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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مةالمقدّ 

ػػا   كال ػػبلة  الحمػػد ا الػػذم أعػػزؿ عمػػل عبػػدل الكعػػاب كلػػـ ي عػػؿ لػػ  عك ن
ية   إلل البشر  ؿى سً رٍ كالسبلـ عمل رسكؿ اا  مل اا عمي  كسمـ   أفضؿ مف أي 

 ... كخير مف عطؽ بالعربية كبعد

ععايػة  هػا أرػرنا   كقػد لقػيا   كأعفعً مػف أسػمل العمػـك قػدرن  العربيػةعمـ فإف 
  العحػك عمػـ  فػي هـمػع كريػر  كقد برز  العمماء في مخعمؼ الع كر فائقة مف

  الػذم يكعػل بػ بي األعدلسي الخكالعي  اإلماـ محمد بف عمي بف أحمد: ـ كمعه
ر قػػد ع ػػدٌ فكهػػك أحػػد عممػػاء القػػرف الرػػامف اله ػػرم    عبػػد اا بػػف الفخػػار  

  بغػزارة المػادة العحكيػة يعميػزالشيخ لشػرح  مػؿ الز ػا ي   كهػك شػرح عفػيس 
 .ك مع اآلراء   ككررة الععميبلت

ذلكػـ المػعها الػذم سػمك  ابػف الفخػار   كمما لفت عظػرم فػي هػذا الشػرح 
  كقعػت لػ  أك حضػرها أك سػمعها  عحكيػة أك  ػرفية كايػاتحيػكرد   فكاف في  

كمػا  (لس المػذاكرات)م ػا بمرابػةهػل ك    لها عبلقة بما هك ب ػددل مػف مسػائؿ
 .(ُ) في شرح عٌبر 

يعقؿ عع  حكايػات سػمعها معػ    معهػا مػا  الشاطبيعمميذل كك دت أيضا 
أف أ معهػا  أيػتي كقػد ر ذكرل الشيخ في شرح  عمل ال مؿ   كمعها ما لـ يذكرل   

  معنػا) العحكيػة كال ػرفية الفخػار ابػف حكاياتفي بحث بععكاف : ها كأدرسى ها كم  

                                                           

  .    ٕٚ                                ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ص ٔ )
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  مقضػػية بػػيف المخعمفػػيف ل ف ػػؿه ك    كععميػػؿه    ففيهػػا بسػػطه  عهػػالطراف؛ كدراسػػةن( 
  كاإلمعػػاع فػػي ععظيػػرالمسػػائؿ بعضػػها بػػبعض   كاالعسػػاع فػػي ال فيهػػا ضػػربي ك 

إلػػل ريػػر ذلػػؾ مػػف العح ػػيبلت المحكمػػة   كالعكػػت   المسػػ لة المعظػػكر فيهػػا 
 .الم عمبة المعقكلة عف عبلميذل كعع  كعف شيكخ  

  رـ  ا  ف عبع  ع ها كأحققه بكضع ععكاف معاسب لهاالحكاية  أبدأي  ككعتي 
رأم ابػف  حاضػ  كمك ممهدا لهػذل الدراسػة بعمهيػد مػك ز  دراسة عحميمية هادرسأ

  ككػاف عرعيبػي لمحكايػات فػي  مبيعنا ح ع  إف أظهر ذلػؾ  ك  الحكايةالفخار في 
المبحريف عمػل حسػب كركدهػا فػي شػرح ال مػؿ البػف الفخػار   رػـ عمػل حسػب 

 كركدها ععد ريرل عقبل عع .

 ما ي عي : –فيما أعمـ  -كمف الدراسات السابقة في شرح ابف الفخار 

أبػػك عبػػد اا بػػف الفخػػار ك هػػكدل فػػي الدراسػػات العحكيػػة مػػع عحقيػػؽ -ُ
كعاب  شرح ال مػؿ   رسػالة دكعػكرال لمػدكعكر/ حمػاد بػف محمػد حامػد الرمػالي   

عػػػػػاحي   امعػػػػػة أـ القػػػػػرل   سػػػػػعة إشػػػػػراؼ الػػػػػدكعكر /  محمػػػػػكد محمػػػػػد الط
ف المحقػؽ ذكػر فيمػا : إ أقػكؿهػ   كاألماعة العممية عقعضي أف  َُُْ/َُْٗ
مف معها ابف الفخار أع  كريرنا ما يكرد بعض الحكايػات العػي كقعػت لػ  أك ذكر 

  مشػيرنا ميػ  المكضػع الػذم يعال ػ  مػف شػرح  حضرها أك سمعها حسػب مػا يم
 دكف الععرض لدراسعها. في الشرح  ممة معهاإلل 

اخعيارات ابػف الفخػار فػي ال ػزء األكؿ مػف شػرح  عمػل ال مػؿ ) معنػا -ِ
كدراسػػةن(   بحػػث مر عػػي لؤلسػػعاذ الػػدكعكر / أحمػػد عيػػد عبػػد الفعػػاح حسػػف   
األسعاذ المساعد في قسـ المغكيات بكمية المغة العربية بالقاهرة   الطبعة األكلل 
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ة أٌم مف هػذل ـ   كلـ يععرض في دراسع  إلل ذكر أك دراسَُِّ -هػ ُّْْ
 الحكايات.

 -هػػػ  ْٕٗت  –شػػرح  مػػؿ الز ػػا ي بػػيف يحيػػل بػػف حمػػزة العمػػكم -ّ
دراسة مكازعة   رسػالة دكعػكرال لمباحػث / حسػيف  -هػ  ْٕٓت  –كابف الفخار 

 َُِّيكسؼ اليكسؼ   كهي رسالة مكدعة بكمية المغة العربية بالقػاهرة عػاـ 
 ل: إيػرادفي معه   ابف الفخار  (   ذكر فيها أف مما اعفرد ب ِٕٔٔـ   برقـ )

   (ُ).....بعػػض الق ػػص كالحكايػػات العػػي كقعػػت لػػ  أك حضػػرها أك سػػمعها 
)إربػات العبلمػة فػي العػدد )ربلرػة ( مػف كاحػدة هػي : مسعدالن عمل هػذا بحكايػة 

كءو قكل  ععالل : "    .(ِ")رىبلىرىةى قيري

كخاعمػة  يفحرػكمبعمهيػد البحث أف يككف في مقدمة ك  ت طبيعةكقد اقعض
 .كفهارس فعية

سػػبب اخعيػػارم لهػػذا المكضػػكع   كالمػػعها الػػذم فيهػػا ذكػػرت : المقدمػػة  
   كالدراسات السابقة. في  سرت عمي 

الحكايػػػة لغػػػة بععريػػػؼ ال  ك  كآرػػػارلابػػػف الفخػػػار يععػػػاكؿ حيػػػاة :  العمهيػػػدك 
ا.  كا طبلحن

 .العحكيةكالمبحث األكؿ : الحكايات 

 .ال رفيةكالمبحث الراعي : الحكايات 

                                                           

            مف الرسالة.     ٙٓٙ       انظر ص   ( ٔ )
                 مف سورة البقرة.      ٕٕٛ          ( مف اآلية ٕ )



 

 434 حكايات ابه الفخار النحىية والصرفية )جمعا ودراسة(

حث العي بدت لي مف خبلؿ الدراسة عمل أهـ ععائا الب شعمؿ: عالخاعمة ك 
. 

كفهرسػا قػراءات   فهرسا لمك    كالفهارس : ععضمف فهرسا لآليات القرآعية
 لمحعكيػاتكفهرسػا  لم ػادر  كقائمػة بالؤلحاديث العبكية   كفهرسػا لؤلشػعار   

 .البحث

 ال كاب   إع  هك الكريـ الكهاب.أف يهديعي إلل  أس ؿي  –ععالل  –كااى 
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 التمهيد

 حياته وآثاره، ابن الفخار أوًلا : 

 نسبو وشهزتو وكنيتو :  - 1
ًعٌي  هػػك ػػكالى مػػٌي بػػف أىٍحمػػد اٍلخى ػػد بػػف عى م    يعػػرؼ ًبػػاٍبف الفخػػار   ك  (ُ)ميحى
سػكاف اليػاء آخػر الحػركؼ  -البيرم أك   الع ٍحًكٌم  (ِ) كباإللبيرم بفػع  البػاء كاك

 .(ْ) اا أىبيك عبدككعيع  :    (ّبيرة ) عسبة إلل - كبالراء

 حياتو العلمية :  -2
كريرة المعػارؼ   مععػددة ال كاعػب  ابف الفخار ذك شخ ية عممية كاسعة 

 فػإلل  اعػبكاألعحاء    ذكرها ضاربة مع  مة في كريػر مػف العمػـك كالفعػكف   
بي ة في  إمامع  كض   كىاٍلًفٍق   ت اءاًفي القر أيضا كىاعىت لى ي ميشىاركىة   اٍلعىرى   كىاٍلعػري

                                                           

                      : بنػو نجػيب بػف سػالـ بػف      مػنمـ          بػللبيرة                    في بالد اليمف ، وكاف      خوالف                  ( نسبة إلى قبيمة ٔ )
  .                                                                 موسى بف عيسى بف هػان  بػف مسػمـ بػف هػان  بػف مسػمـ بػف  بػي مسػمـ الخػوالني

  .   ٛٔٗ /ٕ                          انظر : جممرة  نساب العرب 

لبيرة     ( و ٕ )       وربمػا   ،       يمبيػرة   :            بعضمـ يقػوؿ    ، و        كبريتة         خريطة و  إ     بوزف   ،         مكسورة     قطع      بممزة         ا 
                            و رضػػما كريػػرة ا نمػػار وا شػػجار    ،                         وهػػي كػػورة كبيػػرة مػػف ا نػػدلس   ،       لبيػػرة   :       قػػالوا 

                    وفػػي  رضػػما معػػادف ذهػػب   ،                         قسػػطيمية ونرناطػػة ونيرهمػػا   :                    وفيمػػا عػػدة مػػدف منمػػا 
  .   ٕٗٗ /ٔ               معجـ البمداف         . انظر :                 وفضة وحديد ونحاس

  .     ٕٓٓ /ٕ                       ( انظر : ناية النماية ٖ )

                                 ، والػدرر الكامنػة فػي  عيػاف الما ػة      ٕٓٓ /ٕ                                       ( انظر : ناية النماية فػي طبقػات القػرا  ٗ )
  .   ٖٓٓ /  ٛ               ، وشذرات الذهب   ٗٚٔ /ٔ                ، وبغية الوعاة    ٜٖٓ /٘         الرامنة 
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  كع در لمعدريس ًباٍلمىٍدرىسىػًة المع ػكرية   كخطب بال امع اأٍلىٍعظىـ   كىالع ٍفًسير 
ذ عىع ي  قؿ ًفي األعدلس مف لـ يىٍ خي خٌرج  كدٌرب  كأقرأ  كأ از  ال   ف مف الطبلب كى

 .(ُ)ي خذ عمل ذلؾ أ را كخ ك ا فيما دكف البداية  إاٌل ال راية المعركفة

 عليو : العلماء ثناء و وصفات - 3
  عقٌيػػػا   فاضػػػبل – رحمػػػ  اا - كػػػاف :بػػػف الخطيػػػب قػػػاؿ لسػػػاف الػػػديف 

     إمػاـ األئٌمػة مػف ريػر مػدافع   مبلزما لمعدريس   عاكفا عمل العمـ معقبضا
  عظػيـ    بعيػد الٌ ػيت   مععشػر الػذكر الب رٌييف مػف الٌعحػاةمبٌرزا أماـ أعبلـ 

  يعفٌ ػػر بالعربيػػة عفٌ ػػر البحػػر  كيسعرسػػؿ اسعرسػػاؿ    مسػػعبحر الحفػػظ الشػػهرة
   كال يعكزل عك يػ    ال يشكؿ عمي  معها مشكؿ   قد خالطت دم  كلحم  القطر

  مػف  رب ٌدد باألعدلس ما كػاف قػد درس مػف لسػاف العػ     كال عشٌذ عع  حٌ ة
مقع ػدا فػي   ككػاف  دلـ السػكؽ عمػل عهػ  مقػيٌ  لدف كفاة أبي عمػي الشػمكبيف

   قميؿ االلعفات كالععػريا   سريع الخطك   عحيفا   مفرط الٌطكؿ   كقكرا أحكال 
   امعػا بػيف الحػػرص  ٌعزعػة  رريػب ال   قميػؿ الػٌدهاء كالٌع ػٌعع   معكسػط الػٌزم

 .(ِ) كالقعاعة

                                                           

                   ، واإلحاطػػػة فػػػي  خبػػػار    ٜٖٓ /٘                                                ( انظػػػر : الػػػدرر الكامنػػػة فػػػي  عيػػػاف الما ػػػة الرامنػػػة ٔ )
  .  ٕٕ /ٖ        نرناطة 

  .  ٕٕ /ٖ                ( انظر : اإلحاطةٕ )
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مػػاـ   ك األسػػعاذ  ابػػف الفخػػار :الشػػيخ كمػػف األك ػػاؼ العػػي ك ػػؼ بهػػا  اك
  األسػػػػعاذ األكحػػػػد المقػػػػرئ أيضػػػػا : ك   ( ُ)ال ػػػػعاعة كسػػػػيبكي    ال ماعػػػػة 

 .(ِ) خاعمة العحاة كالقراء باألعدلس  ك الخطيب البارع ك 

 :آثاره  – 4
ا كريػػرن ررػػـ أعػػي اسععرضػػت عػػذكر كعػػب العػػرا ـ مؤلفػػاتو البػػف الفخػػار   لػػـ 

أعػػ  كػػاف ميً يػػزا أكرػػر معػػ  مؤلفنػػا   فقػػد قػػاؿ لسػػاف الػػديف ابػػف    كيبػػدكمعهػػا 
  (ّ)"  ككعػابي ال مػؿ كاإليضػاح قػرأت عميػ  القػرآفالخطيب في عر معػ  لػ  : "

 شرح  عمل ال مؿ. البف الفخار سكل مؤلفاته أيديعا فميس بيف 

 شيىخو : - 5
عػػػدد مػػػف  كسػػػمع مػػػف  عمػػػل يػػػد كريػػػر مػػػف العممػػػاء  ابػػػف الفخػػػارععممػػػذ 

 : كمعهـكالمعارؼ     كاععفع بما لديهـ مف مخعمؼ العمـك الشيكخ

اؽ     ًإٍبػرىاًهيـ بػػف أىٍحمػػد بػػف ًعيسىػػل الغػػافقي االشػػبيمي -ُ يكعػػل أىبىػػا ًإٍسػػحى
يعػػرؼ أىٍيضػػا بعسػػبع  ًإلىػػل رػػافؽ ػػاء ًلػػكى شػػيخ العحػػاة كالقػػراء بسػػبعة      كى ي اٍلقىضى

                                                           

  .   ٕٗٚ /ٔ       إلحاطة           ( ينظر : أ )

  .     ٕٓٓ /ٕ                       ( انظر : ناية النماية ٕ )

  .  ٖٕ /ٖ                ( انظر : اإلحاطةٖ )
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ال بسػػبعة ًعيىابىػػة ـ  اٍسػػًعٍقبلى عيػػكف ي قىاًضػػيا      رػػ ػػ  اا -كى آخػػر شػػػهر ًذم  - رىحمى
 .(ُ) ة ست عشرة كسبعمائة مف اله رةسعاٍلقعدىة 

ػػد بػف عبػد الٍ  - ِ م  مػٌي بػػعبػد اٍلميهىػٍيًمف بػف ميحى م ػد بػف عى ف ميهىػٍيًمف بػػف ميحى
ٍضرىًمٌي  م د بف عبد اا اٍلحى م د   ميحى بي ةعفعف في   أىبيك ميحى كالعػاريخ  كالحػديث اٍلعىرى

كض ػػات بعػػكعس    كالمغػػات كىاٍلعػػري مى سػػبعيف كًسػػعًمائىة  كى كلػػد بسػػبعة سػػعة ًسػػٌت كى
سىٍبعمائة  (.ِ)مف اله رة سعة عسع كىأىٍربىعيف كى

  عزيػػؿ سػػبعة   األع ػػارم  قاسػػـ بػػف عبػػد اا بػػف محمػػد بػػف الشػػاط – ّ
  االسػـ: اسـ ل دم ككاف طكاالن ف ػرل عميػ  هػذا  يكعل أبا القاسـ قاؿ: كالشاط

  ككػاف مكفػكر الحػظ مػف الفقػ     : األ ػكؿ كالفػرائض أقرأ عمرل بمديعة سبعة
لػػ  عظػػر فػػي   كاعبػػان معرسػػبلن رياعػػان مػػف األدب   حسػػف المشػػاركة فػػي العربيػػة 

  كلػػد سػػعة رػػبلث كأربعػػيف كسػػعمائة   كعػػكفي سػػعة رػػبلث كعشػػريف  العقميػػات
 .(ّ)كسبعمائة 

يكعػػل أبػػا عبػػػد اا     الحميػػرممحمػػد بػػف عبػػد المػػععـ الٌ ػػػعها ي  -ْ
   أخذ عف األسعاذ أبي إسحاؽ الغافقي كيعرؼ بابف عبد المععـ  مف أهؿ سبعة

 . (ْ)  كعكفي سعة خمسيف كسبعمائة مف اله رة 

                                                           

       ممػالقي  ل                                                             تػاري  قضػاة ا نػدلس )المرقبػة العميػا فػيمف يسػتحؽ القضػا  والفتيػا(          ( انظر : ٔ )
  .  ٖٕ /ٖ          ، واإلحاطة     ٖٗٔ  ص         ا ندلسي 

    .     ٚٔٔ  ،      ٙٔٔ /ٕ                     (انظر : بغية الوعاة ٕ )

  .   ٚٚٔ /٘       ا عالـ   و    ،     ٖ٘ٔ  ،      ٕ٘ٔ /ٕ                       انظر : الديباج المذهب  (ٖ )

  .     ٔٓٔ /ٖ               انظر : اإلحاطة  (ٗ )
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محقػػؽ شػػرح ال مػػؿ إلػػل ريػػر ذلػػؾ مػػف شػػيكخ ابػػف الفخػػار الػػذيف ذكػػرهـ 
 .(ُ) محمد حامد الرمالي في قسـ الدراسةحماد بف / الدكعكر 

 تالميذه : - 6
مف لـ ي خذ في األعدلس  اإلحاطة أف ابف الفخار قؿٌ ابف الخطيب في ذكر 

 : خٌرج  كدٌرب  كأقرأ  كأ از   كمعهـ   ف مف الطبلب عىع ي 

 ي ببػػػ الشػػػهير  عػػػاطي إبػػػراهيـ بػػػف مكسػػػل بػػػف محمػػػد المخمػػػي الغر  - ُ
  كػػاف أ ػػكليا مفسػػرا   فقيهػػا محػػدرا   لغكيػػا بياعيػػا   أخػػذ   بالشػػاطبيإسػػحاؽ 

شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ :عػػػف ابػػػف الفخػػػار كالزمػػػ  حعػػػل مػػػات   مػػػف مؤلفاعػػػ  
المعػػركؼ بالمقا ػػد الشػػافية فػػي شػػرح الخبل ػػة الكافيػػة   كلػػ  فػػي األ ػػكؿ 

كقػد    (ِ)مػف اله ػرة المكافقات   كاالعع اـ   عػكفي سػعة عسػعيف كسػبعمائة 
 .(ّ)ابف الفخار : " أسعاذم كأسعاذ أساعيذم"قاؿ عف 

  يكعػػل أبػػا  أحمػػد بػػف أبػػي سػػهؿ بػػف سػػعيد بػػف أبػػي سػػهؿ الخزر ػػي -ِ
كالـز األسػػعاذ أبػػا عبػػد اا الفٌخػػار كريػػرل مػػف   قػػرأ   كا عهػػد  كحٌ ػػؿ     عفػػر

 . ( ْ) ذكر ابف الخطيب أع  ال زاؿ حيا حيف ع ليؼ اإلحاطة   أهؿ ع رل
                                                           

                                                                بػػو عبػػد ا  بػػف الفخػػار وجمػػودس فػػي الدراسػػات النحويػػة مػػع تحقيػػؽ كتابػػ           ( انظػػر : ٔ )
  .    ٕٗ-    ٕٔ ص                         شرح الجمؿ / قسـ الدراسة

يضػاح المكنػوف     ٘ٚ /ٔ          ، وا عػالـ     ٓ٘-    ٙٗ                      ( انظر : نيؿ االبتماج صٕ )      ٕٚٔ /ٕ                   ، وا 
.  

  .     ٕٖٖ /ٜ                          ( انظر : المقاصد الشافية ٖ )

  .    ٜ٘ /ٔ                 ( انظر : اإلحاطة ٗ )
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مػف أهػؿ      يكعػل أبػا سػعيد أحمد بف لػب العغمبػيفرج بف قاسـ بف  -ّ
     كقيامػ  عمػل الفقػ  لغػزارة حفظػ  ؛ إلي  مر ػع الفعػكل ببمػدل(   ُ)ررعاطة 

  أخػػذ العربيػػة عػػف ابػػف   إلػػل المعرفػػة بالعربيػػة كالمغػػة  كاضػػطبلع  بالمسػػائؿ
 الفخار   كلد سعة إحدل كسبعمائة   كعكفي سعة ربلث كرماعيف كسبعمائة .

محقػػؽ شػػرح ال مػػؿ إلػػل ريػػر ذلػػؾ مػػف عبلمػػذة الشػػيخ   فقػػد أكرد مػػعهـ 
 .(ِ)عسعة عشر عمميذا

 وفاتو : - 7
اؾ ربلرػة هعػ؛ ف لـ ع ت كممة المؤرخيف كاحدة في عحديد كفات ابف الفخار

  كسػعة   كهػي ععػراكح  مػا بػيف عػاـ ربلرػة كخمسػيف كسػبعمائة  اع عكاريخ لكف
  .كخمسيف كسبعمائة

يػـك الربلرػاء السػادس مػف  ػفر   كهك خ األكؿ : ذكرل ابف ال زرم العاري
 .(ّ) كخمسيف كسبعمائة ربلث سعة

ليمة االرعػيف الرػاعي العاريخ الراعي : ذكرل لساف الديف ابف الخطيب   كهك 
 (.ْ)عشر مف ر ب عاـ أربعة كخمسيف كسبعمائة 

                                                           

  .  ٖٔ  ،     ٜٕ /ٕ                        طبقات المفسريف لمداوودي    ، و      ٖٕٔ  ،      ٕٕٔ /ٗ                 ( انظر : اإلحاطة ٔ )

              / قسػػػـ الدراسػػػة                                                  بػػػو عبػػػد ا  بػػػف الفخػػػار وجمػػػودس فػػػي الدراسػػػات النحويػػػة          ( انظػػػر : ٕ )
  .    ٖٗ  –    ٕ٘ ص

  .   ٕٔٓ  ،      ٕٓٓ /ٕ                       ( انظر : ناية النماية ٖ )
  .    ٖٕ /  ٖ                 ( انظر : اإلحاطة ٗ )
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ػػرى ع ػػدل عى  : العػػاريخ الرالػػث كهػػك فػػػي ا ععػػد أبػػي إسػػحاؽ الشػػاطبي   ضن
عمػ ا يػدؿ عمػل أعػ  كػاف حيػا فػي سػعة الحقيقة ليس عاريخػا لكفػاة ابػف الفخػار كاك

 كخمسيف كسبعمائة. ست

 -أعشدعي الفقي  األسعاذ الكبير أبػك عبػد اا بػف الفخػار قاؿ الشاطبي : "
بيت لػـ أسػمع  قػط فػي السػادس عشػر  لفي سر  لقي إليٌ أي : كقاؿ  -رحم  اا 

فهػذا العػاريخ يػدؿ عمػل أف    (ُ")....مف ر ػب عػاـ سػعة كخمسػيف كسػبعمائة
 .الفخار كاف حيا في هذا العاريخ ابف

  

                                                           

  .     ٖٗٔ                             ( انظر : اإلفادات واإلنشادات ص ٔ )
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ا :   التعريف بالحكايةثانيا

  كالمفعػكؿ    فهػك حػاؾو    ًحكايػةن  اٍحػؾً    يىحًكػي  حكىػل يقػاؿ : في المغػة 
كىػػي الخبػػرى   ك  محًكػػيٌ  ػػ  : حى    : عىقىٍمعيػػ  ععػػ ي الكػػبلـى ًحكايىػػةن حكيػػتي كى    ركال كق  

 .(ُ) كحككع  لغة

ييٍععػػل بػػ  :  ا عمػػاع كفػػي اال ػػطبلح : الحكايػػة ععي ػػة م مػػسو عممػػي   كى
ػبٌ ري ر مػيف أك أكرػػر لمحػديث فػػي مسػ لة عمميػػة   كى     يف ػػؿ بيعهمػػا ـه كىػحى  دى ً ػػا كي مى

كهػذل الم ػالس إمػا  طػبلب عمػـ  أميػر أك كزيػر أك كربما كاف الحديث بحضػرة 
ما عمل سبيؿ االسعفهاـ عمل سبيؿ المعاظرات  .  كاك

ًكػيى أٌف(   بعحػك : ععػد ابػف الفخػار كعبدأ الحكاية  )سػمعتي ًمػٍف(   أك )كحي
ػػا ( فػػاس م مسنػػا أك )سيػػًئؿ شػػيخعا(   أك )كحضػػرتي بمديعػػة   أك )كماشػػيتي يكمن

 إلل رير ذلؾ مف العبارات. ماعة مف األ حاب (   أك ) خبر في المس لة(   

  

                                                           

                                                               تػاج العػػروس ، والمصػباح المنيػػر مػادة )ح ؾ ي( ، وا فعػػاؿ البػف القطػػاع          ( انظػر : ٔ )
 ٔ/ ٕٙٚ   .  
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 المبحث األول 

 )الحكايات النحوية( 
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 األولى  الحكاية

 خاصة في )أنيت( الفعل المضارع زوائدجمع علة 

  رػد فيػ  فى سي يقكؿ الز ا ي في ال مؿ في باب األفعاؿ :"كالمسعقبؿ ما حى 
 (.ُككاعت في أكل  إحدل الزكائد األربع" )

"مسػ لة : سػمعت  :ما ذكرل الز ا ي قػاؿلشرح ابف الفخار  ععرضبعد أف 
فػػي هػػذا  -رحمػػة اا عميػػ   -( ِ) مػػف لفػػظ األسػػعاذ أبػػي عبػػد اا بػػف هػػاعي

( أف يقػػرأ ّف )يٍ بً كٍ مى عمػػي الٌشػػأبػػا  المكضػػع أف بعػػض أهػػؿ العمػػـ كالك اهػػة سػػ ؿ
إال مػػا سػػيبكي    فػػ بل    عمػػل قػػراءةفاسع ػػغر لػػ  ذلػػؾ   كحٌضػػ (ال مػػؿ)عميػػ  
ألقل إليػ  األسػعاذ مػا  (ال مؿ)مف  فمما بمغ هذا المكضع ف سعف     ع  عس ؿ 

إذ كاف ذلؾ مف  ممة مطمب    فممػا فػرغ األسػعاذ  ل في العادة إلل الغمماف ؛مقى يي 
ػلػك كػاف  ى   سػيدم  مػف كبلمػ  قػاؿ لػ  : يػا لكػاف  (أعيػتي )عمػؾ الزكائػد بمفػظ  عى مى

أعسب ؛ ليككف كؿ كاحد معها عضعيؼ ما قبم    فالهمزة في مكضػع كاحػد كهػك 

                                                           

  .  ٚ                         ( انظر : الجمؿ لمزجاجي صٔ )

ّ     بػػف عمػػي بػػف هػػاني الّمخمػػي الّسػػبتي     د    محمػػ     ( هػػو ٕ ) َ      َكػػاَف َعالمػػا    ،و                    يكنػػى  بػػا عبػػد ا   ،                  ّ          َ   َ
ِ  ِباْلَعَرِبيَّػػػػِة  َّ ِ  َ  َ ِ  شػػػػرح التسػػػػميؿ اِلْبػػػػِف   ،  ِ ْ   ْ             هػػػػػ . انظػػػػر :      ٖٖٚ                 ونيػػػػرس ، تػػػػوفي سػػػػنة   َ    َمالػػػػؾ               ِ
  .   ٖٚٗ /٘                  ، الدر ر الكامنة      ٛٓٔ /ٖ        اإلحاطة 

                        ، المعػروؼ بالشػموبيني                                             بو عمي عمر بف محمد بف عمر بف عبد ا  ا زدي       ( هو : ٖ )
َ   ، َشػػ                        ا ندلسػػي اإلشػػبيمي النحػػوي        ا، ولػػ           ا وصػػغير                               المقدمػػة الجزوليػػة شػػرحيف كبيػػر     َ حَ  َ رَ   

      هػػ   ٘ٗٙ          وتوفي سػنة      هػ ،    ٕٙ٘             بلشبيمية سنة       ، ولد                               كتاب في النحو سماس "التوط ة " 
  ،      ٔ٘ٗ /ٖ                       . انظػػر : وفيػػات ا عيػػاف            ا بػػيض ا شػػقر  :             بمغػػة ا نػػدلس    ف ْ يْ  ِ بِ  ْ وْ  َ مَ   َ لَشػػ    ، وا

ٕٗ٘   .  
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فعػػؿ المػػعكمـ كحػػدل   كالعػػكف فػػي مكضػػعيف كهمػػا : فعػػبل االرعػػيف كال ماعػػة   : 
فى   يٍ بً ًف   كالغػػػائً يٍ بى أربعػػػة مكاضػػػع  كهػػػي : أفعػػػاؿ الغائػػػب  كالغػػػائً فػػػي كاليػػػاء 

ًف   يٍ بى كالعاء في رماعية مكاضػع كهػي : أفعػاؿ  المخاطػب   كالمخػاطى كالغائبات   
 فً يٍ عى بى كالغػائً    كالمخاطبػات   كالغائبػة   فً يٍ عى بى فى   كالمخاطبة   كالمخػاطى يٍ بً كالمخاطى 

ف لـ يكف ذلػؾ الزمػا ؛ ألف الغػرض ح ػؿ دكعػ    ( ُ  فاسعحسع  الشمكبيف) كاك
 (.ِ  كاا أعمـ")

 

 

 

  

                                                           

                                                                      ( ودليػػؿ ذلػػؾ :  نػػ  عنػػد حديرػػ  عػػف حػػروؼ المضػػارعة فػػي التوط ػػة ذكر)الممػػزة رػػـ ٔ )
َ  َّ          ( ،  ي ُمَرتَّبػػػة عمػػػى لفػػػ                      النػػػوف رػػػـ اليػػػا  رػػػـ التػػػا  ُ                        ) نيػػػت(. انظػػػر : التوط ػػػة     ظ :        

  .         ٓٗٔ،ٜٖٔ ص

          اإلنشػادات  و         اإلفػادات            وانظرهػا فػي   ،     ٗٚ ،    ٖٚ                               ( انظر : شرح الجمؿ البػف الفخػار صٕ )
  .   ٖٛٚ /٘              ، ونفب الطيب      ٕٛٔ ص
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 الدراسة

  (ُفػػػػػػي أكلػػػػػػً  إحػػػػػػدل الزكائػػػػػػًد األربػػػػػػًع) مػػػػػػا كػػػػػػافى : حػػػػػػدا المضػػػػػػارع 
كهػػػػػػػػػذل الزكائػػػػػػػػػد عسػػػػػػػػػمل أحػػػػػػػػػرؼ المضػػػػػػػػػارعة   كاسػػػػػػػػػععماالعها عمػػػػػػػػػل 

 العحك اآلعي:

الهمػػػػػػػزة لممػػػػػػػعكمـ عػػػػػػػف عفسػػػػػػػ  كحػػػػػػػدل مػػػػػػػذكرا كػػػػػػػاف أك مؤعرػػػػػػػا    =
 (.ـي سً قٍ : )أي  عحك

(   كلممفػػػػػػػػػػرد  = كالعػػػػػػػػػػكف لممػػػػػػػػػػعكمـ كمعػػػػػػػػػػ  ريػػػػػػػػػػرل   عحك:)عقػػػػػػػػػػـك
)عحػػػػػػػف عفعػػػػػػػؿ  عفسػػػػػػػ   كقػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف يعظػػػػػػػـ عفسػػػػػػػ  :المػػػػػػػعكمـ المعظػػػػػػػـ 

 .كذا(

  كر مطمقػػػػػػػا   أم : سػػػػػػػكاء أكػػػػػػػاف مفػػػػػػػرداكاليػػػػػػػاء لمغائػػػػػػػب المػػػػػػػذ =
(    : عحػػػػػػػك :    عحػػػػػػػك معػػػػػػػاأـ    )يقكمػػػػػػػاف( : أـ مرعػػػػػػػل   عحػػػػػػػك)يقػػػػػػػـك

( : عحك  ككذلؾ  مع الغائبة   )يقكمكف(   .)الهعدات يقيٍمفى

أم : سػػػػػػػػػػكاء أكػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػذكرا أـ    كالعػػػػػػػػػػاء لممخاطػػػػػػػػػػب مطمقػػػػػػػػػػا =
 مؤعرا   كسكاء أكاف مفردا أـ مرعل أـ  معا .

كلممرعػػػػػػػػل   ( زيػػػػػػػػد عقػػػػػػػػـك يػػػػػػػػا) : ممفػػػػػػػػرد المػػػػػػػػذكرعحػػػػػػػػك قكلػػػػػػػػؾ ل
زيػػػػػػػداف(   كلم مػػػػػػػع المػػػػػػػذكر : )عقكمػػػػػػػكف يػػػػػػػا  عقكمػػػػػػػاف يػػػػػػػاالمػػػػػػػذكر : )

 زيدكف(.

                                                           

  .   ٕٗٗ                     الحدود في عمـ النحو ص         ( انظر : ٔ )
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)عقػػػػػػكميف يػػػػػػا هعػػػػػػد(   كلممرعػػػػػػل  :ة لمؤعرػػػػػػعحػػػػػػك قكلػػػػػػؾ لممفػػػػػػردة اك 
 عقيٍمػػػػػػػػفى يػػػػػػػػاالمؤعػػػػػػػػث : )عقكمػػػػػػػػاف يػػػػػػػػا هعػػػػػػػػداف(   كلم مػػػػػػػػع المؤعػػػػػػػػث : )

 هعدات(.

 : فً يٍ عى بى مغػػػػػػػائً لك    )عقػػػػػػػكـ هعػػػػػػػد( أيضػػػػػػػا عقػػػػػػػكؿ لممفػػػػػػػردة الغائبػػػػػػػة :ك 
 .(ُ))عقـك الهعداف(

 فقػػػػػػػد اخعمػػػػػػػؼهػػػػػػػذل الزكائػػػػػػػد فػػػػػػػي لفػػػػػػػظ كاحػػػػػػػد  عظػػػػػػػـأمػػػػػػػا عػػػػػػػف -
 كع خير األخرل.بعقديـ بعض األحرؼ عظمها ععد العمماء 

  كمػػػػػػػػف أم : أدركػػػػػػػػتي فمػػػػػػػػعهـ مػػػػػػػػف  معهػػػػػػػػا بمفػػػػػػػػظ )أعيػػػػػػػػت(  -ُ
 هؤالء :

  ( حيث قاؿ :الحدكد)كعاب في  ذمٌ ب=األي 

   مػػػػػػػا كػػػػػػػافي فػػػػػػػي أكلػػػػػػػً  إحػػػػػػػدل الزكائػػػػػػػًد األربػػػػػػػعً : حػػػػػػػدا المضػػػػػػػارع "
كأيضػػػػػػػػا    (ّ) كمػػػػػػػػعهـ ابػػػػػػػػف آ ػػػػػػػػرـك   (ِ)"أعيػػػػػػػػت"ي معيهػػػػػػػػا قكليػػػػػػػػؾ: 

فػػػػػػي  - هػػػػػػػٖٗٗ: بعػػػػػد  المعػػػػػػكفل -يحيػػػػػل بػػػػػػف عػػػػػكر الػػػػػػديف العمريطػػػػػي 
 الدرة البهية عظـ اآل ركمية حيث قاؿ :

 وَافِتَتٔحُوا مُضَازِعّا بٔوَاحٔدٔ ... مًَٔ احلُسُوفٔ األَزِبَعِ الصٖوَائٔدٔ

ٌْ وَنَرَا يَاْء وتَا ... يَجِنَعُ  ََا قَوِلٔي أَىَيِتُ يَا فَتَىٍَنِْص وَىُو

                                                           

  .   ٕٕٙ   ،     ٕٕ٘                        ، البسيط في شرح الجمؿ ص      ٓٗٔ  ،      ٜٖٔ                 ( انظر:التوط ة ص ٔ )

  .   ٕٗٗ                     الحدود في عمـ النحو ص         ( انظر : ٕ )

  .    ٓٔ                       ( انظر : متف اآلجرومية صٖ )
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  كمػػػػػػػػف  ابععػػػػػػػػدتي : أم مػػػػػػػػعهـ مػػػػػػػػف  معهػػػػػػػػا بمفػػػػػػػػظ )ع يػػػػػػػػت( ك -ِ
 حيث قاؿ : (ممحة اإلعراب)في الحريرم  هؤالء :

 وَاألَحِسُفُ األَزِبَعَةُ املُتَابَعَُِ ... مُطَنٖيَاْت أَحِسُفَ املُضَازَعَُِ

 .(1)وَضٔنِطََُا الِحَاوِي لَََا ىَأَيِتُ ... فَاضِنَعِ وَعِ الِكَوِلَ نَنَا وَعَيِتُ

 . (ِ)الرضٌي كابف هشاـ األع ارم ابف الحا ب ك كمعهـ أيضا 

 .(ّ)كابف مالؾ  :)ع عي(كمعهـ مف  معها بمفظ -ّ

 .(ْ)كاأل فهاعي   (يى عً عى ) (   أكأىعىٍيفى )كمعهـ مف  معها بمفظ :  -ْ

ػػػع فيف  فالحا ػػػؿ ممػػػا سػػػبؽ : أف عسػػػهيبل أف ي معػػػكا ؛ مػػػف عػػػادة اٍلمي ى
  .عفمع   كعدـ  ألع  أدعل لحفظ ؛ المععارر في كممة أك  ممة 

 –كما حكل ابف الفخار  - معها في لفظ )أعيت( ف الشمكبيف كقد اسعحس
 (أعيت)عمؾ الزكائد بمفظ  عى مى لك كاف  ى   سيدم  يا: " ل ـ الطالب المععم  بعد قكؿ 

فاسعحسػػع   ............مػػا قبمػػ  ليكػػكف كػػؿ كاحػػد معهػػا عضػػعيؼ لكػػاف أعسػػب ؛
 ".الشمكبيف

                                                           

  .    ٖٖ                        ( انظر : ممحة اإلعراب صٔ )

    ٕٙ                  ، وشػرح قطػر النػد  ص     ٙٚٛ                ، ومغنػي المبيػب ص  ٔٔ /ٗ                      ( انظر : شػرح الكافيػة ٕ )
  .  ٕ٘                    ، وشرح شذور الذهب ص 

  .    ٚٔ /ٔ                ، وشرح التسميؿ      ٛٙٔ /ٔ                      شرح الكافية الشافية         ( انظر : ٖ )

  .     ٜٗٔ                             ( انظر : شرح الممع لألصفماني صٗ )
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ح ػؿ ألف الغػرض  ؛لػيس الزمػا العرعيػب  قد رأل أف هذاأما ابف الفخار ف
دكف عرعيػب أحػرؼ المضػارعة حا ػؿ   أم : اسععمالها كزكائػد لممضػارع  دكع 

 .خا ة )أعيت( : عمل لفظ

ابػف الفخػار عقػبل  ك اهػة الععميػؿ الػذم ذكػرلكمف ال ماؿ في هذل الحكاية 
ف كعػت  فيمػا اطمعػت عميػ  مػف مؤلفػات ف هذا الطالب المععمـ   فمـ أ ػدلع   كاك

 الشيخ ابف الفخار. زما كما ذهبهذا العرعيب ليس ال أف  -أيضا  - أرل
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 الحكاية الثانية  

 حكم إيالء اًلسم لـ )هل( إذا كان في حيزها فعل مشتغل بضمير

قاؿ ابف الفخار ععد حدير  عف المفعكؿ ب  بالعظر إلل عقديمػ  كعكسػيط  
يعقدـ : كذلؾ مػع أدكات الشػرط كأدكات كع خيرل : "....كقسـ يعكسط كيع خر كال 

عمػػرنا ،   كهػػؿ  االسػػعفهاـ مػػا عػػدا ) إٍف( كالهمػػزة   كقكلػػؾ : )هػػؿ ضػػرب زيػػده 
،( ؛ ألف هػذل األدكات ال يضػر بعػدها الفعػؿ   كال يف ػؿ بيعهػا  ضرب عمرنا زيده 

 كبيع  إال في الشعر.

ًكي أف بعض المعكمميف عمل هذل المس لة مف كعاب سيبكي  ألقل  هذل كحي
المس لة عمل طمبع  فقاؿ : كيؼ يقاؿ : )هؿ زيده ضربع    أك هؿ زيدنا ضػربع ( 
رفعػػا أك ع ػػبا ، فرفػػع قػػـك باالبعػػداء ؛ إلحاقػػا لػػػ )هػػؿ( بػػالهمزة   كالعػػـز قػػـك 
ػراؼ الهمػزة  الع ب بإضمار فعؿ ؛ ليميها الفعؿ في العقدير ؛ ألعها ليس لها ع ى

ػػػٌكب الشػػػيخ هػػػذا ؛ ألعهػػػا دخيمػػػة فػػػي االسػػػعفهاـ   كالهمػػػ زة فيػػػ  أ ػػػمية   فى ى
ٌط  األكؿ   ككاف إذ ذاؾ بالحضرة بعض المشػارقة فقػاؿ : كػؿ هػذا  االحع اج كخى

عمػػل مػػا ذكرعػػال آعفػػا   فىبيًهػػتى  (ُخطػػ    كأخػػرج المسػػ لة مػػف كعػػاب سػػيبكي  )
 .(ِالشيخ   كال عكفيؽ إال باا")

  

                                                           

  .  ٜٜ /ٔ                  ( انظر : الكتاب  ٔ )
                             ، وانظرهػػػػا فػػػػي المقاصػػػػد الشػػػػافية      ٗٓٔ                       شػػػػرح الجمػػػػؿ البػػػػف الفخػػػػار ص           ( انظػػػػر :ٕ )

 ٖ/ ٛ٘  .  



 

 444 االستحسان في الذرس اللغىي

 الدراسة

إمػػا أف يكػػكف قبمػػ  أك  -العػػي فيهػػا فعػػؿ  –االسػػـ فػػي  ممػػة االسػػعفهاـ 
  كبعاء عمل ذلؾ يخعمؼ حكم  اإلعرابي ما بيف لزـك الرفع في    أك  ػكاز بعدل

 كهػػاؾالػػك هيف الرفػػع كالع ػػب   عمػػل حسػػب أداة االسػػعفهاـ  المسػػعفهـ بهػػا   
 العف يؿ :

 االسعفهاـ عمل قسميف :

 أحدهما : أف يككف بالهمزة .

 رها كػ )هؿ   كمعل   ككيؼ   كأيف( .كالراعي : أف يككف بغي

 فإف كاف االسعفهاـ بالهمزة   فإف االسـ يقع قبمها كبعدها :

زيده أضربع  ،( فبل يكػكف فيػ  إال الرفػع باالبعػداء   : (فإف كاف قبمها عحك 
كال ي ػكز فيػ  الع ػب بإضػمار فعػؿ يفسػرل هػذا الظػاهر ؛ ألعػ  ال يفس ػر إال مػػا 

 االسعفهاـ ال يعمؿ فيما قبم  .ي   أف يعمؿ   كما بعد 

ف كاف بعد الهمزة ففي  ك هاف :  كاك

 أحدهما : أف يككف رفعا باالبعداء   كال ممة العي بعدل خبرل .

كالرػػاعي : أف يكػػكف محمػػكال عمػػل فعػػؿ مضػػمر يفسػػرل الظػػاهر   كيكػػكف 
إعراب  عمل حسػب ضػميرل أك سػبب    فػإف كػاف فػاعبل كػاف هػك فػاعبل بإضػمار 

( ي ػػكز أف يكػػكف )زيػػد( مرفكعػػا ، )أزيػػد قػػاـ: كؾ إظهػػارل فعحػػكالفعػػؿ المعػػر 
 باالبعداء   كي كز أف يككف مرفكعا بإضمار فعؿ .
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ف كػػػاف مفعػػػكال بػػػ  كػػػاف هػػػك مفعػػػكال بػػػ  مع ػػػكبا بالفعػػػؿ المضػػػمر   كاك
 أزيد ضربع  ،( ي كز في  الرفع عمل االبعداء   كالع ب بإضمار فعؿ .:(فعحك

حمم  عمل الفعؿ المعػركؾ إظهػارل    أم إفلك   الراعي أ كد مف األكؿ كا
أ كد مف رفع  باالبعداء ؛ ألف االسػعفهاـ أكلػل بالفعػؿ مػف  هػة أعػ  يقػع عمػل 

 المعاعي دكف األشخاص .

ف كاف االسعفهاـ بغير الهمزة كػػ )هػؿ( : فػإف االسػـ يقػع قبمهػا كال يقػع  كاك
يكػكف فيػ  إال  زيػده هػؿ ضػربع  ،( ال: (بعدها فا بل بيعهػا كبػيف الفعػؿ   فعحػك 

 .(ُالهمزة)ذيًكر في الرفع باالبعداء عمل حد ما 

أمػػا عػػف كقػػكع االسػػـ فا ػػبل بيعهػػا كبػػيف الفعػػؿ فهػػذا مػػكطف خػػبلؼ بػػيف 
العحاة   كقد أكردل ابف الفخار في  كرة حكاية ؛ حيث ألقل أحد الشػيكخ عمػل 

أك طمبعػػ  سػػؤاال : كيػػؼ يقػػاؿ : )هػػؿ زيػػده ضػػربع    أك هػػؿ زيػػدنا ضػػربع ( رفعػػا 
ػٌكب الشػيخ  ع با ، فرفع قـك باالبعداء   كالعـز قـك الع ػب بإضػمار فعػؿ   فى ى

ٌط  األكؿ.  هذا االحع اج كخى

قػػائبل : كػؿ هػػذا خطػػ     -ككػػاف بالحضػرة  –كهعػا عػػدخؿ بعػض المشػػارقة 
 كأخرج المس لة مف كعاب سيبكي    فىبيًهتى الشيخ.

ليؾ عكضي  ذلؾ :  كاك

ذهب سيبكي  إلػل أف )هػؿ( ال يميهػا اسػـ إذا كػاف فػي حي زهػا فعػؿ    – ُ
 ألىفٌ ،( إال فػػي ضػػركرة الشػػعر ؛  كهػػؿ زيػػده ذهػػب  هػػؿ زيػػدان رأيػػتى فػػبل يقػػاؿ : )

                                                           

  .   ٕٜٕ  ،      ٜٕٔ                          ، وشرح الجمؿ البف الفخار ص      ٖٖٙ  –     ٖٔٙ       البسيط           ( انظر :ٔ )
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كهػػػؿ ال يطمػػػب بهػػػا العسػػػبة    ح ػػػكؿ الع ٍ ػػػًديؽ بػػػعفسبٍشػػػعر ً عىقػػػًديـ االسػػػـ يي 
عما يطمب بها ح كؿ العسبة   فهك مف طمب  عح ػيؿ الحا ػؿ العخ يص   كاك

 .(ُكهك ممعكع )

ـ قىػبي ى كلػ ،( كهػؿ زيػده ذهػب  هػؿ زيػدان رأيػتى ):  فػًإف قمػتقاؿ سيبكي  : "
ٍز إاٌل ف ـي  ألٌعػ  لٌمػا ا عمػع ؛ الشػعر يي ي فػًإف   كالفعػؿي حممػكل عمػل األ ػؿ  االسػ

 .(ِ") اضطير  شاعره فقٌدـ االسـى ع بى 

ـى ع ػػبى فػػًإف اضػػطير  شػػاعره فقػػٌدـ كقػػكؿ سػػيبكي  : " " فٌسػػرل السػػيرافي االسػػ
( رأيعػ  ،هػؿ زيػدا أك    هػؿ زيػدنا رأيػت): إف اضطر شاعر فقػاؿ يععي بقكل  : "

؛ ليككف الفعؿ بعدها عقديرا   كلك رفع بعػدها لػـ يمهػا فعػؿ ال  "(ّ)ع ب االسـ 
لفظا كال عقديرا   فمهذا كاف الع ب الك   لكف في حػاؿ الضػركرة دكف االخعيػار 

. 

لرفع باالبعداء في الضركرة إال أف يككف الخبر رير فعؿ عحك : كال ي كز ا
)معل زيد قائـ   كأيف عمرك  الس   كهؿ محمد ضاحؾ ، (   فهػذا ي ػكز فػي 

 .(ْالكبلـ كريرل )

عما  ػاز : )هػؿ  ؛ حمػبل عمػل الهمػزة   كلػـ ي ػز ( : )هػؿ زيػده أخػكؾ ، كاك
، ( ؛ ألعهػا لٌمػا لػـ ع ػد الفعػؿ فػي : )هػؿ زيػده  كال هؿ زيدنا ضػربت  ،  زيده قاـ

                                                           

  .   ٚٗٚ /ٕ                  ، وحاشية الدسوقي      ٚٗٚ /ٕ                      ( انظر : مغني المبيب ٔ )
  .  ٜٜ /ٔ                 ( انظر :الكتاب  ٕ )
  .     ٙ٘ٔ /ٖ                       ( انظر : شرح السيرافي ٖ )
  .   ٖٖٙ               ( انظر :البسيط ٗ )
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م ٍت عع    كلمػا رأعػ  فػي حيزهػا  أخكؾ عحػك : )هػؿ زيػده قػاـ ،( عػذكرت   ، ( عىسى
 .(ُال حبة القديمة كلـ عقعع إال ب ف ععاعق  )

  ف  ػػاز أف يميهػػا االسػػـ  فػػي ذلػػؾسػػيبكي   خػػالؼفقػػد  الكسػػائيأمػػا  – ِ
 فعمل قكل  ي ػكز االشػعغاؿ فػي العرػر  عر  كلـ يخص ذلؾ بالش فعؿ لالذم بعد

 .(ِ  في كز : )هؿ زيده ضربع  ، ()   كال ي ب الع ب بؿ يعر  

أعػ  معػل كالرا   في المسػ لة مػا ذهػب إليػ  سػيبكي  كاخعػارل ابػف الفخػار 
ع خر االسـ عف أداة اسعفهاـ رير الهمزة فبلبد مف م يئ  بعد الفعؿ   فعقكؿ : 

ي ػػكز )هػػؿ زيػػدا ضػػربت،(   ألف حػػركؼ االسػػعفهاـ )هػػؿ ضػػربت زيػػدا ،(  كال 
)هؿ زيدا ضػربت،( كيمػي االسػـ االسػعفهاـ لػـ ي ػز  طالبة بالفعؿ   فإذا لـ ي ز

  ،( فػػي اخعيػػار الكػػبلـ   كأمػػا فػػي الشػػعر في ػػكز لمضػػركرة  )هػػؿ زيػػدا ضػػربع 
 أدكات االسعفهاـ ماعدا الهمزة. ككذلؾ  ميع

  

                                                           

  .  ٖ٘                       ( انظر : شرح الفارضي ص ٔ )
  .   ٘٘٘                 ، وشرح الفارضي ص      ٕٗٗ /ٔ                  ( انظر : التصريب ٕ )
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 ة لثاالحكاية الث

: )رغبُت  في نحو من الصلةالمجرور بالحرف الضمير حكم حذف  

 فيما رغبَت فيه(

سػػئؿ شػػيخعا أبػػك :  )رربػػتي فيمػػا رربػػتى فيػػ (يقػػكؿ ابػػف الفخػػار :"مسػػ لة 
ز ذلػؾ عف حذؼ الضمي (ُ)الغافقي  إسحاؽى  عًهيى فىػ ي   ر مػف ال ػمة هعػا   ف ػك 

رحمػة اا عميهمػا  – (ِ) عا أبي عبد اا بف عبد المػععـالخبر إلل عمميذل شيخً 
فيػ ( عمػل مععػل القبػكؿ    رربتي فيما رربػتى فمعع    كاسعشهد ب ع  يقاؿ : ) –
عػراض   كال يكػكف الحػذؼ إال حيػث عمػل مععػل اإل (مػا رربػتى ععػ  رربػتي عك)
ل ػػار فػػي الكػػبلـ الضػػمير هعػػا  ععػػيف المحػػذكؼ ؛ خػػكؼ المػػبس   فمػػك حػػذؼي

  كشرط اععقاء المبس مف  ممة  ب إ ماؿ   كهك خبلؼ المطمكب   فك ب ا ععا
 لمحذؼ. ةً زى ك   ى الشركط المي 

محػذكفا دلٌػؾ   عمػل ال ػكاز ب عػؾ إذا رأيعػ فاسػعدؿٌ ًهيى ذلؾ إلل األسػعاذ ف يع
يف لػػـ ي ػػز حذفػػ  ؛ ألعػػ  مشػػركط ذلػػؾ عمػػل اعفػػاؽ الحػػرفيف   كلػػك كاعػػا معبػػايع

  ي ػكز  )رربػتي عمػا رربػتى ععػ ( كهي أف عقكؿ :  باالعفاؽ   كعكسها مرمها 
   كال لػبس فيػ  أ ػبلن ؛ لك ػكد الحػذؼ؛ لح كؿ المكافقػة    فيها حذؼ )عع (

                                                           

                                           ( سبقت ترجمت  عند ذكر بعض شيوخ ابف الفخار.ٔ )

                                          (سبقت ترجمت  عند ذكر بعض شيوخ ابف الفخار.ٕ )
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ألع  لك كاف رير مكافؽ لـ ي ز الحذؼ   كهذا مف األسعاذ عظر حسػف   كعمػل 
 . (ِ)"(ُ) ٍبعىةذلؾ كقؼ األمر ععد عحاة سى 

  

                                                           

  ،                              ومرسػػاها  جػػود مرسػػى عمػػى البحػػر  ،                                    هػػي بمػػدة مشػػمورة مػػف قواعػػد بػػالد المغػػرب   ( ٔ )
  .   ٕٛٔ /ٖ                       . انظر : معجـ البمداف                  وهي مدينة حصينة

                     ، وانظرهػػػػػا فػػػػػي المقاصػػػػػد      ٕٔٔ ،     ٔٔٔ                                ( انظػػػػػر : شػػػػػرح الجمػػػػػؿ البػػػػػف الفخػػػػػار ص ٕ )
    .   ٛٗ٘  ،      ٚٗ٘  / ٔ        الشافية
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 الدراسة

كعكشػػػؼ مععػػػال   ؛ لعكضػػػ  إلػػػل  ػػػمة يفعقػػػر بعػػػدل االسػػػـ المك ػػػكؿ 
  كعزيػػؿ المػػبس   كهػػذل ال ػػمة أحػػد أربعػػة أشػػياء   كهػػي ال ممعػػاف :  الغمػػكض

الػػذم أخبلقػػ   ري د  قىػػ)أي  : االسػػمية كالفعميػػة   كالظػػرؼ   كال ػػار كالم ػػركر   عحػػك
لذم معؾ   كأخر ت الذم في الػدار(   ارأيت عظيمة   كأحعـر الذم يخمص   ك 

 .كم ركرل كأما ضمائرها فربلرة أقساـ : مرفكع المكضع   كمع كب   

كحػػػديرعا فػػػي هػػػذل المسػػػ لة عػػػف الضػػػمير العائػػػد عمػػػل االسػػػـ المك ػػػكؿ 
  كهػػك إمػػا أف يكػػكف م ػػركرا باإلضػػافة أك بحػػرؼ  ػػر   كال  م ػػركر المكضػػع

 ي كز حذف  في أم مف الحاليف إال بشركط.

ز حذفػ  بشػرط أف يكػكف المضػاؼ ك ػفا عػامبل ك  ػيفالم ركر باإلضافة 
ػا أىعػتى قىػاضو :" كقكل  ععالللحاؿ  أك االسعقباؿ   بمععل ا : أم    (ُ) "فىاٍقًض مى

 .ما أعت قاضي 

 ػػاء الػػذم أعػػا ضػػارب  ) : عحػػك   ك ػػفا ريػػر عامػػؿفػػإف كػػاف المضػػاؼ 
 لـ ي ز حذؼ العائد. (أمس

 شركط :بي كز حذف  كالم ركر 

 أف يككف الخافض ل  حرفا .-ُ

 بمرم  .أف يككف المك كؿ أك مك كف  م ركرا -ِ

 أال يكقع حذف  لبسا .-ّ
                                                           

            مف سورة ط .    ٕٚ          ( مف اآلية ٔ )
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 اعحاد مادة ما يععمؽ ب  الحرفاف.-ْ

فهذل شركط أربعة ذكرهػا ابػف الفخػار فػي شػرح  عمػل ال مػؿ   رػـ قػاؿ : 
 .(ُ)فإف عخمؼ شرط مف هذل لـ يحذؼ إال قميبل 

يىٍشػرىبي ًمم ػا  :" عز ك ؿكمراؿ ذلؾ مف كعاب اا  يىٍ كيػؿي ًمم ػا عىػٍ كيميكفى ًمٍعػ ي كى
بيكفى   أم : مع .   (ِ)" عىٍشرى

ٌر بالحرؼ )  كؿك فاسـ الم   كهذا الحرؼ ممارػؿ  (فٍ مً كهك )ما( الراعية  ي
ٌر ب  العائد المحذكؼ في لفظ  كمععال لمحرؼ   كمععم ق .الذم  ي

ػػرٌ  ذكػػر  ػػاز الحػػذؼ  ؿ فيمػػا بالمك ػػكؿ بػػال ر الممارػػالمك ػػكؼ  كلػػك  ي
: )مػررت بالر ػؿ الػذم مػررت بػ ( في ػكز : )مػررت بالر ػؿ الػذم  عحكضا   أي

عمػػػا  ػػػاز مػػػررت( ػػػر ا   كاك لحػػػذؼ ؛ ألف المك ػػػكؼ بالمك ػػػكؿ )الر ػػػؿ( قػػػد  ي
ػ)الباء( لحرؼ ممارؿ في المفػظ كالمععػل  لػػ  كهذا ا بػ)الباء(  رٌ المحذكفػة العػي  ي

بالفعؿ )مػررت( مععمؽ  كالم ركر )بالر ؿ(  كما أف ال ار بها العائد المحذكؼ 
 .(ّ)الراعية (مررتبػ)كال ار كالم ركر المقدر مععمؽ   

  ت شركط أخرل هي :كبقي

                                                           

  .     ٔٔٔ        الفخار ص                       ( انظر : شرح الجمؿ البف ٔ )

                  مف سورة المؤمنوف.    ٖٖ          ( مف اآلية ٕ )

  ،    ٚ٘ٗ /ٔ                           ، وتوضػيب المقاصػد والمسػالؾ      ٖٕٛ                              ( انظر : البسيط في شػرح الجمػؿ صٖ )
  .     ٘ٚٔ  ،      ٖٚٔ /ٔ                ، وشرح ابف عقيؿ     ٛ٘ٗ
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بالػذم  مػررتي عحػك :) فبل يحػذؼ فػي  الضمير مح كرا هذا أال يككف -ُ
 .إال  ب (   أك : )مررتي بالذم إعما مررتى ب ( ما مررتى 

ت ر مػر ):  عحػكفبل يحػذؼ فػي    ضمير آخر ي م  لمعكد أال يككف رـٌ -ِ
   ألعؾ لك حذفت )ب ( عغير المععل عما أردت.( ب  في دارلمررت بالذم 

 عحػك  كقعا مكقع العائب عػف الفاعػؿ  أال يككف الم ركر مع ال ار قد-ّ
شػركط حػذؼ العائػد هػذل ف   (ُ)لمم هػكؿ ببعاء )ميٌر(  ب (  مررت بالذم ميرٌ :)

 .بالحرؼالم ركر 

أمػػا عػػف حكػػـ حػػذؼ الضػػمير الم ػػركر بػػالحرؼ مػػف ال ػػمة فػػي عحػػك : 
 حكايػػة -كمػػا سػػبؽ  –فػػي هػػذا فقػػد أكرد ابػػف الفخػػار )رربػػتي فيمػػا رربػػتى فيػػ ( 

 .بيف شيخيف مف شيكخ  أحدارها دارت 

أ از حذؼ الضمير مػف ال ػمة  إسحاؽ الغافقي الذم شيخ  أبكأكلهما : 
 هعا.

لشػػػيخ كهػػػك عمميػػػذ ا -اا بػػػف عبػػػد المػػػععـ كراعيهمػػا : شػػػيخ  أبػػػك عبػػػد 
عػا   فاعضػ  لعػا مػف هػذا أف معػع حػذؼ الضػمير مػف ال ػمة ه الذم -الغافقي 
 : قكليفعمل المس لة 

ضػػمير مػػف إلػػل  ػػكاز حػػذؼ الاألكؿ : ذهػػب أبػػك إسػػحاؽ الغػػافقي  القػػكؿ
 ابف الفخار . كاسعحسع ككافق  عحاة سبعة    ال مة هعا

                                                           

                                     ، وعػػػػدة السػػػػالؾ إلػػػػى تحقيػػػػؽ  وضػػػػب المسػػػػالؾ      ٜ٘ٗ /ٔ                       ( انظػػػػر: توضػػػػيب المقاصػػػػد ٔ )
 ٔ/ ٔٚٛ     .  
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ل اعفػاؽ الحػرفييف دٌلؾ ذلؾ عمػل ال كاز ب عؾ إذا رأيع  محذكفا كاسعدؿ عم
)   أم  - بحػذؼ الضػمير مػف ال ػمة هعػا -   في كز ععدل :)رربتي فيما رربتى

؛ ألف الحذؼ ـ ي ز حذف كلك كاعا معبايعيف ل   -عمل مععل القبكؿ  –  (في: )
 يف .فمشركط باعفاؽ الحر 

  فمػك  -عمل مععل اإلعراض  -رـ اسعطرد الشيخ الغافقي فعكس المراؿ 
)رربػتي عمػا  عػا فعقػكؿ :الضػمير ه    از حذؼ( رربتي عما رربتى عع : )قمت 

 )   كال لبس في  أ بل ؛ لك كد الحػذؼ    لح كؿ المكافقة ؛ عع  : أم  رربتى
 ألع  لك كاف رير مكافؽ لـ ي ز بالحذؼ .

    كهػك المك ػب كهػك كػبلـ  ػحي  :بقكل  حح  الشاطبي  كهذا القكؿ 
الحرفيف ل كاز الحذؼ   فإذنا هذا المرػاؿ ال لػبس فيػ  ألبعػة   كلػـ أععي مكافقة 

مػػف اشػػعرط عػػدـ المػػبس إال مػػا حكػػال شػػيخعا ابػػف الفخػػار   فإعػػ   عمػػ  مػػف  أرى 
 .(ُ)سب  إلل مشعرط  ممة الشركط   كلـ يع

 .(ِ):"كهذا أكفؽ" الشيخ خالد األزهرم قائبل كاخعارل 

عمميػذ الشػيخ  –الراعي : ذهب الشيخ أبك عبد اا بف عبػد المػععـ كالقكؿ 
 .إلل معع حذؼ الضمير مف ال مة  –الغافقي كشيخ ابف الفخار 

رربػتي  ( عمػل مععػل القبػكؿ   ك)رربتي فيما رربتى في:)ب ع  يقاؿ  كاسعدؿ
عمػػل مععػػل اإلعػػراض   كال يكػػكف الحػػذؼ إال حيػػث يععػػيف  مػػا رربػػتى ععػػ (ع

                                                           

  .     ٛٗ٘ /ٔ                         ( انظر: المقاصد الشافية ٔ )

  .     ٛٚٔ /ٔ                  ( انظر : التصريب ٕ )
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خػكؼ المػبس   فمػك حػذؼ الضػمير هعػا ل ػار فػي الكػبلـ إ مػاؿ   المحذكؼ ؛ 
كهك خبلؼ المطمكب   فك ب ا ععاب    كشرط اععقاء المبس مف  ممة الشركط 

 الم كزة لمحذؼ.

رربػػت مػػا رربػػت في): عحػػك  ال حػػذؼ فػػي : أعػػ   القػػكؿفالحا ػػؿ مػػف هػػذا 
فػبل عػدرم المق ػكد  (رربػت مػارربػت في: ) ؛ ألف الكبلـ مع الحػذؼ ي ػير( في 

 كالمععياف مخعمفاف.    ( ، رربت في  أـ عع )   أهك بعد الحذؼ

ي الػديف يػكالشػيخ محمػد مح   (ُ)خضػرم الالشػيخ  الرػاعي كاخعار القػكؿ
ػػ عبػػد الحميػػد ؛ الشػػيخ خالػػد األزهػػرم  رأم -أم الشػػيخ محػػي الػػديف  –ا مععرضن
 : (ِ)المكاضػػػػع العػػػػي يمععػػػػع فيهػػػػا حػػػػذؼ العائػػػػد الم ػػػػركر فػػػػي حيػػػػث قػػػػاؿ 

 ف  مكقعػا فػي المػبس عحػك أف عقػكؿ :"..........المكضع الرالث : أف يككف حذ
السػامع أأردت    لػـ يػدرً  (   فإعػؾ لػك حػذفت :)فيػ (فيػ  في الذم رربتى  رربتي )

 ري ٍكػذً فػبل يظهػر المععػل الػذم أردت   كى  ،عقكؿ :)في (   أك أف عقػكؿ )ععػ (  أف
ألعػؾ قػد عحػب  ؛ مرمهػا (فػي)عيف أف ال ار لمعائد هك ة لممك كؿ ال ي ارٌ  (في)

غض مػػف يبغضػػ    فػػافهـ ذلػػؾ كال عغعػػر بمػػا قالػػ  الشػػيخ بمػػف يحبػػ    كقػػد عػػ
 .(ّ)خالد"

اسعحسػػف عظػػر شػػيخ  فقػػد   الشػػيخ ابػػف الفخػػار كالػػرا   مػػا ذهػػب إليػػ  
ألسػعاذ عظػر :"كهػذا مػف ا قائبلالغافقي كهك  كاز حذؼ الضمير مف ال مة هعا 

                                                           

  .    ٖٛ /ٔ                                        ( انظر : حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ ٔ )

  .   ٛٚٔ /ٔ                                            ( انظر : عدة السالؾ إلى تحقيؽ  وضب المسالؾ ٕ )

  .   ٛٚٔ /ٔ                  ( انظر : التصريب ٖ )
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؛ ألفٌ حػػذؼ الضػػمير مػػف ال ػػمة هعػػا دليػػؿ عمػػل أف المحػػذكؼ ممارػػؿ حسػػف" 
ال فكاف يمععع حذف  .  حرف  لمحرؼ المعقدـ   كاك

كقكلػ     (ُ) (كأفٍ  أفٌ ) مػع قياسناال ار حذؼ مس لة كعظير هذل المس لة 
ً ٍبعيـٍ أىفٍ  أىكى ":  كعحك(    ب ع : )أم  (ِ)"هيكى  شىًهدى الم  ي أىع  ي ال ًإلى ى ًإال  ععالل : "  عى

ب كيـ ـٍ ًذٍكره ًمٍف رى اءىكي  .أف  اءكـأم : مف  (ّ)" ى

 (أفٍ )ك (أفٌ ) فػي حػذؼ ال ػار مػف (ْ) كاشعرط ابف مالؾ في الػعظـ كريػرل
 : فقاؿ في العظـ  أمف المبس 

 نَعَجٔبِتُ أٌَِ يَدُوامَعِ أَمًِِ لَبٍِظ   …  وَفٔي أٌَٖ وَأٌَِ يَطَّسِدُ ....

؛  (عػػف أف عفعػػؿ)  أك ( رربػػت فػػي أف عفعػػؿ):  الحػػذؼ فػػي عحػػك عى عىػػمى فى 
 (ررػب)، ألف ( عػف)  أك ( فػي)  هؿ هك عمل مععل  إلشكاؿ المراد بعد الحذؼ

بيػكفى أىٍف ":  شكؿ عمي  قكل  ععػالليي   كى  كمععاهما مخعمؼ معهما يععدل بكؿ عىٍررى كى
ػػػػكهيف   بػػػػدليؿ أف  ؛ المػػػػبس مك ػػػػكد أفٌ  فحػػػػذؼ الحػػػػرؼ ال ػػػػار مػػػػع  ( ٓ)"عىٍعًكحي

 ٍف(.عف أ) أك  ( في أفٍ )ر يقد  عمل أف العالمفسريف اخعمفكا في المراد 

                                                           

نمػػػػا      ٜٙٗ  ،      ٛٙٗ /ٔ            ، والتصػػػػريب      ٕٙٔ  ،      ٔٙٔ /ٕ                       ( انظػػػػر :  وضػػػػب المسػػػػالؾ ٔ )          ، وا 
  .                                ذكرت هذس المسألة ؛ لإلفادة والربط

                  مف سورة آؿ عمراف.    ٛٔ          ( مف اآلية ٕ )

                مف سورة ا عراؼ.    ٖٙ          ( مف اآلية ٖ )

  .   ٓ٘ٔ /ٕ                      ( انظر : شرح التسميؿ ٗ )

                مف سورة النسا .     ٕٚٔ          ( مف اآلية ٘ )
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 : في شرح العظـ (ُ) ذكرهما المرادم كأ يب عع  ب كابيف

 .ا عمل القريعة الرافعة لمبس: أف يككف حذؼ الحرؼ اععمادن  أحدهما

؛ ليرعدع بػذلؾ مػف يررػب فػيهف  ؛ اإلبهاـ: أف يككف حذؼ لق د  كاآلخر
 .لدمامعهف كفقرهف؛   كمف يررب ععهف  ل مالهف كمالهف

كيررػػب فػػي   أم :  (ِ) ( قػػكؿ سػػعيد بػػف  بيػػر كم اهػػدفػػي أفٍ )ر يقػػدفع
  .ذا كاعت كريرة الماؿإعكاحها 

 كقكلػ : قالػت  -رضػي اا ععهػا  -  (ّ)( قػكؿ عائشػة عف أفٍ كعقدير )
عىٍررىبيكفى " كهيف  كى رربة أحػدكـ عػف يعيمعػ  العػي عكػكف فػي ح ػرل حػيف " : أىٍف عىٍعًكحي

رربػكا فػي مالهػا ك مالهػا مػف مىٍف فعهكا أف يعكحكا ؛ عككف قميمة الماؿ كال ماؿ 
   مػاؿ ك مػاؿ مف أ ؿ رربعهـ ععهف إذا لـ يكف لهفٌ  ال بالقسطإيعامل العساء 

 . (ْ)كاخعارل الطبرم كال ر اعي كالشعقيطي

                                                           

  .   ٖٗٔ /ٔ                        ( انظر : توضيب المقاصد ٔ )

  .   ٖٕٓ /ٕ                              ( انظر : معاني القرآف لمنحاس ٕ )

  .   ٕٕٓ /ٕ                              ( انظر : معاني القرآف لمنحاس ٖ )

  ،      ٖٙٗ /ٔ                                  ، ودرج الػػػدرر فػػػي تفسػػػير اآلي والسػػػور      ٕ٘ٗ /ٜ        البيػػػاف               ( انظػػػر : جػػػامع ٗ )
  .   ٖٖٔ /ٔ               و ضوا  البياف 
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يحعمػؿ فػي أف ":   قػاؿ  كالزمخشػرم  از بعض المفسريف العقديريفكقد أ
  كعبعػػػػػػ   (ُ)" لػػػػػػدمامعهف؛   كعػػػػػػف أف ععكحػػػػػػكهف  ل مػػػػػػالهف؛ ععكحػػػػػػكهف 
   .(ِالبيضاكم)

 

  

                                                           

  .   ٗٓٙ /ٔ                 ( انظر : الكشاؼ ٔ )

  .   ٓٓٔ /ٕ                        ( انظر :  نوار التنزيؿ ٕ )
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  الرابعةالحكاية 

 (ك ينِم الناسُ نحو : )حسبُ حكم المضارع بعد كلمة بمعنى األمر ،  

فإعهػػا مسػػ لة  مبهػػا بعػػض  (حسػػبؾ يػػعـً العػػاسي )قػػاؿ ابػػف الفخػػار : "كأمػػا 
إلل سبعة ؛ ظعا مع  ب عها مف الغرائب   ككاف سؤال  عف ك    ـز  (ُ)البرابرة 

(   فعكلل العظػر معػ  فػي المسػ لة بعػض  ػغار الكلػداف فقػاؿ لػ  : )يعـً العاسي 
اع ػػـز ؛ ألعػػ   ػػكاب مػػا عضػػمع  )حسػػبؾ( مػػف مععػػل األمػػر   رػػـ عػػاد الم يػػب 

فعكقؼ المسؤكؿ عف ال كاب   فقاؿ السائؿ : أعػا  سائبل عف خبر هذا المبعدأ  
أعبػػرع بػػال كاب ععػػؾ   كأقػػكؿ : إعػػ  محػػذكؼ ؛ لداللػػة المععػػل عميػػ  عقػػديرل : 

(   فقبػؿ هػذا ال ػكاب   رػـ قػاؿ لػ   )حسبؾ ما أعػت فيػ  مػف الكػبلـ يػعـً العػاسي 
: إع  مبعدأ ببل خبر ؛ ألع  في مععػل مػا ال ي ػ  اإلخبػار ععػ     الفعل : أقكؿ

( مبعػدأ بػبل خبػر ؛ ألعػ  فػي مععػل مػا ال ي ػ  ، قػائـ أخػكاؾأكما كاف قكلؾ : )
 خبرل مف  هػة أعػ  ريػر مسػعغف اإلخبار عع    فيككف هذا الم زـك سادًّا مسدٌ 

عع  مف أ ؿ ق د االرعباط بيف السبب كالمسبب   كهػذا  ػكاب حسػف مػف ذلػؾ 
 .(ِ)الفعل رحمة اا عمي "

 الدراسة

                                                           

َ  ْ اْلَبْرَبػػُر ِوَزاُف َجعْ   ( ٔ )   ُ  َ  ِ   ُ ـْ َقػػْوـْ ِمػػْف َ ْهػػػِؿ اْلَمْغػػِرِب َكػػاْ َْعَراِب ِفػػػي اْلَقْسػػَوِة َواْلِغْمَظػػػِة    َ ، وَ    ر َ َفػػ  َْ  َْ  ِ  ُهػػػ  َ  ْ ِ  ْ َ   ِ َ  ْ  َ ْ    ِ  ِ  َ  ْ َ ْ   َ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ ْ  َ  ْ  ُ ،  
ُ  َجْمُع  َ  ْ َوالْ   ْ َ ُ  اْلَبَراِبَرُة.  : َ   ِ َ  َْ   
                  ، والمصػػباح المنيػػر      ٖٖ٘  ص                                              ديػػواف المبتػػد  والخبػػر فػػي تػػاري  العػػرب والبربػػر        انظػػر :

              مادة )ب ر ر(.

    .     ٜٕٗ                              ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ٕ )
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 اشعممت الحكاية عمل سؤاليف : 
األكؿ : مف بعػض الكافػديف إلػل مديعػة سػبعة   ككػاف سػؤال  عػف السؤاؿ 

( مف عحك :)حسبؾ يعـً العاس( ف  اب  بعض طمبة سبعة.  ك    ـز )يعـً

 .)حسبؾ( مف الم يب سائبل عف خبر المبعدأالراعي : السؤاؿ ك 

 كعف عف يؿ القكؿ في السؤاؿ األكؿ أقكؿ : 

بشرط سقكط الفاء   كأف يق ػد ال ػزاء   الطمًب  في  كابالمضارعي  ي ـز
ٍمػرو  أك الفعؿ مسببا عما قبم    كذلؾ بعد الطمب ب عكاع  مػف أأم يق د عقدير 
كأٍيػفى سكءا عي زى بػ    ال عىٍفعٍؿ   ك  أكرٍمؾاٍئًععي ......  عحك : )عىٍهيو  أك اٍسًعٍفهاـ

 .....(آعؾعككفي 

ؿي  ٍععىػل األىٍمػًر ؛ ٍعًزلىػةى األىٍمػًر مى كهيعىاؾى كىًممىاته عيعىز   ييٍ ػـز المضػارعي فألف  فيهػا مى
ٍسبيؾى عها مبعدها   ك  ٍسبيؾ يىعىـً العاسي ): عحك    (ُ) : حى ( فالفعػؿ اع ػـز ؛ ألعػ  حى

 مديعة سبعة فعل  كهذا ما أ اب ب    كاب ما عضمع  )حسبؾ( مف مععل األمر
 .الكافد إليها عمل السائؿ

  أم بعد الفاء الم ػاب بهػا خبػر بمععػل هعا الع ب  (ِ)كأ از الكسائي 
ـى )ف  از األمر    : ا بعد اسـ فعؿ بمععل األمر   عحك  كأيض (العاس حسبؾ فيعا

 (.ؾ   ف حدرى )

                                                           

  ،      ٖٕٚ              ، ونتػػػا ل الفكػػػػر   ٖٙٔ  ،     ٖٙ /ٕ        وا صػػػػوؿ      ٜٕٔ  ،      ٓٓٔ /ٖ                 ( انظػػػر : الكتػػػاب ٔ )
  .  ٖٕ  ،     ٕٕ                         وا لغاز النحوية لمسيوطي ص

  .   ٚ٘ٗ /ٖ                      ( انظر : شرح ا شموني ٕ )
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 (   أف)؛ ألف الع ػب إعمػا هػك بإضػمار  (ُ)  كمذهب ال مهكر معع ذلػؾ
ا ال عػػدؿ عمػػل مػػكعحكه (حسػػبؾ ك ػػ )  ك كالفػػاء عاطفػػة عمػػل م ػػدر معػػكهـ

 فبل عع ب  كاب . كلذلؾ   ؛ ألعها رير مشعقة الم در

 ر )حسبؾ( ،أما السؤاؿ الراعي : كهك أيف خب

فقيؿ : إع  محذكؼ ؛ لداللة المععل عمي    عقديرل : )حسبؾ مػا أعػت فيػ  
  كهػك ال يظهػر  كال ممػة  : حسبؾ السككتك عقديرل أ(    مف الكبلـ يعـً العاسي 

 .(اكفؼ)معضمعة مععل 

   (ِ)كاخعارل ابف طاهر    (اكعؼألف مععال )؛  ع  مبعدأ ببل خبركقيؿ : إ
ميعىظ رنا ل  : كهك  كاب فعل سبعة    ألعػ  فػي مععػل مػا ال رـ قاؿ معمبل اخعيارل كى

خبر ؛ ألع  فػي ( مبعدأ ببل ، قائـ أخكاؾأي   اإلخبار عع    كما كاف قكلؾ : )
؛ مػف مععل مػا ال ي ػ  اإلخبػار ععػ    فيكػكف هػذا الم ػزـك سػادًّا مسػٌد خبػرل 

 ق د االرعباط بيف السبب كالمسبب.عع  مف أ ؿ   هة أع  رير مسعغفو 

                                                           

  .    ٜٕ٘ٔ  ،       ٕٛ٘ٔ /ٖ                                  ( انظر :  توضيب المقاصد والمسالؾ ٔ )

ػػد ْبػػف َ ْحَمػػد ْبػػف َطػػاِهر                  ، وابػػف طػػاهر هػػو :      ٚ٘ٗ /ٖ                       ( انظػػر : حاشػػية الصػػباف ٕ ) ِ   ُمَحمَّ   َ    ْ   َ  ْ  َ   ْ  َّ  َ  ُ
ّ  اْ ْنَصػػاِرّي النَّْحػػِوّي   ِ  ْ َّ     ّ  ِ   َ  ْ َ    َ خػػذ   ، َ             َويعػػرؼ بالخػػدب   ،       ََ       يكنػػى َ َبػػا بكػػر   ،                مػػف  هػػؿ إشػػبيمية   ،   ْ

ِ   ْ          عمػػـ اْلَعَربيَّػػة َعػػف  بػػي الَقاِسػػـ ْبػػف الرمػػاؾ   َ          َ   َّ   َ  َ َ ْ    لػػ  َتْعِميػػؽ عمػػى كتػػاب ِسػػيَبَوْي           ونيػػرس ،      ْ   َ  ِ              ِ ْ  َ    ،  
ْ  ِ    َوتُػوفيي سػػنة َرَمػػاِنيَف َوَخْمسػِما ة  َ  َ   َ  ِ   َ   ،   ٚ٘ /ٕ                            انظػر : التكممػػة لكتػػاب الصػػمة            مػػف المجػػرة.   َ ُ   ي      َ 

  .  ٕٛ /ٔ              وبغية الوعاة 
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كهذا  ػكاب حسػف مػف ذلػؾ اسعحسف ابف الفخار  كاب الفعل قائبل : كقد 
كععظيرل بمس لة : )أقائـ أخكاؾ لك اهة ما عمؿ ب  ؛   كهك األكلل ععدم  الفعل
 لخمكل مف العقدير   كما ال يحعاج إلل عقدير أكلل مما يحعاج إلي .أيضا ،(   ك 
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  الخامسةالحكاية 

 العامل في الخبر 

رأيػػ  فػػي العامػػؿ فػػي المبعػػدأ كالخبػػر  -فػػي شػػرح   -أكضػػ  ابػػف الفخػػار 
الرافػع لمخبػر فهػك االسػـ  قائبل : "أما الرافع لممبعدأ فهك االبعداء المذككر   كأما

 .(ُ)المبعدأ   كهذا أ   ما في هذا الباب إف شاء اا"

مف أبطؿ عمؿ المبعدأ فػي خبػرل قػائبل  (ِ)رـ ذكر بعد ذلؾ أف مف العحاة 
ـى بعضهـ إبطاؿ عمؿ المبعدأ في خبرل ب مريف:   : "كقد را

   (المبعػػدأ قػػد يرفػػع فػػاعبل فػػي عحػػك : )القػػائـ أبػػكل ذاهػػبه أحػػدهما : أف 
 فيؤدم ذلؾ إلل إعماؿ عامؿ كاحد في معمكليف رفعا.

كالراعي :  كاز عقدـ خبرل عمي    كالعامػؿ إذا كػاف ريػر مع ػرؼ لػـ ي ػز 
 .(ّ)عقدـ خبرل عمي    كهذا عظر ضعيؼ"

فقػاؿ : كقد أ ػاب ابػف الفخػار عػف هػذيف االععراضػيف السػابقيف ب ػكابيف 
لػـ يرفػع الفاعػؿ مػف حيػث هػك  )القػائـ("أما قكلػؾ : )القػائـ أبػكل ذاهػب(   فػإف 

مبعدأ   بؿ مف حيث هك اسـ فاعؿ بمعزلة الفعؿ   كأما رفعػ  الخبػر فمػف حيػث 

                                                           

                 واختػارس ابػف مالػؾ                   ، وهو مػذهب سػيبوي       ٕٔٙ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٔ )
               ، وشػرح التسػميؿ      ٕٚٔ /ٕ                                                  ، ونسب  السيوطي إلى جممور النحاة ، انظػر : الكتػاب 

  .     ٖٖٙ /ٔ          ، والممع      ٜٕ٘ /ٔ 
  .   ٖٚ٘ /ٔ                                    ( هو ابف عصفور . انظر :  شرح الجمؿ ٕ )
  .   ٕ٘ٙ  ،      ٕٗٙ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٖ )
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هك مبعدأ   ال مف حيث هك اسـ فاعؿ بمعزلة الفعؿ   فيظهر أعػ  ظػٌف أف رفعػ  
 االسميف مف ك   كاحد".

ب  بعػػد  كابػػ  هػػذا مباشػػرة حكايػػة أكرد فيهػػا مػػا يشػػر رػػـ ذكػػر ابػػف الفخػػا 
عمػػػٌي بعػػػض  االععػػػراض األكؿ حيػػػث قػػػاؿ : "كيعظػػػر إلػػػل هػػػذا الظػػػف مػػػا أكردل

) الخبػػر مرفكعػػا  فقػػاؿ : إذا كػػاف المػػذاكريف فػػي مسػػ لة : )ضػػربي زيػػدنا حسػػفه
فهك مف  مع    كال مة كالمك كؿ ال يسػعقٌؿ معهػا بالمبعدأ الذم هك )ضربي( 

هػك مبعػدأ ال مػف كبلـ   ف  بع  بعحك ما عقدـ كهك : أف رفعػ  لمخبػر مػف حيػث 
حيث هك م در   كعمم  في  مع  مف حيث هك م در ال مف حيث هك مبعػدأ 
  فهمػػا ك هػػاف مخعمفػػاف   ًكزىاعيػػ ي ال ػػبلة فػػي الػػدار المغ ػػكبة   كمرػػار الغمػػط 

 عدـ العحقيؽ   كاا أعمـ.

كأما ال كاب عف الراعي : فػإف عمػؿ المبعػدأ فػي خبػرل لػيس محمػكال عمػل 
عمػا عمػؿ فيػ  بشػرط األكلٌيػة الكضػعية   كعػدـ العكامػؿ ريرل كال مشبها بػ     كاك

عمػا يمععػع العامػؿ  ف عقػدـ خبػرل عميػ    كاك المفظية   كهذا المععػل فيػ  مك ػكد كاك
مػػف العمػػؿ فػػي معمكلػػ  مقػػدما عميػػ  إذا كػػاف محمػػكال عمػػل ريػػرل فػػي العمػػؿ   
كمشػػػبها بػػػ  مػػػف  هػػػة مػػػا   كيمػػػـز فػػػي العمػػػؿ طريقػػػة كاحػػػدة ؛ إشػػػعارا بهػػػذا 

 .(ُ)ععل"الم

  

                                                           

  .   ٕ٘ٙ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٔ )
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 الدراسة

مس لة العامؿ في الخبػر مػف المسػائؿ الخبلفيػة العػي كرػر الحػديث ععهػا  
 فبل داعي لعكرار الكبلـ هعا . (ُ)في كعب العحك المخعمفة 

هعا أف الشيخ ابف الفخار ذهب إلل أف ال ػحي  فػي هػذا البػاب  كالمس لة
أف الرافع لمخبر هػك االسػـ المبعػدأ   كهػذا مػذهب  مهػكر العحػاة كعمػل رأسػهـ 

أبطؿ  -يععي ابف ع فكر –سيبكي    رـ ذكر الشيخ بعد ذلؾ أف بعض العحاة 
األكؿ المبعػػدأ فػػي خبػػرل بػػ مريف   كالػػذم يععيعػػي معهمػػا دراسػػة األمػػر عمػػؿ  هعػا

الرعباطػػ  بحكايػػة أكرد فيهػػا بعػػض المػػذاكريف عميػػ  مػػف طمبػػة العمػػـ مػػا يشػػب  
المبعدأ قد يرفػع فػاعبل فػي عحػك : )القػائـ أبػكل  أففكر كهك : اععراض ابف ع 

)أبكل( فاعػؿ  فػماؿ عامؿ كاحد في معمكليف رفعا     فيؤدم ذلؾ إلل إعذاهب( 
  هػذل  )القػائـ(ػ   ككبلهمػا مرفػكع بػ أيضا )القائـ( )القائـ(   ك)ذاهب( خبر لػ لػ

 .(ِ)ح ة مف معع إعماؿ المبعدأ في خبرل   كهك اععراض ابف ع فكر

أمػا قكلػؾ  كقد أ اب الشيخ ابف الفخار عف هذا االععػراض بقكلػ  قػائبل :"
)القائـ( لـ يرفع الفاعؿ مف حيث هك مبعدأ   بؿ يرفع   فإف :)القائـ أبكل ذاهب(

معزلة الفعؿ   كأما رفع  الخبر فمف حيػث هػك مبعػدأ   مف حيث هك اسـ فاعؿ ب
ظػف أف رفعػ  االسػميف  ال مف  حيث هك اسـ فاعػؿ بمعزلػة الفعػؿ   فيظهػر أعػ 

                                                           

    ٗٗ  –    ٖٛ /ٔ           ، واإلنصػاؼ      ٕ٘ٙ                           ي : عمػؿ النحػو البػف الػوراؽ ص                 ( انظر المسألة فٔ )
  ،      ٕٕٚ /ٔ                      ، وشرح الكافيػة لمرضػي      ٖٓٔ  –     ٕٛٔ /ٔ                             )المسألة الخامسة( ، والمباب 

  .    ٖٔ  ،     ٖٓ                وا تالؼ النصرة ص 
     ٜٛٗ  / ٖ                          ، ونتػا ل التحصػيؿ لمػدال ي       ٖٚ٘ /ٔ                              ( انظر : شرح الجمؿ البػف عصػفور ٕ )

  .     ٜ٘ٔ /ٔ            ، والتصريب 
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فعمػل ذلػؾ كػػاف الرفعػاف مػف  هعػيف مخعمفعػيف   ال مػف  هػػة مػف ك ػ  كاحػد   
 كاحدة .

حكايػة  -كمػا سػبؽ  -رـ ذكػر ابػف الفخػار بعػد هػذا األمػر كال ػكاب ععػ  
ععػػراض ابػػف ع ػػفكر كذلػػؾ فػػي فيهػػا بعػػض المػػذاكريف عميػػ  مػػا يشػػب  اأكرد 

أم ظػف  –  حيػث قػاؿ :" كيعظػر إلػل هػذا الظػف مس لة : )ضربي زيػدا حسػف( 
مػػا أكردل عمػػٌي بعػػض المػػذاكريف فػػي مسػػ لة : )ضػػربي زيػػدا  -ابػػف ع ػػفكر

إذا كػػاف الخبػػر مرفكعػػا بالمبعػػدأ الػػذم هػػك )ضػػربي( فهػػك مػػف    فقػػاؿ : حسػػف(
 ال مة كالمك كؿ ال يسعقؿ معهما كبلـ   ف  بع  بعحك ما عقدـ كهك : مع    ك 

أف رفع  لمخبر مف حيث هك مبعدأ ال مف حيث هػك م ػدر   كعممػ  فػي  ػمع  
 مف حيث هك م در ال مف حيث هك مبعدأ   فهك ك هاف مخعمفاف.

ذاكريف مف طمبػة العمػـ فػي ما ذهب إلي  بعض الم رٌد ابف الفخاربعد أف ك 
ر ذلػػؾ بمسػػ لة فقهيػػ  كهػػي عٌظػػ -كمػػا سػػبؽ  -)ضػػربي زيػػدا حسػػف( مسػػ لة : 

   ال ػػبلة فػػي الػػدار المغ ػػكب   ي اعيػػزى ال ػػبلة فػػي الػػدار المغ ػػكبة حيػػث قػػاؿ :"كً 
 ".دـ العحقيؽكمرار الغمط ع

  لذاعهافاسدة ليست إف ال بلة في الدار المغ كبة  فهك يريد أف يقكؿ :
عما لحقها الفساد مف  ه  أخرل كهي   ككعها في ذلؾ المكاف.كاك

إذ الخبػر  ػفة  ألع  بعي عمي  ؛ أف رافع الخبر هك المبعدأ ؛ كالذم أرال :
لممبعدأ في المععل   ككما ععبػع ال ػفة المك ػكؼ فػي اإلعػراب   فكػذلؾ الخبػر 

 .كما ذهب ابف الفخار في إعمال  في  يعبع المبعدأ
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عػػػض بطػػػبلف مػػػا ذهػػػب إليػػػ  ابػػػف ع ػػػفكر   كمػػػا أكرد بكبػػػذلؾ ظهػػػر 
  عمل ابف الفخار في مس لة )ضربي زيدا حسف(.المذاكريف 
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  السادسةالحكاية 

 األصالة والفرعيةالمفتوحة الهمزة بين  )أّن(

   ككػ فٌ      كلكػفٌ  فٌ   كأى  فٌ سػعة كهػي : إً العاسػخة الحػركؼ ي الز ػا عٌد 
مسػ لة "قكلػ  : هعػا حكاية في شرح  مف ابف الفخار كمما ذكرل    كليت   كلعؿٌ 

إلػل هػذا المكضػع مػف ال مػؿ  ػرل بػيف المػذاكريف فػي  : لما بيًمغ بالقراءة عمي  
؛ المفعكحػػة فػػرع المكسػػكرة  (فٌ أى ) أفٌ : رأيػػت إرباعهػػا هعػػا   كذلػػؾ  المسػػ لة فكائػػد

  اسعفعاح الكبلـ بها مكسكرة   كال يسعفع  بها مفعكحة   كما يسعفع  بػ لةبدال 
مف قبيؿ ي المكسكرة مع معمكليها فهكقعت ذا مقدـ عمل ما يككف حشكا   رـ إ

ألف كؿ كاحد مف هذل الربلرػة  كال م ركرة ؛مؿ   ال عككف فاعمة كال مفعكلة ال 
عمػػا يخبػػر كيحػػدٌ عػػ  فػػي المععػػل يخبػػر ع عػػف األسػػماء   كالمفعكحػػة مػػع  ث  كاك

كال ػر مػف أحكػاـ المفػردات كالمفعكلية كالفاعمية   المفردات معمكليها مف قبيؿ 
. 

المذاكريف عف زماف فعحها : كالسبب في  هػؿ هػك معحػد أك  رـ قاؿ بعض
 مععدد،

إمػا عقػدـ المػؤرر بالزمػػاف    إٍف قمعػا بالععػدد لػـ يكػف بػد مػػف أحػد أمػريف :
مػا عػ خرل بالزمػػاف   فػ دؽ مػػف أمػا عػ خرل فبػػيف اإلحالػة   كأمػا عقدمػػ  بالزمػاف  كاك

ألع  يسعمـز الععميؽ في زماع  الذم كػاف فيػ  معقػدما عمػل زمػاف أرػرل  اإلحالة ؛
ذا كػاف كػذلؾ ك ػب هػذل القػكؿ بػاالقعراف   كبقػي ععػدد الزمػاف   ك  ببل معمػؽ   كاك

 –رحمػة اا عميػ   - ( ُ) شػاطٌ بػف العا أبي القاسـ المس لة شبيه  بعيكى ىًة شيخ
                                                           

                            ند ذكر بعض شيوخ ابف الفخار.             سبقت ترجمت  ع   (ٔ )
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أفػي زمػاف   ي أم كقػت اعكسػرت القػدر : فػ يقكؿ فيما إذا مر ب  عحك هػذا كاف
 ، في زماف بيف الزماعيف حة أـ في زماف الكسر   أـال 

لػػػ    أف عقػػػدـ السػػػبب عمػػػل كعمخػػػيص مػػػا يرفػػػع اإلشػػػكاؿ مػػػف هػػػذا كأمرا
كمػرة يكػكف عقػدما حكميػا   كهػذا ممػا العقػدـ   مرة يككف عقػدما زماعيػا المسبب 

االقعػراف   فع مػؿ ذلػؾ   كبػاا في  حكمي ال زماعي   كهك الذم عبرعا عع  قبػؿ 
 .(ُ)"العكفيؽ

  

                                                           

  .     ٕٖٖ  ،      ٖٖٔ                               ( انظر: شرح الجمؿ البف الفخار ص ٔ )
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 الدراسة

مخبر   كقد اخعمؼ ة لبلسـ الرافعة ل باعال الحركؼ)ًإٌف( كأخكاعها مف  
 : (ُ)لعمماء في عٌدها ا

  كليت      كلكفٌ  إفٌ كهي : ) : هذا باب الحركؼ الخمسةقاؿ  سيبكي ف
  كعدها المبرد خمسة المفعكحة الهمزة  )أٌف(   كأسقط معها (ِ) كلعؿ   كك فٌ 

 كما سبؽ. سعةي فعٌدها   أما الز ا  (ّ) أيضا

كمعش  الخبلؼ خبلفهـ في )أٌف( المفعكحة الهمزة هؿ هي فرعية أـ 
أ مية ،   كهذا ما كضٌح  الشيخ في حكايع  السابقة   حيث قاؿ : لما بيًمغ 
بالقراءة عمي  إلل هذا المكضع مف ال مؿ  رل بيف المذاكريف في المس لة 

 فكائد رأيت إرباعها هعا : 

المكسكرة   كهذا هك اخعيارل  ٌف(إً المفعكحة فرع )( فٌ أى ) فٌ أالفائدة األكلل : 
 .سبؽ في المس لة معمبل ل  كما

هؿ :   كالسبب في   )أٌف(ة زماف فع  همز الفائدة الراعية كالرالرة : في 
 -كقد فٌ ؿ القكؿ في هذا   كلـ أر أحدا مف العمماء  ، دمععد أـ هك معحد

 أك ععرض ل  مف قريب أك بعيد.  فٌ ؿ هذا العف يؿ  –فيما اطمعت عمي  

                                                           

  .     ٔٚٗ /ٔ                              ( انظر : شرح الكافية الشافية ٔ )

  .     ٖٔٔ /ٕ               انظر : الكتاب    (ٕ )
  .     ٚٓٔ /ٗ                  ( انظر : المقتضب ٖ )
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إ ماعا ؛ فإف العحاة اخعمفكا في ليس كبلـ الشيخ فيها الفائدة األكلل  ك
 المفعكحة الهمزة مف حيث أ العها كفرعيعها عمل ربلرة مذاهب : )أٌف(

كهك    المكسكرة ٌف(إً فرع )المفعكحة الهمزة  (أىفٌ ) أفٌ  :المذهب األكؿ 
كابف كالمرادم  ج كالعكبرمكابف السراسيبكي  كالمبرد ك (ُ)مذهب ال مهكر

 :ف عيعمل  بابف الفخار معمبل كهك اخعيار  (ِ)هشاـ كالسيكطي كالفارضي 

اسعفعاح الكبلـ بها مكسكرة   كال يسعفع  بها مفعكحة   كما يسعفع   -ُ
 .ب  مقدـ عمل ما يككف حشكا

إذا كقعت مع معمكليها فهي مف قبيؿ ال مؿ   ال عككف أف المكسكرة  -ِ
هذل الربلرة يخبر عع  في فاعمة كال مفعكلة كال م ركرة ؛ ألف كؿ كاحد مف 

عما يخبر كيحدٌ المععل  ث عف األسماء   كالمفعكحة مع معمكليها مف قبيؿ   كاك
 المفردات   كالفاعمية كالمفعكلية كال ر مف أحكاـ المفردات .

 

ف الكبلـ مع المكسكرة  ممة رير مؤكلة بمفرد   كمع المفعكحة إأم : 
مؤكلة بمفرد   كككف المعطكؽ ب   ممة مف كؿ ك   أك مفردا مف كؿ ك   

 .(ّ)ة مف ك   كمفردا مف ك  "  لككع   ممأ ؿ 
                                                           

  .     ٖٓٓ /ٔ                   ( انظر : التصريب  ٔ )

        والمبػػػػػاب    ،     ٖٕٓ /ٔ          ، وا صػػػػػوؿ      ٚٓٔ /ٗ            ، والمقتضػػػػػب      ٖٔٔ /ٕ                 ( انظػػػػػر : الكتػػػػػاب ٕ )
  ،      ٖٛٔ /ٔ         ، والممػػػع    ٖٛ /ٔ               ، ومغنػػػي المبيػػػب     ٖٓٗ                   ،  والجنػػػى الػػػداني ص      ٕٕٗ /ٔ 

  .   ٕٖٚ               وشرح الفارضي ص 
    .     ٖٛٔ /ٔ                  ( انظر : الممع   ٖ )
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المكسكرة أ ؿ  (إفٌ أف) عدؿ عملعمبل أخرل ريرل مف العمماء زاد ك 
 :  كالمفعكحة فرع

سعغعي مسعغعية بمعمكلها عف زيادة   كالمفعكحة ال عأف المكسكرة -ُ
 .ادة أ ؿ عف زيادة   كالم رد مف الزي

عرفت   كقكلؾ في )أف المفعكحة ع ير مكسكرة بحذؼ ما عععمؽ ب   -ِ
  كال ع ير المكسكرة مفعكحة إال بزيادة   كالمر كع إلي  بىر  إعؾ  : (ر  أعؾ بى 

 بحذؼ أ ؿ المعك ؿ إلي  بزيادة .

 كيد   فهي كهك العكرة عفيد في ال ممة مععل كاحدا أف المكس - ّ
كالمفعكحة   كعكف ع كيد الفعؿ  (ليس)  كالباء الداخمة في خبر  االبعداء (الـػ)كػ

 ا بعدها بما قبمها   فكاعت فرعا.عفيدل كععمؽ م

كما هك أ ؿ  هي عاممة رير معمكؿ فيها أعها أشب  بالفعؿ ؛ ف -ْ
كالمفعكحة عاممة كمعمكؿ فيها   فهي كالمركب   كالمكسكرة كالمفرد   الفعؿ   

 .لممركب  ؿمفرد أ لكا

كما عممت في   إذ هي أعها مسعقمة   كالمفعكحة كبعض اسـ ؛ -ٓ 
 .(ُ)بعقدير اسـ كاحد

 .المفعكحة أ ؿ المكسكرةذهب قـك إلل أىٌف كالمذهب الراعي : 

 .(ِ)كاحدة أ ؿ برأسها  كؿذهب آخركف إلل أىٌف :  كالمذهب الرالث
                                                           

    .     ٖٛٔ /ٔ            ، والممع        ٖٓٗ                  ، والجنى الداني ص      ٕٕٗ /ٔ                 ( انظر : المباب ٔ )
    .     ٖٛٔ /ٔ            ، والممع        ٕٕٗ /ٔ                 ( انظر : المباب ٕ )



 

 446 االستحسان في الذرس اللغىي

 ٌف(إً فرع )المفعكحة الهمزة  (أىفٌ ) أفٌ أقرب إلل ال حة كالذم أرال 
في يقكلكف  كالمبرد كابف السراج سيبكي المكسكرة لمعمؿ السابقة   كلذلؾ ك دعا 

  بإسقاط المفعكحة الهمزة   القع ارهـ في  : األحرؼ الخمسة كأخكاعها (إف)
 الذكر عمل ما هك أ ؿ.
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  السابعةالحكاية 

 معنى الباء في قوله تعالى  

 (ُ) "َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكمْ "

أم مف زيادة الباء في  –...كيمكف أف يككف مف هذا  "قاؿ ابف الفخار : 
ـٍ قكل  ععالل : " -المفعكؿ ب   كًسكي ؤي كا ًبري  " .كىاٍمسىحي

م مسػػا  ػػرل فيػػ  ذكػػر هػػذل  –حرسػػها اا  – (ِ)كحضػػرت بمديعػػة فػػاس 
فقاؿ بعػض أ ػحابعا : ال ػحي  ععػدم أعهػا لئلل ػاؽ   ككػاف قػد رآهػا الباء   

؛    فسكىتا  (ّ) ليمة ذلؾ اليـك في عقييد أبي الحسف ابف ع فكر عمل المدكعة
ػػٌذاؽ الفاسػػييف : مػػا  ػا ل ػػاحبي ؛ إٍذ كػػاف قػػد قبػػؿ بػػذلؾ   فقػػاؿ لػػي بعػػض حي رضن
عقكؿ أعت في هذل المس لة ، فإعها كقعت ععدعا قديما كحديرا   فمػـ عقػؼ معهػا 

مسػػحت رأسػػي   كمسػػحت )عمػػل طيمى عيعػػة   فمػػـ يسػػععي إال الكػػبلـ   فقمػػت : 
بػػذهابها كلػػـ ي ػػز اهػػا باعحػػاد المععػػل   فمػػك كاعػػت لئلل ػػاؽ لػػذهب معع (برأسػػي

ل ععد زكالها   بمعزلعهػا فػي ل حة المععاالسعغعاء   ف ائز أف يقاؿ بالزيادة ؛ 
                                                           

         الما دة.        مف سورة   ٙ           ( مف اآلية ٔ )
                وهػػي حاضػػرة البحػػر   ،                      المغػػرب مػػف بػالد البربػػر                                فػاس مدينػػة مشػػمورة كبيػػرة عمػى بػػر  ( ٕ )

  .     ٖٕٓ /ٗ                       . انظر : معجـ البمداف       مدن       ّ و جؿّ 
  ،                   ، المعػػروؼ بالصػػغير                                              عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد الحػػؽ الزرويمػػي،  بػػو الحسػػف     ( هػػو ٖ )

       الكبػر                      التقييػد عمػى المدونػة     ل   ،                          القضا  بفاس فحسنت سيرت   ُ  ي ُوليي    ر، ي مي  َ عَ  ُ مُ    ي   قاض
     باسػػـ                      ، فػػي الصػػادقية بتػػونس            خمسػػة  جػػزا    فػػي      طػػوط خ                       فػػي الفقػػ  لإلمػػاـ مالػػؾ ، م

               . انظػػر : ا عػػالـ   هػػػ     ٜٔٚ                                               )شػػرح تمػػذيب المدونػػة فػػي فقػػ  المالكيػػة( ، تػػوفي عػػاـ 
 ٗ/ ٖٖٗ   .  
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فس كألف الفعػػؿ إذا كػػاف كاقعػػا بػػع   كأمرالهػػا خبػػر )لػػيس   كمػػا   كألقػػل بيػػدل(
  فاأل ػؿ ك ػكل   المفعكؿ كاسععمؿ عمل ك هيف كػ )قػرأت بالسػكرة   كقرأعهػا(

 بعفس  ال عمل عكعيف.

يقعضػػي  بريػػت بالسػػكيف( ؛ ألف )مسػػحت((ك ػػائز أف عكػػكف بمعزلعهػػا فػػي 
يقعضي مبريا كمبريا ب   مسكحا ب  ععد المحققيف   كما أف )بريت(ممسكحا كم

  فيكػػكف المفعػػكؿ محػػذكفا ك عػػ  : )مسػػحت المػػاء بػػالرأس(   ععػػد  ميػػع العػػاس
"ذفاسعحسف  ـي  ٍ  .(ُ)لؾ مف حضر ممف ل  فهـ   كسكت الخى

  

                                                           

  .   ٖٛٛ  ،      ٖٚٛ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٔ )
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 الدراسة

ائػدة ر ز الباء ال عككف إال حرفا   كال عككف إال خافضة   كعكػكف زائػدة كريػ
   ف ما الزائدة فعمل ضربيف :

 ضرب يطرد زيادع    كضرب زيادع  مق كرة عمل السماع .

  كفػي خبػر  ف ما الضرب الذم عطػرد زيادعػ  فمعػ  البػاء فػي خبػر )لػيس(
 )ما( الح ازية   كفي فاعؿ )كفل(.

زيادعهػا فػي : زيادعػ  مكقكفػة عمػل السػماع فمػف ذلػؾ  كأما الضػرب الػذم
ـٍ ًإلىػل الع ٍهميكىػةً "كقكل  ععالل : المفعكؿ ب    زيادعهػا فػي ك    (ُ) "كىالى عيٍمقيكا ًب ىٍيًديكي

 .المبعدأ   عحك : )بحسبؾ زيد(

: عحػك   أف عكػكف لئلل ػاؽ  الزائدة فمها معاف مععددة   معها : كأما رير
عزلػػت بالبمػػد( أم : (: عحػػك   خضػػت المػػاء بر مػػي(   كأف عكػػكف بمععػػل )فػػي( (

 .(ِ)إلل رير ذلؾ مف المعاعيفي البمد 

ـٍ أما عف مععل الباء في قكلػ  ععػالل : " كًسػكي ؤي كا ًبري ذكػر ابػف قػد " فكىاٍمسىػحي
 :  كذكر ريرل مععييف آخريف  لها الفخار في الحكاية مععييف

                                                           

                 مف سورة البقرة .     ٜ٘ٔ          ( مف اآلية ٔ )
            ومػػا بعػػدها ،     ٖٙ                          ومػػا بعػػدها ، وجػػواهر ا دب ص     ٖٙ                     نظػػر : الجنػػى الػػداني ص    ( إ )

  .     ٜٖٓ :     ٖ٘ٛ                       وشرح الجمؿ البف الفخار ص
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كالعسػفي  ابف هشػاـ  كممف قاؿ بذلؾ  (ُ)عها لئلل اؽ المععل األكؿ : أ
أل قكا المسػ  : إذ المععل   سعيعاب الي ب ا  كعمي   (ِ) كاإلي ي كالسيكطي

 .كهك اسـ لكم  ال لبعض    بالرأس

خر   كقػد يكػكف حقيقػة كمػا فػي ك ععمؽ أحػد المععيػيف بػاآله كاإلل اؽ :
  اآلية   أم أل قكا المس  برؤكسػكـ أم : المسػ  بالمػاء   كقػد يكػكف م ػازا 

كفى :" كقكل  ععالل ـٍ يىعىغىامىزي كا ًبًه ذىا مىرا   .(ْ)  أم بمكاف يقربكف مع   (ّ) "كىاًك

كممػػف قػػاؿ بزيادعهػػا القرطبػػي كابػػف    (ٓ)المععػػل الرػػاعي : أعهػػا زائػػدة ك 
 .في ب مس  كؿ الرأس   (ٔ)ال ائغ كالعكبرم 

كأ مػع العممػاء عمػل أف مػف مسػ  رأسػ  كمػ  فقػد أحسػف قاؿ القرطبي : "
كامسػػحكا : كالمععػػل      كالبػػاء مؤكػػدة زائػػدة ليسػػت لمعبعػػيض كفعػػؿ مػػا يمزمػػ 

عما دخمت لعفيد مععل بديعا كهػك أف الغسػؿ لغػة يقعضػي مغسػكال ....ك  رءكسكـ اك
 ػزأ   فمػك قػاؿ: كامسػحكا رءكسػكـ أل   كالمسػ  لغػة ال يقعضػي ممسػكحا بػ  ب 

                                                           

  .  ٗٗ                        ( انظر : الجنى الداني ص ٔ )
                     ، وجامع البيػاف لإليجػي      ٖٓٗ /ٔ                         ، ومدارؾ التنزيؿ لمنسفي    ٖٗٔ                 ( انظر : المغني صٕ )

  .   ٖٚٔ                  ، وتفسير الجالليف ص     ٘ٗٗ /ٔ 
          المطففيف.        مف سورة     ٖٓ       ( اآلية ٖ )
  .    ٜٓ /ٕ                      ( انظر : معترؾ ا قرافٗ )
  .  ٗٗ                        ( انظر : الجنى الداني ص ٘ )
مػال       ٖٕٗ /ٔ                         ، والممحػة فػي شػرح الممحػة     ٛٛ ،    ٚٛ /ٙ                        ( انظر : تفسػير القرطبػي ٙ )          ، وا 

ّ             ما َمّف ب  الرحمف ص  َ    ٕٔ٘     .  
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  فدخمت الباء لعفيد ممسػكحا بػ   عمل الرأس يءالمس  باليد إمرارا مف رير ش
 ". مغة: كامسحكا برءكسكـ الماء  كذلؾ ف ي  في ال   فك ع  قاؿ كهك الماء

 :لزيادعها عمعيف ابف الفخار  ذكرقد ك 

: )مسػحت رأسػي   كمسػحت برأسػي( باعحػاد المععػل   فمػك أعؾ عقػكؿ -ُ
كاعػػت لئلل ػػاؽ لػػذهب مععاهػػا بػػذهابها كلػػـ ي ػػز االسػػعغعاء   ف ػػائز أف يقػػاؿ 
بالزيادة ؛ ل حة المععل ععد زكالها   بمعزلعهػا فػي خبػر )لػيس   كمػا   كألقػل 

 بيدل( كأمرالها.

أف الفعػػؿ إذا كػػاف كاقعػػا بػػعفس المفعػػكؿ كاسػػععمؿ عمػػل ك هػػيف كػػػ  -ِ
 )قرأت بالسكرة   كقرأعها(   فاأل ؿ ك كل  بعفس  ال عمل عكعيف.

  أم : امسػػحكا بعػػض رؤكسػػكـ    (ُ)كالمععػػل الرالػػث : أعهػػا لمعبعػػيض 
هػك معقػكؿ عػف ابػف    كذكػر ابػف القػكاس أعػ  قيػؿ : (ِ) كهك مذهب الشافعي

بعػػيض "....إعمػػا عػػرؼ الع   كهػػك اخعيػػار ابػػف القػػكاس حيػػث قػػاؿ : (ّ)كيسػػاف 
 .معها بدليؿ شرعي كهك األظهر"

                                                           

  .  ٗٗ                        ( انظر : الجنى الداني ص ٔ )
              وتحقيػػػػؽ ودراسػػػػة       ، جمػػػػع      ٕٔٚ /ٕ                        ، وتفسػػػػير اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي     ٔٗ /ٔ              ( انظػػػػر : ا ـ ٕ )

                         الدكتور/  حمد بف مصطفى .
  .     ٖٕٛ-     ٕٔٛ                                 ( انظر : شرح الكافية البف القواس صٖ )
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كقػػػد عقػػػؿ السػػػيكطي ادعػػػاء الػػػبعض أف البػػػاء فػػػي اآليػػػة هػػػي أكؿ كممػػػة 
 .(ُ)  رـ حذؼ الباقي  (بعض)

 كلمعمماء في إربات هذا المععل لمباء قكالف :

عبػػي كابػػف الشػػ رم كالق (ِ)يػػرل الككفيػػكف كمػػف كافقهػػـ كاأل ػػمعي -ُ
 .اء المفردة ي كز أف عككف لمعبعيضكالشافعي أف الب (ّ) كالهركم كابف مالؾ

  .العرر كالعظـالقرآف ك  ف هذا المععل قد كرد في ب كاسعدلكا لما قالكا

ٍيعنػػا يىٍشػػرىبي ًبهىػػا ًعبىػػادي ااً " :قكلػػ  ععػػالل  القػػرآففمػػف كركدل فػػي    أم  "عى
 .(ْ)معها 

ـٍ : "كقكلػػػ  ععػػػالل  كًسػػػكي ؤي كا ًبري فالبػػػاء لمعبعػػػيض   كلػػػذلؾ أ ػػػاز "   كىاٍمسىػػػحي
أ حاب مالػؾ المسػ  فػي الكضػكء بػبعض الػرأس   كاععهػل الخػبلؼ بيػعهـ فػي 

 .(ٓ)األعممة مف الرأس في المس " رالعبعيض إلل إ ازع  قد

 . (  كعمقت بالبيت)طفت بالبيت  قكؿ بعضهـ :في العرر ك 

 في الشعر قكؿ الشاعر :ك 

                                                           

  .     ٕٔٗ /ٔ                                       ( انظر : معترؾ ا قراف في إعجاز القرآف ٔ )
  .    ٖٔ /ٕ            ، والتصريب      ٖٗٔ                      ( انظر : مغني المبيب صٕ )
  ،      ٕٓٚ /ٕ                   ، وا مػػػػػػالي الشػػػػػػجرية      ٕٖٓ ،     ٖٔٓ                            ( انظػػػػػػر : تأويػػػػػػؿ مشػػػػػػكؿ القػػػػػػرآف صٖ )

  .     ٖ٘ٔ  ،      ٕ٘ٔ /ٖ                ، وشرح التسميؿ      ٕٕٛ               في عمـ الحروؼ ص        وا زهية 
                 مف سورة اإلنساف .  ٙ           ( مف اآلية ٗ )
  .     ٙٗٔ                      ( انظر : رصؼ المباني ص٘ )
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 .(1)شَسبًَِ بٔنَاء البَحِس ثهٖ تَسَفّعَت ... مَتى لُجَج خَضِس لًََُٖ ىَئٔيجُ 

عهػػا معػػع سػػيبكي  ك مهػػكر الب ػػرييف  اسػػععماؿ البػػاء لمعبعػػيض   كأ -ِ
 اكذلػؾ عمسػكا ب  ػؿ مععاهػ لئلل اؽ في كؿ مكضػع قيػؿ فيػ  إعهػا لمعبعػيض ؛

 .(ِ) كهك اإلل اؽ

لئللػػزاؽ كاالخػػعبلط   كذلػػؾ قكلػػ  : قػػاؿ سػػيبكي  :"كبػػاء ال ػػر إعمػػا هػػي 
ألزقت ضربؾ إيال بالسكط   فما  (   كدخمت ب    كضربع  بالسكطيد خر ت بز )

 .(ّ) اعسع مف هذا في الكبلـ فهك أ م 

كعبػػػت  : ) عحػػػك   (ْ)لبلسػػػععاعة إعهػػػا :  قػػػاؿ بعضػػػهـ: المععػػػل الرابػػػع ك 
   كاآلخػر بالبػاء    كهػك المػزاؿ ععػ   لكف مس  يععػدل لمفعػكؿ بعفسػ  (بالقمـ

  فمػػـ يقػػع  كامسػػحكا أيػػديكـ برءكسػػكـ:   كاأل ػػؿ  كهػػك المزيػػؿ فحػػذؼ األكؿ
  ك عؿ الرأس  المس  الم مكر ب  عمل الرأس حعل ي ب اسعيعاب  بؿ عمل اليد

                                                           

          ، وا مػالي      ٖ٘ٔ /ٔ                                                        ( البيت مف الطويؿ  بي ذؤيب المذلي  ، انظر : سر الصػناعة ٔ )
  .  ٔ٘ /ٔ                       ، وشرح  شعار المذلييف      ٕٓٚ /ٕ         الشجرية 

           ، والتوط ػػة      ٖٗٔ                  ، و سػػرار العربيػػة ص     ٕٖٕ        والممػػع ص  ،      ٕٙٔ /ٗ                 ( انظػػر : الكتػػاب ٕ )
  .   ٔٙٔ                 ، والجنى الداني ص     ٕٚٗ ص

  .     ٕٙٔ /ٗ                 ( انظر : الكتاب ٖ )
  .  ٗٗ                        ( انظر : الجنى الداني ص ٗ )
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  بػؿ مػف  آلة  فاسعفادة العبعيض عمل هذا لػيس مػف كػكف البػاء مكضػكعة لػ 
 .(ُ) ككف مدخكلها آلة لمس  اليد

أعها عحعمؿ الزيادة كعػدمها    -كهذا ما أر ح   -كالذم يرال ابف الفخار 
فيها رير مععيف فػي هػذل  فإف كاعت رير زائدة فإعها لئلل اؽ   كلكف اإلل اؽ

 كما قال  بعض أ حاب . اآلية ال

مععػػػل قىٍكلػػػ  عىعىػػػالىلقبمػػػ  إذ قػػػاؿ : " (ِ)كهػػػذا مػػػا اخعػػػارل ابػػػف الس ػػػيد   كى
كا ": ـٍ كىاٍمسىحي كًسكي ؤي ي كز أىف عكػكف زىاًئػدىة لمع ٍ ًكيػد    أل قكا المس  برؤكسكـ" ًبري كى

مىؽ"الذم  اٍقرىأ باسـ رىبؾ": كىال ًعي ًفي قىٍكل    .(ّ)خى

                                                           

                ، وحاشػػػػػػية الصػػػػػػباف       ٖٜ /ٕ                 ، ومعتػػػػػػرؾ ا قػػػػػػراف      ٕٜٕ /ٔ                     ( انظػػػػػػر : فػػػػػػتب البػػػػػػاري ٔ )
 ٕ/ ٖٖٔ   .  

  .   ٖٜٗ                                  ( انظر : مشكالت موطأ مالؾ بف  نس ص ٕ )
               مف سورة العمؽ.  ٔ        ( اآلية ٖ )
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  الثامنةالحكاية 

ةٌ  َوْجُه قوله تعالى :" َفَمن لَّْم  " :"، بعد قولهِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَل

اٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتمْ   (1)"َيِجْد فَِصَياُم َثالََثِة َأيَّ

ػػ كماشػػيتي يقػػكؿ ابػػف الفخػػار : "  ا فػػي  ماعػػة مػػف األ ػػحاب بسػػبعةى يكمن
مػػف طمبػػة شػػيخعا األسػػعاذ أبػػي إسػػحاؽ  (ِ) ي  الً ك  الفقيػػ  أبػػا زكريػػا الػػدا  الشػػيخى 

مسػػ لة فقػػاؿ : مػػا ك ػػ  قكلػػ  عبػػارؾ  فسػػ لعا -رحمػػة اا عميهمػػا  -الغػػافقي 
ػا  "  بعد قكل  :"ًعٍمؾى عىشىرىةه كىاًممىةه كععالل :" ـي رىبلىرىًة أىي اـو ًفي اٍلحى ـٍ يىً ٍد فىً يىا فىمىف ل 

ٍععيـٍ  سىٍبعىةو ًإذىا رى ى إعػ  مػف : فقمعػا ، " مع العمػـ بػ ف )ربلرػة( مػع )سػبعة( عشػرة كى
كمػع هػذا   فمػا ك ػ  الفذلكػة هعػا ، فقمعػا : ليعممػ    فقػاؿ :  (ّ)باب الفذلكػة 

العربػػي مػػف  هعػػي ال مػػع كالعف ػػيؿ   فقػػاؿ : كمػػع هػػذا   فمػػا ك ػػ  اإلعػػبلـ 
رباعػ  فقمعا : ألع  أبمغ فػي إ،  كأحدهما مغف عف اآلخر بالشيء  ممة كعف يبل

، قمعػا : ف فػدعا  هذا   فما ك   العككيد في ذلػؾفي عفس السامع   فقاؿ : كمع 

                                                           

                مف سورة البقرة.     ٜٙٔ           (  مف اآلية ٔ )
ْ  ( هو الفقي  الحػافظ الػذكي الناقػد زعػيـ  هػؿ سػبتة فػي الفقػ  ، ذاكػْر لممسػا ؿ ، عػارْؼ ٕ )                ْ                                                             

                                                            با صػػػوؿ ، ذو حػػػظ مػػػف ا دا  ،  نيػػػؽ الخػػػط صػػػحيح  ، كػػػاف حيػػػا سػػػنة رػػػالث 
  .     ٖٙ٘                                         وعشريف وسبعما ة   . انظر : نيؿ االبتماج ص 

َ  َفػػْذَلَؾ   ( ٖ )  َ ْ َ    ِحسػػاَب  َفْذَلَكػػة  َ  ِ ْ  ُ : َ ْنمػػاُس وَفػػَرَغ ِمْنػػ ُ   ِ   َ   َ ْ َ    َ َ َ  ِتْمػػػَؾ    : "                            ومػػف فذلكػػة الحسػػاب قولػػ  تعػػالى   ،      َْ   ُ   َ   ِْ 
ِ َ  ْ َعَشػَرْة كاِمَمػةْ      ْ َ  َ ـُ َرالرَػػِة َ يَّػاـ  ِفػي اْلَحػػلي َوَسػْبَعة  ِإذا َرَجْعػُتـْ    : "         بعػػد قولػ    " َ  ْ ُ  ْ َفِصػيا  َ َ     ِ    َ  ْ َ  َ َ  ي   ْ    ِ    َّ َ   ِ  َ  َ  ُ   ِ َ  َفػػْذَلَؾ   و    ،   "َ   َ ْ  َ

ّ   :  جمػػػؿ مػػػا فّصػػػم     َ  كالَمػػػ        : تػػػاج        . انظػػػر                             وهػػػو منحػػػوت مػػػف )فػػػذلؾ كػػػذا وكػػػذا(   ،             
                           موسػػػػػػػػػػػوعة كشػػػػػػػػػػػاؼ اصػػػػػػػػػػػطالحات الفنػػػػػػػػػػػوف                           العػػػػػػػػػػػروس مػػػػػػػػػػػادة )ؼ ذ ؿ ؾ( ، و 

    .      ٕ٘ٙٔ /ٕ        والعمـو
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 (ُ)  فقػػاؿ : لمػػا كاعػػت الػػكاك عقػػع مكقػػع )أك( عمػػل مععاهػػا ععػػد بعػػض العػػرب 
فكػذلؾ مسػ لععا   (   ًعٍمػؾى عىشىػرىةه كىاًممىػةه )  ار في المععل إ مػاؿ   فرفػع ذلػؾ بػػ

 .(ِ)"كباا العكفيؽ

  

                                                           

  .  ٜٓ /ٔ                ، ومغني المبيب      ٕٔٗ /ٔ                 ( انظر : الكشاؼ ٔ )
  .     ٚٛ٘                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٕ )
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 الدراسة

سؤاؿ ك   مف الشيخ في  كرة ع عي هذل الحكاية العي ذكرها ابف الفخار 
يؤدم إلل   ككاف كؿ  كاب معهـ  كابف الفخار معهـ لعبلميذلالداك اًلٌي أبي زكريا 

    إلل أف قالكا ل  : أفدعا ف فادهـ . اسعفهاـ آخر مف الشيخ

"  ًعٍمؾى عىشىرىةه كىاًممىػةه ما ك   قكل  عبارؾ كععالل :"كالسؤاؿ مف الشيخ هك : 
ٍعػػعيـٍ  بعػػد قكلػػ  :" سىػػٍبعىةو ًإذىا رى ى ػػا  كى ـي رىبلىرىػػًة أىي ػػاـو ًفػػي اٍلحى ـٍ يىً ػػٍد فىً ػػيىا ػػف ل ػػ " مػػع فىمى

 العمـ ب ف )ربلرة( مع )سبعة( عشرة ، 

 فقالكا : إع  مف باب الفذلكة.

في كؿ حساب أف يعمـ العدد  ممة كمػا عمػـ عف ػيبل فائدة الفذلكة  أم إف
ػػمٍ عً ):  كفػػي أمرػػاؿ العػػرب   فيع كػػد العمػػـ ؛مػػف  هعػػيف  ليحػػاط بػػ  مػػف  خيػػره  افً مى

 .(ِ  ككذلؾ )كاممة( ع كيد آخر ) (ُ)( عمـ

 فقاؿ )أم الشيخ( : كمع هذا   فما ك   الفذلكة هعا ،

 فقالكا : ليعمم  العربي مف  هعي ال مع كالعف يؿ.

فقاؿ : كمع هذا   فما ك   اإلعبلـ بالشيء  ممة كعف يبل كأحدهما مغف 
 ، عف اآلخر

                                                           

ُ                            وَ ْصػػػُم   ف رجػػػال وابنػػػ  سػػػمكا طريقػػػا    ( ٔ )  ْ               اسػػػتبحث لنػػػا عػػػف   ،          : يػػػا بنػػػي      ََ         ، َفَقػػػاؿ الرجػػػؿ   َ 
ْ        ِعْمَمػاِف َخْيػْر مػف عمػـ  ،         َّ : يػا بنػيَّ      ََ   ، َفَقػاؿ          إني عالـ   :     َ َ  ، َفَقاؿ        الطريؽ  ْ َ   ِ   َ         يضػرب فػي   ،   ِ ْ 

َ             َمْدح الُمَشاورة والبحث.  ُ   .     ٚٙٔ /ٕ             ، والمستقصى     ٖٕ /ٕ                    انظر : مجمع ا مراؿ   َ ْ     
  .     ٕٔٗ /ٔ                 ( انظر : الكشاؼ ٕ )
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 فقالكا : ألع  أبمغ في إرباع  في عفس السامع.

 فقاؿ : كمع هذا   فما ك   العككيد في ذلؾ ،

قالكا : ف فدعا   فقاؿ : لمػا كاعػت الػكاك عقػع مكقػع )أك( عمػل مععاهػا ععػد 
هػذا   ف (ًعٍمػؾى عىشىػرىةه كىاًممىػةه بعض العرب  ار في المععل إ ماؿ   فرفع ذلػؾ بػػ )

 .(أك)في مععاها األ مي  كليست بمععل  الكاك مسعخدمةعمل أف  يدؿ العذييؿ 

اجي  كهذا مععل ما ذكرل ـه الع ٍخًييرى بىػٍيفى   قاؿ  الز    ـى ميعىكىه  ازى أىٍف يىعىكىه  : لىم ا  ى
ـٍ يىقيػٍؿ  ػعى بىػػدىالن ًمٍعهىػا  أًلىع ػ ي لىػػ ػػا  أىٍك سىػٍبعىةو ًإذىا رى ى رىػًة أىي ػاـو ًفػي اٍلحى سىػٍبعىةه أيٍخػػرىلرىبلى  كى

ٍممىًة ًمٍف قىٍكًل ً أيًزيؿى ذىلً   .(ُ):"كاًممىةه" قىاؿى  ريـ    شىرىةه" ًعٍمؾى عى : " ؾى ًباٍل ي

حديرػ  عػف ععػد ذلػؾ شرم ذكر الزمخقد أما عف إعياف الكاك بمععل )أك( ف
الس اٍلحسف كىاٍبف ًسيًريف):    عحك : إف الكاك ع عي لئلباحة  فاؿ هذل اآلية  (  ى

دفعا لعػكهـ إرادة اإلباحػة فػي  ػياـ ربلرػة أيػاـ فػي ؛ ع  إعما  يء بالفذلكة أك   
 .(ِ)   كسبعة إذا ر ععـ الحا

مػػف أعهػػا قػػد عػػ عي  (الػػكاك)مػػا ذهػػب إليػػ  فػػي فيهعػػا ابػػف هشػػاـ را عػػ  ك 
ـ الع ٍحػًكييف أىعػ  لىػك قيػؿ قػائبل : ك  (أك)لئلباحة مرؿ  كؼ مػف كىػبلى ٍعػري ػالس ): اٍلمى  ى

ػػا ( اٍلحسػػف كىاٍبػػف ًسػػيًريف  بىػػيف كى عميػػكا ذىًلػػؾ فرقػػا   كىػػافى أمػػرا بم السػػة كػػؿ ًمٍعهيمى
 .(ّ) (أىكبػ )اٍلعىطؼ ًباٍلكىاك كالعطؼ 

                                                           

  .   ٜٕٙ  ،      ٕٛٙ /ٔ                       ( انظر : معاني الزجاج ٔ )
  .   ٕٔٗ /ٔ                 ( انظر : الكشاؼ ٕ )
    .     ٘ٙٚ /ٕ                      ( انظر : مغني المبيب ٖ )
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يكضػ  قػالكا : إعػ    كهذل اآلية اسعخدمها المشػكككف فػي القػرآف الكػريـ 
ـي رىبلرىػًة ":  قكل  ععاللف - كما زعمكا -ما ال يحعاج إلل عكضي   أىي ػاـو ًفػي فىً ػيا

ـٍ ًعٍمؾى عىشىرىةه كاًممىةه  ٍععي سىٍبعىةو ًإذا رى ى ا  كى ألف الربلرة  ؛ ال يحعاج إلل بياف يه  م "اٍلحى
خمػك عػف  "ًعٍمػؾى عىشىػرىةه كاًممىػةه : "  فقكلػ   عشرة أعػداد ال محالػة يإلل السبعة ه

بهػذل الحالػة رػـ إذا كػاف      كما هذا حال  فإع  ال يميؽ بمػا كػاف مع ػزا الفائدة
، الغريبػة  المعػاعي  كعسػععبط معػ   مع  األسػرار الدقيقػة ذي خى ؤٍ فكيؼ زعمعـ أع  عي 

 الكبلـ ال يككف خميقا بما ذكرعمكل. فيفما هذا حال  

 : مف أك   ربلرةف هذا ال كاب عك 

  كقػػد  أف اإليضػاح كالبيػاف مق ػػداف مػف مقا ػد الف ػػاحة كالببلرػة-ُ 
  كيكسػباع   حسػعا الكػبلـ اف  كأعهمػا ممػا يزيػد  ميعاعكمـ عمماء البياف فيهما 

فمػا هػذا حالػ  فهػك  ،   فكيؼ يككعاف معدكديف مف آفات الكبلـ كرذائمػ  رشاقة
دكداف مػػف أعػػكاع   كهمػػا أيضػػا معػػ   كمحاسػػف الف ػػاحة  هػػؿ بمكاقػػع الببلرػػة

 كيعػدكف مػا كػاف رريبػا كحشػيا - البياف كاإليضاح يععل المبالغة فأ - البديع
هاًعي ةه في    . ف الكبلـ الم اعب لمحاسف الف احة  كمعيٍع ي

كهػك   اب كأهػؿ العمػـ بالحسػاب عٌػأف ما هػذا حالػ  فإعػ  يسعحسػع  الكي -ِ
  فبلبػػد مػػف ذكػػر عمػػؾ    رػػـ ضػػمكا أحػػدهما إلػػل اآلخػػر أعهػػـ إذا ذكػػركا عػػدديف

:  قػاؿ  فػإذا    كيسمكف ذلؾ الفذلكػة يؤكالف إليها ععد ا عماعهما يال ممة الع
  فمػا  : فال ممة مائة كاممػة   قاؿ(   كخمسكف   كربلركف ل  عشركف مععد)

األسػرار القرآعيػة مػف ذكركل  هؿ بهذل المقا د كعدـ إحاطة بما اشعممت عمي  
 .عف فهمها األرمار األربياء دى اعى قى عى عفطف لها األذكياء  كى  يالمحاسف الع
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بعػػد ذكػػر  (العشػػرة)  إمػػا أف يكػػكف هػػك ذكػػر  أف المعيػػب باإليضػػاح-ّ 
 .ك ه  عمل العمـ باألمكر الحسابية  فهذا خط  قد ذكرعا ( كالربلرة   السبعة)

ما أف يككف العيب باإليضاح هك قكل      فإع  ال فائػدة ( عشرة كاممة: )كاك
  ب ػكمها  اعععػاءن ؛   فإعػ  إعمػا ذكػر الكمػاؿ    فهذا خط  أيضا ذكر الكماؿ يف

  كلػػك أطمػػؽ ك ػػؼ العشػػرة مػػف ريػػر ك ػػؼ  عمػػل عػػدـ العفريػػؽ بيعهػػا كحعمػػا
   كي ػػكز أف يكػػكف ـ  ػكاز الف ػػؿ بيعهػػا ععػد العػػكدة إلػػل األهػؿه  كي عيػػ  لى  الكمػاؿ

ػةه  "  كقكل  ععالل: م أعل بها عمل  هة الع كيد المععك  كًر عىٍفخى فىًإذىا عيًفخى ًفي ال ا
ًممىػػًت األىٍرضي كىاٍلً بىػػاؿي فىػػديك عىا دىك ػػةن كىاًحػػدىةن    كىاًحػػدىةه  حي  (الكحػػدة)فػػإف ذكػػر (   ُ")كى

كا العظر حق  لما فى كٍ   كلك أى  إعما كاف عمل  هة الع كيد مف  هة المععل بال فة
 .(ِ)   كالمقا د الفاسدة عكلكا عمل هذل األعظار الركيكة

 

  

                                                           

                 مف سورة الحاقة.    ٗٔ   ، و    ٖٔ         ( اآليتاف ٔ )
   .     ٕٚٗ  ،      ٕٙٗ /ٖ                      الطراز  سرار البالنة         ( انظر : ٕ )
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  التاسعةالحكاية 

َثاَلَثَة إثبات العالمة في العدد )ثالثة ( من قوله تعالى : " 

 ( 1" )قُُروءٍ 

 مراعاة لمعنى )قروء( في أنها )األطهار( ، أم أن اللفظ مجمل ؟

مسػػ لة : حضػػرت يكمػػا م مػػس اإلمػػاـ أبػػي الحسػػف قػػاؿ ابػػف الفخػػار : "
  فػذكر  (األقػراء)  كهػك يػعكمـ فػي  - حرسػها اا -بمديعػة فػاس  (ِ) ال غير

بإربػات العبلمػة  (األطهػار)عف بعض الفقهاء أع  احػعا لمػذهب مالػؾ فػي أعهػا 
كءو  في قكل  ععالل :" ب ٍ فى ًب ىٍعفيًسًهف  رىبلىرىةى قيري  ."كىاٍلميطىم قىاتي يىعىرى

لكػػاف اسػػـ العػػدد بغيػػر عبلمػػة عمػػل األ ػػؿ  (ضي يى الًحػػ)قػػاؿ : كلػػك كاعػػت 
دؿ عمػػل أعػػ  المػػذككر ععػػد عممػػاء العربيػػة   فممػػا  ػػاء اسػػـ العػػدد بالعبلمػػة 

كالمطمقػػات يعرب ػػف ب عفسػػهف   كأف الع كيػػؿ : مضػػاؼ إلػػل مػػذكر فػػي المععػػل 
ربلرػػة أطهػػار   كلػػك كػػاف اسػػـ العػػدد مضػػافا إلػػل مؤعػػث فػػي المععػػل لكػػاف بغيػػر 

 ات يعرب ف ب عفسهف ربلث ًحيىضو .كاف يككف : كالمطمقعبلمة ؛ ألف الع كيؿ 

ػػم  بػػؿ المفػػظ م مػػؿ اععبػػارا بمػػا أٌ ػػفقػػاؿ بعػػض الحاضػػريف :  يكرػػؽ  فٍ مى
بعمم  مف عمماء العربية مف اععبار م رد المفظ مػف  هػة االسػععماؿ   فيكػكف 

                                                           

ُ     ُ  ْ ُ الَقْرُ  والُقْر ُ                    مف سورة البقرة . و      ٕٕٛ          ( مف اآلية ٔ ) َ ْ  ُ : الَحْيُض     َ  ْ ِ  ّ ، والطُّمُر ِضػدّ          ُ َ  َ  َّ َوَذِلػَؾ َ فَّ    ،        ُّ   َِ  َ
َ ْ  ُ الَقػػػْر  اْلَوْقػػػتُ  ُ   ، َفَقػػػْد َيُكػػػوُف لمَحػػػْيض والُطمػػػر    َ  ْ   ْ        ْ  َ     ُ   ُ  َ  ْ َ    ِ   اَ صػػػؿ ِفػػػي  ف   ،     ََ  ْ ُ  ُ   الَقػػػْرِ  الَوْقػػػُت اْلَمْعمُػػػوـُ،    َ  ْ   ُ  ْ َ     ِ ْ  َ  

ػػدَّْيف َ َ      ي َّْ  َوِلػػَذِلَؾ وقػػَع َعَمػػى الضي   َ     َ َ  ْ   َ ف ِلُكػػؿم ِمْنُمَمػػا َوْقت ػػا   ؛  َ ِ  َِ     َ  ُ  ْ ِ ُ  م  َذا    ،  َ   ِ  ُ     َ ِ  َ  وَ ْقػػرَ ِت المػػرَ ُة ِإَذا َطمُػػرت َواِ   َ   َ  ِ  َُ       ِ  َ  َْ  
َ  ْ َحاَضتْ  ْ  ُ َواْلَجْمػعُ   ،   َ    َ ُ   وقُػروْ ، َعَمػى ُفُعػوؿ  ،    ،   َْ    : َ ْقػرا    َ ْ   ُ   َ َ                             . انظػر : لسػاف العػرب مػادة )ؽ    ُ   ْ   
       ر  (. 

                 الحكاية السابعة.                 ( سبقت ترجمت  في ٕ )
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سقاطها عمل حسب االسػععماؿ المفظػي دكف اععبػار المععػل إال  إربات العبلمة كاك
ا   كال ي كز حمؿ الععزيؿ إال عمل أف   الك هيف إذا أمكػف ا أك عررن ما شذ عظمن 

 .(ُ)"ل حي  إف شاء ااالميؿ   كهك ا   فك ع  ماؿ إلل هذا بعض

  

                                                           

  .     ٔٔٙ  ،      ٓٔٙ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٔ )
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 الدراسة

ي عي هذا الخبر الذم حكال ابف الفخار في )باب ما يحمؿ مف العػدد عمػل 
)ربلرػة ( العػدد المفظ ال عمل المععل( كهذا الخبر يدكر حكؿ إربات العبلمػة فػي 

كءو " مػػػف قػػػكؿ اا سػػػبحاع  : لمععػػػل )قػػػركء( فػػػي أعهػػػا  هػػػؿ مراعػػػاة "رىبلىرىػػػةى قيػػػري
سػػقاطها عمػػل حسػػب  المفػػظ م مػػؿ  أـ أف  (األطهػػار) فيكػػكف إربػػات العبلمػػة كاك

 الًحيىضي ،في أعها األطهار أك  االسععماؿ المفظي دكف اععبار المععل

 كأبدأ مس لعي ببياف ما ذكرل الفقهاء في مععل )قركء( : 

ب ٍ ػفى ": ًإف  اٍلميرىادى ًبقىٍكًلً  عىعىالىل يقكؿ القرافي مف المالكية :  كىاٍلميطىم قىػاتي يىعىرى
كء ي ًض  "ًب ىٍعفيًسًهف  رىبلرىةى قيري ةى ميؤىع رىةه ؛ اأٍلىٍطهىاري ديكفى اٍلحي ٍيضى أًلىف  الطاٍهرى ميذىك ره كىاٍلحى

رىدى الع صا ًبً يغىًة الع ٍ ًعيًث فىيىكيكفي اٍلمىٍعديكدي ميذىك رنا الى ميؤىع رنا   قىٍد كى  .(ُ) كى

ػػٍرأىةي ًهػػيى  (اأٍلىٍقػػرىاءي )كيقػػكؿ الدسػػكقي :  ػػٍذهىبي  (اأٍلىٍطهىػػاري )ال ًعػػي عىٍععىػػدا ًبهىػػا اٍلمى مى
رىػػًة  ػػًة الر بلى ميكىاًفًقيػػً  ًمػػٍف أىف  اأٍلىٍقػػرىاءى ًهػػيى   اأٍلىًئم  ًعيفىػػةى كى فنػػا أًلىًبػػي حى ػػٍيضي )ًخبلى (   اٍلحى

رىةي ًب ىف  اٍلقىٍرءى  ٍيًض كىالطاٍهرً كىاٍسعىدىؿ  الر بلى ػكدي الع ػاًء ًفػي قىٍكلػ   ميٍشعىرىؾه بىٍيفى اٍلحى كي ي   كى
ب ٍ فى بً ": عىعىالىل  كءو كىاٍلميطىم قىاتي يىعىرى ٍعػديكدى ميػذىك ره  " ىٍعفيًسًهف  رىبلرىةى قيري مىػل أىف  اٍلمى يىديؿا عى

ًعيفىػػةى ًبػػ ىف  ال ػػًذم ًبػػ ً   كىهيػػكى الطاٍهػػري  ػػذى أىبيػػك حى ػػا هيػػكى  كىأىخى ًقيقىػػةن إع مى بىػػرىاءىةي رىًحًمهىػػا حى
ٍيضي الى الطاٍهري   .(ِ) اٍلحى

خبلفا ألبػي حعيفػة كمػف كافقػ   - مهكر الفقهاء فالحا ؿ مما سبؽ أف 
إربػػات العبلمػػة فػػي اسػػعدلكا عمػػل أف المػػراد بػػػ )قػػركء( فػػي اآليػػة )األطهػػار( ب -

                                                           

  .  ٘ٚ /ٔ        الذخيرة         ( انظر : ٔ )
  .   ٜٙٗ /ٕ                               حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير         ( انظر : ٕ )
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كالع كيػػؿ : كالمطمقػػات العػػدد )ربلرػػة (   فهػػك مضػػاؼ إلػػل مػػذكر فػػي المععػػل   
  كلػك كػاف اسػـ العػدد مضػافا إلػل مؤعػث فػي   يعرب ف ب عفسهف ربلرػة أطهػار

المععػػػل لكػػػاف بغيػػػر عبلمػػػة ؛ ألف الع كيػػػؿ كػػػاف يكػػػكف : كالمطمقػػػات يعرب ػػػف 
 ب عفسهف ربلث ًحيىضو .

 كهذا ما حٌدث ب  اإلماـ أبك الحسف ال غير عبلميذل في م مس .

اععرضػكا عميػ  بعض الحاضريف م مػس اإلمػاـ كهعا يذكر ابف الفخار أف 
ػػٍف يكرػػؽ بعممػػ  مػػف بػػؿ القػػكؿ بهػػذا قػػائميف :  المفػػظ م مػػؿ اععبػػارا بمػػا أٌ ػػم  مى

مػػف اععبػػار م ػػرد المفػػظ مػػف  هػػة االسػػععماؿ   فيكػػكف إربػػات  عممػػاء العربيػػة
سقاطها عمل حسب االسععماؿ المفظي دكف اععبار المععل إال ما شػذ  العبلمة كاك

 إال عمل أف   الك هيف إذا أمكف.رنا   كال ي كز حمؿ الععزيؿ عظمنا أك عر

  ألع  عػدد لمػذكر؛ أربت الهاء   قاؿ : قبمهـ ما ذهب إلي  العحاس  كهذا
لمػا كاعػت بالهػاء دلػت الهػاء  (ربلرػة قػركء)كقد زعـ بعضػهـ أف    (قرء)الكاحد 

رػػبلث )ضػػا لكاعػت يى كلػك كاعػت حً : قػػاؿ    (ضيى لًحػ)اكليسػت  (أطهػػار)عمػل أعهػا 
ألف الشيء الكاحد قػد يكػكف لػ  اسػماف مػذكر ؛ كهذا القكؿ خط  قبي     (قركء

 .(ُ) (كمعزؿ  دار : )عحك   كمؤعث 

ربػػات العػػػاء هعػػا مراعػػاةك م مػػؿ   المفػػظ الحا ػػؿ أف ف لمفػػظ مػػف  هػػػة  اك
كهػػذا مػػا اخعػػارل ابػػف الفخػػار بقكلػػ  : كهػػك   المععػػل اععبػػار دكف االسػػععماؿ 

قػاؿ ابػف    كهك ما ماؿ إلي  اإلماـ أبك الحسػف ال ػغيرال حي  إف شاء اا   
  .الميؿ  فك ع  ماؿ إلل هذا بعض: الفخار 

                                                           

  .   ٖٖٔ /ٔ                       ( انظر : إعراب القرآف ٔ )
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أع  رير معمـك المععػل   بػؿ إف المععػل هعا كليس مععل أف المفظ م مؿ 
ضعى ل  في لغة العرب الذم   معمـك .كي

ؿى ل  اإل ماؿ كالسؤاؿ :   ،مف أيف ح ى

   الداللة عمل المععل المػراد مػف هػذا المفػظ هػي العػي لػـ عيعمػـ: كال كاب 
ًضػػعى لػػ  عمػػا ح ػػؿى مػػف  فاإل مػػاؿ ح ػػؿى ال مػػف  هػػة أ ػػؿ المععػػل الػػذم كي   كاك

 ،  هة ما المراد بهذا المفظ
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 الحكاية العاشرة 

 علة بناء )كم(

كل عػف الشػمكبيف أعػ  قػاؿ فػي بعػض حقاؿ ابف الفخار في باب )كـ( : "يي 
لشػبهها بػالحرؼ فػي االفعقػار إلػل مفس ػر   فعقػدل ؛ م الس إقرائ  : إعها بعيػت 

عمي  بعض طمبع  فقاؿ : يمـز عمل هذا بعاء سائر أسماء العدد ؛ لعساكيها في 
زيػػادة أخػػرج بهػػا سػػائر الشػػمكبيف كركد هػػذا العقػػد   زاد  هػػذل العمػػة   فممػػا رأل

لشبهها بالحرؼ فػي افعقارهػا إلػل مفسػر ال يعقػؿ ؛ د فقاؿ : بعيت أسماء األعدا
كعحػك ذلػؾ ؛ فإعػ  يعقػؿ  (عشػركف كربلرػكف)لها مععل إال ب    بخبلؼ قكلؾ : 

عمػا بقػي بيػاف  ػعس ذلػؾ المقػدار   كهػذا بػيٌ  ف إف ل  مععل   كهػك المقػدار   كاك
 .(ُشاء اا")

  

                                                           

    ٖٛ /ٔ                              ، وانظرهػا فػي المقاصػد الشػافية      ٙٔٙ                       شرح الجمؿ البف الفخار ص           ( انظر :ٔ )
.  
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 الدراسة

االسػػعفهاـ كالخبػػر   كهػػي فػػي االسػػعفهاـ ك هػػاف : فػػي العربيػػة )كػػـ(  لػػػ
بمعزلة عدد يع ب ما بعدل   كفي الخبػر بمعزلػة عػدد يخفػض مػا بعػدل   فيمػـز 

ا ا   عحػك : )كػـ طالبنػا مطمقن ا مع كبن عمل هذا أف يككف عمييز االسعفهامية كاحدن 
بقاء عممها بشرطيف :  اء،(   أك م ركرا بػ  )ًمف( لفظا   كي كز حذفها كاك

 االع اؿ بػ )كـ(. أحدهما : 

 ( . ، بيعؾ مبعي : )عمل كـ  ذعو    عحككاآلخر : دخكؿ الخافض عميها 

كأما الخبرية فإعها بمعزلة عدد مضاؼ إلل مػا بعػدل   فيمػـز عمػل هػذا أف 
(    )كػـ كعػابو ععػدم   ككػـ كيعػبو ععػدم   عحػك : اا ك معنػيكػكف مفسػرها مفػردن 

ععػدم      ك ع  قاؿ : )مائة كعابو  (كألؼمائة )فمف أفرد المفٌسر  عمها بمعزلة 
؛ ألف هػذا  (ربلرػة إلػل عشػرة)ععػدم(   كمػف  معػ   عمهػا بمعزلػة  كألؼ كعابو 

 .(ُفي األ ؿ ) هك العدد الذم ييفىٌسري ب معو 

ابػػػف الفخػػػار حيػػػث قػػػاؿ : "كأمػػػا بعاؤهػػػا   عىػػػيٌ بى ك ػػػ  بعػػػاء االسػػػعفهامية ك 
ألعػػ  ؛ فمعضػمعها مععػػل حػػرؼ االسػعفهاـ   كال سػػؤاؿ فػػي بعائهػا عمػػل السػػككف 

  كهػػذا مػػا ذهػػب إليػػ  األعبػػارم كابػػف خػػركؼ كالشػػاطبي ككافقهمػػا  (ِاأل ػػؿ" )
 .(ّ) ال باف

                                                           

  .   ٗٔٙ  ،      ٕٔٙ                   الجمؿ البف الفخار ص     شرح           ( انظر :ٔ )
  .   ٗٔٙ                                ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ص ٕ )
           ، والمقاصػػػد      ٔ٘ٙ /ٕ                       ،و شػػػرح الجمػػػؿ البػػػف خػػػروؼ      ٕٗٔ               سػػػرار العربيػػػة           ( انظػػػر :ٖ )

  .   ٗٓٔ /ٔ                 ، وحاشية الصباف   ٚٚ  ،     ٙٚ /ٔ         الشافية 
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 : (ُكأما ك   بعاء )كـ( الخبرية ففي  أربعة طرؽ )

لشػػبهها بهػػا ؛ بالحمػؿ عمػػل االسػعفهامية الطريػؽ األكؿ : مػػعهـ مػف قػػاؿ 
كذلؾ أعها رعائيػة العػدد   ككعايػة عػف عػدد مػبهـ   كأعهػا مفعقػرة   لفظا كمععل 

  كـ عمػل مكضػعها باألعاريػب الربلرػةحر   كأعها عمـز ال در   كأعها يي إلل مفسٌ 
فممػػا أشػػبهت االسػػعفهامية فػػي  ميػػع مػػا ذكػػر حممػػت عميهػػا فػػي البعػػاء   كمػػا 

 ؛اًؿ( العػػػي ال يػػػراد بهػػػا األمػػػر عمػػػل )فىعىػػػاًؿ( العػػػي يػػػراد بهػػػا األمػػػر حممػػػت )فىعىػػػ
 ا في العسبة .العفاقهما معن 

( كالطريػػؽ  ؛ لشػػبهها بهػػا مععػػل   الرػػاعي : أعهػػا بعيػػت بالحمػػؿ عمػػل )رب 
(   كشػب  الحػرؼ    (ِألعها مكضكعة لممباهاة كاالفعخار ) فهي شبيهة بػػ )ريب 

 .مف أسباب البعاء   فبل إشكاؿ 

كلها شب  آخر بػػ )رب(   فهي عقيضة )رب( ؛ ألف )رب( لمعقميؿ   ك)كـ( 
 .(ّ)ء عمل ضدل كما يحممكع  عمل عظيرللمعكرير   كهـ يحممكف الشي

ٍمًكهىػػػػا  ػػػػدر الكػػػػبلـ   كعضػػػػمعها القميػػػػؿ   كأيضػػػػا عشػػػػب  بػػػػػ )رب( فػػػػي مى
 .(ْكالكرير)

                                                           

  .   ٙٔٙ  ،      ٘ٔٙ                       شرح الجمؿ البف الفخار ص           ( انظر :ٔ )
  .   ٗٛٛ        والبسيط   ،      ٙ٘ٔ /ٕ                 ( انظر : الكتاب ٕ )
  .  ٓ٘ /ٕ                        ، وشرح الجمؿ البف عصفور      ٕٗٔ                          ( انظر :  سرار العربية ص  ٖ )
  .     ٔ٘ٙ /ٕ                             ( انظر : شرح الجمؿ البف خروؼ ٗ )
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عمػػل مععػػل فػػي داللعهػػا لشػػبهها بػػالحرؼ ؛ كالطريػػؽ الرالػػث : أعهػػا بعيػػت 
  ( )كـ كعابو ععػدم :  عحك  ألعها إعما  يء بها لعكرير ما بعدها فيما بعدها  

ف كاف مفردا في المفظفػ )كعابو     فإع  مععدد في المععل. ( كاك

ًكػي   كالطريؽ الرابع : كهك ما حٌدث ب  الشيخ ابف الفخػار أف الشػمكبيف حي
عع  أع  قاؿ فػي بعػض م ػالس إقرائػ  فػي )كػـ( : إعهػا بعيػت لشػبهها بػالحرؼ 
في االفعقار إلل مفس ر   فعقدل عمي  بعض طمبع  فقاؿ ل  : يمـز عمل هذا بعػاء 

رأل الشػمكبيف كركد هػذا  ميع أسماء العػدد ؛ لعسػاكيها فػي هػذل العمػة   فممػا 
زيػػادة أخػػرج بهػػا أسػػماء األعػػداد فقػػاؿ : بعيػػت لشػػبهها بػػالحرؼ فػػي   زاد العقػػد 

 (عشركف كربلرػكف):  عحكافعقارها إلل مفسر ال يعقؿ لها مععل إال ب    فخرج 
عمػػا بقػػي بيػػاف كهػػك المقػػدار كبابػػ   ؛ فػػإف لهػػا فػػي أعفسػػها مععػػل معقػػكال     كاك

 فسر أل م    هذا مععل الحكاية. عس ذلؾ المقدار ف ئ بالم

لعضػػمعها ؛ الشػػب  المععػػكم  (كػػـ)أف عمػػة بعػػاء فػػي المسػػ لة :  كالػػرا  
 -كهذا ما ذهب إليػ  ابػف الفخػار  -مععل همزة االسعفهاـ إف كاعت اسعفهامية 

  .(ُ) العكريرية إف كاعت خبرية (رب)كمععل 

                                                           

  .  ٜٚ /ٔ                       ( انظر : حاشية الصباف ٔ )
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 الحادية عشرة الحكاية 

 المتكلمإعراب اًلسم المضاف إلى ياء  

حركػػة إلػػل يػػاء الا يعػػرب بضػػفت اسػػمن إذا أقػػاؿ ابػػف الفخػػار : "مسػػ لة : 
المعكمـ زاؿ إعراب  مف المفظ ؛ ألف ياء المعكمـ ي ب لها كسر ما قبمها   كقكلؾ 

خبلفا لبعض   كليس مبعيا   : )قاـ ربلمي   كرأيت ربلمي   كمررت بغبلمي( 
 خبلفػا البػف مالػؾ    كال معربا بالكسرة الظاهرة في مكضع ال ػر  (ُ) المشارقة

عمػا(ّ) خبلفػا ألبػي الفػع   بيف رعبعيف    كال رعبع  مكقكفة (ِ) هػك معػرب    كاك
  إلضافع  إلل ياء المعكمـ كما عزكؿ فػي الكقػؼ لفظػا زالت مع  العبلمة لفظا ؛ 

 ككبلهما عارض .

لػػـز بقػػاؤل عمػػل  ةحػػرؼ عرعيػػؾ الحػػرؼ لػػكأمػػا مػػا يعػػرب بحػػرؼ فػػإف كػػاف ذ
( حال    كقكلؾ :   فممػا  ؛ ألعها عبلمة الرفع كالعرعيػةبإربات األلؼ  )قاـ زيدامى
ألف المحافظػة عمػل المععػل  مراف خالفت الحركة في هذا الحكـ ؛ا عمع فيها األ

 آكد مف المحافظة عمل المفظ.

ف كػػػاف ذلػػػؾ الحػػػرؼ كاك     ()هػػػؤالء مسػػػممي  : كقكلػػػؾ  ا لػػػـز قمبهػػػا يػػػاءكاك
قت األكلػل بالسػككف   فمما ا عمعت الكاك كالياء كسػب هؤالء مسممكمى : كأ مها 

درامها لـز قمبها ياء (   كمعػ  قكلػ  هػؤالء مسػممي  فػي يػاء المػعكمـ فقمػت : ) كاك

                                                           

  .   ٕٓٙ /ٕ                                                           ( منمـ الجرجاني وابف الخشاب والمطرزي . انظر : شرح التسميؿ ٔ )
  .   ٕٓٙ /ٕ                      ( انظر : شرح التسميؿ ٕ )
  .   ٖٛ٘ /ٕ         الخصا ص          ( انظر : ٖ )
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هػـ  مخر ػكمى  أككأ ػم  :    (ُ) (هـ مخر ي   أك)عمي  السبلـ لكرق  بف عكفؿ 
كمـ كما ذكر   فعبلمػة الرفػع الػكاك العػي   فقمبت الكاك ياء كأدرمت في ياء المع

أبػػك محمػػد عبػػد :   كهػػذا هػػك الك ػػ  الػػذم اعفػػؽ عميػػ  اإلمامػػاف اعقمبػػت يػػاء 
د المػػػععـ فػػػي حكايػػػة حضػػػرعها المهػػػيمف الحضػػػرمي   كأبػػػك عبػػػد اا بػػػف عبػػػ

 .(ِ")بيعهما

  

                                                           

                                                                    ( انظػر : الحػػديث فػػي صػػحيب البخػاري ، بػػاب كيػػؼ كػػاف بػد  الػػوحي إلػػى رسػػوؿ ا  ٔ )
    ( .ٖ                              صمى ا  عمي  وسمـ ؟ حديث رقـ )

  .   ٓٔٚ  ،      ٜٓٚ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٕ )
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 الدراسة

أف ابػف الفخػار ذكػر فيمػا ذكػر أف االسػـ إذا فػي الحكايػة السػابقة الشاهد 
   أضيؼ إلل ياء المعكمـ ككاف  مع مػذكر فػإف كاكل فػي حالػة الرفػع عقمػب يػاء

  عحػػػك : )هػػػؤالء    كفػػػع  يػػػاء المػػػعكمـ مػػػع كسػػػر مػػػا قبمهمػػػا كعػػػدرـ اليػػػاءاف
(    فعبلمة الرفع   الكاك العي اعقمبت ياء.هعا هي مسمًمي 

رػػـ قػػاؿ : "كهػػذا هػػك الك ػػ  الػػذم اعفػػؽ عميػػ  اإلمامػػاف أبػػك محمػػد عبػػد 
  د المععـ في حكاية حضػرعها بيعهمػامف الحضرمي   كأبك عبد اا بف عبالمهي

 فإف في  رمكضا". ؛بيف هذا الضرب مف ال مع كالمفرد فميبحث عف الفرؽ 

المبلحظ أف ابف الفخار لـ يػذكر هعػا فػي المسػ لة الحػكار الػذم دار بػيف ف
 في المس لة. ا بذكر الك   المخعار الذم اعفقا عمي اإلماميف في حضرع  مكعفين 

 كإليضاح ما ذكرل ابف الفخار أقكؿ : 

مػػػا أف يعػػػرب إف المضػػػاؼ إلػػػي يػػػاء المػػػعكمـ إمػػػا أف يعػػػرب  بالحركػػػة   كاك
 .بالحرؼ

 ؛اء المػعكمـ زاؿ إعرابػ  مػف المفػظ فػإذا أضػيؼ اسػـ يعػرب بالحركػة إلػل يػ
ـ بػ )قػاؿ لذلؾ ا هك اخعيارل   كمرٌ ألف ياء المعكمـ ي ب لها كسر ما قبمها   كهذ

 ربلًمي   كرأيت ربلًمي   كمررت بغبلًمي(   هذا في المفرد.

)ربلمػػي( فػػي األكؿ :  فاعػػؿ مرفػػكع كعبلمػػة رفعػػ  ضػػمة مقػػدرة عمػػل  فػػػ
   معع مف ظهكرها اشعغاؿ المحؿ بحركة المعاسبة.  آخرل
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كفي الراعي : مفعكؿ ب  مع كب كعبلمة ع ػب  فعحػة مقػدرة عمػل آخػرل  
 بحركة المعاسبة.  معع مف ظهكرها اشعغاؿ المحؿ

كفي الرالػث : م ػركره بالبػاء كعبلمػة  ػرل كسػرة   كاأل ػ  أعهػا مقػدرة   
رابعػػة فػػي ؛ ألعهػػا  كأف هػػذل الكسػػرة كسػػرة المعاسػػبة كليسػػت كسػػرة عامػػؿ ال ػػر

  فيكػػكف فػػي  ـ بػػذلؾ أف هػػذل الكسػػرة يكػػرل الحػػرؼ عميهػػاًمػػعي فى   الرفػػع كالع ػػب 
عما يسػعدؿ  الحاالت مبلزمنا لها فكمػا ال يشػؾ أف    بػالمعمـك عمػل الم هػكؿ  كاك

  فكذلؾ ي ب أف يحكـ عميهػا فػي  هذل الكسرة في الرفع كالع ب ليست بإعراب
 .(ُ)كاحدالربلرة   فالحكـ عمي  إذنا في الحاالت  ؛ إذ االسـ كاحد باب ال ر

:    فعقػكؿ كي دؽ ذلؾ أيضػا عمػل  مػع العكسػير ك مػع المؤعػث السػالـ
رأيػػػت أ ػػػدقائي   كرأيػػػت أخػػػكاعي(   ك ك ػػػاءت أخػػػكاعي(   )) ػػػاء أ ػػػدقائي   

 مررت ب  دقائي   كمررت ب خكاعي(.ك )

 المػعكمـ مرعػل  أك  مػع مػذكر سػالماأما إذا كاف االسـ المضاؼ إلل يػاء 
 : فبل عقدر عمي  عبلمات اإلعراب

مفعكحة بعد ألؼ العرعيػة  فإف كاف مرعل كهك مرفكع فإف ياء المعكمـ عربت
   فاأللؼ عبلمة الرفع. (قاـ زيدامى ):  عحك   الساكعة

ف كػػػاف مرعػػػل كهػػػك مع ػػػكب أك م ػػػركر فػػػإف يػػػاء المػػػعكمـ عربػػػت فػػػي  كاك
(  كمفعكحػة الحالعيف مدرمة في ياء العرعية كأ ػمها:     عحػك : )رأيػت  ػاحبي 

                                                           

  .   ٜٖ٘ /ٕ                  ( انظر : الخصا ص ٔ )
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  كالػبلـ    أك حذفت العكف لئلضافة   حذفت العكف كالبلـ لئلضافة  احبيف لي
 الياء في الياء مع فع  الراعية معهما.  كأدرمت  لمعخفيؼ

ف كاف  مع مذكر سالما فإف كاكل في حالة الرفع كاإلضافة لياء المعكمـ  كاك
  مػػع كسػػر مػػا    كعػػدرـ اليػػاءاف   كلكعهػػا عقمػػب يػػاء مك ػػكدة كليسػػت مقػػدرة

(      كفع  ياء المعكمـ قبمهما : مسػممكف لػي    كأ م   عحك : )هؤالء مسمًمي 
  كالػػبلـ لمعخفيػػؼ      أك حػػذفت العػػكف لئلضػػافة لػػبلـ لئلضػػافةحػػذفت العػػكف كا

كالسابؽ معهما مع  ؿ فػي   ا عمعت الكاك كالياء في كممة  : مسممكم ف ارت
     ككسر ما قبمهمػا   كأدرمت الياء في الياء ذاع  كسككع    فقمبت الكاك ياء

 . لعي اعقمبت ياء  كيككف مرفكعنا بالكاك ا مسمًمي  : ف ارت 

ف كاف مع كبنا أك م ركرنا فإف ياءل عدرـ في يػاء المػعكمـ العػي ععحػرؾ  كاك
:    فكممة   كسممت عمل زائرم( : )أكرمت زائرمعحك      كقبمهما كسرة بالفع 

 ػبها ك رهػا   كعبلمػة ع : زائريف لي ... " مع كبة أك م ركرة أ مها)زائرم( 
:    ككممػػة زائػػرم فعكحػػةالمدرمػػة فػػي يػػاء المػػعكمـ الم اليػػاء األكلػػل السػػاكعة

 في محؿ  ر.  عمل الفع مبعية : مضاؼ إلي    كياء المعكمـ مضاؼ

 

 

 

عخعمػػؼ عػػف اليػػاء السػػابقة  (زائػػرم):  هػػذا كاليػػاء األكلػػل فػػي مرػػؿ كممػػة
فػػي المرػػاؿ السػػابؽ   ألف اليػػاء األكلػػل فػػي كممػػة  (مسػػمًمي  )األكلػػل فػػي كممػػة 
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(   معقمبػػة عػػف كاك   بخػػبلؼ األخػػرل  فهػػي يػػاء  رفػػع  فهػػي عبلمػػة  )مسػػمًمي 
 . (ُ)  عبلمة الع ب أك ال ر ال مع

  

                                                           

  .   ٕٕٓ  ،      ٕٔٓ /ٔ             النحو الوافي         ( انظر : ٔ )
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  الثانية عشرةالحكاية 

 ضارع بعد الطلب إن لم يقصد الجزاءحكم الفعل الم

ػػ"قػػاؿ ابػػف الفخػػار :  يمػػا  عظن بلن بسػػبعة أف محًفػػ تي رٍ د  خبػػر فػػي المسػػ لة : حي
 ػـز ال ػكاب   مع أمراءها كأعياعهػا كعظماءهػا فعكممػكا فيمػا عحػف بسػبيم  مػف

بعػػد هػػذل األشػػياء المػػذككرة   فػػ لقل عمػػيهـ بعػػض أ ػػحاب األسػػعاذ ابػػف أبػػي 
 سؤاال فقاؿ : أيػف فػي القػرآف  ػكابي  (ِ) -يعرؼ بابف الخضار  -  (ُ) الربيع

 عف أف ا فضبلن فاسعغربكا هذا السؤاؿ ككادكا يعكركع  مطمقن  !م زـك ، األمر ريرى 
إال البحػػث عػػف ذلػؾ ؛ لمكػػاف السػػائؿ مػػف يكػكف فػػي القػػرآف   لكػػعهـ لػـ يسػػعهـ 

العربية   فبيعما هـ كذلؾ إذ أقبؿ عميهـ  احب المعزؿ كهك شػيخعا أبػك محمػد 
فممػا رآهػـ ريػر ب ػراء بمكضػع   -رحمة اا عمي   -عبد المهيمف الحضرمي 

ـٍ  مف القػرآف أرشػدهـ إليػ  فقػاؿ : مػف ذلػؾ قكلػ  ععػالل :" ٍكًضػًه ـٍ ًفػي خى ـ  ذىٍرهيػ ريػ
ـٍ ًبهىا ك"  (ّ)" بيكفى يىٍمعى  عيزىك يًه ـٍ كى دىقىةن عيطىه ريهي ـٍ  ى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًه فىهىٍب ًلػي  ك" (ُ" )خي

                                                           

ْ    عبد ا  بف َ ْحمد      ( هو ٔ ) َ  َّ             بف عبيد ا  بف ُمَحمَّد بف عبيػد ا            َ   ُ َ ْ    ْ   اإِلَمػاـ َ ُبػو اْلُحَسػْيف اْبػف   ،                 ُ  ْ    َُ     َ  ِ  
ِ                    بي الّربيػع اْلقرِشػي اْ َمػِوي العرمػاني اإلشػبيمي  َ ْ     ِ   ْ      ّ َ َ     ِإَمػاـ  هػؿ النَّْحػو ِفػي َزَمانػ    ،             ِ   ْ َّ           َ َ َ  ََ  َوَقػَرَ    ، ِ 

ْ   النَّْحػػو  ِ  َ  َمػػاَت سػػنة َرَمػػاف َوَرَمػػاِنيَف وِسػػتِماَ ة          ونيػػرس ، و        ْ    شػػرح اْلجمػػؿ   ،          الشػػموبيف    عمػػى    َّ   ِ    َ  ِ   َ  َ َ     َ  َ      َ   َ .  
  .   ٕٙٔ  ،      ٕ٘ٔ /ٕ               : بغية الوعاة      انظر 

ػػػد بػػػف الخضػػػار الكتػػػامي       ( هػػػوٕ ) َ  َّ                    َ ُبػػػو اْلحسػػػف َعمػػػّي بػػػف ُمَحمَّ  ُ      ّ   َ ِ  اْلُمْقػػػِرئ          التممسػػػاني  َُ    ْ       ْ ُ َ   َ  َ قػػػَر     ،   ْ 
ّ ْ         َمػػاَت بسػػبتة بعػػد الّسػػْبعيف وسػػتم  ،       كفيػػؼ  ،        ّ عروضػػيّ   ،            بالروايػػات               َ َ         َوقيػػؿ سػػنة   ،      ة اَ  

َ      سػػػبع َوسػػػبعيف                            توضػػػيب المشػػػتب  فػػػي ضػػػبط  سػػػما    و    ،    ٙٙ /ٖ                 . انظػػػر : اإلحاطػػػة       
  .     ٜٖٗ /ٕ              زهار الرياض     ،  و      ٕٗٗ /ٖ    ة     الروا

                مف سورة ا نعاـ.    ٜٔ          ( مف اآلية ٖ )
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ًليًّػػا يىػػًرثي ًمػػٍف آًؿ يىٍعقيػػكبى    ًمػػف ل ػػديٍعؾى كى  ف السػػائؿ إ ػػابع فحٌسػػ (ِ) "  يىًرريًعػػي كى
ػك ميع مػف حى  ػ   ككػاف حيعئػذ رى ضى مػف  االسػف   ككػاف ذلػؾ ععػد أبيػ  خيػرن  ثى دى حى
  بؿ سبعة دكعها .  رئاسة سبعة 

كالقكؿ في ذلؾ ععدم أف  كاب هذل األشػياء ال يكػكف إال م زكمػا مػا لػـ 
فمعػل ق ػد     مسػببا عػف األكؿ ل بال كاب إال ككعيػعى عٍ ض ل  ماعع   إذ ال يي رً عٍ يى 

ذا ععيف عضمف مععل الشػرط ك ػب ال ػـز   كحيػث  ذلؾ ععيف عضمف الشرط   كاك
فإعما ذلؾ لعدـ عضمف مععل الشرط   إما عمل  عمػ  حػاال أك  ي عي رير م زـك

كيعبغي أف يحمؿ كبلـ  ػاحب المعػزؿ عمػل أعػ    أك عمل مععل القطع     فة
عما حمم  عمػل ذلػؾ أ اب السائؿ  ؛ عمل مقعضل سؤال  ال أع  يععقدل كذلؾ   كاك

  .(ّ) "كباا العكفيؽ  ؾ فعفهـ ذل  لمكاع  مف العمـ كدقة العظر 

 

 

  

                                                                                                                                           

                مف سورة التوبة.     ٖٓٔ          ( مف اآلية ٔ )
              مف سورة مريـ.  ٙ   ،   ٘             ( مف اآليتيف ٕ )
  .   ٖٔٛ ،     ٖٓٛ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٖ )
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 الدراسة

حيػث قػاؿ ا ي ػـز مػف ال كابػات( أكرد ابف الفخار هػذا الخبػر فػي )بػاب مػ
 د  سببا عع    فإع  يع ػـز كالبيػمًإذا كقع المضارع  كابا لغير الخبر   أم أكال :  

  كالعهػػػي   كالػػػدعاء   كاالسػػػعفهاـ  رماعيػػػة أشػػػياء كهػػػي : األمػػػر    ك ممعهػػػا
ال عػة    اعؽ اا عػدخؿً )كالعمعي   كالعر ي   كالعرض   كالعحضيض   مرال  : 

،   كليت لػي  ؾعا   كأيف بيعؾ أزرٍ اا لعا يسعرٍ  رى فى العار   كرى  مف كال عع   ععاي 
 عقػرأ ال    كأى  ععػزؿ ععػدعا ععحػدثٍ الى أى ذعػكبي   كى  رٍ فىػغٍ معػ    كلعمػل أحػا عي  ماال أعفؽٍ 

 .(ُ) (عععفعٍ 

 كهذا ما عبر عع  ابف مالؾ في عظم  بقكل  : 

 وبعدَ غريِ اليفي جَصِّما اعِتَنٔدِ ... إٌِ تطكُطٔ الفا واجلصاءُ قد قُصٔدِ

 المحػػض كق ػػد إذا سػػقطت الفػػاء مػػف المضػػارع الكاقػػع بعػػد الطمػػبأم : 
ػ لمطمػب السػابؽ عميػ  مععػل ال ػزاء بالفعؿ الذم سقطت مع  الفاء    ـ الفعػؿزً  ي

  كمػا أف  ػزاء  أعؾ عقدرل مسببنا عف ذلؾ الطمب المعقػدـ: كالمراد بق د ال زاء 
 . عف فعؿ الشرط الشرط مسبب

فيعحػدث فيػ  عػف حكػـ في المسػ لة  أما عف الخبر الذم حكال ابف الفخار
ػد ث بسػبعة  أف محًفػبل   ك  الفعؿ بعد الطمب إف لـ يق د ال ػزاء مضػمكع  أعػ  حي

عظيما  مع أمراءها كأعياعها كعظماءها فعكممكا فػي  ػـز ال ػكاب بعػد األشػياء 
الرماعيػة المػذككرة إلػل أف ألقػل عمػيهـ بعػض أ ػحاب األسػعاذ ابػف أبػي الربيػػع 

                                                           

  .   ٜٕٛ  ،      ٕٛٛ                                ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ص ٔ )
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 فقاؿ : أيف في القرآف  كابي األمر ريرى م زـك ،! فاسػعغربكا هػذا السػؤاؿ سؤاالن 
فبيعما هـ كذلؾ إذ أقبؿ عميهـ أبك محمد عبد المهيمف الحضرمي   فمما .....  

  رآهـ رير ب راء بمكضع  مف القرآف أرشدهـ إليػ  كمػا سػبؽ ذكػرل مػف آيػات 
. رى  فحٌسف السائؿ إ ابع  ك ميع مف حىضى

كهعا ع د الشيخ ابف الفخار يكض  المس لة عكضيحا بقكلػ  : كالقػكؿ فػي 
شياء ال يككف إال م زكما ما لـ يىٍعًرض لػ  مػاعع   ذلؾ ععدم أف  كاب هذل األ

د ذلػؾ ععػيف عضػمف ً ػإذ ال ييٍععىل بال كاب إال ككعي  مسببا عػف األكؿ   فمعػل قي 
ذا ععيف عضمف مععل الشرط ك ب ال ـز   كحيث يػ عي ريػر م ػزـك  الشرط   كاك

  أك  ػفة   أك عمػلفإعما ذلؾ لعدـ عضمف مععل الشػرط   إمػا عمػل  عمػ  حػاالن 
مععل القطع   كيعبغي أف يحمؿ كبلـ أبي محمد عبػد المهػيمف الحضػرمي عمػل 
عمػا حممػ  عمػل  أع  أ اب السائؿ عمػل مقعضػل سػؤال  ال أعػ  يععقػدل كػذلؾ   كاك

 لمكاع  مف العمـ كدقة العظر .؛ ذلؾ 

إذا سػػػقطت بعػػػد الفػػػاء  أفكشػػػيخ  الحضػػػرمي فحا ػػػؿ رأم ابػػػف الفخػػػار 
سىباب الفعؿ عف الطمب ( فػإف المضػارع ال ي ػـز الطمب كلـ يق د ال زاء ) أم عى 

 .االسعئعاؼ(لقطع )اا ب ممع  الك ؼ   أك الحاؿ   أك مق كدن   بؿ يرفع إما 

يععيف الك ؼ إف كاف قبؿ الفعؿ عكػرة ال ع ػم  لم ػيء الحػاؿ معهػا ف-ُ
ًليًّػػا": كقكلػػ  ععػػالل  يىػػًرثي ًمػػٍف آًؿ    فىهىػػٍب ًلػػي ًمػػف ل ػػديٍعؾى كى    فػػػ" يىٍعقيػػكبى يىًرريًعػػي كى

ًلٌي  (يىًررًعي) ع    ا ا كىاًررنػأىم كلينػ  ًبالر ٍفع  ػفة لٍمػكى كا الٌرٍفػع كىاًك ػا اٍخعىػاري  "كليػا"أًلىف ؛ مى
 .(ُ)  فة "يىًررًعي"عكرىة فى عميكا 

                                                           

  .   ٖٛٗ         بف زنجمة  ال              حجة القرا ات         ( انظر : ٔ )
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اًئػدىةن م ػفى قكل  ععالل : " كمرم  مىٍيعىػا مى ب عىػا أىٍعػًزٍؿ عى " الس ػمىاًء عىكيػكفي لىعىػا ًعيػدنارى
 (.مائدة)ععت لػ  (عككف) ممة   ف (ُ)

 كقكلػ  ععػالل :"  محضػة كالضػمير إف كاف قبم  معرفة  الحاؿ يععيفك -ِ
ـٍ يىٍمعىبيكفى  ٍكًضًه ـٍ ًفي خى حػاؿ مػف ضػمير المفعػكؿ فػي  (يمعبػكف) ممة "   فريـ  ذىٍرهي

 .(ِ)  أم ذرهـ العبيف ( ذرهـ)

ال ي ػػم   كيععػػيف االسػػعئعاؼ إف كػػاف مػػا قبمػػ  مقطكعػػا ععػػ  بحيػػث-ّ
 :  لمحالية كال لمك فية كقكؿ األخطؿ

ٍعؼً كيؿا فى      كقاؿى رائديهـ أىٍرسيكا عيزىاًكليها  .(ّ) مقدارً ل مضيامرئو يى  حى

 . كى ب رىفع  كلهذابما قبم  ؛ ميعىٌمؽ  ريرعاؼ ئاسع (عزاكلهاػ )ف

فإف كاف قبم  عكرة ع م  لم ػيء الحػاؿ معهػا احعمػؿ الك ػفية كالحاليػة  
ا مف العمماء يقرأي  أكرـٍ ) : عحك  .( شخ ن

ػػا ًفػػي يىًميًعػػؾى :  (ُ) قػػراءة ابػػف ذكػػكافالحػػاؿ كاالسػػعئعاؼ  كيحعمػؿ "كىأىٍلػػًؽ مى
  أك حػاؿ  : فإعهػا عمقػؼم   أ عمػل االسػعئعاؼ (عىٍمقىػؼي ) رفػع" بمػا  ػععكا عىٍمقىؼي 

 (.ِ) مقدرة مف المفعكؿ

                                                           

  .   ٖٚٗ /ٔ                    ف في إعراب القرآف  يا    التب        وانظر :                    مف سورة الما دة .   ٗٔٔ          ( مف اآلية ٔ )
  .     ٛ٘ٔ /ٔ                              ( انظر : معاني القرآف لمفرا  ٕ )
    ٚٛ /ٜ             خزانػػة ا دب    ، و      ٖٖٗ ص       المفصػػؿ     ، و     ٜٙ /ٖ                ، انظػػر : الكتػػاب             مػػف البسػػيط  ( ٖ )

                          ، ولـ  قع عمي  في ديوان .
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ػػٍذ ًمػػٍف أىٍمػػكى ": كقكلػػ  ععػػالل ػػدىقىةن خي ـٍ  ى ـٍ اًلًه ـٍ ًبهىػػا عيطىه ػػريهي عيػػزىك يًه   يحعمػػؿ  "كى
االحاؿ كاالسعئعاؼ    (.ّ) كالععت أيضن

  أك  ػػفة  مسػػع عفة ة ممػػ هػػامرفػػكع إمػػا عمػػل اععبار ( هـ) عطهػػر فػػػ ممة 
 . (ْ) (ذٍ خي )أك حاؿ مف فاعؿ فعؿ األمر:   لمعكرة المحضة العي قبمها 

ـٍ طىًريقان : " ععالل كأيضا قكل  اؼي دىرىكػان كىال فىاٍضًرٍب لىهي ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسان ال عىخى
( ف  (ٓ")عىٍخشىل اؿ ك فيها يٍحعىمؿ ػ)عخاؼي  .الك فيةك ااًلٍسًعٍئعىاؼ اٍلحى

ػػػاال مػػػف اٍلفىاًعػػػؿ  هػػػا عمعمػػػل رفع فػػػال ـ -حى مىٍيػػػً  الس ػػػبلى  - كىهيػػػكى ميكسىػػػل عى
اًئؼ دركا كىالى خاشيا : كىالع ٍقًدير  ييقىك م رفع   اٍضًرب لىهيـ طىًريقا ًفي اٍلبىٍحر رير خى كى
اؼ  اؼ)كىهيكى مىٍعطيكؼ عمل  (يٍخشىل) ماع اٍلقير اء عمل رفع إيخى  (.يخى

ي كز رفع  اؼ)كى اؼ دركا: أىم   عمل اٍلقطع  (عخى  .أىٍعت الى عخى

قيؿ   .(ٔ( )ًفي ً ) عىٍقًدير حذؼً ًإف رىفع  عمل أىع  ععت لطريؽ عمل : كى

                                                                                                                                           

                        الػوافي فػي شػرح الشػاطبية                     ر تخريل القرا ة في :                  مف سورة ط  ، وانظ    ٜٙ          ( مف اآلية ٔ )
  .   ٕٖٓ  ص 

َ ْ   منَُّوْيري ل                شرح طيبة النشر         ( انظر : ٕ ) ُّ   ٕ/ ٗ٘ٔ   .  
  .   ٖ٘ٗ /ٖ                       ( انظر : حاشية الصباف ٖ )
  .   ٛ٘ٙ /ٕ                    ف في إعراب القرآف ا     التبي         ( انظر : ٗ )
         سورة ط .   مف     ٚٚ          ( مف اآلية ٘ )
  .   ٓٚٗ /ٕ                            ( انظر : مشكؿ إعراب القرآف ٙ )
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ال حي  في المس لة أف الفاء إذا سػقطت بعػد الطمػب كلػـ يق ػد ال ػزاء ك 
فإف المضارع ال ي ـز   بؿ يرفع إما مق كدنا ب ممعػ  الك ػؼ   أك الحػاؿ   أك 

 القطع كما سبؽ   كهك رأم ابف الفخار كشيخ  الحضرمي.
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  عشرة الثالثةالحكاية 

 إعراب الفعل الواقع بين الجزمين غير مصحوب بحرف عطف 

 كأمػا الفعػؿ الكاقػع بػيف ال ػزميف فػبل يخمػك مػفقاؿ ابف الفخار : "ف ؿ : 
  فإف كاف ريػر م ػحكب بحػرؼ عطػؼ أف يككف م حكبا بحرؼ عطؼ أك ال 

 فإع  عمل ك هيف :

 أحدهما : أف يككف مما ي   في  البدؿ.

 ي   في  البدؿ .كالراعي : أف يككف مما ال 

)مػف  اف م زكما بحؽ البدلية   كقكلؾ :فإف كاف مما ي   في  البدلية ك
 .زيدا يمًش إلي ( يق دٍ 

ف كاف مما ي   في زيػدا  مػف يق ػدٍ )   البدؿ ارعفع عمل الحاؿ كقكلػؾ :كاك
 ل.أم مف يق دل ضاحكا يشكرٍ    يشكٍرل( يضحؾي 

 كمف هذا القبيؿ قكؿ الشاعر : 
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 (1)ب يَصِطَحٔبَاٌِيهًُِ مجلَ مًَِ يا ذٔىعَاٍَدِتَئي ال تَخُوىُين...فإٌِ  تعال

 (1)يَصِطَحٔبَاٌِ

فقكل  : )ال عخكععي( في مكضع ع ب عمل الحػاؿ   أم : فػإف عاهػدععي 
 رير خائف.

رحمػػ  اا عػػف  (ِكسػػ لعي يكمػػا الخطيػػب أبػػك إسػػحاؽ بػػف أبػػي العػػاص )
بالغرائػػب   ككػػاف مػػع إعرابػػ    فػػدار بيععػػا فيػػ  الكػػبلـ   ككػػاف رحمػػ  اا مع بػػا 

ذلػػػؾ ضػػػعيعا بهػػػا   ال عمػػػل ك ػػػ  البخػػػؿ بػػػالعمـ   كلكػػػف عمػػػل سػػػبيؿ اإلرػػػراء 
ػسائؿ ؛ ألف الطالب إذا كاعت في  ع ابة كى مبال ذلػؾ   ي مىػمى ا حى عميػ  بمسػ لة م ػ ف  ضي

عمل شدة الحرص عمل عح يمها   كربمػا كػاف ذلػؾ أكرػر فائػدة كأربػت لهػا مػف 
                                                           

     وشػرح   ،    ٙٔٗ  / ٕ         والكتػاب   ،      ٜٕٖ  / ٕ                   لمفػرزدؽ فػي ديوانػ                  مف الطويؿ ، وهو       البيت   ( ٔ )
                   ّ ورواس المبػػػػرد: تعػػػػّش    ،     ٖٕ٘  / ٖ   ،    ٜٕ٘  / ٕ          والمقتضػػػػب   ،     ٗٛ  / ٕ               بيػػػػات سػػػػيبوي  

  .                    فلف عاهدتني ال تخونني
                                              ، فػػػلف وارقتنػػػي عمػػػى عػػػدـ الغػػػدر إذ ا نكػػػف صػػػديقيف ال              يمػػػا الػػػذ ب            ّ :  قبػػػؿ إلػػػيّ         المعنػػى  و 

                   يغدر  حدنا بصاحب .
    :        وقبم  

 فبت  قد الزاد بيني وبين  ... عمى ضو  نار مرة ودخاف
 لما تكشر ضاحكا ... وقا ـ سيفي مف يدي بمكاففقمت ل  

            ، كػػاف مدرسػػا                                                  ّ     إبػػراهيـ بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف  بػػي العاصػػي التّنػػوخي     ( هػو ٕ )
                                                                          لمعربيػة والفقػػ  ، آخػػذا فػػي ا دب ، مالزمػػا لمسػػنة ، محاربػػا لمبدعػػة ، تػػولى الخطبػػة 

  ،    ٜٛٔ  ،      ٜٚٔ /ٔ                   هػ . انظػر : إلحاطػة      ٕٚٚ                                 والقرا ة بجامع نرناطة ، توفي سنة 
  .    ٕٗ /ٔ              وناية النماية
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رحمػ  اا  (ُ) بك بكر بف حفيد األمػيف المػالقيا كما حدرعي الشيخ أ  عسل أف عي 
ػػ فممػػا اع ػػرؼ مػػف   أك قػػاؿ بغيرهػػا ا الع ػػر بمسػػ د القػػاهرة قػػاؿ :  ػػميت يكمن

بػػيف يديػػ  قػػد أسػػعد ظهػػرل إلػػل  ػػدار القبمػػة  بشػػيخ ظريػػؼ المعػػازع اال ػػبلة إذ
داف عمي    أحدهما بحرؼ حمزة   كاآلخر بحرؼ الكسائي   فمما بمغ ي ك   كافً خى أى 

اًئػدىةن  هذا الراعي بالقراءة إلل قكل  ععالل  :" مىٍيعىػا مى ؿى عى باػؾى أىف ييعىػز  هىػٍؿ يىٍسػعىًطيعي رى
فائػدة   رػـ :   فكقػؼ   فقػاؿ لػ   ؼٍ   قاؿ الشيخ لمقػارئ : ًقػ (ِ)"  م فى الس مىاءً 

فقمػت فػي عفسػي لعمػ   اقرأ   كلـ يفسر ل  الشيخ هذل الفائػدة   قػاؿ : قاؿ ل  :
فحػاؿ بيعػي كبػيف سػؤال  ععهػا فػي اليػـك   يفسرها إذا فرغ   فمما فرغ لػـ يفعػؿ 

الراعي سفرم مع أ ػحابي   فػاعظر إلػل هػذا الغػرض مػف هػذا الشػيخ فإعػ  مػف 
 .باب ما ذكرعال عف الخطيب رحم  اا 

قكلػػ  : )ال عخػػكععي (  ػػكاب أف كالػػذم أبرزعػػ  المػػذاكرة فػػي هػػذا البيػػت 
سـ المذككر قبم    فبل يككف ل  مكضع مف اإلعراب عمل هذا   خبلفا لمك   الق
 .(ّ)"كهذا كاض كؿ الذم حمم  عمي  سائر العحاة   األ 

  

                                                           

ػػػد بػػػف َ ْحمػػػد بػػػف َعمػػػّي الغسػػػاني      ( هػػػو ٔ ) ّ          ُمَحمَّ   َ        ْ  َ     َّ  َ      هػػػؿ    مػػػف   ،    َُ        ْ          ْ   َ ُبػػػو بكػػػر اْبػػػف حفيػػػد اْ مػػػيف  ، ُ 
َ  ِ            ْ ِ ْ   َكاَف ِإَمام ا َجِميال  َحاِفظ ا لفروع اْلِفْق     ،     مالقة     ِ  َ       َ  ِ  َ َ          َوَكػاَف متواضػعا   ، َ   َ      َمػاَت سػنة   ، َ َ       هػػ.    َٕٙٚ  

  .  ٘ٚ /٘                الدرر الكامنة       انظر : 
                 مف سورة الما دة.     ٕٔٔ          ( مف اآلية ٕ )
  .   ٙٗٛ  –     ٗٗٛ                                ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ص ٖ )
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 الدراسة

الخطيػػب أبػػي هػػذا الخبػػر فػػي إعػػراب البيػػت السػػابؽ دار الكػػبلـ فيػػ  بػػيف 
كقػد بىػٌيف   مع  إسحاؽ بف أبي العاص كبيف ابف الفخار ععي ة سؤاؿ كي    إلي  

ف الشيخ الخطيب كاف مع با بالغرائب   ككاف مػع ذلػؾ ضػعيعا بهػا ابف الفخار أ
  ال عمل ك   البخؿ بالعمـ   كلكف عمل سبيؿ اإلرػراء بالمسػائؿ ؛ ألف الطالػب 
مىمى ي ذلػؾ عمػل شػدة الحػرص عمػل  ضيف  عمي  بمس لة م ا حى إذا كاعت في  ع ابة كى

 فائدة كأربت لها مف أف عيعسل .عح يمها   كربما كاف ذلؾ أكرر 

الشػيخ بػ   رـ أخذ ابف الفخػار يكضػ  هػذا الػعها مػف الخطيػب بمػا حٌدرػ 
عف  فإع  مف باب ما ذيًكرى  -كما سبؽ ذكرل  - أبك بكر بف حفيد األميف المالقيا 

 الخطيب رحم  اا .

فالحػديث فيػ  عػف   -كهك الغرض مػف الحكايػة  –عف البيت الذم مععا ك 
(   كالظاهر مف كبلـ ابف الفخار أع  رأل أكال أف الفعػؿ عخكععي)ال  الفعؿإعراب 

 )ال عخكععي( في مكضع ع ب عمل الحاؿ   أم : فإف عاهدععي رير خائف.

رـ بعد الحديث الذم دار بيع  كبيف الخطيب قاؿ : "كالذم أبرزع  المػذاكرة 
قبمػ    فػبل يكػكف في هذا البيت أف قكل  : )ال عخكععي (  كاب القسػـ المػذككر 

ا لمك ػ  األكؿ الػذم حممػ  عميػ  سػائر ل  مكضع مف اإلعراب عمل هػذا   خبلفنػ
 .العحاة   كهذا كاض "

 القػػكؿأف أف ػػؿ    كأكدٌ عضػػ  لعػػا أف فػػي الفعػػؿ )ال عخػػكععي( إعػػرابيف فا
 فيهما عمل العحك العالي : 
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كىابا لمقسـ مف اإلعراب ال ممة ًمم ا الى مىحؿ لى ي  سىكىاء ذكػر فعػؿ   اٍلكىاًقعىة  ى
ٍرؼ فىقىط  اٍلقسـ كحرف   .أـ لـ يذكرىا   أـ اٍلحى

ىٍفعىمىف   : ) عىٍحكفاألكؿ   (.أقسـ ًبالم   ألى

ػًميفى  ":  قىٍكل  عىعىالىلكىالر اًعي عىٍحك    يػس " :بعػد قىٍكلػ  عىعىػالىل "ًإع ؾى لىًمفى اٍلميٍرسى
ًكيـ    .(ُ) "كىاٍلقيٍرآف اٍلحى

ػا عىٍحكيميػكفى  ": كىالر اًلث عىٍحك قىٍكل  عىعىالىل  ـٍ لىمى ـٍ  ": بعػد قىٍكلػ  عىعىػالىل  "ًإف  لىكيػ أى
ػػةً  مىٍيعىػػا بىاًلغىػػةه ًإلىػػل يىػػٍكـً اٍلًقيىامى ػػافه عى ـٍ أىٍيمى ٍععػػل    (ِ) "لىكيػػ كاأليمػػاف  مػػع يىًمػػيف ًبمى

 .اٍلقسـ

عىٍحك  ذى ااي ًميرىاؽى ال ًذيفى أيكعيكا اٍلًكعىػابى لىعيبىي عيع ػ ي ًلمع ػاًس " كى ٍذ أىخى الى عىٍكعيميكعىػ ي كى كىاًك
ؼ   (ّ")  .أًلىف أىخذ اٍلًميرىاؽ ًبمىٍععل ااًلٍسًعٍحبلى

كىاب( الى عخكععيكعمل هذا فإف الفعؿ ) ٍعًزلىػة اٍلقسػـ  (عاهدععيػ )ل  ى فىًإع  ي ًبمى
كىاب اٍلقسـ؛ ٍعرىاب لى ي مف اإٍلً فىبلى مىحؿ     .أًلىع  ي  ى

يٍحعىمػػػؿ اطػػػب مػػػف  (الى عخػػػكععي)كىػػػكف  كى ػػػاال مػػػف اٍلفىاًعػػػؿ كىهيػػػكى عىػػػاء اٍلميخى حى
اؿ ككعؾ رير خائف : كىالع ٍقًدير    (عاهدععي) ٍفعيػكؿ كىهيػكى يىػاء   حى اال مف اٍلمى أىك حى

اؿ ككعي ريػر خػائف : كىالع ٍقًدير  (   عاهدععي)اٍلميعىكىٌمـ مف  ػا   حى ػاال ًمٍعهيمى   أىك حى

                                                           

            مف سورة يس.  ٖ   ،   ٕ   ،   ٔ        (اآليات ٔ )
        الحاقة.        مف سورة     ٜٖ       ( اآلية ٕ )
                  مف سورة آؿ عمراف.     ٚٛٔ          ( مف اآلية ٖ )
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ٍفعيػػكؿ أىم مػػف اٍلفىاًعػػؿ  مػػف اٍلمى ػػاؿ ككععػػا ريػػر خػػائعيف : كىالع ٍقػػًدير   كى مػػل   حى كعى
رىة فىيككف ًفي مىحؿ ع بالعقادير   .الر بلى

كىابا؛ ألف الكىااًلٍحًعمىاؿ األكؿ أر    :  المععػل  ك  (ُ) مٍععىل شىاهد لكىكعهىا  ى
  فػإف كارقععػي عمػل عػدـ الغػدر إذنا عكػف  ػديقيف ال يغػدر  أيها الذئب أقبؿ إليٌ 

كهػػذا مػػا ذهػػب إليػػ  ابػػف الفخػػار كأبرزعػػ  المػػذاكرة بيعػػ  كبػػيف   ،   أحػػدعا ب ػػاحب 
 الخطيب أبي إسحاؽ بف أبي العاص.

 

  

                                                           

  .   ٜٕ٘ /ٔ                      ( انظر : مغني المبيب ٔ )
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 عشرة  الرابعةالحكاية 

، ولم  اشتراط مانع اإلعراب يُ فْ نَ اشتراط تعدد مانع الصرف وَ  

 كان سبب بناء اًلسم أقوى من َسَبَبْي منع صرفه ؟

فائػدة فػي خبػر : قاؿ ابف الفخار في بػاب مػا يع ػرؼ كمػا ال يع ػرؼ : "
أبػػػي إسػػػحاؽ الغػػػافقي بمسػػػ د  بيعمػػػا عحػػػف  مػػػكس بػػػيف يػػػدم شػػػيخعا األسػػػعاذ

ـ مػف ك عمػا قػدً  (ِ)إذ دخػؿ عميعػا ر ػؿ أشػعث ذك أطمػار مػف سػبعة  (ُ)القفاؿ
ؼ مكاع  مف الطمػب رً عي   فسمـ كقعد كعكمـ فى  (ّ)كاش  يعرؼ بابفً ببلد المشرؽ 

فعسػل  ما زلت أعمعل لقاءؾ   فإذ يسػر اا فيػ       كقاؿ لؤلسعاذ : يا سيدم 
ببيػػاف مسػػ لة دارت فيهػػا رؤكس المشػػارقة   كهػػي اشػػعراط ععػػدد  ي  مىػػأف عػػععـ عى 

اإلعػراب   مػع أف المععػدد لػـ يقػكى إال عمػل  كعفػي اشػعراط مػاعع  ماعع ال ػرؼ 
قكمى عمل معع الكؿ   فبادر بعض الطمبػة إلػل أف قػاؿ :  معع البعض   كالمعحد

هذا قريب   كشرع في ال كاب   فالعفت إلي  السائؿ كقاؿ : ما قدمت مف أرض 
خػذها عػف شػيخ الشػيكخ الػذم عػـ  ػيع  المشرؽ أشعث أربػر ذا أطمػار إال آل

ألسػمع  كأقكؿ: سمعت مف لفظ الشيخ كذا ككػذا  فػإذا عزلػتي   رب المشرؽ كالمغ
ػٍف ، مف مرمؾ ف قكؿ : سػمعتي   لمرمػؾ،! مػف عكػكف أعػت حعػل أعػزؿى  !مػف لفػظ مى

  كالعمػـ ال يؤخػذ إال باسمؾ   كال أظف يعرفؾ إال أهؿ معزلؾ  قطا  كاا ما سمعتي 
                                                           

               اختصػػار ا خبػػار         . انظػػر :                     لمسػػجد الجػػامع ا عظػػـ                        هػػو  كبػػر مسػػاجد سػػبتة بعػػد ا   (ٔ )
  .  ٖٓ  ص                                 عما كاف برغر سبتة مف سني اآلرار

ْ  ُ الطيْمرُ   ( ٕ ) ُ      ِ : الرَّْوُب الخمِ      ي  ْ ِ    ِ    َ ، َوَخصَّ اْبُف اَ عرابي ِبػِ  الِكسػا َ    ُ ؽُ      َّ  ِ       َ    ُ  ْ  َّ  َ  َ ػوؼ،      ِ     ُّ    البػالَي ِمػْف َنْيػِر الصُّ  ْ َ   ْ  ِ   َ      
ْ    ْ َواْلَجْمُع َ ْطمارْ   َ  ُ  ْ  َ                                   . انظر : لساف العرب مادة )ط ـ ر(. َ ْ 

                            ( لـ  عرر عمى ترجمة ل .ٖ )



 

 524 االستحسان في الذرس اللغىي

 ف   كالعفػػتى هركا حعػػل يكػػكف ح ػػة عمػػل السػػامعيعػػف أهمػػ  كأربابػػ  الػػذيف اشػػعى 
ب كرر مف هذا   فسٌكعهـ األسعاذ   رـ قاؿ : لما كاف سبب حمػؿ المضػارع عمػل 

ل بػالحرؼ االسـ في اإلعراب مععددا   كهك شبه  في اإلبهاـ   كالعخ يص بعدى 
  كاف سبب حمؿ االسـ الذم ال يع ػرؼ عميػ  فػي معػع ال ػر كالععػكيف مععػددا 

ف أ ػػؿ  عسػػ  مػػف ك هػػيف كهمػػا : بػػ  فػػي ككعػػ  فرعػػا عػػ  ي هي بى أيضػػا   كهػػك شىػػ
عما كاف ذلػؾ ؛ ألف الخػركج عػفالععريؼ ك  األ ػؿ ال يكػكف إال  الع عيث مربل   كاك

 ا عمل ذلؾ.يى كً بسبب قكم   فإذا اعضـ إلل السبب الكاحد سبب آخر قى 

فالحا ػػؿ أف ععػػدد المك ػػب فػػي مقابمػػة ععػػدد المػػاعع   أععػػي : أف ععػػدد 
د ماعع ال ػرؼ لبلسػـ   كأمػا سػبب بعػاء مك ب إعراب المضارع في مقابمة ععد

معع  رف  مف  هة أف المععل الذم كضػع الحػرؼ  يٍ بى بى االسـ فهك أقكل مف سى 
ل  قػد شػارك  االسػـ فيػ  حعػل  ػار بمعزلعػ  فػي إعطػاء ذلػؾ المععػل بعيعػ     

كهك اإلعراب كلـ يشعرط فيػ  ععػدد عمل معع ما ال يككف في الحرؼ  مى كً فمذلؾ قى 
كهك السبب المك ب لمبعاء في مقابمػة اعحػاد     فالحا ؿ أف اعحاد الماعع هعا 

 الممعكع   كهك اإلعراب باععبار ذاع  ال باععبار أعكاع  .

مبعػػي ف االسػػـ المبعػػي أشػػب   أضػػعؼى الفػػرعيف ك : إ كقػػد يقػػاؿ فػػي الفػػرؽ
ع مػػا ال يكػػكف فيػػ  كهػػك اإلعػػراب مػػف  ػػرال فػػي معػػ رم مي االسػػععماؿ فػػ ي األ ػػؿ ك 

كضػػع لػ    كاالسػػـ الػذم ال يع ػػرؼ أشػب ى أقػػكل حيػث شػػارك  فػي مععػػال الػذم 
الفرعيف كمعربى االسععماؿ كهك المضارع ف  رم م رال في معع ما ال يككف في  

ػػكهػػك ال ػػر كالععػػكيف   كلمػػا كاعػػت لً  أقػػكل الفػػرعيف مزيػػة ممػػا أشػػب   ا أشػػب ى مى
كاحد عمل أف يمعع مع  أ ميف كهما الحػرؼ كالععػكيف   أضعفهما لـ يقك سبب 
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كقػػكم سػػبب كاحػػد عمػػل معػػع أ ػػؿ ممػػا أشػػب  األضػػعؼ   فمػػذلؾ اشػػعرط ععػػدد 
 كلـ يشعرط فيما أشب  األضعؼ . كاا أعمـ. الماعع فيما أشب  األقكل  

إمبلء آخر : عمػة بعػاء االسػـ أقػكل مػف عمػة معػع  ػرف    كالػدليؿ عمػل 
 بب المعع   كعدـ اشعراط ععدد سبب البعاء .ذلؾ اشعراط ععدد س

مػػف المشػػرؽ إلػػل سػػبعة ليسػػ ؿ ععػػ   كاش الفاسػػيا  كهػػك سػػؤاؿ  مبػػ  ابػػفي 
األسػػعاذ   كزعػػـ لػػ  أف المسػػ لة دارت بػػيف المشػػارقة   فمػػـ يػػ عكا فيهػػا بمقعػػع   

 قدكم  إعما كاف بق د سؤال  عع  . ؿ  كزعـ ل  أف  ي 

ؾ أف عمػة بعػاء االسػـ أقػكل مػف عمػة ف  اب األسعاذ بعحك ما أذكرل   كذل
  فقػد معع  رف  مف  هة المععل الذم كضع ل  الحرؼ إذا شػارك  فيػ  االسػـ 

 ار بمعزلع  في إعطاء ذلؾ المععل بعيع    كليس كذلؾ إذا أشب  الفعػؿ ؛ ألف 
عمػا أشػبه  مػف  هػة أف  المشاركة لـ عقع في المععل الذم كضع لػ  الفعػؿ   كاك

 مف  هعيف :  الفعؿ فرع عف االسـ

 إحداهما : االشعقاؽ مع  .

كالراعية : االفعقار إلي    كاالسـ الممعكع ال رؼ فرع عف أ كؿ األسماء 
 مف  هعيف : 

 كالراعية : الع عيث مربل .إحداهما : الععريؼ   

الفرعيػػة الماععػػة مػػف ال ػػرؼ هػػي عفػػسى الفرعيػػة العػػي كضػػع لهػػا  تفميسػػ
الفعؿ   فاشعرط الععدد في األضعؼ   كلـ يشػعرط فػي األقػكل   كمػف أ ػؿ ذلػؾ 
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أيضػػا كػػاف سػػبب البعػػاء مخر ػػا عػػف األ ػػؿ بالكميػػة   ككػػاف سػػبب المعػػع مػػف 
 .(ُدبر ذلؾ كباا العكفيؽ)ا عف بعض األ ؿ دكف  ميع  فعال رؼ مخر 

  

                                                           

                              . وانظرهػا فػي ا جوبػة المرضػية ص      ٕٚٛ :     ٓٚٛ                             ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخارٔ )
                        )المسألة السادسة عشرة(.   ٔٔٔ  :      ٜٓٔ
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 الدراسة

ٌ هػػا مػػف  اشػػعممت هػػذل الحكايػػة العػػي ذكرهػػا ابػػف الفخػػار عمػػل سػػؤاليف كي
 –كهػك ابػػف كاش القػادـ مػػف بػبلد المشػػرؽ إلػل سػػبعة  –بعػض فضػبلء الطمبػػة 

 إلل الشيخ أبي إسحاؽ الغافقي فكاف ال كاباف.

عيًفػػػيى اشػػػعراط مػػػاعع  السػػػؤاؿ األكؿ : لػػػـ اشػػػعيًرطى ععػػػدد مػػػاعع ال ػػػرؼ   كى
المععدد لـ يقكى إال عمل معػع الػبعض   كالمعحػد قػكمى عمػل معػع  اإلعراب مع أف

 الكؿ ،

إلػل ال ػكاب   فقػاؿ السػائؿ : مػف طمبػة مف حضر مػف الكهعا بادر بعض 
عككف أعت حعل أعزؿى لمرمؾ،! كاا مػا سػمعتي قػطا باسػمؾ   كال أظػف يعرفػؾ إال 

هركا حعػػل يكػػكف أهػػؿ معزلػػؾ   كالعمػػـ ال يؤخػػذ إال عػػف أهمػػ  كأربابػػ  الػػذيف اشػػعى 
كأ ػاب الغػافقي ح ة عمل السامعيف   كالعفتى ب كرر مف هذا   فسٌكعهـ األسعاذ 

 بقكل  :

لما كاف سبب حمؿ المضارع عمل االسـ في اإلعراب مععددا   كهك شبه  
  كػاف سػبب حمػؿ االسػـ الػذم ال  (ُ) في اإلبهاـ   كالعخ يص بعػدىل بػالحرؼ

يع رؼ عمي  في معع ال ر كالععػكيف مععػددا أيضػا   كهػك شىػبىهي ي بػ  فػي ككعػ  
عمػا كػاف  فرعا عف أ ؿ  عسػ  مػف ك هػيف كهمػا : الععريػؼ كالع عيػث مػربل   كاك
ذلؾ ؛ ألف الخركج عف األ ؿ ال يككف إال بسبب قكم   فإذا اعضـ إلػل السػبب 

 ا عمل ذلؾ.الكاحد سبب آخر قىًكيى 
                                                           

                             خمسػػػة  وجػػػ  مػػػف الشػػػب  بػػػيف الفعػػػؿ                                       ( ذكػػػر الشػػػي  محمػػػد محيػػػي الػػػديف فػػػي تحقيقػػػ  ٔ )
    .     ٙٗٔ  –     ٗٗٔ /ٗ                                  المضارع واالسـ. انظر : عدة السالؾ 
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فالحا ػػؿ أف ععػػدد المك ػػب فػػي مقابمػػة ععػػدد المػػاعع   أععػػي : أف ععػػدد 
 .مك ب إعراب المضارع في مقابمة ععدد ماعع ال رؼ لبلسـ

 كالسؤاؿ الراعي : لـ كاف سبب بعاء االسـ أقكل مف سىبىبىٍي معع  رف  ،

 : كال كاب : إعما كاف سبب بعاء االسـ أقكل مف سىبىبىٍي معع  رف  

مف  هة أف المععل الذم كضع الحرؼ ل  قد شارك  االسػـ فيػ  حعػل -ُ
 ار بمعزلع  في إعطاء ذلؾ المععل بعيع     فمذلؾ قىًكمى عمل معع ما ال يكػكف 

 في الحرؼ كهك اإلعراب كلـ يشعرط في  ععدد.

فالحا ؿ أف اعحػاد المػاعع هعػا   كهػك السػبب المك ػب لمبعػاء فػي مقابمػة 
 ك اإلعراب باععبار ذاع  ال باععبار أعكاع  .اعحاد الممعكع   كه

ف االسػػـ المبعػػي أشػػب   أضػػعؼى الفػػرعيف كمبعػػي األ ػػؿ كاالسػػععماؿ أ-ِ
ف ي رم مي رال في معع ما ال يككف في  كهك اإلعراب مف حيث شػارك  فػي مععػال 
الذم كضع ل    كاالسـ الذم ال يع رؼ أشب ى أقكل الفرعيف كمعربى االسععماؿ 

ف  رم م رال في معع ما ال يككف في  كهك ال ر كالععكيف   كلمػا  كهك المضارع
كاعت ًلمىا أشب ى أقكل الفرعيف مزية مما أشب  أضعفهما لـ يقك سبب كاحد عمػل 
أف يمعع مع  أ ميف كهما الحرؼ كالععكيف   كقكم سبب كاحػد عمػل معػع أ ػؿ 

كلػـ يشػعرط    مما أشب  األضعؼ   فمذلؾ اشعرط ععدد الماعع فيما أشب  األقػكل
 فيما أشب  األضعؼ .

 اشعراط ععدد سبب المعع   كعدـ اشعراط ععدد سبب البعاء . -ّ
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مف  هػة المععػل الػذم كضػع لػ  الحػرؼ إذا شػارك  فيػ  االسػـ   فقػد -ْ
 ار بمعزلع  في إعطاء ذلؾ المععل بعيع    كليس كذلؾ إذا أشب  الفعػؿ ؛ ألف 

عمػا أشػبه  مػف  هػة أف المشاركة لـ عقع في المععل الذم كضع لػ   الفعػؿ   كاك
 الفعؿ فرع عف االسـ مف  هعيف : 

 إحداهما : االشعقاؽ مع  .

كالراعية : االفعقار إلي    كاالسـ الممعكع ال رؼ فرع عف أ كؿ األسماء 
 مف  هعيف : 

 إحداهما : الععريؼ   كالراعية : الع عيث مربل .

رعيػػة العػػي كضػػع لهػػا فميسػػت الفرعيػػة الماععػػة مػػف ال ػػرؼ هػػي عفػػسى الف
الفعؿ   فاشعرط الععدد في األضعؼ   كلـ يشػعرط فػي األقػكل   كمػف أ ػؿ ذلػؾ 
أيضػػا كػػاف سػػبب البعػػاء مخر ػػا عػػف األ ػػؿ بالكميػػة   ككػػاف سػػبب المعػػع مػػف 

 .ال رؼ مخر ا عف بعض األ ؿ دكف  ميع 
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َذلَِك اْلِكَتاُب ًَل " ريب( أو )فيه( ؟ في قوله تعالى:الوقف على ) 

ِقينَ َريْ  ى ِلْلُمتَّ  (1)"َب ِفيِه ُهدا

ماععا بكقؼ القارئ عمػل قكلػ  ز  مقرئك عى لً كٍ قد أي : مس لة قاؿ ابف الفخار : "
ٍيبى  ععالل : "  اا مقػدمكعمل أف يكػكف الم ػركر خبػرن    (ال)عمل حذؼ خبر " الى رى

ٍيػبى يكػكف خبػر )م ػركر عمػل أف   كاأل ػكد الكقػؼ عمػل ال( هيدنل)عمل   ( ؛الى رى
ألف األكؿ يمـز عمي  ال مع بيف فػرعيف كلػيس ذلػؾ فػي الك ػ  الرػاعي   كاعفػراد 
أحػػدهما كػػاؼ فػػي بػػاب العػػر ي    كقػػد عمػػـ أف ا عماعهمػػا أقػػكل فػػي ذلػػؾ مػػف 

رحمػة اا  -سػحاؽ الغػافقي كعمل الم ركر كاف يقؼ شػيخعا أبػك إاعفرادهما   
 .(ِ)"كباا العكفيؽ  خر مع ع كيز الك   اآل -عمي  

  

                                                           

                مف سورة البقرة.  ٕ        ( اآلية ٔ )
  .      ٙٓٓٔ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٕ )
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 الدراسة

كهػك فػف يعػرؼ بػ  كيفيػػة أداء   الكقػؼ كاالبعػداء مػف أهػـ أحكػاـ الػعبلكة 
القرآف الكريـ   كقد  اء عف اإلماـ عمي بػف أبػي طالػب رضػي اا ععػ  ععػدما 

رىع ػػًؿ اٍلقيػػٍرآىفى عىػػٍرًعيبلن ":  قكلػػ  ععػػالل سػػئؿ عػػف عفسػػير : هػػك  فقػػاؿ العرعيػػؿ   (ُ)"كى
 .(ِ)الحركؼ كمعرفة الكقكؼع كيد 

في الم احؼ الشريفة فكؽ الحركؼ عبلمػات لمكقػؼ كلكػؿ معهػا داللػة ك 
   كربلث عقاط عمل الكممة العي عميهػا  ربلث عقاط عمل كممة    كمعها :خا ة 

كالمػػراد بػػ     كقػػؼ المراقبػػةأك    الكقػػؼ المععػػاعؽ العممػػاءهػػذا الكقػػؼ يسػػمي  ك 
فمػػػؾ حيعئػػػذ أف عقػػػؼ عمػػػل    كع اكرهمػػػاا عمػػػاع مكضػػػعيف  ػػػالحيف لمكقػػػؼ 

العػي الكريمػة   كمػف أمرمعػ  اآليػة ( ّ) عقؼ عميهمػا معنػا أحدهما كليس لؾ أف
ٍيبى ًفيً  هيدنل ًلٍمميع ًقيفى  ذىًلؾى اٍلًكعىابي ": مععا   فيها كقفاف مع اكراف أحػدهماف "  ال رى
ٍيبى )عمل  ؛ فػإذا كقفػت عمػل األكؿ لػـز ك ػؿ الرػاعي   ( ًفًيػ )كاآلخػر عمػل    (رى

ذا كقفػػت عمػػل  يكػػكف حيعئػػذ مععمقنػػا بمػػا بعػػدل (ًفًيػػ ) ألف ال ػػار كالم ػػركر   كاك
ٍيبى ) ألف ال ار كالم ركر حيعئذ مععمؽ بػ؛ اآلخر لـز ك ؿ األكؿ   .(رى

مىل أما  ٍقؼي عى  :  (ًفي ً )اٍلكى

                                                           

                مف سورة المزمؿ.  ٗ           ( مف اآلية ٔ )
  .   ٜٕٓ /ٔ                ( انظر : النشر ٕ )
  .   ٘ٔٔ                                   قواعد التجويد عمى رواية حفص عف عاصـ         ( انظر : ٖ )
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ٍيػبى ابف الفخار أع  األ ػكد عمػل أف يكػكف خبػر ) اخعارفقد  ل كىػحى (   كى الى رى
عف شيخ  الغافقي أع  كاف يقؼ عمل الم ركر   مع ع كيز الك   اآلخر كهػك 

 الكقكؼ عمل )ريب(.

 قػػاؿكمػػا  هيػػكى اٍلمىشيػػهيكري   ك  (ُمػػذهب ال مهػػكر )كالكقػػؼ عمػػل الم ػػركر 
مىل الرازم كاأللكسي   قاال :  ٍقؼي عى يىكيكفي اٍلًكعىابي  كعمي    هيكى اٍلمىشيهيكري  (ًفي ً )اٍلكى

رى ًفي اٍلقيٍرآًف ًمٍف أىع   كقد   عىٍفسي ي هيدنل   .(ِ) عيكره كىهيدنل  عىكىر 

ٍيرم كقػػاؿ  لػػيس كػػؿ مػػا يععسػػف  بعػػض القػػراء كيععاكلػػ  :  (ّ)أيضػػا العاػػكى
   أف يععمػد الكقػؼ عميػ  يكقفػا أك ابعػداء يعبغػ بعض أهؿ األهكاء مما يقعضل

ال )كمػػف ذلػػؾ الكقػػؼ عمػػل   الكقػػؼ األك ػػ    ك المععػػل األعػػـ  معحػػر  يبػػؿ يعبغػػ
ٍيبى  ٍيػبى ًفيػً   عىعًزيػؿي اٍلًكعىػابً ": كيػردل قكلػ  ععػالل   (ًفيػً  هيػدلن )بػ كاالبعداء ( رى ال رى

 .(ْ)"ًمٍف رىب  اٍلعالىًميفى 

 :كأما الكقؼ عمل )ريب( 

                                                           

  .   ٕٕٕ /ٔ                 التحرير والتنوير         ( انظر : ٔ )
  .   ٚٓٔ /ٔ                ، وروح المعاني      ٕٙٙ /ٕ                      التفسير الكبير لمرازي         ( انظر : ٕ )
  .   ٕٓٚ  ،      ٜٕٙ /ٔ                                 شرح طيبة النشر في القرا ات العشر         ( انظر : ٖ )
                مف سورة السجدة.  ٕ        ( اآلية ٗ )
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بىػرنابيد  ًلٍمكىاًقًؼ ًمػٍف كىالى   عىٍف عىاًفعو كىعىاً ـو فركم  عىًظيػريلي قىٍكليػ ي  أىٍف يىٍعػًكمى خى    كى
ػٍيرى ": ععالل  قىػٍكؿي اٍلعىػرىًب: الى بىػٍ سى    (ُ)" قػاليكا الى ضى :  (ِ) كى ٍيػبى )  كىالع ٍقػًديري الى رى
 ماف ابف الفخار.ز  مقرئك  كهذا الكقؼ ما أيٍكًلعى ب    (ّ( )ًفيً  هيدنل  ًفيً  

ٍيػبى ًفيػً  أم ) –كهذا الك   يمـز عمي  ال مع بيف فػرعيف قاؿ :  ًفيػً    الى رى
كلػيس ذلػؾ فػي ك ػ  الكقػؼ عمػل )فيػ (   كاعفػراد أحػدهما كػاؼ فػي  -(  هيدنل

 .كقد عمـ أف ا عماعهما أقكل في ذلؾ مف اعفرادهماباب العر ي    

ٍقػؼي  ًإٍف كىػافى كمما ال شؾ في  أف هعاؾ فرقا في المععل في الكقفيف : فػ اٍلكى
مىػػل قىٍكًلػػ ً  ٍيػػبى ):  عى عىٍعػػًريضه ًبكيػػؿ  اٍلميٍرعىػػاًبيفى ًفيػػً  ًمػػفى اٍلميٍشػػًرًكيفى كىأىٍهػػًؿ فهػػذا  (الى رى

( فىًإع ػ ي  ااًلٍرًعيىابى ًفي هىذىا اٍلًكعىاًب عىشى ى عىًف اٍلميكىابىرىةً  أم إف  اٍلًكعىاًب  ٍيبى   كىأىٍف )الى رى
مىػل قىٍكًلػ ً    اٍلًكعىابي اٍلكىاًمؿي  ٍقؼي عى ٍف كىافى اٍلكى ػا ًب ىٍهػًؿ اٍلًكعىػاًب  (ًفيػ ً ):  كىاًك كىػافى عىٍعًريضن

ٍيًب كىالش ؾ  ًمػفى ااًلٍضػًطرىاًب  رىاًر الر  ـٍ مىعى مىا ًفيًهمىا ًمٍف مى ر ًؼ ًكعىابىٍيًه ـٍ ًبميحى ًفي عىعىماًقًه
ٍعًع الع اسً  اٍلكىاًضً  الد اؿ   مىل أىع  ي ًمٍف  ي  .(ْ) عى

  

                                                           

                 مف سورة الشعرا .    ٓ٘          ( مف اآلية ٔ )
  .  ٛٔ  ص       بتدا                    المكتفى في الوقؼ واال    ، و      ٜٕ٘ /ٕ                 ( انظر : الكتاب ٕ )
  .   ٚٓٔ /ٔ                ، وروح المعاني      ٕٙٙ /ٕ                               ( انظر : التفسير الكبير لمرازيٖ )
  .   ٕٕٛ  ،      ٕٕٚ /ٔ                  التحرير والتنوير            ( انظر :ٗ )
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 الحكاية السادسة عشرة 

 حكم تقديم التمييز على عامله 

أعػ  لقػي الشػيخ  (ُ"كأخبرعي مف أرؽ ب  مف أ ػحابعا ) : قاؿ ابف الفخار
أبا حياف الغرعاطي بالقاهرة   فس ل  عف مذهب مدرس العربية بغرعاطة في ذلؾ 
  قاؿ : ف خبرع  بامععاع العقديـ   فقاؿ : بؿ ال ػحي  ال ػكاز قياسنػا كسػماعنا   

  كقػرأ عميػ  فيهػا ك ػ  القيػاس  (ِرـ قػاـ فػ خرج لػ  مبيضػة عمػل ابػف مالػؾ )
ي كالمبػرد   كأعشػد لػ  مػف السػماع أبياعنػا كريػرة عمل ما ذكرعػال آعفػا عػف المػازع

  فيرحـ اا الشيخ أبا حياف لقد أرفؿ أ بلن عظيمنا مػف أ ػكؿ العحػك مػع  (ّ)
كررة دكرل عمل ألسػعة المعػربيف ؛ كذلػؾ أف عقػديـ العمييػز عمػل عاممػ  إذا كػاف 

ا ع كيػؿ فعبلن لك كاف  ائزنا ععد العرب كالحاؿ لكرر عظما كعرػرا كرػرة ال يمكػف فيهػ
  كما كرر عقديـ الحاؿ عمل عاممها إذا كاف فعبلن عظمنا كعررنا كرػرة ال يمكػف فيهػا 
ع كيؿ   فمما كاف األمر عمل خػبلؼ ذلػؾ دٌؿ داللػة كاضػحة عمػل امععػاع العػرب 

                                                           

                                                                          ( ذكػػر الشػػاطبي  نػػ  يعنػػي تمميػػذس الشػػي   بػػا جعفػػر الشػػقوري شػػيخنا . انظػػر المقاصػػد ٔ )
ِ    َُ   َ ْحمػد بػف َعمػّي بػف َ ْحمػد بػف ِإْبػَراِهيـ الشػقوري اْلِحْمَيػِري َ ُبػػو       . وهػو    ٛ٘٘ /ٖ         الشػافية   َ ْ  ِ  ْ             ِ  َ  ِْ        ْ  َ     ّ   َ        ْ  َ
ْ َ   َجْعَفر  َ     باإلسكندرية عمى التَّاج اْلَفاِكَماِنّي َوَنيرس    تال َ   َ   ّ  ِ َ  ِ َ    ْ          َّ   وبالقػاهرة َعػف اْبػف سػيد النَّػاس   ،                   َّ    ْ  َ            

َ  ِ              َماَت ِفي  خريات سنة   ،    .   ٜٖٕ /ٔ                           هػ . انظر : الدرر الكامنة    َٙ٘ٚ  
  .     ٜٕٕ  ،      ٕٕٛ         ابف مالؾ                                   ( يعني بذلؾ منمل السالؾ عمى  لفية ٕ )
                                              ( عدد ا بيات التي  نشدها  بو حياف سبعة  بيات.ٖ )
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ف كػػاف فعػػبل   كاخع ػػاص ذلػػؾ بالشػػعر مػػع كرػػرة  مػػف عقديمػػ  عمػػل عاممػػ  كاك
 . (ُ العكفيؽ")اسععمال  دليؿ عمل أع  مف ضرائرل   كباا

  

                                                           

                     ، وانظرهػػػا فػػػي المقاصػػػد       ٓٗٓٔ  ،       ٜٖٓٔ                                ( انظػػػر : شػػػرح الجمػػػؿ البػػػف الفخػػػار ص ٔ )
  .   ٜ٘٘  ،      ٛ٘٘ /ٖ         الشافية 
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 الدراسة

العمييز   كيسمل مفس را كعفسيرا   كمبي عػا كعبييعػا   كممي ػزا كعمييػزا  كهػك 
كؿ اسـ عكرة معضمف مععل"مف" ؛ لبياف ما قبم  مف إ ماؿ   عحك : "طػاب زيػده 

ا)  .(ُعفسنا   كععدم شبره أرضن

كػػاف  كالعامػػؿ فػػي العمييػػز إمػػا أف يكػػكف مع ػػرفا أك ريػػر مع ػػرؼ   فػػإف
رير مع رؼ فبل ي كز عقديم    سكاء كاف فعبل   عحك : )ما أحسف زيدنا ر بلن 
ػػا(   فػبل يقػاؿ : )مػا ر ػبل أحسػػف  !(   أك ريػرل   عحػك : )ععػدم عشػركف درهمن
زيػػػػػػدا(   كال يقػػػػػػاؿ : )ر ػػػػػػبل أحًسػػػػػػٍف بزيػػػػػػد(   كال عقػػػػػػكؿ : )ععػػػػػػدم درهمػػػػػػا 

 .(ِعشركف()

ف كاف مع رفا ففي عقديم  عمل عامم  خبل ؼ  رل بيف العحكييف عمل كاك
 مذهبيف :

 (ْ)كأكرر الب ػرييف كالكػكفييف (ّالمذهب األكؿ : ذهب سيبكي  كالفراء )
إلل أع  ال ي ػكز عقػديـ العمييػز عمػل عاممػ  المع ػرؼ   فػبل عقػكؿ فػي عحػك : 

                                                           

  .     ٕٙٛ /ٕ                       ( انظر : شرح ابف عقيؿ ٔ )
ٕ  /ٔ          ، والممع    ٜٖٛ /ٕ                ، وشرح التسميؿ    ٖٛٔ /ٔ                           ( انظر : التبصرة والتذكرة ٕ ) ٕ٘    .  
  .  ٜٚ /ٔ                 ، ومعاني القرآف      ٕ٘ٓ ،     ٕٗٓ /ٔ                 ( انظر : الكتاب ٖ )
    .      ٖٗٙٔ /ٗ            ، واالرتشاؼ      ٖ٘ٚ /ٕ        لمقاصد           ، وتوضيب ا     ٖٔٛ /ٕ                 ( انظر : اإلنصاؼ ٗ )
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 (ُ)طػػاب زيػػد عفسنػػا( : عفسنػػا طػػاب زيػػد   كبػػ  قػػاؿ ابػػف خػػركؼ كال ػػيمرم )
 .(ِكمع خرك المغاربة )

سيبكي  : "كقد  اء مف الفعؿ ما قد أيعفذ إلل مفعكؿ لـ يقكى قكةى ريرل  قاؿ
  كال : )امػعؤلت مػاءن   كعفقػ ت شػحمنا( مما قد ععػدل إلػل مفعػكؿ   كذلػؾ قكلػؾ

عقػػكؿ )امعؤلعػػ (   كال )عفق عػػ (   كال يعمػػؿ فػػي ريػػرل مػػف المعػػارؼ   كال يقػػدـ 
 .(ّالمفعكؿ في  فعقكؿ : )ماء امعؤلت(........" )

 كقد احعا أ حاب هذا المذهب بمعع ذلؾ مف  هة السماع كالقياس.

أما السماع : فمك كاف مقػكال لىسيػًمع   لكعػ  لػـ يسػمع إال عػادرا فػي الشػعر 
 الذم هك محؿ الضركرة   فدٌؿ عمل أف العرب عمععع مع  ق دا .

 كأما القياس فمف أك   :

 ػػػم  أف يكػػػكف ف الفاعػػػؿ   ف الك ػػػ  األكؿ : أف العمييػػػز هعػػػا معقػػػكؿ مػػػ
  فكرهكا أف يعقمكل عف مكضع  األ مي   كهك أف يؤخركل عف العامؿ في  فاعبلن 

كىل ابف ع ػفكر هػذا الك ػ  عػف  ؛ إذ كاف الفاعؿ ال يعقدـ عمل عامم    كقد حى
 .(ْالفارسي كالز اج )

                                                           

  ،      ٜٖٔ /ٔ                     ، والتبصػػػػػػرة والتػػػػػػذكرة     ٕٓٓٔ /ٕ                             ( انظػػػػػػر : شػػػػػػرح الجمػػػػػػؿ البػػػػػػف خػػػػػػروؼ ٔ )
  .   ٖٔٓ /ٔ          ، والمباب   ٖٔٛ /ٕ         واإلنصاؼ 

  .    ٙٙ /ٕ                  ( انظر : المساعد ٕ )
  .   ٕ٘ٓ ،     ٕٗٓ /ٔ         (الكتاب ٖ )
               ، وشػػػرح الفارضػػػي      ٗ٘٘ /ٖ                    ، والمقاصػػػد الشػػػافية      ٕٗٛ /ٕ                    ( انظػػػر : شػػػرح الجمػػػؿ ٗ )    

  .     ٓ٘ٚ  ص 
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كردل بقكل  : "كال ح ػة فيمػا ذكػر   أمػا أف العمييػز معقػكؿ مػف الفاعػؿ   
ٍرعىا األىٍرضى عيييكعنا" مف المفعكؿ   كقكل  ععالل :فقد يككف معقكال  فى    .(ُ) "كى

كالك ػػ  الرػػاعي : أف المػػاعع شػػبه  بالععػػت فػػي أعػػ  بيػػاف لمػػا قبمػػ    فػػبل 
 .(ِيعقدـ كما ال يعقدـ الععت   كهذا الك   اسعحسع  ابف خركؼ )

كقد ردل ابف ع فكر بقكلػ  : "كقػكلهـ : إعػ  عبيػيف كالععػت باطػؿ ؛ ألعػ  
 .(ّلك كاف كذلؾ لـ ي ز عكسط  كما لـ ي ز عكسط الععت")

كالك ػػ  الرالػػث : أف األ ػػؿ فػػي الحػػاؿ كالعمييػػز امععػػاع العقػػديـ ؛ لضػػعؼ 
العامػػؿ   أال عػػرل أعػػ  ال يعمػػؿ فيهػػا إال عكػػرعيف   لكػػٌف الحػػاؿ أشػػبهت الظػػرؼ   
  ف از عقديهما   كمػا  ػاز عقػديـ الظػرؼ   كبقػي العمييػز عمػل أ ػؿ االمععػاع 

 .(ْكهذا معقكؿ عف ال رمي )

كالك ػػ  الرابػػع : أف المػػاعع أعهػػـ كرهػػكا االعسػػاع بعػػد االعسػػاع مػػع اععبػػار 
 .(ٓالفاعمية في الحقيقة   قال  ابف أبي الربيع )

 

                                                           

                مف سورة القمر .    ٕٔ          ( مف اآلية ٔ )      
  .    ٕٓٓٔ /ٕ                             ( انظر : شرح الجمؿ البف خروؼ ٕ )
  .   ٕٗٛ /ٕ                              ( انظر : شرح الجمؿ البف عصفور ٖ )
  .     ٘٘٘ /ٖ                          ( انظر : المقاصد الشافية ٗ )
  .     ٜٖٚ /ٔ                    ضبط قوانيف العربية                     ( انظر : الممخص في٘ )
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عػف المػاععيف مػف أف هػذا  (ُكهذا مععل مػا عقمػ  ابػف مالػؾ فػي شػرح  )
الفضػػبلت   فمػػك قيػػد ـ العػػكع مػػف العمييػػز فاعػػؿ فػػي األ ػػؿ   كقػػد أيٍكًهػػف ب عمػػ  ك

 .(ِالزداد كىهىعنا إلل كهع    فمعع ذلؾ ؛ ألع  إ حاؼ )

 (ْكالمػػازعي ) (ّكالمػػذهب الرػػاعي : ذهػػب بعػػض الب ػػرييف كػػال رمي )
مف أهؿ الككفة إلل أع  ي كز عقديمػ  عمػل عاممػ   (ٔ  كالكسائي ) (ٓكالمبرد)

 .(ٕعامم  المع رؼ   كهك مذهب ابف مالؾ في شرح العسهيؿ كالعمدة )

 كقد اسعدؿ أ حاب هذا المذهب بالسماع كالقياس :

  أمػػا السػماع : 

فيسعدلكف بما كرد في كبلـ العرب ما ظاهرل عقػديـ العمييػز عمػل عاممػ    
 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر : 

 (8وما ازعوَيتُ وشَيِبّا زأضيَ اشتعال )      ضَيٖعتُ حصمي يف إبعادي األمال   

                                                           

  .   ٜٖٓ /ٕ                      ( انظر : شرح التسميؿ ٔ )
  .   ٙ٘٘-     ٘٘٘ /ٖ                          ( انظر : المقاصد الشافية ٕ )
  .     ٕٕ٘ /ٔ          ، والممع       ٖٗٙٔ /ٗ                  ( انظر : االرتشاؼ ٖ )
  ،      ٜٖٔ /ٔ                     ، والتبصػػػػػرة والتػػػػػػذكرة       ٕٓٓٔ /ٕ                             ( انظػػػػػر : شػػػػػرح الجمػػػػػؿ البػػػػػػف خػػػػػروؼ ٗ )

  .     ٗ٘٘ /ٖ                  والمقاصد الشافية 
  .    ٖٙ /ٖ                  ( انظر : المقتضب ٘ )
               ، وشػػػػػرح ا شػػػػػموني      ٗ٘٘ /ٖ                    ، والمقاصػػػػػد الشػػػػػافية       ٖٗٙٔ /ٗ                  ( انظػػػػػر : االرتشػػػػػاؼ ٙ )

 ٕ/ ٖٓٓ     .  
  .     ٙٚٗ               ، وشرح العمدة ص     ٜٖٛ /ٕ                      ( انظر : شرح التسميؿ ٚ )
       ، وشػػػرح      ٜٖٛ /ٕ                                                        ( البيػػػت مػػػف البسػػػيط ،  مجمػػػوؿ القا ػػػؿ . انظػػػر : شػػػرح التسػػػميؿ ٛ )

  .  ٙٙ /ٕ            ، والمساعد      ٛٚٗ        العمدة ص
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 كقكل  :  

 (1بييِلِ املُيى          وَداعي امليوٌِ ييادي جَٔازا ) أىَفِطّا تطيبُ

فالشػػػػاهد : عقػػػػديـ العمييػػػػز )شػػػػيبان   كأعفسػػػػان ( عمػػػػل العامػػػػؿ )اٍشػػػػععبل   
 كعطػيب(    كهذا دليؿ ال كاز .

ريٌدا ب ف العمييز في البيعيف السابقيف مع ػكباف بفعػؿ محػذكؼ دؿ عميػ   كى
 .(ِالمذككر)

 كقكل  :

 (3ـى بالفـسامِ حبيبََـا          ومَـا ناٌَ ىفطـّا بٔالفسامِ تطـيبُ )أَتََِجُـسُ لَيِلَ

فك   االسعشهاد أع  ع ب )عفسان( عمل العمييز   كقدم  عمل العامؿ في  
 ) عطيب ( ألف العقدير في  : كما كاف الش ف كالحديث عطيب ليمل عفسان .

ريٌد عمل هذا البيت ب حد ربلرة أك   :  كى

أف الركايػػة ال ػػحيحة )كمػػا كػػاف عفسػػي(   فهػػك اسػػـ لػػػ الك ػػ  األكؿ : 
 )كاف(.

                                                           

              ، وشػرح العمػدة      ٓٓٗ /ٔ          ّ              لرجػؿ مػف طّيػ  فػي التصػريب                            ( البيت مف المتقارب  ، وهػو ٔ )
  .   ٕٔٗ /ٖ                    ، والمقاصد النحوية      ٕٖٚ /ٕ                            ، وبال نسبة في  وضب المسالؾ      ٚٚٗ

  .     ٔ٘ٚ                      ( انظر : شرح الفارضي صٕ )
  .   ٖٙٛ /ٕ            ، والخصا ص    ٜٕٓ                                            ( البيت مف الطويؿ لممخبؿ السعدي في ديوان  ص ٖ )
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؛ عطيػب( بالعػاء   فػبل يكػكف فيػ  ح ػةكقد ركم : )كما كاف عفسا بالفراؽ 
ألف )عطيب( يمكػف أف يكػكف  ػفة )لمػعفس(   كعكػكف )عفسػا( خبػرا لػػ )كػاف(   

 ك ع  قاؿ : كما كاف حبيبها عفسا بالفراؽ طيبة.

الك   في ركاية مف ركال باليػاء عمػل أعػ  مػف كي كز أف يحمؿ عمل هذا 
 .(ِأم : إعساعا يطيب بالفراؽ )  (ُعذكير العفس )

 كالك   الراعي : أع  ال يحعا ب  ؛ لقمع  كشذكذل.

مار )أععػػػػي(   فهػػػػك مفعػػػػكؿ ال كالك ػػػػ  الرالػػػػث : أعػػػػ  مع ػػػػكب بإضػػػػ
 .(ّ)عمييز

 كأما القياس : 

قػػديـ معمكلػػ  كسػػائر   ف ػػاز عفػػؤلف العامػػؿ فػػي العمييػػز فعػػؿ مع ػػرؼ 
األفعاؿ المع رفة   قياسان عمل الحاؿ كالمفعكؿ   فكما ي كز عقديـ الحػاؿ عمػل 

ػػاريهيـٍ عاممػػ    عحػػك : )راكبنػػا  ػػاء زيػػد(   ك عحػػك : " ش ػػعنا أىٍب ى ( كالمفعػػكؿ ْ" )خي
 (. ٓعمل الفعؿ في عحك : )زيدان ضربت(   فكذلؾ ي كز عقديـ العمييز)

                                                           

  .   ٕ٘ٛ ،     ٕٗٛ /ٕ                              ( انظر : شرح الجمؿ البف عصفور ٔ )
  .     ٖٓٓ /ٔ            ر : المباب      ( انظٕ )
  .   ٜٖٚ                   ( انظر : التبييف ص ٖ )
                مف سورة القمر.   ٚ           ( مف اآلية ٗ )

    .      ٙٙ /ٕ            ، والمساعد      ٜٖٛ /ٕ                      ( انظر : شرح التسميؿ ٘ )
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العبيػيف إذا كػاف العامػؿ فيػ  فعػبل  ػاز عقديمػ  ؛  يقكؿ المبػرد : كاعمػـ أف
لع رؼ الفعؿ   فقمت : )عفق ت شحما   كع ػببت عرقػا(   فػإف شػئت قػدمت   
فقمػػت : )شػػحما عفقػػ ت   كعرقػػا ع ػػببت(   كهػػذا ال ي يػػزل سػػيبكي  ؛ ألعػػ  يػػرال 

؛ لػة ذلػؾ  كلػيس هػذا بمعز  (ُكقكلؾ : )عشركف درهما   كهػذا أفػرهيهيـ عبػدنا( )
عشريف درهما( إعما عمؿ في )الدرهـ(   ما لػـ يؤخػذ مػف الفعػؿ   أال عػرم ألف )

أعػ  يقػكؿ : )هػذا زيػد قائمػا(   كال ي يػز : )قائمػا هػذا زيػد( ؛ ألف العامػؿ ريػػر 
فعؿ   كعقكؿ : )راكبا  اء زيد( ؛ ألف العامؿ فعؿ   فمػذلؾ أ زعػا عقػديـ العمييػز 

 .(ِلمازعي )إذا كاف العامؿ فعبل   كهذا رأم أبي عرماف ا

الفرؽ أف   فػػ ( ب عػػ  قيػاس مػػع الفػػارؽّكقػد رد ابػػف  عػػي هػذا القيػػاس )
؛ أال عػرل أعػ   كػذلؾ   كمػا كػاف المميػز فػي األ ػؿ هػي الفاعمػة  الحاؿ لـ عكف

طابػت :  (طبت ب  عفسنػا: )  كما أف أ ؿ (  اء راكبي):  ليس العقدير كاأل ؿ
عما الحاؿ مفعكؿ فيها كالظرؼ ب  عفسي كلػـ عكػف قػط فاعمػة فعقػؿ الفعػؿ      كاك

ف م ا ككعها هي الفاعؿ في المععل فكككف خبػر كػاف هػك اسػمها ال ػارم   ععها 
ػا كػاف زيػد):  فعقػكؿ (كػاف)عمػل  عقدمػ  م رل الفاعؿ في المععل كأعت   ( قائمن
ككمػا ال ي ػكز عقػديـ الفاعػؿ عمػل    فهػذا فػرؽ   كال ع يز عقديـ اسمها عميهػا

 .(ضرب زيدػ )ي كز عقديـ ما أقيـ مقاـ الفاعؿ ك  فكذلؾ ال  الفعؿ

                                                           

ُ                                                                 ( هو مف َفُرس ، بضػـ العػيف فراهػة وفروهػة ، وهػو النشػاط  ،  ي : هػذا  نشػطمـ عبػدا ٔ )  َ        
                                ، انظر : المساف مادة )ؼ ر هػ (.

  .  ٖٙ /ٖ           ( المقتضب ٕ )
    .       ٖٙٛ /ٕ                  ( انظر : الخصا ص ٖ )
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 رأم ابف الفخار : 

معػػع ابػػف الفخػػار عقػػديـ العمييػػز عمػػل عاممػػ  عبعػػا لسػػيبكي  كريػػرل   كفػػي 
أرعػػاء عقريػػرل لهػػذل المسػػ لة ذكػػر حكايػػة عػػف أبػػي حيػػاف   خبل ػػعها أف أحػػد 
أ ػػحاب  كػػاف بالقػػاهرة فسػػ ل  الشػػيخ أبػػك حيػػاف عػػف مػػذهب مػػدرس العربيػػة 

ككػػاف ابػػف الفخػػار ؛ إذ كػػاف مع ػػدرنا لمعػػدريس  -رعاطػػة فػػي هػػذل المسػػ لة بغ
ف  اب  ب ف مذهب  امععاع العقديـ   فذكر أف أبػا  –بالمدرسة الع يرية بغرعاطة 

حياف قاؿ : بؿ ال حي  ال كاز قياسنا كسماعنا   رـ قاـ ف خرج ل  مبيضة عمػل 
مػف السػماع أبياعنػا كريػرة  ابف مالؾ   كقػرأ عميػ  فيهػا ك ػ  القيػاس   كأعشػد لػ 

(ُ). 

فما كاف مف ابف الفخار إال أف رد هذا المذهب فقاؿ : يرحـ اا الشيخ أبا 
ػػا مػػف أ ػػكؿ العحػػك مػػع كرػػرة دكرل عمػػل ألسػػعة  حيػػاف لقػػد أرفػػؿ أ ػػبلن عظيمن
المعربيف ؛ كذلؾ أف عقديـ العمييز عمل عامم  إذا كاف فعػبلن لػك كػاف  ػائزنا ععػد 

عظما كعررا كررة ال يمكف فيها ع كيػؿ   كمػا كرػر عقػديـ الحػاؿ  العرب كالحاؿ لكرر
عمل عاممها إذا كاف فعبلن عظمنا كعررنا كررة ال يمكف فيها ع كيؿ   فمما كػاف األمػر 
عمل خبلؼ ذلؾ دٌؿ داللة كاضحة عمػل امععػاع العػرب مػف عقديمػ  عمػل عاممػ  

ف كاف فعبل   ألف اخع ػاص ذلػؾ بالشػعر مػع كرػرة اسػععمال  دليػؿ عمػل أعػ   كاك
 مف ضرائرل .

                                                           

  .     ٜٕٕ  ،      ٕٕٛ                                                ( انظرها في :  منمل السالؾ عمى  لفية ابف مالؾ ص ٔ )
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 –أ مػ  اا  – (ُقاؿ الشاطبي : "كزادعي شػيخعا أبػك عبػد اا البمعسػي )
في هذل الحكاية أف أبا حياف لما قرأ عمي  عمؾ األبيات عمل كررعها قاؿ ل  : مػا 
عقكلكف في هذل الشكاهد ، فقاؿ ل  الفقي  أبك  عفر : ع معها  ميعػا   كعقػكؿ 
: هػػػذا شػػػاذ يحفػػػظ كال يقػػػاس عميػػػ    قػػػاؿ : فػػػاعزعا الشػػػيخ أبػػػك حيػػػاف لهػػػذا 

 .(ِالكبلـ")

مػاء فػي المسػ لة مػا ذهػب إليػ  كالذم يعػر   لػي بعػد عػرض مػذهبي العم
ال رمي كالمازعي كالمبرد كالكسائي كريرهـ مف  كاز عقديـ العمييز عمػل عاممػ  
المع ػػػرؼ ؛ لػػػكركد السػػػماع بػػػذلؾ عػػػف العػػػرب   فالسػػػماع ح ػػػة قكيػػػة لبعػػػاء 
القاعدة العحكية   فعحف ع يز ما أ ازع  العرب كما كرد في كبلمهـ   كال داعي 

 ال سيما في ظؿ كررع  . ك إلل ع كيؿ أكلل مما يحعاج  لع كيم    فما ال يحعاج

مػف الػرد سػمـ سػية العػي اسػعدؿ بهػا المػاععكف لػـ عكأيضا فػإف األدلػة القيا
 كما سبؽ.

 

  

                                                           

ّ  ّؿ  ُ ُجػ  ،                    ، يكنى  با عبد ا                مف  هؿ نرناطة  ،                              محمد بف عمي بف محمد البمنسي     ( هو ٔ )
ّ   انتفاعػػػػ  بشػػػػي  الجماعػػػػة  بػػػػي عبػػػػد ا  بػػػػف الفّخػػػػار          . انظػػػػر :                 ، الزمػػػػ  وانتفػػػػع بػػػػ                                         

  .    ٕ٘  ،     ٕٗ /  ٖ        اإلحاطة 
  .     ٜ٘٘ /ٖ                          ( انظر : المقاصد الشافية ٕ )
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 عشرة  السابعةالحكاية 

 حكم تقديم الفاعل على عامله 

 –األسػػعاذ  عاحػػدرعي شػػيخقػػاؿ الشػػاطبي عقػػبل عػػف شػػيخ  ابػػف الفخػػار : "
أبػي  األكحدكعقمع  مف خط  عف الشيخ الفقي     في ال مؿ - رحمة اا عمي  

ا أقػكدل إلػل معزلػ  مػف أخذت بيدل يكمن : عبد اا الحضرمي القاضي بسبعة قاؿ 
رػـ   أرعػاء الطريػؽ ليرعػاح فػي فقعػد     عٌ لمكاف سً ؛ مدرسة باب الق ر بسبعة 

ال : ، قمت  مان فاعبلن مقد (زيد)  أيككف ( زيد قاـ: )ما عقكؿ في قكلؾ : قاؿ لي 
ال يكػػكف ذلػػؾ لػػي : رػػـ قػػاؿ  - لكػػكعي لػػـ أكػػف حيعئػػذو فػػي هػػذل الطبقػػة -أدرم 

 : ألمريف 

أف الفاعػػؿ كػػال زء مػػف فعمػػ  إذا كػػاف ضػػميران مع ػػبلن فك ػػب أف : أحػػدهما 
 عمل أسمكب كاحد.الظاهر مع  ي رم 

 . اا كمؤخرن مقدمن  أع  لك كاف كذلؾ العحد حكـ الفعؿ: كاآلخر 

اا  ةرحمػػػ  فهػػػذا مػػػف أكؿ مػػػا أفػػػادعي :  -رحمػػػ  اا  –األسػػػعاذ قػػػاؿ ك 
 (.ُعمي ")

  

                                                           

  ،      ٛٙٔ                      ، واإلفػػػػػادات واإلنشػػػػػادات ص     ٖ٘٘  ،      ٖٗ٘ /ٕ                          ( انظػػػػػر : المقاصػػػػػد الشػػػػػافية ٔ )
ٜٔٙ     .    
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 الدراسة

  كيعض  هذا مف ععريؼ العحػاة  كقكع  بعد المسعدمعها :  أحكاـ مفاعؿل
     أسػعد إليػ  فعػؿ أك مػا فػي ع كيمػ  سـ أك ما في ع كيم ا الفاعؿل  بقكلهـ : 

 .(ُ)   أ مي المحؿ كال يغة مقدـ

كالحكاية العي مععا ععحدث عف أع  ال ي كز عقديـ الفاعؿ عمل عامم  مع 
فقػد بػٌيف  – القاضي بسػبعة -أبي عبد اا الحضرمي بقاء فاعميع    كهذا رأم 

في  –أم ابف الفخار  –البف الفخار الرأم الرا   ععدل كمعمبل ل    ككافق  في  
 .شرح  مشيرا إلل أف في المس لة خبلفا بيف العحاة

قاؿ ابف الفخار : "كأما عقديـ الفاعؿ عمل فعم  فمس لة خبلفية   كاأل ػ  
 .(ِاألشهر الذم يعضدل العظر امععاع العقديـ")

 .(ّكقاؿ في مكضع آخر : "كالفاعؿ ال ي كز عقديم  ععدعا")

 كبياف ذلؾ أف لمعحاة في حكـ عقديـ الفاعؿ عمل عامم  مذهبيف : 

                                                           

                        ف فعمػ  يوحػد مػع ترنيتػ      ، و                   نػ  يصػب حػذؼ فعمػ      ، و                ن  ال بد من     ، و        الرفع        ( و يضا ٔ )
    ف     ، و      عمػػ       نػػث ف       حقيقيػػا              ذا كػػاف مؤنرػػا               ، و ف الفاعػػؿ إ             د مػػع إفػػرادس حػػ       كمػػا يو        وجمعػػ 

    ٚٚ /ٕ                       . انظػػر :  وضػػب المسػػالؾ                                       ا صػػؿ فيػػ   ف يتصػػؿ بفعمػػ  رػػـ يجػػي  المفعػػوؿ
             وما بعدها . 

    .       ٘ٓٔ                                ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ص ٕ )
    .       ٖٕٛ                                ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار ص ٖ )
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إلػػػل أعػػػ  ال يعقػػػدـ الفاعػػػؿ عمػػػل  (ُ)المػػػذهب األكؿ : ذهػػػب الب ػػػريكف 
( عمػل أف االسػـ المعقػدـ فاعػؿ زيد قػاـعامم  باقيا عمل الفاعمية   فبل يقاؿ : )

 لما بعدل.

 كأدلعهـ في ذلؾ ما ي عي :
ليؿ كالػد    ك زء الفعػؿ ال يعقػدـ   أف  الفاعؿ  زء مف الفعؿ الدليؿ األكؿ : 

 عدة أك   :عمل أف الفاعؿ  زء مف الفعؿ 

ػ لئبل  يعكالل أربعة معحٌركات ك؛ أف  آخر الفعؿ يسك ف لضمير الفاعؿ  - ُ
بىعا ( ): عحك   كلـ عسك ع  مع ضمير المفعكؿ   ا ( عى ( ك ) ضربٍ  تي ) ضربٍ  ػرى ؛ ضى

 .ألع   في حكـ المعف ؿ

أع هـ  عمكا العكف في األمرمة الخمسة عبلمة رفع الفعػؿ مػع حيمكلػة  - ِ
 .كلكال أع   ك زء مف الفعؿ لـ يكف كذلؾ  الفاعؿ بيعهما 

؛ الضػػمير المع  ػػؿ المرفػػكع مػػف ريػػر عككيػػد  أع هػػـ لػػـ يعطفػػكا عمػػل - ّ
 .ل رياع  م رل الحرؼ مف الفعؿ كاخعبلط  ب 

داللػػة عمػػل ع عيػػث الفاعػػؿ فكػػاف ؛ أع هػػـ ك ػػمكا عػػاء الع عيػػث بالفعػػؿ  - ْ
 .كال زء مع 

كلػكال أف  ضػمير الفاعػؿ   ) ألػًؽ ألػًؽ ( ) ألقيػا ( مكػاف : أع هـ قالكا  - ٓ
 .ك زء مف الفعؿ لما أعيب معاب 

                                                           

       ، وشػػػػػرح      ٜٖٚ /ٔ            ، والتصػػػػػريب      ٖٚٛ /ٔ            ، والمسػػػػػاعد      ٕٛٔ /ٗ                  ( انظػػػػػر : المقتضػػػػػب ٔ )
  .   ٜٛٗ          الفارضي ص 
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؛ ألعػ  يػذكر (  ي  ًعػعٍ ) كي  قالكا في العسػب إلػل الشػيخ المسػف :أع هـ   - ٔ
كلكال  عمهـ العػاء ك ػزء مػف الفعػؿ لػـ يبػؽ مػع أيام  فيقكؿ : )كعتي ككعتي (   

  .العسب

   زء كاحد ال يفيد مع أع ػ  فعػؿ كفاعػؿأع هـ  عمكا ) حب ذا ( بمعزلة  - ٕ 
 فهذا كم  يدؿ عمل أف الفعؿ كالفاعؿ كالشيء الكاحد.

ر حقيقػػة إال  بعػػد  ػػدكر الفعػػؿ معػػ  : كالرػػاعي  أف  ككعػػ  فػػاعبلن ال يع ػػك 
 .ف عؿ في المفظ كذلؾ  كككع  كاعبان كباعيان 

: يػرل كقكلػؾلفعؿ  ػاز أف يسػعد إلػل رأف االسـ إذا عقد ـ عمل ا: كالرالث  
 .كليس كذلؾ إذا عقد ـ عمي  (زيده قاـ أبكل)

أف  الفاعػؿ لػك  ػاز أف يعقػد ـ عمػل الفعػؿ لػـ يحػعا إلػل ضػمير : كالرابع  
 (كالزيػػدكف قػػامكا  الزيػػداف قامػػا ) عػػا :كالضػػميري الـز لػػ  كقكل  عرعيػػة كال  مػػع 

  .(ُ) كليس كذلؾ إذا عقد ـ

 المفػظ مػا ظػاهرل أعػ  فاعػؿ عقػدـفػي  فػإف ك ػدكبعاء عمػل مػا سػبؽ ذكػرل 
المقػدـ مبعػدأ  كػكفك   في عامم   مسععرنا اك ب عقدير الفاعؿ ضمير عامم  عمل 

ضمير مسععر مرفكع عمل الفاعمية عائد عمل  (قاـ)ففي    (زيد قاـ):  في عحك
 .(ِ( )زيد)كفاعم  خبر  (قاـ)  ك مبعدأ (زيد)ك   (زيد)

                                                           

  .     ٙٓٔ  ،      ٘ٓٔ                          ، وشرح الجمؿ البف الفخار ص      ٓ٘ٔ  ،      ٜٗٔ /ٔ                 ( انظر : المباب ٔ )
  .     ٜٖٙ /ٔ            ، والتصريب       ٓٛ /ٕ                      ( انظر :  وضب المسالؾٕ )
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ل  ػػػكاز عقػػػديـ الفاعػػػؿ عمػػػل إلػػػ (ُالمػػػذهب الرػػػاعي : ذهػػػب الككفيػػػكف )
( فاعػػؿ عقػدـ عمػل الفعػػؿ )قػاـ(   كاسػعدلكا عمػػل زيػد قػاـ  فػػ )زيػد( مػػف )عاممػ 

 مذهبهـ بما كرد في أشعار العرب   كمعها :

 :  (ِقكؿ امرئ القيس )

 بً عٍحسي  ميعغي   في مىقيؿو  ؿٍ فىظىؿ لعىا يكـه لًذيذه ًبععمةو ... فىقً 

  فهػك  عٍحسي  بً ميعغي   مىقيؿو ( عمل أف األ ؿ : بً ميعغي  ( ك ر )عٍحسي برفع )
 ( كما عقكؿ : )مررت بر ؿ كريـ أبكل(.بً ميعغي  فاعؿ بػ )

 : (ّكقكؿ اآلخر )

 ًٖ شَأٍلِمُخَُٓ وَلَا ضٔعَإف ..... لَطًَِ بٔأَىِيَإب وَلَا حَكَائٔل

  ف  ميٌخهيػ زىاًهػؽً  كىالى ًضػعىاؼو ( عمػل أف األ ػؿ :  زىاًهػؽً ( ك ػر )ف  ميٌخهي برفع)
قيد ـ.   فهك فاعؿ بال فة كالذم قبم    كى

 : (ْكقكؿ الزباء  )

                                                           

  ،      ٕٗٗ                  ، ومجػػالس العممػػا  ص    ٜٔ  ،     ٛٔ                                  ( انظػػر : المػػوفي فػػي النحػػو الكػػوفي ص ٔ )
  .     ٜٖٙ /ٔ            ، والتصريب       ٓٛ /ٕ                ، و وضب المسالؾ     ٕٔٔ               وتوجي  الممع ص 

  .   ٜٖٛ                              الطويؿ المرئ القيس في ديوان  ص            ( البيت مف ٕ )
                                                                         ( البيت مف الرجز لعمارة بف طارؽ  و لعرماف بػف طػارؽ . انظػر : توجيػ  الممػع ص ٖ )

                     ، ولمزبػػا   و لمخنسػػا       ٜٗٗ                                       ، والمسػػاف مػػادة)ز هػػػ ؽ( ، وشػػرح الفارضػػي ص     ٕٔٔ
  .   ٛٗٗ /ٕ                    في المقاصد النحوية 

  .   ٜٗٗ        لفارضي ص        ، وشرح ا     ٖٚٛ /ٔ                                    ( البيت مف الرجز . انظر :  المساعد ٗ )
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 ؟ئدّا ... أَجَيِدَاّل يَحِنٔلًَِ أوِ حَدٔيداَئمَا لٔلِجَنالِ مَشِيََُا وَ

ماًؿ كى (   كاأل ؿ : ًيدان ئكى فاعؿ بػ ) (مىٍشييهىاعمل أف )  .ًيدان مىٍشييهىائمىا ًلٍم ى

إلػػل الرضػػي القػػكؿ بإ مػػاع العحػػاة عمػػل معػػع عقػػديـ كقػػد عسػػب الفارضػػي 
الفاعؿ عمل فعم  حيث قاؿ : "كمف الع ب أف الرضٌي ادعل اإل ماع عمل معػع 
عقديـ الفاعؿ عمل فعم    كقد ربت عف الككفييف  كاز عقديم  عمل ال ػفة كمػا 
ذا ربػػت عقديمػػ  عمػػل ال ػػفة ععػػدهـ فعقديمػػ  عمػػل الفعػػؿ أكلػػل ؛ ألف  مػػر   كاك

ؿ في العمؿ   كال فة فرع عمي  حعل ععدهـ ؛ إذ هـ ال يقكلكف : إف الفعؿ أ 
 .(ُال فة أقكل في العمؿ مف الفعؿ")

كقػػد رد الب ػػريكف كمػػف أيػػدهـ مػػذهب الكػػكفييف   كخٌر ػػكا الشػػكاهد العػػي 
 اسعدؿ بها الككفيكف عمل رير ظاهرها ؛ ليسقط االحع اج بها .

ـى : )قمػت فىًإذا :  -كهك مف الب رييف  -قاؿ المبرد  عبػد ػ )فػ (عبػد اا قىػا
ـى   ك)رفع ًبااًلٍبًعدىاًء  (اا بىر  (قىا ـى )كضميرل ال ًذم ًفي   ًفي مىكًضع اٍلخى    فىاعؿ (قىا

اؿ مف ً هىات (عبد اا)فىًإف زعـ زاعـ أىع  ًإع مىا يرفع   :  ًمٍعهىا ًبًفٍعًمً  فقد أحى

                                                           

                                       . والرضػػي لػػـ يصػػرح بمفػػظ اإلجمػػاع الػػذي حكػػاس      ٓٓ٘                      ( انظػػر : شػػرح الفارضػػي صٔ )
                                                                عنػػػ  الفارضػػػي ، ومػػػا ذكػػػرس الفارضػػػي مفمػػػـو كػػػالـ الرضػػػي ، إذ ذكػػػر فػػػي شػػػرح  

                                 وقػػدـ عميػػ ( عػػف المبتػػد  ؛  ف نحػػو :  (                                 لػػنص ابػػف الحاجػػب : "واحتػػرز بقولػػ  :
                                    ( ؛  ف )قاـ( خبر عنػ  ، والمسػند إليػ                                           )زيد( في قولؾ : )زيد قاـ( مسند إلي  ) قاـ

                                                                 هػػو المخبػػر عنػػػ  فػػي الحػػػاؿ  و فػػي ا صػػؿ ...، فكػػػؿ خبػػر يرفػػػع ضػػمير المبتػػػد  
                                                                         يجوز  ف يقاؿ : هو مسند إلى المبتد  ، و ف يقاؿ : هو مسػند إلػى ذلػؾ الضػمير ، 

  .   ٖٙٔ  ،      ٕٙٔ  / ٔ                                                     والمجموع مسند إلى المبتد  ....". انظر : شرح الكافية 
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ـى )أىف  - ُ عىٍحػك   ٍشرىاؾ فاعميف ًإال  عمل ً هىة ااٍل كىالى يرفع اٍلًفٍعؿ   فعؿ  (قىا
زيد: ) ـى عبد اا كى ،  كضػميرل (عبػد ااالفعػؿ االسػـ المعقػدـ )فىكيؼ يرفع    (قىا

ًمير  يػرل بىػاف لىػؾ   كىأىعت ًإذا أظهرت هىذىا الض     عحػك :ًبػ ىف عٍ عىػؿ ًفػي مىٍكًضػع  رى
كلي ) ـى أىخي ًميرل ًفي مى  (عبد اا قىا  .كًضع أىًخي فىًإع مىا ضى

مػػف فىسىػػاد قىػػٍكلهـ أىع ػػؾ عىقػػكؿ  - ِ ـى : )كى فىيػػٍدخؿ عمػػل  (رىأىٍيػػت عبػػد اا قىػػا
ال  ًمير عمل حى يبقل الض   .ااًلٍبًعدىاء مىا ييًزيم ي كى

مف ذىًلؾ أىع ؾ عىقػكؿ  - ّ ـى : )كى فىيىقىػع اٍلًفٍعػؿ بعػد حػرؼ  ، ( عبػد اا هىػؿ قىػا
 .مىا بعد حرؼ ااًلٍسًعٍفهىاـ ًفيمىا قبم كمحاؿ أىف يٍعمؿ   ااًلٍسًعٍفهىاـ 

مػػف ذىًلػػؾ أىع ػػؾ عىقػػكؿ  - ْ ػػكىاؾ: )كى ـ  عىقػػكؿ  ( ذهػػب أىخى ػػكىاؾ ذىهىبػػا: )رػػ  (  أىخى
ػا اٍلًفٍعػؿ ًفػي مىكًضػع خبػر   فىمىك كىافى اٍلًفٍعؿ عىامبل كعمم  مقدما لىكىػافى مكحػدا  ع مى كىاًك

ػػا  اًفضن  (عبػػد اا قىػػاًئـ: )فقكلػػؾ   ا أىك عا ػػبن ااًلٍبًعػػدىاء رىافعػػا لمضػػمير كىػػافى أىك خى
ٍعًزلىة قىٍكلؾ  ربع  : )ًبمى ٍرت ًب ً   عبد اا ضى  .(ُ( )كزيد مىرى

  كف عمل مذهبهـ فقد ردها الب ريكفأما الشكاهد العي اسعدؿ بها الككفي
 فقالكا في قكؿ الشاعر : 

 بٔحنِطُُ مُتػيِّ يف مَكيٍل لِفَظَل ليَا يوْو لرٔيْر بٔيعنٕة ... فَكٔ

( عٍحسيػ ٌي(   فحذؼ ياء العسب   كاكعفػل بالكسػرة فيكػكف )بً ميعغي  أع  أراد )
 .(ٌِي( خبرل)بً ميعغي  مبعدأ   ك)

                                                           

  .     ٕٛٔ /  ٗ      قتضب             ( انظر : المٔ )
  .     ٕٓٓ  ،      ٜٜٔ  / ٔ                                    ( انظر : شرح  لفية ابف معطي لمقواس ٕ )
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 كقالكا في قكؿ الشاعر : 

  ًٖ شَأٍلِمُخَُٓ وَلَا ضٔعَإف ..... لَطًَِ بٔأَىِيَإب وَلَا حَكَائٔل 

  .(ُ( )ًضعىاؼو ( بدؿ مف الضمير في )ف  ميٌخهي أف )

 كقالكا في قكؿ اآلخر : 

 ؟ئدّا ... أَجَيِدَاّل يَحِنٔلًَِ أوِ حَدٔيداَئمَا لٔلِجَنالِ مَشِيََُا وَ

ٍشػػػييهىاإف ) ( معمػػػكؿ لمخبػػػر المحػػػذكؼ   ًيػػػدان ئكى ( مبعػػػدأ حػػػذؼ خبػػػرل   ك)مى
 .ًيدان ئكى يك د مىٍشييهىا كالعقدير : 

كقيؿ : ركم بعرميػث )مشػيها(   فػالرفع عمػل مػا ذكػر   كالع ػب عمػل أف 
مػػاًؿ )مشػيىها( م ػػدر   أم :  ػا ًلٍم ى ٍشػيى عمشػػي مى   كالخفػض عمػػل أعػػ  ًيػػدان ئهىا كى مى
 .(ِبدؿ اشعماؿ مف ال ماؿ )

كبهػػذل الػػردكد كالعخري ػػات أبطػػؿ الب ػػريكف مػػا ذهػػب إليػػ  الككفيػػكف مػػف 
 كاز عقدـ الفاعؿ عمل عامم  مع بقاء فاعميع    كما ذهب إلي  الب ريكف هػك 

؛ لقػػكة مػػا اسػػعدلكا بػػ    كعػػدـ ك ػػكد مػػا يػػعقض أدلػػعهـ   كهػػك ععػػدم الػػرا   
 كابف الفخار.أبي عبد اا الحضرمي اخعيار 

الزيػداف : )فعحػك   فػي العرعيػة كال مػع  (ُبيعهمػا ) كعظهر رمػرة الخػبلؼ
؛ ألعهػـ يػركف أف المقػدـ فاعػؿ لمفعػؿ   ائز ععػد الكػكفييف (كالزيدكف قاـ  قاـ 

                                                           

  .       ٕٔٔ                      ( انظر : توجي  الممع صٔ )
  .     ٛٗٗ /ٕ                             ( انظر : شرح الشواهد لمعيني ٕ )
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المػػؤخر   فػػبل يحعػػاج إلػػل ضػػمير هػػك الفاعػػؿ   كيطػػابؽ مػػا قبمػػ  فػػي العرعيػػة 
   االزيػػداف قامػػ: )أك بػػكا أف يقػػاؿ ؛ ألعهػػـ  ممععػػع ععػػد الب ػػرييف  ك  كال مػػع

مػف )قامػا   كقػامكا(   خبػرل  مبعػدأ )الزيداف كالزيدكف(عمل أف  كا(كالزيدكف قام
 .الفعؿ كفاعم  الضمير البارز

  

                                                                                                                                           

  .  ٘ٙ /ٕ                                 ، وحاشية الصباف عمى شرح ا شموني      ٜٖٚ /ٔ                  ( انظر : التصريب ٔ )
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 الحكاية األولى 

بالضم من معاني )ُثّم( أهي حركة الميم من لفظ )المهلة( التي 

 هي أم بالفتح ؟

ػػا عميعػػا بمسػػ د القفػػاؿ يقػػكؿ ابػػف الفخػػار :"مسػػ لة فػػي خبػػر  : دخػػؿ يكمن
  فػػ لقل مسػػ لة )رػػـ( مػػف حػػركؼ  (ُ)بسػػبعة بعػػض طمبػػة ق ػػر عبػػد الكػػريـ 

العطػػؼ فقػػاؿ : مػػا مععاهػػا ،   فقػػالكا : ال مػػع كالعرعيػػب كالميهمػػة   فقػػاؿ : مػػا 
الميهمػػة كهػػذا المكضػػع ،  أليسػػت الميهمػػة كاحػػدة الميٍهػػؿ   كهػػك ديٍرًدم الزيػػت ، 
فيككف المععل عمل هذا : أعها عدؿ عمل ال مع كالعرعيب كديٍرًدم الزيػت   فقػالكا 

قػػاؿ ، فقػػاؿ : حػػدرعي شػػيخي فػػبلف بالق ػػر عػػف شػػيخ  أبػػل إسػػحاؽ : فكيػػؼ ي
الغافقي عف شيخ  ابف أبي الربيع أف ال ػكاب "مىهمػة" بفػع  المػيـ كهػك العاػؤىدة 
كالعراخي كهذا هك المراد مف حرؼ )رـ(   فاسعيٍحًسػف قكلػ  ككػاف ذلػؾ بعػد كفػاة 

  الغافقي رحمة اا عمي  .
بػػ  أف )ميهمػػة( بالضػػـ مػػف )مىهمػػة( رػػـ عظػػر بعػػد فػػي المسػػ لة فاسػػعخرج 

طػكة(    طػكة( مػف )خى بالفع    بمعزلة )ريرفػة( بالضػـ مػف )رىرفػة( بػالفع    ك)خي
بػػزة(   الضػػـ  بػػزة( مػػف )خى ك)شيػػربة( مػػف )شىػػربة(   ك)ريقعػػة( مػػف )رىقعػػة(   ك)خي

                                                           

ِ              ( بػػػالمغرب ، وهػػػو مكػػػاف لتػػػدريس العمػػػـو ، ُنِسػػػب إليػػػ  جماعػػػة ٔ )                   مػػػف العممػػػا  فقيػػػؿ :                                      ُ 
ُ  َ                   القصرّي ،  ي مف  هؿ قصر عبد الكريـ ، َوُسميي بقصر ُكتَامة. انظػر : اإلحاطػة  ُ  ي         َ                                ّ      

  .     ٕٜٙ /  ٕٔ               ، وتاري  اإلسالـ   ٜ  /  ٙٔ                   ، وسير  عالـ النبال       ٜٕٛ /ٖ 
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بػػإزاء االسػػـ   كالفػػع  بػػإزاء الم ػػدر فح ػػؿ أف )ميهمػػة( بالضػػـ لفػػظ مشػػعرؾ   
 .(ُ)المععل المق كد فكاف أكلل   كاا أعمـ"كبالفع  مخعص ب

  

                                                           

     .        ٕٙٔ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٔ )
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 الدراسة

ربػػات  )رػػـ( مػػف حػػركؼ العطػػؼ   كلهػػا ربلرػػة معػػاف : ال مػػع كالعرعيػػب كاك
 المهمة.

كالمهمػػة عبػػارة عػػف العراخػػي الػػذم بػػيف قيػػاـ األكؿ كقيػػاـ الرػػاعي فػػي عحػػك 
قكلؾ : )قاـ زيد رـ عمرك(   كهك عراخو ريػر محػدكد بمقػدار معمػـك مػف الزمػاف 

(ُ). 

أكرد ابػف  -أبالضػـ هػي أـ بػالفع  ، -كعف حركة الميـ مػف لفػظ المهمػة 
 بة العمـ.الفخار حكاية عبيف خبلفا دار في حضرع  بيف فريقيف مف طم

فالفريؽ األكؿ يمرم  بعض طمبة ق ر عبد الكػريـ الػذيف أعػكا إلػل مسػ د 
القفػػػاؿ بسػػػبعة   حيػػػث ألقػػػل أحػػػدهـ مسػػػ لة )رػػػـ( مػػػف حػػػركؼ العطػػػؼ فقػػػاؿ 

:  -كهـ الفريؽ الرػاعي  -مسعفهما : ما مععاها ،   فقاؿ الحاضركف بالمس د 
هػػذا المكضػع ،  أليسػػت ال مػع كالعرعيػب كالميهمػػة   فقػاؿ السػػائؿ : مػا الميهمػة ك 

الميهمة كاحدة الميٍهؿ   كهك ديٍرًدم الزيت ، فيككف المععػل عمػل هػذا : أعهػا عػدؿ 
عمل ال مع كالعرعيب كديٍرًدم الزيت   فقاؿ الحاضركف بالمس د : فكيؼ يقػاؿ ، 
فقاؿ السائؿ : حدرعي شيخي فبلف بالق ر عف شيخ  أبل إسحاؽ الغافقي عف 

ال كاب )مىهمة( بفع  الميـ كهك العاؤىدة كالعراخي كهذا  شيخ  ابف أبي الربيع أف
 هك المراد مف حرؼ )رـ(   فاسعحسف الحاضركف قكل .

فظهػر مػف خػبلؿ هػذا  -كما حكل ابف الفخار  -رـ عيًظر بعد في المس لة 
العظر أف )ميهمة( بالضـ مف "مىهمة" بالفع    بمعزلة )ريرفة( بالضـ مف )رىرفػة( 

                                                           

  .     ٔٙٔ                               ( انظر : شرح الجمؿ البف الفخار صٔ )
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طكة(   ك)شيربة( مف )شىربة(   ك)ريقعة( مف )رىقعة(   بالفع    ك)خيطك  ة( مف )خى
بػػزة(   الضػػـ بػػإزاء االسػػـ   كالفػػع  بػػإزاء الم ػػدر فح ػػؿ أف  بػػزة( مػػف )خى ك)خي

 )ميهمة( بالضـ لفظ مشعرؾ   كبالفع  مخعص بالمععل المق كد فكاف أكلل.

 كلحسػـ الخػػبلؼ بػػيف الفػػريقيف بحرػػتي فػي مػػادة )ـ ق ؿ( كمػػا عفػػرع معهػػا
 فعبيف لي اآلعي :

ـي الميٍهمة   : الس ًكيعة كالعاؤىدة كالر ٍفؽ( المىٍهؿ كالمىهىؿ كالميٍهمة)-  . كىااًلٍس

ػكىاًهرً - ٍعػًدًعي ات اٍل ى : اسـه يىٍ مىعي مى ًديػدو   ك  كالميٍهؿي ػٍفرو أىك حى ػا ذىابى ًمػٍف  ي    مى
عىٍحًكلً أك  بزة ًمفى الر مىاًد كى  .مىا يىعىحاتا عىًف الخي

ٍيػػتى  كىهيػػكى  كالميٍهػػؿ كالميٍهمػػة- ًقيػػؽ ييٍشػػب  الز  : ضػػٍرب ًمػػفى القىًطػػراف مػػاًهي  رى
ًع  ٍفرىًة ًمٍف مىهاكى  .كىهيكى دىًسـ عيٍدهىف ًبً  اإًلبؿ ًفي الش عىاء   يضًرب ًإلل ال ا

: هيكى ديٍرًدما الزيتً  ًقيؿى  .كى

: هيكى العىكىر الميٍغمل ًقيؿى  .كى

: هيكى رىًقيؽ  ًقيؿى ٍيتً كى   .الز 

ًديد ) قيؿ : هكك   (.ُالقىٍي  كال  

 .(ِ)كالمىهىؿ : العقدـ في الخير كال يقاؿ في الشر-
                                                           

كمػػاؿ اإلعػػالـ                   ( انظػػر: المخصػػص ،  ٔ )                                                   والصػػحاح ، ولسػػاف العػػرب ، والقػػاموس ،  وا 
               مادة )ـ هػ ؿ(.

     ٜٖ٘ /ٖ          ، والفػػا ؽ     ٜٗٗ /ٔ           ، والمغػػرب      ٖ٘ٚ /ٗ                                 ( انظػػر : النمايػػة فػػي نريػػب الحػػديث ٕ )
                                            ، وتمذيب المغة ، ولساف العرب مادة )ـ هػ ؿ(.
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:  ػديد الميػت    (ِ)  كفػي المخ ػص  (ُ)كالمىهمػة بػالفع  ال ػديد  -
 :  ديد الميت خا ة. (ّ)كفي المع ـ الكسيط 

  كحكل كالًمهمة بالكسر : القٍي  كال ديد الذم يذكب فيسيؿ مف ال سد -
 .(ْ)الكسرى في  الخميؿي 

ػؿه  قىاؿى  ا:   قىػاؿى  األى معي: حػد رعي رى ي كىػافى فىً ػيحن   رىًضػيى    أىف أىبػا بىٍكػرو  كى
ٍعػ ي  ٍهمػًة    أىٍك ػل ًفػي مىرىًضػً  فىقىػاؿى  الم  ي عى : ادًفعػكعي ًفػي رىػٍكبىي  هىػذىٍيًف فًإعهمػا لممى
قىاؿى      ًبفىٍعً  اٍلًميـً  كىالعارىابً  ـي كى هي  .(ٓ) : الًمٍهمة ًبكىٍسًر اٍلًميـً  بىٍعضي

ٍهػػؿ   الميهمػػة ( فػػي مععػػل  فالحا ػػؿ مػػف هػػذا اشػػعراؾ لفػػظ )المىهىػػؿ   المى
 -فيما اطمعتي عمي  مف معا ـ  -  كلـ أرى هذا المععل  الس ًكيعة كالعاؤىدة كالر ٍفؽ

عما مععاها :  ديد الميت خا ة. –بالفع   -لمفظ )المىهمة(   كاك

                                                           

  .     ٜٖٛ /ٔ                       ( انظر : مشارؽ ا نوار ٔ )

                               ( انظر : المخصص مادة )ـ هػ ؿ(.ٕ )

                                :  المعجـ الوسيط مادة )ـ هػ ؿ(.       ( انظر ٖ )

  ،      ٜٖٛ /ٔ                 ، ومشػػارؽ ا نػػوار      ٖ٘ٚ /ٗ                                       ( انظػػر : النمايػػة فػػي نريػػب الحػػديث وا رػػر ٗ )
كماؿ اإلعالـ                 مادة )ـ هػ ؿ(.     ٔٓٚ /ٕ               وا 

  ،      ٕٚٔ /ٖ                                                           ( انظػػػػر : لسػػػػاف العػػػػرب مػػػػادة )ـ هػػػػػ ؿ( ، وبالضػػػػـ فػػػػي نريػػػػب الحػػػػديث ٘ )
                            وتمذيب المغة مادة )ـ هػ ؿ(.
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عبػػيف لػػي خطػػ  مػػا ذهػػب إليػػ  الفريػػؽ األكؿ الػػذم يمرمػػ  أحػػد طمبػػة  كبهػػذا
 ق ر عبد الكريـ مف أف ال كاب )المىهمة( بالفع  بمععل العاؤىدة كالعراخي.

كلػػذلؾ فال ػػكاب أف يقػػاؿ : إعهػػا عػػدؿ عمػػل ال مػػع كالعرعيػػب كالمىهىػػؿ أك 
ف شػئت  كالمىٍهؿ أك الميهمة  ؛ الشػعراكها فػي مععػل السػكيعة كالرفػؽ كالعاػؤى  دة   كاك

ٍهػػؿ ؛ ألف هػػذا المفػػظ يع ػػرؼ فػػي مععػػال إلػػل السػػكيعة كالرفػػؽ  الدقػػة فقػػؿ : المى
كهػػك العاػػؤىدة  –كالعاػػؤىدة فقػػط   أمػػا "المىهىػػؿ كالميهمػػة" فيشػػعرؾ مػػع هػػذا المععػػل 

 معافو أخرل أكضحعها سابقنا. -كالعراخي 

 رأم ابف الفخار : 

ف يقػاؿ : )المهمػة( بضػـ المػيـ الظاهر مف كبلـ الشيخ ابف الفخار  كاز أ
بعػد أف اسعحسػف الحاضػركف بالمسػ د  -أك فعحها كالفع  أكلل   حيػث قػاؿ : 

قكؿ أحد طمبة ق ر عبد الكريـ مف أف ال كاب )مىهمة( بفع  الميـ كهك العاػؤىدة 
رػػـ عيًظػػر بعػػد فػػي المسػػ لة فظهػػر مػػف خػػبلؿ هػػذا العظػػر أف )ميهمػػة(  -كالعراخػػي 

لفع    بمعزلػػػة )ريرفػػػة( بالضػػػـ مػػػف )رىرفػػػة( بػػػالفع    بالضػػػـ مػػػف )مىهمػػػة( بػػػا
بزة(  طكة(   ك)شيربة( مف )شىربة(   ك)ريقعة( مف )رىقعة(   ك)خي ك)خيطكة( مف )خى
بػػزة(   الضػػـ بػػإزاء االسػػـ   كالفػػع  بػػإزاء الم ػػدر   فح ػػؿ أف )ميهمػػة(  مػػف )خى

كبػالفع   -ت بالضـ لفظ مشعرؾ   أم : مععاها العاؤىدة كالعراخي   أك دردم الزي
 فكاف أكلل. -كهك العاؤىدة كالعراخي  –مخعص بالمععل المق كد 

كفيما ذهب إلي  الشيخ ابف الفخار عظر ؛ فمـ أرى هذا المععػل كهػك العػؤدة 
إعمػا مععاهػا :  –بػالفع   -كالعراخي فيما اطمعتي عمي  مف معا ـ لمفظ "المىهمة" 

  ديد الميت خا ة كما بٌيعت سابقا.
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ععػدما سػمع السػائؿ يقػكؿ : حػدرعي  -ربمػا  –كيععذر ل  في اخعيارل أع  
شيخي فبلف بالق ر عف شيخ  أبل إسحاؽ الغافقي عف شيخ  ابف أبي الربيع 
أف ال كاب )مىهمة( بفع  الميـ كهك العاؤىدة كالعراخي كهػذا هػك المػراد مػف حػرؼ 

كذلػؾ بعػد أف عيًظػر فػي  –)رـ(   اخعار أف األكلل أف يقاؿ : المهمة بفع  المػيـ 
المسػ لة فاسػعيخًرج بػػ  أف )ميهمػة( بالضػػـ مػف )مىهمػة( بػػالفع    بمعزلػة )ريرفػػة( 
بالضـ مف )رىرفة( بالفع    الضـ بإزاء االسـ   كالفع  بػإزاء الم ػدر   خا ػة 
 كأف إسعاد طالب العمـ اشعمؿ عمل اسـ شيخ  الغافقي   فهك ععدل ذك مكاعة .
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 9مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العذد  564

  الثانيةالحكاية 

 تصغير الثالثي المؤنث الخالي من التاء 

لقيػػت بعػػض أ ػػحابعا فػػي قػػاؿ ابػػف الفخػػار فػػي بػػاب ع ػػغير الربلرػػي : "
  فسػػ لعي كيػػؼ ع ػػغر زمػػاف قراءعػػي بهػػا  -أم سػػبعة  – سػػكؽ مػػف أسػػكاقها

معػي    ـٌ مي رة( بالعاء   فقاؿ :كذا كعت أقكؿ   كلكف هى يٍ دى قي : )  فقمت ، (ُ)ا( رن دٍ )قً 
ذا بشػػيخعا األسػػعاذ أبػػي عبػػد اا بػػف عبػػد المػػععـ    فمضػػيتي   -رحمػػ  اا  -كاك
فقمت ل  فػي ذلػؾ   فقػاؿ : كػذا  (بكـ هذل القيدىٍير ،)كاف يساكم  :  ارو فخ  يقكؿ لػ

 .(ِ)  رـ رأيت ذلؾ في ال حاح لم كهرمهك العص عف الخميؿ في العيف 

  

                                                           

                        انظػر : الفػػرؽ بػيف المػػذكر    .                    وهػى مؤنرػػة بغيػر تػػا   ،       معػػروؼ        فسػكوف     بكسػػر        القػدر  ( ٔ )
                                 ، والتمذيب والمساف مادة )ؽ د ر(.    ٚٚ          والمؤنث ص 

                     ، وانظرهػػػا فػػػي المقاصػػػد       ٚٛٓٔ  ،       ٙٛٓٔ                                ( انظػػػر : شػػػرح الجمػػػؿ البػػػف الفخػػػار ص ٕ )
  .   ٔٔٗ  ،      ٓٔٗ /ٚ         الشافية 
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 الدراسة

 :  ألفيع في يقكؿ ابف مالؾ 

 مُؤىٖٕح عَاٍز ثُلَاثيٍّ نَطًِٔ …التٖأِىٔيحٔ مَا صَػَسِتَ مًِٔواخِتٔهِ بٔتَا 

 نَشَجٍَس وَبَكٍَس وَخَنِظِ   …مَا لَهِ يَهًُِ بٔالتٖا يُسَى ذَا لَبِظِ

كاف ربلريا في المؤعث الذم عمحق  العاء في الع غير ما  ف الربلريإ أم :
   عػػػةيٍ ذى أي : )فعقػػػكؿ فػػػي ع ػػػغيرها    كشػػػمس( عػػػيفك  أذف   ) عحػػػك :  الحػػػاؿ 

 . سة(يٍ مى شي ك  عة يٍ يى كعي 

بػرد    ة(ي ػدى يي ) :فعقكؿ في ع ػغيرها    (يد) أك ما كاف ربلريا في األ ؿ كػ
لحاؽ عاء الع عيث.  المحذكؼ كاك

 ما كاف ربلريا في المآؿ   كهذا عكعاف :  أك

مػػة   فإعػػ  إذا  ػػغر عمحقػػ  مععمػػا كػػاف رباعيػػا بمػػدة قبػػؿ الـ : أحػػدهما 
كذلػػػؾ ألف األ ػػػؿ فيػػػ  : سيػػػمىي يي بػػػربلث  ) سػػػماء   كسػػػمية( ؛: ك   عحػػػالعػػػاء
: األكلػػل يػػاء الع ػػغير   كالراعيػػة بػػدؿ المػػدة   كالرالرػػة بػػدؿ الـ الكممػػة   يػاءات

العاء كمػا عمحػؽ  فحذفت إحدل الياءيف األخيرعيف   فبقل االسـ ربلريا   فمحقع 
  الربلري الم رد.

  )حبمػل(  كل  ربلرػة   عحػك :العػرخيـ ممػا أ ػما  غر ع ػغير : كاآلخر 
بىٍيمػػة)عقػػكؿ فػػي ع ػػغيرها عرخيمػػا :  بحػػذؼ زكائػػدها   فعبقػػل عمػػل ربلرػػة    (حي
  أحرؼ   فعمحؽ العاء بم غرها.
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 ال عمحقهما العاء :  عل مف الضابط المذككر عكعافسعريي كى 

فػػي لػػبس يػػؤدم إلػػل أف يعبػػادر مػػف الم ػػغر أف يكقػػع إلحػػاؽ العػػاء -ُ
بيقيػػره )( فػػي لغػة مػف أعرهمػا : بىقػرو كشػ رو )فػػي ع ػغير  فعقػكؿخػبلؼ المػراد   

 . (بقرةو كش رةو ) ع غيرب ألع  يمعبس؛  (بيقيرةه كشي يرةه )  ال ( كش يره 

ٍشػػػرو ) كعقػػػكؿ فػػػي ع ػػػغير المعىػػػدكد المؤعػػػث ػػػيسه ) (خٍمػػػس كًبضػػػعو كعى مى خي
يعه  يع)  ال ( كعيشيره  كبيضى مىٍيسةه كبيضى خمسةو )لئبل عمعبسى بع غير  ؛ (ةكعيشير  ةخي
  في المعدكد المذكر. (ةكعىٍشر  ةكًبضع

   كهي شذ عرؾ العاء دكف لبس في ألفاظ مخ ك ة ال يقاس عميها -ِ
   رع لمحديػػدكحػػرب كفػػرس كقػػكس كدً    كعػػاب لممسػػف مػػف اإلبػػؿ ؿكٍ د  كشىػػكٍ : ذى 
 القبيػؿ  فبل يككف مف هػذا  سرٍ س   كبعض العرب يذكر الحرب كالدرع كالعي رٍ كعي 

 .(ُ) كيسةريسة كقي : عي    فقاؿ سكٍ س كقى رٍ   كبعضهـ ألحؽ العاء في عي 

 ريػػا عمػػل  -أمػػا عػػف ع ػػغير )قػػدر( العػػي مععػػا فػػي الحكايػػة فالقيػػاس 
بالعػػاء   كالػػدليؿ عمػػل ع عيػػث )القػػدر( عػػكد  (ِ)) قيػػدىٍيرة(  -القاعػػدة السػػابقة 

 :الشاعرالضمير عميها مؤعرا في قكؿ 

 

 .(1) واضِأَلٔي عً خَلٔيكَتٔي ... إِذا زَدٖ عافٔي الكدزِ مً يَطِتَعٔريٍُافال تَطِأَلٔيئي 

                                                           

  .   ٕٕٗ  ،      ٕٔٗ /ٗ                ، وشرح ا شموني       ٜٖٗٔ  ،       ٖٛٗٔ /ٖ                       ( انظر : توضيب المقاصدٔ )
  .   ٕٕٓ /ٔ       شافية   ال    شرح     ، و      ٕٚٔ         ، والممع      ٓٛٗ                     عمؿ النحو البف الوراؽ           ( انظر :ٕ )
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رآل ابػػف الفخػػار كأ ػػاب بػػ  عػػف سػػؤاؿ كمػػا  (ِرأم ابػػف األعبػػارم )كهػػذا 
ـٌ معػػي   فمضػػيتي   ػػاحب    لكعػػ  قػػاؿ لػػ   ػػاحب  :كػػذا كعػػت أقػػكؿ   كلكػػف هىميػػ

ذا بشيخعا أبي عبد اا بف عبد المععـ يقكؿ مع  ارو كاف يساكم  : )بكـ   كاك لػفخ 
هذل القيدىٍير ،( فقمت ل  في ذلؾ   فقاؿ : كذا هك العص عف الخميؿ في العيف   

 رـ رأيت ذلؾ في ال حاح لم كهرم.

إلل أف ع غيرها )قيدىٍير( بػبل عػاء  (ّكال كهرم كريرهما )الخميؿ ذهب فقد 
. 

 ."كيؤعر  العرب   كع غير الًقٍدًر قيدىٍير ببل هاء: " الخميؿ قاؿ

  عمػل ريػر  هػاء بػبل (قيػدىٍير)  كع غيرها  كالقدر عؤعث كقاؿ ال كهرم : "
 ".قياس

قػػاؿ الشػػاطبي : "كك ػػ  إسػػقاطها أعهػػـ لحظػػكا فيهػػا مععػػل اإلعػػاء   قالػػ  
 األسعاذ رحم  اا ععالل".

كأرل أف األكلل أف يقاؿ في ع غيرها ) قيػدىٍيرة( بالعػاء ؛  ريػا عمػل قيػاس 
 .  عمل رير قياسف   هاء ببل (قيدىٍيرالسابقة   أما )القاعدة 

                                                                                                                                           

            ، والصػػػحاح ،     ٜٚ /ٔ                 . انظػػػر : الفػػػا ؽ               عػػػوؼ بػػػف ا حػػػوص                   ( البيػػػت مػػػف الطويػػػؿ لٔ )
                                                                   ولساف العرب مادة )ع ؼ و( ، ولمضرس ا سدي في المساف وتاج العػروس مػادة 

    و(.                                            )ع ؼ ا( ، ولمكميت في  ساس البالنة مادة )ع ؼ
  .  ٗٛ                           الفرؽ بيف المذكر والمؤنث ص           ( انظر :ٕ )
                                                             العػػػيف ، والصػػػحاح ، والمحػػػيط فػػػي المغػػػة ، ومختػػػار الصػػػحاح مػػػادة )ؽ د           ( انظػػػر :ٖ )

    ر(.
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 لثالثة الحكاية ا

هت ًلبن خميس مسائل عشر    اًلشتقاقمن غوامض ُوجِّ

بك عبد األسعاذ أشيخعا حدرعا : "عقبل عف شيخ  ابف الفخار قاؿ الشاطبي 
حػدرعي بسػبعة بعػض المػذاكريف أف : قػاؿ  -عميػ  اا  ةرحمػ -اا بف الفخار 

لما كرد عميها بق د اإلقراء بها ا عمع إلي  عيػكف  (ُ) بف خميسأبا عبد اا 
ععهػا   فحػاد عػف ال ػكاب  االشػعقاؽف لقكا عمي  مسائؿ مػف رػكامض   طمبعها 

 بهػـ ازدراءن  -ابػف أبػي الربيػع  يععػي - أعػعـ ععػدم كر ػؿ كاحػد: ب ف قػاؿ لهػـ 
إف كعػت بالمكػاف الػذم : قػاؿ لػ  بػ ف اسعقبم  أ ػغر القػـك سػعان كعممػان   ف (ِ)

 عزعـ ف  بعي عف هذل المسائؿ مف باب معرفة عبلمات اإلعراب العي أذكرها لػؾ
ل ػػغرها بػػالعظر إلػػل ؛ فكسػػعا بػػذلؾ فػػي ع   فػػإف أ بػػت فيهػػا بال ػػكاب لػػـ عحػػظى 

ف أخط ت فيهػا لػـ  مف اإلدراؾ كالعح يؿ ؾععاطي   كهػي د الػببل لؾ هػذعٍ سػع  كاك
 :  عشر

الرالرة ف   زكغٍ أععف يا هعدات عى : الراعية    كفزي غٍ يا زيدكف عى  أععـ :األكلل 
ػػػٍيفى : الرابعػػػة    أعػػػعـ يػػػا زيػػػدكف كيػػػا هعػػػدات عغػػػزكف:     أعػػػعف يػػػا هعػػػدات عخشى

: السػابعة    أعػت يػا هعػد عػرميف: السادسػة    أعػًت يػا هعػد عىٍخشػيف: الخامسة 
كيػػؼ   ف يأك عمحػػف كأعػػعف يػػا هعػػدات عمحػػ: الرامعػػة    يػػا هعػػدات عػػرميف أعػػعف

                                                           

  ،                         ،  بػػػػو عبػػػػد ا  التممسػػػػاني                                    محمػػػػد بػػػػف عمػػػػر بػػػػف محمػػػػد الحجػػػػري الرعينػػػػي     ( هػػػػو ٔ )
     يكتػػب     كػػاف   ،                                  ، عػػالـ بالعربيػػة مػػف  عيػػاف تممسػػاف      شػػاعر  ،                    المعػػروؼ بػػابف خمػػيس

    سػػنة        ، ومػػات                  ، واسػػتقر بغرناطػػة               بسػػبتة ونيرهػػا       ّ ، ومػػرّ       مػػنمـ         ّ ، رػػـ فػػرّ            عػػف مموكمػػا
  .   ٖٗٔ /ٙ                 ػ. انظر : ا عالـ  ه     ٖٓٚ

                   وهػو ابػف  بػي الربيػع                                                           يعني  ف ما  لقوا عمي  مف المسا ؿ إنمػا تمقوهػا مػف رجػؿ واحػد  ( ٕ )
    .                                           فكأن  إنما يخاطب رجال  واحدا  ازدرا  بمـ  ، 
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: العاشػرة  ،    كيػؼ عقػكؿ فيف أك عمحػكأعػًت يػا هعػد عمحػ: العاسػعة  ،  عقكؿ
 ،   كيؼ عقكؿ أععما عمحكاف أك عمحياف

، بعػيكبعضػها م عرببعضها م ـأ  معربة  ـفهؿ هذل األفعاؿ كمها مبعية أ
، عميعػػا السػػؤاؿ كعميػػؾ  كهػػؿ هػػي كمهػػا عمػػل كزف كاحػػد أك عمػػل أكزاف مخعمفػػة

عػف  ؿي  ى ٍسػإعما يي : ب ف قاؿ  حؿؿ المغى   كشى  الشيخ تى هً بي فى    ال كاب ـٌ مي هى    العمييز
 ف عت دكعهـ إف لـ ع ب. فاعزعا الشيخ: فقاؿ ل  الفعل   !  هذا  غار الكلداف

 اك هنػمع (ُ)كلـ ي ب  إال بمالقػة    اض مع رفن   كعه هذا سكء أدب:   كقاؿ 
إلػل أف مػات  مػيعهـ  (ِ) ف الحكػيـالػكزير ابػمػـ يػزؿ بهػا مػع ررعاطة   فإلل 
 . (ّ")ااهـ رحم

 الدراسة

                                                           

                                          سػػورها عمػػى شػػاطى  البحػػر بػػيف الجزيػػرة الخضػػرا    ،           دلس عػػامرة             ة مدينػػة با نػػ   َ الَقػػ َ مَ   ( ٔ )
                    عزيػػػز بػػػف محمػػػد المخمػػػي   :                                       وقػػػد نسػػػب إليمػػػا جماعػػػة مػػػف  هػػػؿ العمػػػـ مػػػنمـ    ،        والمريػػػة 
      .    ٖٗ /٘                       . انظر : معجـ البمداف                           وسميماف المعافري المالقي  ،         المالقي 

          ، المعػػروؼ               ،  بػػو عبػػد ا                                              محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف إبػػراهيـ المخمػػي الرنػػدي     ( هػػو ٕ )
             ، فاسػتكتب فػي                              ، وانتقؿ مف رنػدة إلػى نرناطػة             ، ولد برندة             وزير  ندلسي  ،             بابف الحكيـ 

      ، رػػـ                                                                   ولمػػا ولػي  بػػو عبػد ا  محمػػد )المعػػروؼ بػالمخموع( قمػػدس الػوزارة والكتابػػة   ،         ديوانمػا
  .   ٕٜٔ /ٙ                   هػ . انظر : ا عالـ    ٛٓٚ           ، توفي عاـ                     لقب  بذي الوزارتيف

                               ، وذكرهػػػػا  يضػػػػا فػػػػي كتابػػػػ  اإلفػػػػادات      ٜٕٔ  ،      ٕٛٔ /ٔ    ية                       ( انظػػػػر : المقاصػػػػد الشػػػػافٖ )
  :      ٜٕٔ                              ، وانظرهػػػػػػػا فػػػػػػػي ا جوبػػػػػػػة المرضػػػػػػػية ص    ٕٗٔ  :      ٕٔٔ            واإلنشػػػػػػػادات ص 

                          ومػػػا بعػػػدها ، و زهػػػار الريػػػاض      ٖٙ٘ /٘                                )المسػػػألة العشػػػروف( ، ونفػػػب الطيػػػب    ٖٖٔ
 ٕ/ ٕٜٚ      :  ٕٜٜ   .  
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ععد حدير  عػف العيابػة  المقا د الشافيةهذل الحكاية ذكرها الشاطبي في 
 بعد شرح  لقكؿ ابف مالؾ : في األفعاؿ

 زَفِعّا وَتَدِعنٔيَ وَتَطِأَلُوىَا   ……وَاجِعَلِ لٔيَحِوِ يَفِعاَلٌَِ اليٗوىَا

 نَلَهِ تَهُوىٔي لٔتَسُومٔي مَظِلَنَُِ……وَحَرِفََُا لٔلِجَصِوِ وَاليٖصِبٔ ضٔنَُِ

 كمػا ذكػركػاآلعي فهػك  هػاال ػكاب ععك أما عػف بيػاف هػذل المسػائؿ العشػرة 
 :الشاطبي في اإلفادات 

كزعػ    ك  معػرب (عغػزكف)فػػ   ( أعػعـ يػا زيػدكف عغػزكف: )األكلل المس لة 
 -  فاسػػعرقمت ضػػمة الػػكاك  عغػػزككف:   إذ أ ػػم   كععظػػركف (عفعمػػكف)أ ػػبل : 

ػػ  رػػـ حػػذفت الػػكا فحػػذفت -ـ العػػي هػػي ال اللعقائهػػا سػػاكعة مػػع كاك ؛  اك أيضن
:  لفظػػػػان كزعػػػػ  ك    الضػػػػمير  ككاعػػػػت أكلػػػػل بالحػػػػذؼ ألف كاك الضػػػػمير فاعػػػػؿ

  .(عىٍفعيكف)

مبعي إللحاؽ عكف ( عغزكفف(   فػ )أععف يا هعدات عغزك: )الراعية ك 
؛ ألف عكف اإلعاث عطمب  كعخر ف (عفعيٍمف):  أ بل كلفظا ككزع    اإلعاث

 سككف ما قبمها فبل فرؽ بيف ال حي  كالمععؿ.

إلل  (عغزكففإف ريٌد )( أععـ يا زيدكف كيا هعدات عغزكف: )الرالرة ك  
  فيككف معربا ككزع  في األ ؿ العغميب ال ميع الذككر كاإلعاث كاف مف باب 

ف ري ك )عفعمكف(  ف    إلل األكؿ يمحؽ باألكؿ دٌ اك  .كالراعيةكاف إلل الراعي  دٌ ري كاك
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 أبػػػك عبػػػد اا محمػػػد بػػػف مػػػرزكؽ فػػػي شػػػرح  المسػػػمل " عمهيػػػدكذهػػػب 
  أم إعرابػان ككزعػان فقػط كػاألكؿ إلػل أعػ   (ُ)"المسالؾ إلل شرح ألفية ابف مالؾ

المبعػػدأ عمػػل رىٌدل لمػػذككر دكف اإلعػػاث   كعميػػ  يقػػدر لئلعػػاث مبعػػدأ يػػدؿ عميػػ  
 األكؿ.

أ ػػبل ككزعػػ    مبعػػي  (عخشػػيف( فػػػ )أعػػعف يػػا هعػػدات عخشىػػٍيفى : )الرابعػػة ك 
ألع  لما احعيا إلل عسكيف آخر الفعػؿ ؛ حف مرؿ عفرى بفع  العيف  (مفعفعى )كلفظا 

إلسػػعادل إلػػل عػػكف  ماعػػة العسػػكة ردت اليػػاء إلػػل أ ػػمها ألعهػػا إعمػػا قمبػػت ألفػػان 
 .كاآلف ذهبت حركعها السعحقاقها السككفلعحريكها  كاعفعاح ما قبمها  

:   ككزعػػ  أ ػػبلن  معػػرب (عخشػيف( فػػػ )أعػػًت يػػا هعػد عىٍخشػػيف: )الخامسػة ك 
  فقمبػػت اليػػاء ألفػػان لعحركهػػا كاعفعػػاح مػػا    كأ ػػم  عخشػػييف كعفػػرحيف (عفعمػػيف)

سػاكعة هػي الـ الكممػة   كيػاء الكاحػدة  ف ػارت )عخشػايف( عقػديرا بػ لؼ   قبمها
اللعقائهػا سػاكعة مػع يػاء األلػؼ رػـ حػذفت المخاطبة الساكعة بعػد ألػؼ أيضػا   

كزعػ  ك   فبقػي )عخشػيف( كمػا مػٌر الضمير  كعرؾ فعحة الشيف دالة عمل األلؼ 
 كعفرحف. (فمعفع): لفظان 

:   ككزعػػ  أ ػػبلن  معػػرب (عػػرميف( فػػػ )أعػػت يػػا هعػػد عػػرميف: )السادسػػة ك 
  رػـ عحعها    حذفت كسرة الياء السعرقالها   كأ م  عرمييف كعضربيف (عفعميف)

                                                           

   دي               عػالـ الػدنيا سػي                        ، فقد ذكر ابف الخطيب  ف      ٜٖ٘  :      ٖٚ٘ /٘                    ( انظر : نفب الطيب ٔ )
       المشػار                                    هذس الحكاية في شرح  الواسع العجيػب      ورد                           بو عبد ا  محمد بف مرزوؽ 

                                                      إلي  و ظن  مفقود ا ، فمـ  جد ذكر ا ل  في كتب التراجـ.
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كالـ  (عفعػيف): لفظػان زعػ  ك   ك حذفت اليػاء ال عماعهػا سػاكعة مػع يػاء الضػمير 
 الفعؿ محذكفة.

اإلعػاث  عػكفع اؿ مبعي ال  (عرميف( فػ )أععف يا هعدات عرميف: )السابعة ك 
 .كعضربف (مفعفعً ): أ بل كلفظا   ككزع   ب 

 ،  كيؼ عقكؿ   (فيف أك عمحكأععف يا هعدات عمح: )الرامعة ك 

   (ُ)الفعؿ فيهما كاكم البلـ في لغة   كيائي الػبلـ فػي لغػة كال كاب أف 
لمغعيف ؛ الع اؿ عكف العسكة ب    كعمل لغة الكاك هػك كػػ كهك مبعي عمل كمعا ا

 )عغزكف( كعمل لغة الياء كػ )عرميف(.

 ،    كيؼ عقكؿ( فيف أك عمحكأعًت يا هعد عمح: )العاسعة ك 

: امػععفػؽ المغعػاف  ككزعهك بالياء خا ة  (عمحيف)ال يقاؿ إال كال كاب أع  
  .(عمشيفػ )ك (عفعيف)

ػػػ)  فمػػػف قػػػاؿ  كرد بػػػاألكزاف الربلرػػػة (محػػػل)مضػػػارع ف قػػػاؿ فػػػي  (كيمحي
  كمػف قػاؿ  رػزا بعػاء ككزعػان  رػؿمرمػ  م (عمحػكف)المضارع مػف  ماعػة العسػكة 

قاؿ في  عمحيف  (ليمحى )  كمف قاؿ  قاؿ في  عمحيف كعرميف بعاء ككزعان  (ييمحً )
 دة في المغة األكلل عمحػيف كعػدعيف  كيقاؿ المضارع لمكاح كعخشيف بعاء ككزعان 

                                                           

َ  َمَحػػا  ( ٔ ) ْ     : َمَحػػا الشػػيَ  َيْمُحػػوس وَيْمَحػػاس َمْحػػوا  وَمْحيػػا    َ   َ      ْ  َ     َ  ْ  َ     ُ  ْ  َ  َ        َ  َ َ    : َ ْذَهػػَب َ رَػػَرس.       ََ   َ  َ ْ    الَمْحػػُو ِلُكػػؿي َشػػْي     و   َ ْ   َ ُ  ي   ِ  ُ  ْ  َ   
ُ  َيْذَهُب َ رُرس  َ   ُ  َ ْ    َ نػا َ ْمُحػوس وَ ْمحػاس )  :   ُ   ُ قُػوؿُ    َ ، تَ   َ ْ   َ     ُ  ْ ُ  ، وطػِي  تَقُػوُؿ   ( َ    َ    َُ    ِ ْ     َمَحْيتُػ  َمْحيػا  وَمْحػوا     : )      َ      ْ  َ    ُ ْ َ  َ. )     

                                انظر : لساف العرب مادة )ـ ح ا(.
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إعرابػػان ككزعػػان  (رمػػل)إعرابػػان ككزعػػان كع ػػريفان   كعمػػل الراعيػػة كمػػا يقػػاؿ لهػػا مػػف 
 .أيضان  (عخشل)لرة كما يقاؿ لها مف   كعمل الرا كع ريفان 

عمػل  (عمحيػافعقػكؿ ، فػػ )   كيػؼ( أععما عمحكاف أك عمحيػاف: )العاشرة ك 
كعمػػل الػػكاك فيظهػػر مػػف كػػبلـ العحػػكييف أعػػ  ال ي ػػكز إال   لغػػة اليػػاء ال إشػػكاؿ 

 .بالكاك 

عما اإلشكاؿ عمل لغػة  فعمل لغة مف قاؿ )عمحك أك عمحيف( فبل إشكاؿ   كاك
ػل( كيػؼ يقػاؿ ، هػؿ هػي )عمحيػاف أك عمحػكاف( مف فع   المضارع كقاؿ : )عمحى

ألف هذا )فعىؿ( في الماضي كليس كرضي يرضل ؛ ألف )يرضياف( محمكؿ عمل 
 . (ُماضي  )

 

  

                                                           

  .     ٖٖٔ                          ( انظر : ا جوبة المرضية ص ٔ )
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  الرابعةالحكاية 

 )إجازة( أصلها ووزنها 

: "حدرعا شيخعا األسعاذ أبك عبد عقبل عف شيخ  ابف الفخار قاؿ الشاطبي 
يشػهد لإ ػازة بعقد ي عً كاف إذا أي أف بعض العمماء  - رحم  اا –اا بف الفخار 

ػػالمي  سػػ ؿ   كالم ػػاز يػػز ً عمػػل المي  فيػػ  كعػػف ع ػػريؼ    (إ ػػازة)كزف  از عػػف ى
  - األسعاذى  فس ؿ األ حابي   ل بذلؾ كضع اسم  في عقد اإل ازة عى أى  فٍ إً المفظ   فى 
فػػي األ ػػؿ  (إ ػػازة): كزف  فقػػاؿ   باخع ػػارأف يقيػػد لهػػـ ذلػػؾ  - اارحمػػ  

 حمػبلن عمػل الفعػؿ؛ حركة الػكاك إلػل ال ػيـ  عقمتف   (ةازى كى  ٍ إً )  كأ مها ( إفعالة)
  ف ػػارت    فحركػػت الػػكاك فػػي األ ػػؿ كاعفػػع  مػػا قبمهػػا فػػي المفػػظ اسػػعرقاالن ال 
كالزائد أكلل   ألعها زائدة ؛ ععد سيبكي   فحذفت األلؼ الراعية  ب لفيف  (زةاإ ا)

ألعهػا ال عػدؿ عمػل ؛ األكلل ععد األخفػش  األلؼ   كحذفت بالحذؼ مف األ مي
ألعػ  قػد ربػت  ؛   كقكؿ سيبكي  أكلل كهك المدكالراعية عدؿ عمل مععل   مععل 

  كععكيض الزائد مف  كالعاء زائدة (زعادقة: )عحك   عكض العاء مف المحذكؼ  
ككزعهػا فػي المفػظ ععػد     لمععاسب ؛ أكلل مف ععكيض الزائد مف األ مي الزائد

   ألف العػػػػيف ععػػػػدل محذكفػػػػة؛  (ةإفالػػػػ)كععػػػػد األخفػػػػش    (إفعمػػػػة)سػػػػيبكي  
 .(ُ")اععهل

  

                                                           

  ،     ٜٚ ،    ٜٙ                       ، واإلفػػػػػػػػادات واإلنشػػػػػػػػادات ص      ٕٖٖ /ٜ                          ( انظػػػػػػػػر : المقاصػػػػػػػػد الشػػػػػػػػافية ٔ )
            والرالروف( .                  )المسألة الحادية   ٚٚٔ                  وا جوبة المرضية ص 



 

 9مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العذد  543

 الدراسة

الكممات العي يراد كزعها إما أف عككف م ردة   أك مزيػدة   أك حػدث فيهػا 
عغيير   كلكؿ طريقع  ععد الميزاف   كالكممة العي مععػا مػف الكممػات العػي حػدث 

عمػا عػكزف بحسػب بل يراعل فيها األ ؿ ععدفي أ مها ففيها عغيير   الػكزف   كاك
 . معا الحذؼ كرعها ؛ إذ فيها إعبلؿ بالعقؿ كالقمب ك 

 لم ػػادر ميععىػػؿٌ   مػػا كػػاف مػػف ا اكمػػف اإلعػػبلؿ بالعقػػؿ كالقمػػب كالحػػذؼ معنػػ
عمػػػل كزف  (  اـه كى قٍ اـه كاسػػػعً كى ٍقػػػإً ) ػكػػػ (اسػػػًعفعاؿ)  أك ( إفعػػػاؿ)العػػػيف عمػػػل كزف 

ا أيعمت عيف الفعؿ أعمػت عػيف ذعظائرها مف ال حي  كػ )إكراـ   كاسعغفار(   فإ
ـ( بػكزف الم در عبعن  ا لػ    فػػ )ًإٍقػكىاـ( أيعػؿ فعمهػا كهػك )أقػاـ( ؛ إذ أ ػمها )أٍقػكى

  عقمت حركة الكاك إلل الساكف ال حي  قبمها   رـ عحركت الكاك بحسب  (أكـر)
 :األ ػػؿ كاعفػػػع  مػػػا قبمهػػا بحسػػػب اآلف فقمبػػػت ألفػػا ف ػػػارت )أقػػػاـ(   فكػػػذلؾ 

رػـ   ال ػحي   اكف قبمهػاإلػل السػ - كهػي الفعحػة - مػت حركػة العػيفقً عي ( اـكى قٍ إً )
 إحػداهما فحػذفت  - عيف الكممػة كاأللػؼ -)ألفاف(  فالعقل ساكعاف قمبت ألفا   

ػػػا مػػػف المحػػػذكؼ فقيػػػؿ كىأيًعػػػي بالعػػػا   لعقػػػاء السػػػاكعيفلمػػػعخمص مػػػف ا؛  ء عكضن
)إقامػػة(   كهػػذا مػػا ذكػػرل ابػػف الفخػػار فػػي )إ ػػازة( كمػػا فػػي الحكايػػة   كمرمهػػا 

 )اسعقامة (.

أهػي األلػؼ الراعيػة كهعا كقع خبلؼ بيف سيبكي  كاألخفش فػي المحػذكؼ 
  العي هي ألؼ الم در   أـ األلؼ األكلل المبدلة مف عيف الم در ،
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عيًسب لمخميؿ أيضا -فسيبكي    األلػؼ الراعيػةيرل أف المحػذكؼ  -  (ُ) كى
  كلقربهػا مػف الطػرؼ الػذم هػك  كالزائد أكلل بالحذؼ مػف األ ػميعها   ديالز ؛ 

 .فيحذؼ    كألف الرقؿ ح ؿ بهاكأكلل بالعخفيؼ محؿ العغيير 

األكلػػل  أف المحػػذكؼ األلػػؼ - (ِلمفػػراء أيضػػا ) كهػػك – كيػػرل األخفػػش
  كالراعيػة عػدؿ زائػد ألعهػا ال عػدؿ عمػل مععػل العي هي بدؿ مف عيف الم در ؛ 

  كألف المعهػػكد فػػي ععػػكيض العػػاء أف يكػػكف مػػف حػػرؼ  كهػػك المػػدعمػػل مععػػل 
   كأف األ ؿ حذؼ أكؿ الساكعيف إذا كاف مدنا.كما في )ًعدة   كًزعة( أ مي 

حيث قاؿ : كريرل كاخعارل ابف الفخار ما ذهب إلي  سيبكي  ععدم الرا   ك 
: عحػػػك   ألعػػ  قػػد ربػػػت عػػكض العػػاء مػػػف المحػػذكؼ   ؛ كقػػكؿ سػػيبكي  أكلػػػل

  كععػكيض الزائػد مػف الزائػد أكلػل مػف ععػكيض الزائػد  (ّ) كالعاء زائدة (زعادقة)
 .لمععاسب ؛ مف األ مي

ل هي العي يربت العطؽ بها زائدة أك أ مية   كالراعية لػـ كلى كأيضا فإف األي 
ا   كلػـ يقكلػكا هػذا فػي الععميػؿ   كأرال  ػػحيحن  ع ػادؼ محػبل لمعطػؽ بهػا فععػذر

  ؛ فإعهـ قالكا في الهمزعيف : إف الرقؿ إعما ح ؿ بالراعية. (ْفع مم  )

                                                           

  .   ٛٗٚ  ،     ٕٖ /ٕ                  ( انظر : التصريب ٔ )
  .   ٛٗٚ  ،     ٕٖ /ٕ            ، والتصريب      ٕٗ٘  / ٕ                     معاني القرآف لمفرا            ( انظر :ٕ )
ّ           حػػذفوا اليػػا  وعّوضػػوها المػػا       ....                            والعػػوض قػػولمـ: زنادقػػة وزنػػاديؽ                ( قػػاؿ سػػيبوي  : "ٖ )                ."   

  .  ٕ٘ /ٔ               انظر : الكتاب 
  .   ٚٚٔ                          ( انظر : ا جوبة المرضية ص ٗ )
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كزعهػػا فػػي المفػػظ ععػػد سػػيبكي  كيظهػػر أرػػر هػػذا الخػػبلؼ فػػي الػػكزف : ف
  كالععػكيض بالعػاء  ألف العيف ععدل محذكفػة؛  ة(الى فى إً )كععد األخفش    (ةمى عى فٍ إً )

  في كبل المذهبيف كا ب.
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 خامسة الحكاية ال

 (1) (تصريف )َبأَى 

مسػػ لة مػػف ررائػػب   إفػػادة : "قػػاؿ الشػػاطبي عقػػبل عػػف شػػيخ  ابػػف الفخػػار 
كاف : قاؿ  - رحم  اا-حدرعا األسعاذ الكبير أبك عبد اا بف الفخار :  العربية

 كلػػد يقػػرأ عمػػيٌ  -رحمػػ  اا - (ِ) لقاضػػي القضػػاة أبػػي  عفػػر ابػػف أبػػي  بػػؿ
ػ ا كعػببلن ككاف ابف أبي  فهمن   بمالقة     مسػ لة يػذكرها ألقراعػ  ا  فسػ ؿ معػي يكمن

  فعػؿ ( عمػل زيػد يٍ بىػ: )ف رل عمل لساعي أف قمػت لػ    بالغرائب  اككاف مع بن 
  رػـ سػهؿ بالعقػؿ كالحػذؼ عمػل قيػاس  عمل زيد فى يٍ  ى بٍ ا:   كاأل ؿ  أمر كفاعم 

     ف ع ب بالمس لة حعل عاظر أبال فيها ليمػة كما عرل (بي)  ف ار  العسهيؿ
   يػػرل مػػف ابعػػ  مػػف العبػػؿ كالعح ػػيؿ   ف ع ػػب ممػػا ع ػػرلككػػاف أعحػػل عحػػاة 

 -رحمػػة اا عميػػ   - (ّ) فبمغػػت المسػػ لة األسػػعاذ الكبيػػر أبػػا بكػػر بػػف الفخػػار
  كحػػػاكؿ فػػػي اسػػػعخراج ك ػػػ  مػػػف ك ػػػكل االععػػػراض عمػػػل عػػػادة  فػػػاعععل بهػػػا

                                                           

ْ       َبػػػَأْي عمػػػيمـ  ( ٔ )  َ ْ     َيْبػػػَأ  َبػػػْأو ا   َ   َ   َ َ   َفَخػػػر   :  َْ  َ  وَبػػػَأ  َنْفَسػػػُ  َرَفَعَمػػػا وَفَخػػػَر ِبَمػػػا  ، َ   ِ  َ  َ  َ    َ  َ  َ َ   ُ  َ  ْ َ   َ                 . انظػػػر : المحكػػػـ  َ 
َ    ّ      َوَقػاَؿ الّمحيػاني                             والمحيط ا عظـ مػادة )ب   و( ،      َ َْ     َ   ، وَبَأْيػت  بػَأ      َ َ     َْ َ   َ ْ     : َبػَأوت َ ْبػَأ  َبػْأوا    َ َ  

ِ  َبْأيا  ُلَغتَاِف.                                  انظر : تمذيب المغة مادة )ب    (. َ ْ    ُ  َ َ 
  .              بػػؿ المعػػافري ج     بػػي                     بػػف محمػػد بػػف سػػعيد بػػف                            الشػػي  القاضػػي  بػػو جعفػػر  حمػػد     ( هػو ٕ )

  .   ٚٓٔ                         انظر : الكتيبة الكامنة ص 
ػػد بػػف َ ْحمػػد بػػف الفخػػار الجػػذامي     ( هػػو ٖ ) ػػد بػػف َعمػػّي بػػف ُمَحمَّ ْ                     ُمَحمَّ  َ     َّ  َ  ُ      ّ   َ      َّ  َ َ             َكػػاَف َعالمػػا بالفقػػ    ،   ُ    َ   َ

ِ   والعربية والقػرا ات َواْ َدب واْلَحػِديث  َ  ْ     َ َ               ، َولػ  مػف التصػانيؼ                      َ  ْ َ  : تَْفِسػير اْلَفاِتَحػة      ِ َ  ْ     ِ       ، شػرح      َْ 
ْ َ   اْلُمْخَتصػػر  ُ َ ْ    ، شػػرح مشػػكالت ِسػػيَبَوْي      ْ   َ  ِ        انظػػر :    .  هػػػ   َٖٕٚ               َمػػات بمالقػػة سػػنة          ونيرهػػا ،             

  .   ٛٛٔ  ،      ٚٛٔ /ٔ             بغية الوعاة 



 

 9مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العذد  544

أف الكممػة مػف ذكات  (ُ) فك ػد فػي مخع ػر العػيف  المفمحيف مف طمبػة العمػـ 
رأل قػكؿ  -رحمػ  اا -  كلػـ يكػف  الكاك كلـ يذكر  احب المخع ر رير ذلػؾ

  أعػ  ممػا يععاقػب عمػل المػ  الػكاك كاليػاء  (ِ)أبي الحسف المحياعي في عكادرل 
فممػا    (ّ) اا كشػ ين يىٍشػ ىل شػ كن  ل شػ: كمػا يقػاؿ    اا كب ينػيب ىل بػ كن  لب : يقاؿ 

ألػـ عسػمع : عمل أف ا عمػع بالقاضػي المػذككر فقػاؿ لػ   اشيئن ـ رأل ذلؾ لـ يقدٌ 
عما هػك  (عمل زيد يٍ بى )ما قاؿ فبلف    ألعػ  مػف ذكات الػكاك  ،( عمػل زيػد كٍ بىػ)كاك

عػي عػف كيردٌ  كعص عمل ذلؾ  احب مخع ر العيف كحمم  عمػل أف يرسػؿ إلػيٌ 
 ذلؾ الذم قمع .

كا عمعت أعا مع القاضي المذككر كحػدرعي بمػا  ػرل لػ  مػع األسػعاذ ابػف 
كمػا قالػ  ابػػف   فػذكرت لػ  مػػا حكػال أبػك الحسػػف المحيػاعي فػي عػػكادرل   الفخػار 

   إلل األسعاذ ابف الفخار كأرسؿ بعدي   بذلؾ  ر  سي فى  ؛ (ْ) عي في سر ال عاعة 
بيععػا كعقػد فػي قمكبعػا   ك مع القاضػي  كقكؿ ابف  عي يكذكر ل  عص المحياع

 مكدة.

                                                           

ْ      : مػػػف الّزهػػػو واالفتخػػػار والِكبػػػر. َبػػػَأ  َيبػػػَأ  فػػػالْف عمػػػى          ُ : البػػػأوُ      بػػػأو              ( فػػػي العػػػيف : "ٔ )      َ  َ   َ  َ     ِ                ّ        
    " .        َْ             صحاب  َبْأوا  شديدا  

ُ  َ    َعمّي بف اْلُمَبارؾ      ( هو ٕ )  ْ      ّ ِ   : اْبف َحاِزـ   َ    َوقيؿ  –َ     َ   ،               مػف بنػي لحيػاف              حسػف المحيػاني َُ     ْ َ ُبػو الْ   -   ْ   
ِ             : سمى ِبِ  لعظـ لحيت    َ    َوقيؿ ػْيَباِنيّ   ،       ِ  ْ       َّْ  َ ِ  ّ َ خذ َعف اْلكَسا ي َو بي زيػد َو بػي َعْمػرو الشَّ  َ     َ         َ      َ   ْ    َ     َ   ،  

ُ  َ   َول  النََّواِدر اْلَمْشُموَرة.  ْ  َ   .   ٘ٛٔ /ٕ                    انظر : بغية الوعاة َ       َّ َ ِ    ْ 
  .   ٕ٘ٔ /ٕ                            . انظر : ا فعاؿ البف القطاع                           شأ  القـو شأوا وشأيا سبقمـ  ( ٖ )
    .     ٕٕٛ  ،      ٕٔٛ /ٕ                          ( انظر : سر صناعة اإلعراب ٗ )
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فكػػاف الشػػيخ األسػػعاذ ابػػف الفخػػار مػػف يكمئػػذ يق ػػدعي فػػي : قػػاؿ األسػػعاذ 
رحمػػة اا  -معزلػػي فػػي المكاسػػـ كيسعشػػيرعي فػػي أمػػكرل عمػػل سػػبيؿ العػػ عيس 

 .(ُ)"ف كال عمل فقد السادة أمرال  -عمي  

  

                                                           

  :    ٛٚٔ                    ، وا جوبػػػة المرضػػػية ص      ٖٚٔ  :      ٖ٘ٔ                             ( انظػػر : اإلفػػػادات واإلنشػػػادات ص ٔ )
                             )المسألة الرانية والرالروف(.      ٖٛٔ
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 الدراسة

د في الحكاية عمل ررار ما كر أمرمة لذلؾ عقد ابف  عي في سر ال عاعة 
ف ؿ إلفػراد الحػركؼ فػي األمػر كعظمهػا عمػل المػ لكؼ  كهذاالسابقة فقد قاؿ : 

  .مف اسععماؿ حركؼ المع ـ

ػػكى : أم  (يًئػػل يى أى كى )إذا أمػػرت مػػف : الهمػػزة     ا عمػػرن  إً  يػػا زيػػدي : قمػػت  دى عى
كفػػي ال ماعػػة  (إيػػا)كعقػػكؿ فػػي العرعيػػة    دي ٍعػػالكى :  مي أٍ كالػػكى   ا عمػػرن  دٍ ًعػػ: مععػػال 

كقكلػؾ  (فى ٍيػإً )كلمعسػاء   كالمذكريف  (إيا)كلممرأعيف  (إم)كلممرأة  (اكٍ أي )المذكريف 
عبلمػػة الكقػػؼ  (إً )فحػػذؼ اليػػاء مػػف    فى دٍ ًعػػا كى دى م كًعػػدً كا كًعػػدي ًعػػا كى دى ًعػػكى  دٍ ًعػػ: 

ككػذلؾ حػػذؼ العػكف مػػف   عبلمػة الكقػػؼ أيضػا  (اكٍ أي ك) (يػاإً )كحػذؼ العػكف مػػف 
ليسػت بػبلـ  (إم)كاليػاء العػي فػي قكلػؾ لهػا   عبلمػة الكقػؼ  (مإً )قكلؾ لممرأة 

عما هػي عبلمػة الع عيػث كالضػمير كػالعي فػي قكلػؾ   الفعؿ  كاأل ػؿ    (مدً ًعػ)كاك
كحػػػذفت    لمكسػػػرة عميهػػػا ف سػػػكعت اليػػػاء اسػػػعرقاالن  (مٍ دً ًعػػػ)مرػػػؿ  (يٍ ًيػػػإً : )فيػػػ  

الـ الفعػػؿ بمعزلػػة داؿ  (إيػػا)كاليػػاء فػػي   لسػػككعها كسػػككف يػػاء الضػػمير بعػػدها 
كالعػػكف بعػػدها  (فى دٍ ًعػػ)الـ الفعػػؿ بمعزلػػة داؿ  (فى ٍيػػإً )كاليػػاء أيضػػا فػػي    (عػػدا)

 . (فى دٍ عً )عبلمة ال مع كالضمير المؤعث كعكف 

ا يىػ  ى اٍبػ: فػإذا أمػرت معػ  قمػت   ل إذا فخػر  ى ٍبػيى  ل الر ػؿي  ى بىػ: يقػاؿ : الباء 
كذلػػؾ أعػػؾ حػػذفت ؛  ا ر ػػؿي يىػػ بى : فػػإف خففػػت الهمػػزة قمػػت   افخػػر : أم    ر ػػؿي 

فمما عحركت الباء اسعغعيت عف ألؼ الك ػؿ   الهمزة كألقيت فعحعها عمل الباء 
  ا يىػػ ى ابٍ : فػػإف رعيػػت قمػػت عمػػل العحقيػػؽ    ا ر ػػؿي يىػػ بى : لعحػػرؾ مػػا بعػػدها فقمػػت 

ا كٍ بىػ: كعمػل العخفيػؼ   ا كٍ  ى اٍبػ: كلم ماعة عمل العحقيػؽ   ا يى بى : كعمل العخفيؼ 
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كلممػرأعيف    يٍ بىػ: كعمػل العخفيػؼ    يٍ عى بكزف ابٍ  مٍ  ى ابٍ : كلممرأة عمل العحقيؽ   
كعمل العخفيػؼ    فى يٍ عى بكزف ابٍ  فى يٍ  ى ابٍ : كالر ميف كل ماعة العساء عمل العحقيؽ 

 .(ُ) فى يٍ بى : 

  كبعػاء عمػل  اا كب ينػيب ىل ب كن  لب : ك)ب ل( فيها لغعاف كما قاؿ المحياعي 
 ذهب( كما عمل زيد كٍ بى )ك  (عمل زيد يٍ بى عقكؿ في األمر معها : )ذلؾ ي كز أف 

بكػر بػف الفخػار  كأبػالشيخ أبك عبد اا بف الفخار   مخالفنا بذلؾ ما ذهب إلي  
كمػػا ذكػػر  ػػاحب  ألعػػ  مػػف ذكات الػػكاك( ؛ عمػػل زيػػد كٍ بىػػال يقػػاؿ إال ) إذ قػػاؿ :

 .مخع ر العيف

فػي  - بكػر بػف الفخػار اأبػ يععي –يق دعي "بف الفخار : كقكؿ الشيخ عبد اا 
ما أحسػع  مػف إع ػاؼ " معزلي في المكاسـ كيسعشيرعي في أمكرل عمل سبيؿ الع عيس

أهػػؿ العمػػـ لمعمػػـ كأهمػػ  ! حيػػث أفهػػـ أف ق ػػدل إيػػال لػػـ يكػػف لحا عػػ  إليػػ    إعمػػا كػػاف 
 ع عيسنا ل  رحم  اا ععالل.

  

  

                                                           

    .     ٕٕٛ  ،      ٕٔٛ /ٕ                          ( انظر : سر صناعة اإلعراب ٔ )
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 الخاتمة

ليػ  المر ػع كالمػآب   كال ػبلة الحمد ا في األكلل كاآلخرة    ل  الحكػـ كاك
كالسػػبلـ عمػػل مػػف خػػعـ اا بػػ  العبيػػيف كالمرسػػميف   كعمػػل آلػػ  كأ ػػحاب  كمػػف 

 عبعهـ بإحساف إلل يـك الديف كبعد ....

فهذل حكايات ابف الفخار العحكية كال رفية العي كقعت لػ  أك حضػرها أك 
 اسة إلل بعض الععائا : سمعها    مععيها كدرسعيها   كقد خم ت مف هذل الدر 

طمبة سبعة   لدل  المسعكل العممي الكبير أظهرت حكايات ابف الفخار-ُ
فمػا بالػؾ بمسػعكل عممائهػا كعبغائهػا ،! كلعػػؿ الفضػؿ فػي ك ػكد هػذا المسػػعكل 
العممي الرفيع ير ع إلل المراكز العممية العي كاعت مععشرة في أعحاء المديعػة   

كمػػا  المسػػا دي كممحقاعهػػا مػػف مػػدارسى كمكعبػػاتك أهػػـ مراكػػز اإلشػػعاع العممػػي 
 سبؽ مف ذكرها في الحكايات. 

أظهرت الحكايػات شخ ػية ابػف الفخػار كمكقفػ  معمػربل فػي االخعيػار  -ّ
كاالععػػراض   كمػػف عبػػارات االخعيػػار : )كهػػذا مػػف األسػػعاذ عظػػر حسػػف   فكػػاف 

كالقػكؿ  أكلل   كهذا  كاب حسف مف ذلؾ الفعل    كهك ال حي  إف شاء اا  
ف لـ يكف ذلؾ الزما) في ذلؾ ععدم   كاأل كد(   كمف عبارات االععراض :    كاك

 فيرحـ اا الشيخ أبا حياف لقد أرفؿ أ بلن عظيمنا مف أ كؿ العحك (.

 كاعت اخعياراع  مشفكعة بالح ا كاألدلة. -ْ

رراء المادة العممية العي عضمععها هذل الحكايات   كطرافعهػا ؛ إذ فػي  -ٓ
معػػاع فػػي المسػػ لة المعظػػكر فيهػػا   بعضػػ ها ضػػرب المسػػائؿ بعضػػها بػػبعض   كاك

 إلل رير ذلؾ مف العكت الم عمبة المعقكلة عف عبلميذل كعع  كعف شيكخ .
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ًذٍكرلي بعػض حكايػات معضػمعة مسػائؿ لػـ عيعىعػاكؿ مػف قبمػ  أك بعػدل    -ٔ
فػي )أعيػت( خا ػة   كحركػة  الفعػؿ المضػارع زكائػدكما في حكاية : عمة  مػع 
 ،هي أـ بالفع  بالضـ مف معاعي )ريـٌ( أهي الميـ مف لفظ )المهمة( العي 
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 فهرس اآليات القرآنية - 1

 اآلية ورقمها م

ٍيبى ًفيً  هيدنل ًلٍمميع ًقيفى  ُ  البقرة( ِ) ذىًلؾى اٍلًكعىابي الى رى

ـٍ ًإلىل  ِ  البقرة( ُٓٗ) الع ٍهميكىةً كىالى عيٍمقيكا ًب ىٍيًديكي

ّ 
ـٍ ًعٍمؾى عىشىرىةه  ٍععي سىٍبعىةو ًإذىا رى ى ا  كى ـي رىبلىرىًة أىي اـو ًفي اٍلحى ـٍ يىً ٍد فىً يىا فىمىف ل 

 البقرة( ُٔٗ) كىاًممىةه 

كءو  ْ  البقرة( ِِٖ) كىاٍلميطىم قىاتي يىعىرىب ٍ فى ًب ىٍعفيًسًهف  رىبلىرىةى قيري

 آؿ عمراف( ُٖ)هيكى  أىع  ي ال ًإلى ى ًإال   شىًهدى الم  ي  

ٓ 
ذى ااي ًميرىاؽى ال ًذيفى أيكعيكا اٍلًكعىابى لىعيبىي عيع  ي ًلمع اًس  ٍذ أىخى  ُٕٖ) الى عىٍكعيميكعى ي كى كىاًك

 آؿ عمراف(

عىٍررىبيكفى أىٍف عىٍعًكحيكهيف   ٔ  العساء( ُِٕ) كى

ـٍ  ٕ كًسكي ؤي كا ًبري  المائدة( ٔ) كىاٍمسىحي

اًئدىةن م فى الس مىاءً  ٖ مىٍيعىا مى ؿى عى باؾى أىف ييعىز   المائدة( ُُِ)  هىٍؿ يىٍسعىًطيعي رى

اًئدىةن م فى الس مىاًء عىكيكفي لىعىا ًعيدنا ٗ مىٍيعىا مى ب عىا أىٍعًزٍؿ عى  المائدة( ُُْ)رى

ـٍ يىٍمعىبيكفى  َُ ٍكًضًه ـٍ ًفي خى  األععاـ( ُٗ) ريـ  ذىٍرهي
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ب كيـ أىكى  ُُ ـٍ ًذٍكره ًمٍف رى اءىكي ً ٍبعيـٍ أىٍف  ى  األعراؼ( ّٔ)عى

ـٍ ًبهىا ُِ عيزىك يًه ـٍ كى دىقىةن عيطىه ريهي ـٍ  ى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًه  العكبة( َُّ) خي

ًليًّا  ُّ يىًرثي ًمٍف آًؿ يىٍعقيكبى    فىهىٍب ًلي ًمف ل ديٍعؾى كى  مريـ( ٔ  ٓ) يىًرريًعي كى

 ط ( ِٕ) فىاٍقًض مىا أىعتى قىاضو  ُْ

اؼي دىرىكان كىال عىٍخشىل ُٓ ـٍ طىًريقان ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسان ال عىخى  ط ( ٕٕ) فىاٍضًرٍب لىهي

يىٍشرىبي ًمم ا عىٍشرىبيكفى   ُٔ  (المؤمعكف ّّ) يىٍ كيؿي ًمم ا عىٍ كيميكفى ًمٍع ي كى

ٍيرى  ُٕ  الشعراء( َٓ)  قاليكا الى ضى

ٍيبى ًفيً  ًمٍف رىب  اٍلعالىًميفى  عىعًزيؿي اٍلًكعىابً  ُٖ  الس دة( ِ) ال رى

ًكيـ  يس  ُٗ ًميفى    كىاٍلقيٍرآف اٍلحى  يس(  ّ   ِ  ُ) ًإع ؾى لىًمفى اٍلميٍرسى

ٍرعىا األىٍرضى عيييكعنا َِ فى    القمر( ُِ) كى

ُِ 
ةه كىاًحدىةه   كًر عىٍفخى ًممىًت األىٍرضي كىاٍلً بىاؿي فىديك عىا دىك ةن    فىًإذىا عيًفخى ًفي ال ا حي كى

 الحاقة( ُْ   ُّ) كىاًحدىةن 

ِِ 
ـٍ لىمىا عىٍحكيميكفى  ًة ًإف  لىكي مىٍيعىا بىاًلغىةه ًإلىل يىٍكـً اٍلًقيىامى ـٍ أىٍيمىافه عى ـٍ لىكي  ّٗ) أى

 الحاقة(

رىع ًؿ اٍلقيٍرآىفى عىٍرًعيبلن  ِّ  المزمؿ( ْ) كى
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ٍيعنا يىٍشرىبي ًبهىا ًعبىادي ااً  ِْ  اإلعساف( ٔ)  عى

كفى  ِٓ ـٍ يىعىغىامىزي كا ًبًه ذىا مىرا  المطففيف( َّ)  كىاًك

مىؽ ) اٍقرىأ باسـ رىبؾ ِٔ  العمؽ( ُالذم خى

 فهرس القراءات -2

 ط ( ٗٔما  ععكا " بضـ الفاء ) كىأىٍلًؽ مىا ًفي يىًميًعؾى عىٍمقىؼي " ُ

 فهرس األحاديث النبوية -3

 قكل  عمي  ال بلة كالسبلـ لكرق  بف عكفؿ : )أك مخر ي  هـ( ُ

 فهرس األشعار – 4

 أَتََِجُـسُ لَيِلَـى بالفـسامِ حبيبََـا .... ومَـا ناٌَ ىفطـّا بٔالفسامِ تطـيبُ ُ

 بٔحنِطُُ مُتػيِّ يف مَكيٍل لِفَظَل ليَا يوْو لرٔيْر بٔيعنٕة ... فَكٔ 2

 شَسبًَِ بٔنَاء البَحِس ثهٖ تَسَفّعَت ... مَتى لُجَج خَضِس لًََُٖ ىَئٔيجُ 3

 ؟ئدّا ... أَجَيِدَاّل يَحِنٔلًَِ أوِ حَدٔيداَئمَا لٔلِجَنالِ مَشِيََُا وَ 4

 أىَفِطّا تطيبُ بييِلِ املُيى.... وَداعي امليوٌِ ييادي جَٔازا 5

 كدازِمل ميضيامسٍئ  حَتِفٔهُلٗ فَ.....  وقالَ زائدٍُه أَزِضُوا ىُصَاوِلَُا 6



 

 546 االستحسان في الذرس اللغىي

 ًٖ شَأٍلِمُخَُٓ وَلَا ضٔعَإف ..... لَطًَِ بٔأَىِيَإب وَلَا حَكَائٔل 7

 ضَيٖعتُ حصمي يف إبعادي األمال..... وما ازعوَيتُ وشَيِبّا زأضيَ اشتعال 8

 ب يَصِطَحٔبَاٌِيهًُِ مجلَ مًَِ يا ذٔتفإٌِ عَاٍَدِتَئي ال تَخُوىُين ...  تعال 9

 فال تَطِأَلٔيئي واضِأَلٔي عً خَلٔيكَتٔي ... إِذا زَدٖ عافٔي الكدزِ مً يَطِتَعٔريٍُا 10
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 مصادر الدراسةب قائمة  -5

ائعبلؼ الع رة فػي اخػعبلؼ عحػاة الككفػة كالب ػرة لمزبيػدم   عحقيػؽ د  -
/طارؽ ال عابي   عػالـ الكعػب   مكعبػة العهضػة العربيػة   الطبعػة األكلػل سػعة 

 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٕ

األ كبػػة المرضػػية عػػف األسػػئمة العحكيػػة لمراعػػي الغرعػػاطي   عحقيػػؽ /  -
 هػ.َُُْسبلمة عبد القادر   رسالة ما سعير ب امعة أـ القرل عاـ 

   بيركت كعب العمميةدار ال  بف الخطيب ال اإلحاطة في أخبار ررعاطة -
 .هػ ُِْْاألكلل الطبعة  

ارعشػػػاؼ الضػػػرب مػػػف لسػػػاف العػػػرب ألبػػػل حيػػػاف األعدلسػػػي   عحقيػػػؽ  -
د/ر ػػػب عرمػػػاف محمػػػد   عكزيػػػع مكعبػػػة الخػػػاع ي بالقػػػاهرة   الطبعػػػة األكلػػػل 

 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٖسعة

أسػػرار العربيػػة ألبػػل البركػػات األعبػػارم   عحقيػػؽ األسػػعاذ/ محمػػد به ػػة  -
 ـ.ُٕٓٗ -هػ ُّٕٕمطبكعات الم مع العممي العربي بدمشؽ سعة  البيطار 

األ ػػكؿ فػػل العحػػك البػػف السػػراج   عحقيػػؽ د/ عبػػد الحسػػيف الفعمػػي   -
 ـ.ُٖٖٗمؤسسة الرسالة  بيركت  الطبعة الرالرة سعة 

    عفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ العحػػاس يبػػألإعػػراب القػػرآف  -
 .ـُٖٖٗ -هػَُْٗ   بيركت -عب عالـ الك   زهير رازم زاهد/ عحقيؽ د

الطبعػػة الخامسػػة    دار العمػػـ لممبليػػيف   األعػػبلـ لخيػػر الػػديف الزركمػػي -
 .ـ ََِِ ةعشر 
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اإلفادات كاإلعشػادات لمشػاطبي   دراسػة كعحقيػؽ الػدكعكر / محمػد أبػك  -
 ـ.ُّٖٗهػ    َُّْاأل فاف   مؤسسة الرسالة   الطبعة األكلل 

سػعد بػف حمػداف  د/ المحقػؽ  بػف مالػؾ ـ الالكػبلإكماؿ األعبلـ بعرميث  -
 .ـُْٖٗهػ َُْْاألكلل   الطبعة  امعة أـ القرل    الغامدم

األمالي الش رية البف الش رم   دار المعرفة لمطباعة كالعشر  بيػركت  -
   لبعاف )بدكف عاريخ(.

اإلع اؼ في مسائؿ الخبلؼ ألبل البركات األعبارم   دار إحياء العراث  -
 ـ.ُُٔٗ -هػ َُّٖبلمي   الطبعة الرابعة سعة اإلس

أكضػػ  المسػػالؾ إلػػل ألفيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف هشػػاـ األع ػػارم  كمعػػ   -
كعػػاب: عػػدة السػػالؾ إلػػل عحقيػػؽ أكضػػ  المسػػالؾ لمشػػيخ/ محمػػد محيػػل الػػديف  

 -هػػػػ ُُْٕالمكعبػػػة الع ػػػرية   ػػػيدا  بيػػػركت  طبعػػػة  ديػػػدة معقحػػػة سػػػعة 
 ـ.ُٔٗٗ

بػػف أبػػي الربيػػع   عحقيػػؽ د/ عيػػاد بػػف عيػػد البسػػيط فػػي شػػرح ال مػػؿ ال -
 َـُٖٔٗهػ   َُْٕالربيعي   دار الغرب اإلسبلمي   بيركت   لبعاف 

بغيػػة الكعػػاة فػػل طبقػػات المغػػكييف كالعحػػاة لمسػػيكطل عػػ / محمػػد أبػػك  -
 .لبعاف /  يدا -المكعبة الع رية  الفضؿ إبراهيـ 

الغفػكر عطػار  عاج المغة ك حاح العربية لم كهرم عحقيؽ/ أحمد عبد  -
 هػ.َُْٕـ لممبلييف  بيركت  الطبعة الرابعة  سعة مدار الع
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العب ػػرة كالعػػذكرة لم ػػيمرم عػػ  د/ فعحػػي أحمػػد م ػػطفل   امعػػة أـ  -
 ـ.ُِٖٗ -هػ َُِْالقرل  المممكة العربية السعكدية  الطبعة األكلل 

م   عمػػػي محمػػػد الب ػػػاك عحقيػػػؽ/  معكبػػػرمل ف فػػػي إعػػػراب القػػػرآفايػػػالعب -
 .: عيسل البابي الحمبي كشركال العاشر

الع ػػري  بمضػػمكف العكضػػي  لمشػػيخ خالػػد األزهػػرم  مطبعػػة عيسػػل  -
الطبعػػة    لبعػػاف-بيػػركت-دار الكعػػب العمميػػة البػػابي الحمبػػي بػػدكف عػػاريخ   ك 

 .ـَََِ -هػُُِْاألكلل 

   بيػػركت –: دار إحيػػاء العػػراث العربػػي العفسػير الكبيػػر لمفخػػر الػػرازم   -
 . هػ َُِْة الطبعة الرالر

عك يػػ  الممػػع البػػف الخبػػاز   عحقيػػؽ د/ فػػايز زكػػي ديػػاب   مطبعػػة دار  -
 السبلـ.

عكضي  المقا د كالمسالؾ بشرح ألفيػة ابػف مالػؾ لممػرادم  عحقيػؽ د/  -
هػػ ُِِْعبد الرحمف عمل سميماف  دار الفكر العربي بالقاهرة  الطبعة األكلػل 

 ـ.ََُِ -

قيػؽ د/ يكسػؼ أحمػد المطػكع  مطػابع العكطئة ألبل عمػل الشػمكبيف عح -
 ـ.ُُٖٗ - هػَُُْس ؿ العرب 

بػػف عبػػػد الػػرحمف الحسػػػيعي لمحمػػد   ػػامع البيػػاف فػػػي عفسػػير القػػػرآف -
 -هػػػ  ُِْْالطبعػػة األكلػػل  بيػػركت –دار الكعػػب العمميػػة   اإًلي ػػي الشػػافعٌي 

 .ـ ََِْ
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ال ػػامع ألحكػػاـ القػػرآف لمقرطبػػي  دار إحيػػاء العػػراث العربػػي  بيػػركت   -
 ـ.ُٕٔٗ -هػ ُّٖٔالطبعة الراعية 

ال مؿ فل العحك ألبل القاسـ الز ا ي  عحقيؽ د/ عمي عكفيػؽ الحمػد   -
 ـ.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕمؤسسة الرسالة  الطبعة الخامسة 

 -دار الكعػػػب العمميػػػة    بػػػف حػػػـز األعدلسػػػيال  مهػػػرة أعسػػػاب العػػػرب -
 . ـ ََِّ -هػ  ُِْْالطبعة الرالرة   بيركت / لبعاف 

عل الداعي فل حركؼ المعاعي لممرادم عحقيؽ د/ فخر الػديف قبػاكة  ال  -
الطبعػػػة األكلػػػل    لبعػػػاف –دار الكعػػػب العمميػػػة  بيػػػركت كمحمػػػد عػػػديـ فاضػػػؿ  

 .ـ ُِٗٗ -هػ  ُُّْ

حاشية الخضرم عمل شرح ابف عقيؿ عمػل األلفيػة  المطبعػة األزهريػة  -
 ـ.ُُْٗالم رية سعة 

  دار السػػػبلـ الطبعػػػة األكلػػػل  حاشػػػية الدسػػػكقي عمػػػل مغعػػػي المبيػػػب -
 َـََِِهػ   ُِِْ

 حاشية ال باف عمل شرح األشمكعي المكعبة العكفيقية)بدكف عاريخ(. -

    شػػهاب الػػديف األعدلسػػي  ذمٌ بػػ ػػائي األي مبل الحػػدكد فػػي عمػػـ العحػػك -
   ال امعػػة اإلسػبلمية بالمديعػة المعػػكرة   ع ػاة حسػػف عبػد اا عػكلي عحقيػؽ د/

 ـََُِهػ/ُُِْ- ّّالسعة  - ُُِالعدد 

خزاعة األدب كلب لباب لساف العرب لعبد القادر البغدادم عحقيؽ / عبد  -
 ـ.ُٖٗٗالسبلـ هاركف  مكعبة الخاع ي بالقاهرة  الطبعة الرالرة 



 

 9مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العذد  544

الخ ػػائص البػػف  عػػل عحقيػػؽ/ محمػػد عمػػل الع ػػار  الهيئػػة الم ػػرية  -
 ـ.ُٖٔٗ - هػَُْٔالعامة لمكعاب  الطبعة الرالرة 

المحقػؽ   بف ح ر العسقبلعي ال الدرر الكامعة في أعياف المائة الرامعة-
الطبعػة    م مػس دائػرة المعػارؼ العرماعيػة / الهعػد   / محمد عبد المعيد ضػاف

 .ـُِٕٗهػ/ ُِّٗالراعية 

ر ؼ المباعي فل شرح حركؼ المعاعي لممالقي   عحقيؽ/ أحمد محمد  -
 ة العربية بدمشؽ )بدكف عاريخ(.الخراط  مطبكعات م مع المغ

ركح المعػػػاعي لؤللكسػػػي  دار إحيػػػاء العػػػراث العربػػػي  بيػػػركت  لبعػػػاف   -
 ـ.ُٖٓٗ -هػ َُْٓالطبعة الرابعة 

حسػف /  عحقيػؽ د  بي الفػع  عرمػاف بػف  عػي أل سر  عاعة اإلعراب -
 ـ.ُٖٓٗالطبعة األكلل    دمشؽ –دار القمـ    هعداكم

 ابف مالؾ  المكعبة العكفيقية )بدكف عاريخ(.شرح األشمكعي عمل ألفية  -

شرح ابػف عقيػؿ عمػل ألفيػة ابػف مالػؾ   عحقيػؽ الشػيخ/ محمػد محيػي  -
 الديف  دار العمـك الحديرة   بيركت   لبعاف. 

شػػرح العسػػهيؿ البػػف مالػػؾ كابعػػ    عحقيػػؽ الػػدكعكريف/ عبػػد الػػرحمف  -
كالعكزيػع  الطبعػػة السػيد   كمحمػد بػػدكم المخعػكف  دار ه ػػر لمطباعػة كالعشػػر 

 ـ.َُٗٗ -هػ َُُْاألكلل 

شػػرح  مػػؿ الز ػػا ي البػػف خػػركؼ   عحقيػػؽ الػػدكعكرة / سػػمكل محمػػد  -
 هػ    امعة أـ القرل.ُُْٗعمر عرب   الطبعة األكلل 
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د/  ػاحب أبػك  عػاح  عػالـ  قيؽشرح  مؿ الز ا ي البف ع فكر عح -
 ـ.ُٗٗٗ -هػ ُُْٗالكعب  الطبعة األكلل 

البػػف الفخػػار   رسػػالة دكعػػكرال لمػػدكعكر/ حمػػاد بػػف محمػػد شػػرح ال مػػؿ  -
   .هػ َُُْ/ َُْٗحامد الرمالي    امعة أـ القرل   سعة 

شػػػرح الرضػػػي عمػػػل الكافيػػػة عحقيػػػؽ / أحمػػػد السػػػيد أحمػػػد  المكعبػػػة  -
 العكفيقية )بدكف عاريخ(.

شرح شافية ابف الحا ب لمرضي عحقيؽ/ محمد عػكر الحسػف كآخػريف   -
 ـ.ُِٖٗ -هػ َُِْالعممية  بيركت  لبعاف دار الكعب 

ٍيرم  لمحػػب شػػرح طيبػػة العشػػر فػػي القػػراءات العشػػر- عقػػديـ   الػػديف العاػػكى
 –دار الكعػػب العمميػػة    كعحقيػػؽ: الػػدكعكر م ػػدم محمػػد سػػركر سػػعد باسػػمـك

 .ـ ََِّ -هػ  ُِْْالطبعة األكلل    بيركت

حاع  شػػػػرح الفارضػػػػي أللفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ   عحقيػػػػؽ د / م ػػػػطفل شػػػػ -
الحسػػعيف أبػػك سػػمرة   كهػػك رسػػالة محققػػة مكدعػػة بمكعبػػة كميػػة المغػػة العربيػػة 

 بالقاهرة .

د/ عبد المععـ هريػدم   امعػة  قيؽشرح الكافية الشافية البف مالؾ عح -
 أـ القرل  مكة المكرمة  دار الم مكف لمعراث )بدكف عاريخ(.

القػاهرة  -يػة شرح المف ؿ البػف يعػيش  العاشػر: إدارة الطباعػة المعير  -
 )بدكف عاريخ(.
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عمػػؿ العحػػك ألبػػل الحسػػف الػػكراؽ عحقيػػؽ د/ محمػػكد  اسػػـ الػػدركيش   -
 ـ.ُٗٗٗ -هػ َُِْمكعبة الرشد  الرياض  الطبعة األكلل 

بػراهيـ  - العيف لمخميؿ بف أحمد عحقيؽ الػدكعكريف/ مهػدل المخزكمػي  كاك
عراقيػػة  دار الرشػػيد السػػامرائي  معشػػكرات كزارة الرقافػػة كاإلعػػبلـ  ال مهكريػػة ال

 ـ.ُٖٓٗلمعشر 

ععػي    ال زرم  مكعبة ابػف عيميػة البف راية العهاية في طبقات القراء -
 .هػ ج. بر سعراسرُُّٓبعشرل ألكؿ مرة عاـ 

  عمػي محمػد الب ػاكم /عحقيػؽ الفائؽ فػي رريػب الحػديث لمزمخشػرم  -
 .يةالطبعة الراع   لبعاف –دار المعرفة   محمد أبك الفضؿ إبراهيـك 

القػػػػامكس المحػػػػيط لمفيركزآبػػػػادم  الهيئػػػػة الم ػػػػرية العامػػػػة لمكعػػػػاب  -
 ـ.ُٕٕٗ -هػ ُّٕٗ

/ عبػػد السػػبلـ هػػاركف  الهيئػػة الم ػػرية العامػػة قيػػؽكعػػاب سػػيبكي  عح -
 ـ.ُٕٕٗلمكعاب  الطبعة الراعية 

 .بيركت –دار إحياء العراث العربي الكشاؼ لمزمخشرم   -

لمعكبػرم   ال ػزء األكؿ عحقيػؽ/ رػازم المباب في عمؿ البعػاء كاإلعػراب  -
مخعػػػار طميمػػػات   ال ػػػزء الرػػػاعي عحقيػػػؽ د / عبػػػد اإللػػػ  عبهػػػاف   دار الفكػػػر 

 َـ ُٓٗٗالمعا ر بيركت   دار الفكر دمشؽ   الطبعة األكلل 

 -الطبعػػة الرالرػػة    بيػػركت –دار  ػػادر لسػػاف العػػرب البػػف معظػػكر  -
 .هػ ُُْْ
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إبػػراهيـ بػػف سػػالـ   عحقيػػؽ د/  بػػف ال ػػائغال الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة
الطبعػػػػة األكلػػػػل    عمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػي بال امعػػػػة اإلسػػػػبلمية   ال ػػػػاعدم

 .ـََِْهػ/ُِْْ

د/ حسػػيف محمػػد محمػػد شػػرؼ   قيػػؽالممػػع فػػل العربيػػة البػػف  عػػل عح -
 ـ.ُٖٕٗ -هػ ُّٖٗالطبعة األكلل 

دار إحيػػاء    ـ  فػػاؿيخميػػؿ إبػػراه/ المحقػػؽ المخ ػػص البػػف سػػيدل   -
 .ـُٔٗٗهػ ُُْٕالطبعة األكلل    بيركت –اث العربي العر 

حققػػ  كخػػرج أحاديرػػ : يكسػػؼ   معسػػفي ل مػػدارؾ الععزيػػؿ كحقػػائؽ الع كيػػؿ
 ُٖٗٗ -هػػ  ُُْٗالطبعػة األكلػل    دار الكمـ الطيب  بيػركت   عمي بديكم

 .ـ

المساعد عمل عسهيؿ الفكائد البف عقيؿ عحقيؽ د/ محمد كامؿ بركات   -
القرل  المممكة العربيػة السػعكدية  الطبعػة األكلػل: ال ػزء األكؿ سػعة  امعة أـ 

ـ  كال زء الرالث ُِٖٗ -هػ َُِْـ  كال زء الراعي سعة َُٖٗ -هػ ََُْ
 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْٓكالرابع سعة 

/ ياسػػػيف محمػػػد قيػػؽ مشػػكؿ إعػػػراب القػػرآف لمكػػػي بػػػف أبػػل طالػػػب عح -
 خ(.السكاس   دار الم مكف لمعراث  دمشؽ )بدكف عاري

 الم باح المعير لمفيكمي  دار الفكر  بيركت )بدكف عاريخ(. -

عرابػػ  لمز ػػػاج عح - د/ عبػػػد ال ميػػؿ شػػػمبي  عػػػالـ  قيػػؽمعػػاعي القػػػرآف كاك
 ـ.ُٖٖٗ -هػ َُْٖالكعب  بيركت  الطبعة األكلل 
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/ أحمد يكسؼ ع اعي كآخريف  دار السركر قيؽمعاعي القرآف لمفراء عح -
 )بدكف عاريخ(.

آف لمعحػػػاس   عحقيػػػؽ أ / محمػػػد عمػػػل ال ػػػابكعي   طبػػػع معػػػاعي القػػػر  -
 َهػ  َُْٗ امعة أـ القرل / مكة المكرمة / الطبعة األكلل سعة 

 .بيركت –دار الفكر مع ـ البمداف لياقكت الحمكم   -

مغعػػل المبيػػب عػػف كعػػب األعاريػػب البػػف هشػػاـ  دار السػػبلـ  الطبعػػة  -
الطبعػػة    بيػػركت -الفكػػر  دار ـ   كطبعػػة أخػػرل / ََِِهػػػ   ُِِْاألكلػػل

 .اا عمي حمد  ك عحقيؽ : د.مازف المبارؾ كمحمد    ُٖٓٗالسادسة   

المقا ػػػد الشػػػافية فػػػي شػػػرح الخبل ػػػة الكافيػػػة لمشػػػاطبي   المممكػػػة  -
العربية السػعكدية    امعػة أـ القػرل   مركػز إحيػاء العػراث اإلسػبلمي   الطبعػة 

 ـ.ََِٕهػ    ُِْٖاألكلل 

رد عحقيػػػؽ د/ محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة  الم مػػػس المقعضػػػب لممبػػػ -
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓاألعمل لمشئكف اإلسبلمية بالقاهرة 

   بيػػػركت –دار الكعػػػب العمميػػػة    ععػػػائا الفكػػػر فػػػي الع حػػػك لمساػػػهىيمي -
 .ـ ُِٗٗ - ُُِْالطبعة األكلل 

عف  الطيب مف ر ف األعدلس الرطيب  كذكر كزيرها لسػاف الػديف بػف  -
المحقػؽ: إحسػاف    شهاب الديف أحمػد بػف محمػد المقػرم العممسػاعي ل الخطيب
 .بيركت  -دار  ادر   عباس
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همع الهكامع فل شرح  مع ال كامع لمسيكطل   دار المعرفة لمطباعػة  -
 كالعشر   بيركت.

 .عبد الحميد هعداكم

كفيات األعيػاف البػف خمكػاف   عحقيػؽ د/ إحسػاف عبػاس   بيػركت دار  -
 ـ.ُٖٕٗهػ  ُّٖٗ ادر 
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 محتويات البحث -6

 املىضىع

 المقدمة.

   حياع  كآرارل.ابف الفخار العمهيد : أكالن : 

ا.  راعينا : الععريؼ بالحكاية لغة كا طبلحن

 المبحث األكؿ : الحكايات العحكية.

 في )أعيت( خا ة. الفعؿ المضارع زكائدعمة  مع األكلل :  الحكاية

االسػػـ لػػػ )هػػؿ( إذا كػػاف فػػي حيزهػػا فعػػؿ مشػػعغؿ الحكايػػة الراعيػػة : حكػػـ إيػػبلء 
 بضمير.

الحكاية الرالرة : حكـ حػذؼ الضػمير الم ػركر بػالحرؼ مػف ال ػمة فػي عحػك : 
 )رربتي فيما رربتى في (.

الحكايػة الرابعػػة : حكػـ المضػػارع بعػػد كممػة بمععػػل األمػػر   عحػك : )حسػػبيؾ يػػعـً 
.)  العاسي

 الحكاية الخامسة : العامؿ في الخبر.

 الحكاية السادسة : )أٌف( المفعكحة الهمزة بيف األ الة كالفرعية.
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ـٍ الحكاية السابعة : مععل الباء في قكل  ععالل : " كًسكي ؤي كا ًبري  ".كىاٍمسىحي

ٍ  ي قكلػ  ععػالل :" ـٍ  "  بعػد قكلػ  :"ًعٍمػؾى عىشىػرىةه كىاًممىػةه  الحكاية الرامعة : كى فىمىػف ل ػ
ـي رىبلىرىةً  ٍععيـٍ  يىً ٍد فىً يىا سىٍبعىةو ًإذىا رى ى ا  كى  ".أىي اـو ًفي اٍلحى

رىبلىرىػةى الحكاية العاسػعة : إربػات العبلمػة فػي العػدد )ربلرػة ( مػف قكلػ  ععػالل : "
كءو   " مراعاة لمععل )قركء( في أعها )األطهار(   أـ أف المفظ م مؿ ،قيري

 الحكاية العاشرة : عمة بعاء )كـ(.

 إعراب االسـ المضاؼ إلل ياء المعكمـ. الحكاية الحادية عشرة :

 الحكاية الراعية عشرة :حكـ الفعؿ المضارع بعد الطمب إف لـ يق د ال زاء

الحكاية الرالرة عشرة : إعراب الفعؿ الكاقع بيف ال ػزميف ريػر م ػحكب بحػرؼ 
 عطؼ.

عىٍفيي اشعراط ماعع اإلعراب    الحكاية الرابعة عشرة : اشعراط ععدد ماعع ال رؼ كى
 كلـ كاف سبب بعاء االسـ أقكل مف سىبىبىٍي معع  رف  ،

ذىًلػؾى " الحكاية الخامسة عشرة : الكقؼ عمل )ريب( أك )في ( ، في قكل  ععػالل:
ٍيبى ًفيً  هيدنل ًلٍمميع ًقيفى   ".اٍلًكعىابي الى رى

 الحكاية السادسة عشرة : حكـ عقديـ العمييز عمل عامم .
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 حكـ عقديـ الفاعؿ عمل عامم .الحكاية السابعة عشرة : 

 المبحث الراعي : الحكايات ال رفية.

ـٌ( أهػػي  الحكايػػة األكلػػل : حركػػة المػػيـ مػػف لفػػظ )المهمػػة( العػػي مػػف معػػاعي )ريػػ
 بالضـ أـ بالفع ،

 الحكاية الراعية : ع غير الربلري المؤعث الخالي مف العاء.

هت البف خميس   االشعقاؽ.مف ركامض الحكاية الرالرة : مسائؿ عشر كي  

 الحكاية الرابعة : )إ ازة( أ مها ككزعها.

 الحكاية الخامسة : ع ريؼ )بى ىل(.

 الخاعمة.

 الفهارس.

 فهرس اآليات القرآعية. - ُ

 فهرس القراءات. -ِ

 فهرس األحاديث العبكية. -ّ

 فهرس األشعار. – ْ
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 فهرس أهـ م ادر الدراسة.  -ٓ

 محعكيات البحث. -ٔ

 

 

 

 

 


