػػػة/ بيػػػخوت/ / األولػػػى/  -
 ـ .ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ

ديػػػاف الشسػػخ بػػغ تػلػػب / تحػػػ/ دمحم نبيػػل شخيفػػي / دار صػػادر / بيػػخوت /  -
 ـ .ٕٓٓٓالصبعة األولى 

السباني في شخح حخوؼ السعاني/السالقي /تحػػ / أحسػج دمحم الخػخا/ رصف  -
 / مصبػعات مجسع المغة العخبية / دمذق / بجوف .

 روح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والدػبع السثػاني / األلػسػي / تحػػ / شػو -
 .ـٜٚٛٔىػ /ٛٔٗٔ/ الصبعة األولى  عبجالخؤوؼ سعج / دار الغج العخبي

لدييمي / دار الفكخ لمصباعة والشذخ/ بيخوت / لبشػاف / الخوض األنف / ا -
 ـ .ٜٜٛٔىػ / ٘ٓٗٔ

الدبعة في القخاءات / ابغ مجاىج / تحػ / شػقي ضيف / دار السعػارؼ /  -
 القاىخة / الصبعة الثانية / بجوف .

سػػخ صػػشاعة اإلعػػخاب / ابػػغ جشػػي/ تحػػػ / حدػػغ ىشػػجاوي / دار القمػػع /  -
 ـ .ٜ٘ٛٔىػ / ٘ٓٗٔدمذق / الصبعة األولى 

سيخ أعالـ الشبالء / الحىبي / تحػ / شعيب األرناؤو/ وآخػخيغ / مؤسدػة  -
 الخسالة / بيخوت / لبشاف .

شػحرات الػحىب فػػي أخبػار مػػغ ذىػب / ابػغ العسػػاد الحشبمػي / دار الفكػػخ /  -
 بيخوت .
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شػػخح أبيػػات كتػػاب سػػيبػيو / الشحػػاس / تحػػػ / زىيػػخ غػػازي زاىػػج / عػػالع  -
 ـ .ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔاد / الصبعة األولى الكتب / مكتبة الشيزة / بغج

شػػخح األشػػسػني عمػػى األلفيػػة / األشػػسػني/ دار إحيػػاء الكتػػب العخبيػػة /  -
 عيدى البابي الحمبي وشخكاه / القاىخة / بجوف .

شػػخح ابػػغ عقيػػل عمػػى األلفيػػة / تحػػػ / دمحم محػػي الػػجيغ عبجالحسيػػج / دار  -
 ـ .ٜٓٛٔالتخاث / القاىخة / الصبعة الثانية / 

ابػػغ الشػػاضع عمػػى األلفيػػة / تحػػػ / عبػػج الحسيػػج الدػػيج ، ودمحم عبػػج شػػخح  -
 الحسيج / دار الجيل / بيخوت .

شػػػخح التدػػػييل / ابػػػغ مالػػػظ / تحػػػػ / عبػػػجالخحسغ الدػػػيج ، ودمحم بػػػجوي  -
 ـ .ٜٜٓٔىػ / ٓٔٗٔالسختػف / دار ىجخ لمصباعة / الصبعة األولى 

سدػػة دار شػػخح الجسػػل / ابػػغ عرػػفػر / تحػػػ / صػػاحب أبػػػ جشػػاح / مؤ  -
 ىػ .ٕٓٗٔالكتاب العخبي / بغجاد / 

شخح الذافية /الخضي/ تحػ / دمحم الدفداؼ وآخخيغ / عالع الكتب / بيػخوت  -
. 

شػػػخح شػػػحور الػػػحىب / ابػػػغ ىذػػػاـ األنرػػػاري / تحػػػػ / دمحم محػػػي الػػػجيغ  -
 عبجالحسيج / مصبعة الدعادة / القاىخة .

د الذػشقيصي / شخح شػاىج السغشي / الديػشي/ مخاجعة الذػيخ دمحم محسػػ  -
 السصبعة البيية بسرخ / بجوف .

شخح الكافية / الخضي / تحػ/ يػسف عسخ/ مصبػعات جامعػة قػاريػنذ /  -
 ـ .ٜٜٙٔليبيا / الصبعة الثانية / 
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 شخح السفرل / ابغ يعير / عالع الكتب / بيخوت . -

ضػػػخائخ الذػػػعخ / ابػػػغ عرػػػفػر/ تحػػػػ / الدػػػيج إبػػػخاىيع دمحم / دار العمػػػع  -
 ـ .ٜٗٛٔوت / الصبعة الثالثة لمسالييغ/ بيخ 

/ القػاىخةىػاروف / مكتبػة الخػانجي /الكتاب / سيبػيو / تحػ / عبج الدالـ  -
ـ ، باإلضػػػػافة إلػػػػى شبعػػػػة بػػػػػالؽ ٜٛٛٔىػػػػػ /ٛٓٗٔالصبعػػػػة الثالثػػػػة / 

 ىػ .ٖٙٔٔ

الكذػػػػاؼ عػػػػغ حقػػػػائق التشديػػػػل وعيػػػػػف األقاويػػػػل فػػػػي وجػػػػػه التأويػػػػل /  -
 دار إحياء التخاث العخبي . الدمخذخي / تحػ / عبج الخازؽ السيجي /

/ / رياض الحػَّاـء األيػبي / تحػالُكشَّاش في فشَّي الشحػ والرخؼ/ أبػ الفجا -
 السكتبة العرخية / بيخوت .

المباب في عمل البشاء واإلعخاب / العكبخي/ تحػػ / غػازي مختػار شميسػات /  -
 .ـٜٜ٘ٔىػ / ٙٓٗٔ/ الصبعة األولى / لبشافار الفكخ السعاصخ/ بيخوتد

لدػػػاف العػػػخب/ ابػػػغ مشطػر/تحػػػػ عبػػػجهللا الكبيػػػخ وآخػػػخيغ/ دار السعػػػارؼ/  -
 القاىخة/ الصبعة األولى .

مجػػالذ ثعمب/تحػػػ/ عبجالدػػالـ ىػػاروف/ دار السعػػارؼ السرػػخية/ الصبعػػة  -
 ـ .ٜٓٙٔالثانية/ 

الستبػػع فػػي شػػخح المسػػع/ ابػػغ جشػػي/ تحػػػ/ عبجالحسيػػج الػػدوي/ مصبػعػػات  -
 ـ .ٜٜٗٔلصبعة األولى / جامعة قاريػنذ / ليبيا / ا

السحتدػػب فػػي القػػخاءات الذػػاذة/ ابػػغ جشػػي/ تحػػػ/ عمػػّي الشجػػجي ناصػػف،  -
 وعبجالفتاح شمبي / السجمذ األعمى لمذئػف اإلسالمية .
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السختجل في شخح الجسل / ابغ الخذاب/ تحػ/ عمي حيجر / مكتبػة مجسػع  -
 .ـ ٕٜٚٔىػ / ٕٜٖٔالمغة العخبية / دمذق / سػرية / الصبعة األولى 

السدائل البغجاديات / أبػػ عمػّي الفارسػي/ تحػػ/ صػالح الػجيغ الدػشكاوي /  -
 مصبعة / العاني / بغجاد / بجوف .

معػػاني القػػخآف/ األخفػػر/ تحػػػ/ ىػػجب قخاعػػة / مكتبػػة الخػػانجي/ القػػاىخة /  -
 ـ .ٜٜٓٔىػ / ٔٔٗٔالصبعة األولى 

عػػػة معػػػاني القػػػخآف/ الفخاء/تحػػػػ/ دمحم الصيػػػب وآخػػػخيغ/ دار الدػػػالـ لمصبا -
 ـ .ٕٗٔٓوالشذخ/ القاىخة / الصبعة األولى 

معػػػاني القػػػخآف وكعخابػػػو/ الدجػػػاج/ تحػػػػ/ عبػػػجالجميل شػػػمبي/عالع الكتػػػب /  -
 ـ .ٜٜٛٔبيخوت/ لبشاف / الصبعة الثالثة / 

السقترػػج فػػي شػػخح اإليزػػاح/ عبػػج القػػاىخ الجخجػػاني/ تحػػػ/ كػػاضع بحػػخ  -
 ـ .ٕٜٛٔالسخجاف ، بغجاد / الصبعة األولى 

سبػػػخد/ تحػػػػ/ دمحم عبػػػج الخػػػالق عزػػػيسة/ السجمػػػذ األعمػػػى السقتزػػػب/ ال -
 ىػ .ٜٜٖٔلمذئػف اإلسالمية / القاىخة 

ر/ تحػػػػ/ أحسػػػج عبػػػج الدػػػتار السقػػػخب ومعػػػو مثػػػل السقػػػخب/ ابػػػغ عرػػػفػ  -
 ، وعبج هللا الجبػري / مصبعة العاني / بغجاد .الجػادي

السستػػع/ ابػػغ عرػػفػر/ تحػػػ/ فخػػخ الػػجيغ قبػػاوة / دار السعخفػػة / بيػػخوت/  -
 ـ .ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔلبشاف / الصبعة األولى 

السشرف عمى ترخيف السازني/ ابغ جشي/ تحػ/ إبخاىيع مرػصفى ، وعبػج  -
 هللا أميغ/ مصبعة مرصفى البابي الحمبي .
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مشيج الدالظ في الكالـ عمى ألفية ابغ مالظ / أبػ حيَّاف / تحػ/ عمػّي دمحم  -
 الصبعػػػػة األولػػػػى /فػػػػاخخ وآخػػػػخيغ/ دار الصباعػػػػة السحسجيػػػػة / القػػػػاىخة / 

 ـ .ٖٕٔٓىػ / ٖ٘ٗٔ

الشجػػـػ الداىػػخة فػػي ممػػػؾ مرػػخ والقػػاىخة/ ابػػغ تغػػخي بػػخدي / دار الكتػػب  -
 السرخية/ الصبعة األولى / بجوف .

ندىػػة األلبػػاء فػػي شبقػػات األدبػػاء / ابػػغ األنبػػاري/ تحػػػ/ دمحم أبػػػ الفزػػل  -
 ىػ .ٖٙٛٔإبخاىيع/ مصبعة السجني / 

 عخفة / بيخوت .ىسع اليػامع / الديػشي/ دار الس -

وفيػػات األعيػػاف/ أحسػػج بػػغ خمكػػاف / تحػػػ/ دمحم محػػي الػػجيغ عبػػج الحسيػػج/  -
 ـ .ٖٜٔٔمصبعة الدعادة / القاىخة / الصبعة األولى 
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 زلرٕٚاخ انثحث

 ٕعــادلٕض   
 ة .ػالسقجم
 ج .ػالتسيي

 الفرل األوؿ : ) آراء السازني الشحػية ( .
 اإلخبار بالسعخفة عغ الشكخة في باب ) كاف ( . -
 مجيء خبخ) كاف( عيغ االسع ) في الطاىخ ( . -
 ححؼ نػف السزاؼ في اإلضافة المفطية . -
 ) ما ( السرجرية بيغ الحخفية واالسسية . -
 األفعاؿ الستعجية إلى ثالثة مفاعيل بيغ القياس والدساع . -
 ا عغ اليسدة .مجيء ) أؿ ( عػًض  -
 ) أؿ ( . ػحكع السشادب السقتخف ب -
 لغ الشاصبة لمسزارع بيغ البداشة والتخكيب . -
 اؿ .ػاالشتغ -

 الفرل الثاني ) آراء السازني الرخفيػة ( .
 عمة عجـ صخؼ ) ُجػَسػع ( . -
 تثشية ما آخخه ألف التأنيث السسجودة . -
 ًعػا .تدكيغ عيغ ) ُفُعل ( جس -
 الػقف عمى ألف السقرػر السشػف . -
 اسع الجسػع . -
 ًػا .ػزيادة السيع حذ -
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 الػاو في ) حيػاف ( أصل أـ مشقمبة عغ ياء . -
 أصل األلف في )َحاَحْيُت وَعاَعْيُت وَىاَىْيُت ( . -
 حكع ىسد ) معائر ( . -
 قمب الػاو والياء ىسدة . -
 اـ .ػاإلدغ -
 ة .ػالخاتس -
 ة .ػفيخس اآليات القخآني -
 فيخس األشعار واألرجاز . -
 ثبت السرادر والسخاجع . -
 فيخس السػضػعات . -

* * * 
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