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:حبحملخص   
 

 هاشم عبد الرحيم حسن عبد الجهادد / 

 في كمية المغة العخبية بأسيػط سجرسال

تدتيجؼ ىحه الجراسة ما انفخد بو الكدائي فيسا حكاه عغ األعخاب، 
يط المثاـ عغ في ضػء الجرس الجاللي. كتتجمى أىسية ىحا البحث في كػنو يس

 عالقات لفطية كداللية ججيجة، لع ُيْدَبْق إلييا الكدائي. 

ىحا، كقج اقتزت شبيعة البحث أف تخخج في مقجمة كتسييج كستة 
 مباحث يتمػىا خاتسة، ثع فيخس لمسرادر كالسخاجع، كفيخس لمسػضػعات. 

أما السقجمة فقج بيشت فييا أىسية السػضػع، كالجراسات الدابقة، 
 اختياره، كخصة البحث، كالسشيج الحؼ سمكتو فيو. كأسباب 

تخجست فيو لمكدائي  -كأما التسييج فقج جاء عمى ثالثة أقداـ: األكؿ
تحجثت فيو عغ الحكايات المغػةة كأثخىا في  -تخجسة مػجدة. كالثاني
عخضت فيو مشيج السجرسة الكػفية في الخكاية عغ  -السعجسات. كالثالث

 العخب. 

كؿ، فعالجت فيو الستخادؼ مسا انفخد بو الكدائي في كأما السبحث األ
جسعت فيو السذتخؾ السعشػؼ، كفيو  -حكايتو عغ األعخاب. كالسبحث الثاني

 -الستزاد. كالسبحث الثالث -السذتخؾ المفطي. كالثاني -مصمباف: األكؿ
 -الجالالت الرخفية. كالسبحث الخامذ -الجالالت السجازةة. كالسبحث الخابع

أثخ ما انفخد بو الكدائي مغ  -االشتقاقي. كالسبحث الدادس التأصيل
 -الحكايات في السعجسات كالتفاسيخ. كةشقدع إلى مصمبيغ: السصمب األكؿ
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االستذياد ليا. ثع تالىا  -االحتجاج بحكايات الكدائي. السصمب الثاني
خاتسة سجمت فييا ما كصل إليو البحث مغ نتائج. كأخيًخا ختع البحث 

  أحجىسا لمسرادر كالسخاجع كاآلخخ لمسػضػعات.بفيخسيغ: 
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Summary 

What al-Kasai was singled out for when he said 
about the Arabs Semantic study 

Dr. Hashim Abdul Rahim Hassan Abdul Jawad 

Teacher at the Faculty of Arabic Language in Assiut 

This study is aimed exclusively at al-Kasa'i in his 
narration on the narrators, in the light of the semantic 
lesson. The importance of this research is revealed in the 
fact that it reveals new verbal and semantic relations, 
which have never been forgotten. 

The nature of the research required the introduction of a 
preface and a preface and six questions followed by a 
conclusion, an index of sources and references, and a 
catalog of subjects. 

The introduction presented the importance of the subject, 
the previous studies, the reasons for its selection, the 
research plan, and the method in which it was 
conducted. 

As for the preamble, it is based on three sections. The 
second - I talked about the linguistic tales and their 
impact on the adaptations. And the third - presented the 
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curriculum of the Kufiya school in the novel about the 
Arabs. 

As for the first topic, it dealt with the synonyms, which 
Alkasai alone in his story about the Arabs. The second 
part - the moral joint was collected, and there are two 
demands: First - verbal joint. And the second - the 
opposite. And the third topic - metaphorical. The fourth 
topic - morphological semantics. And the fifth section - 
rooting derivatives. And the sixth topic - the impact of 
the exclusive Alkasai stories in the adaptations and 
interpretations. And is divided into two demands: First 
demand - to protest tales of Alkasai. The second 
requirement - citation. And then followed by a conclusion 
in which the results of the research reached. Finally, the 
research concludes with two indexes: one for sources 
and references and one for topics. 
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 ُـــــمكدم

كحػػجه، كالرػػالة كالدػػالـ عمػػى مػػغ ال نبػػي بعػػجه، كعمػػى  لػػو الحسػػج   
 كصحبو كمغ أحبو، أما بعج،

العخبيػة كمعانييػا، المغػة تعج السعجسات العخبية مخجًعا أصياًل أللفاظ ف
استقت مادتيا مػغ  ىاتيكع األسفار غ دالالتيا.باحث عكمغ ثع يمػذ إلييا كل 

الخكافػج التػي عمييػا اعتسػجت كالييػا اسػتشجت مػا حكػاه ، مػغ أىػع ىػحه ركافج عجة
أعػالـ المغػة الستقػجمػف عػغ األعػخاب كعػغ شػيػِخيع الثقػات الػحيغ ارتحمػػا إلػى 

 األعخاب لمخكاية عشيع. زِ م  البػادؼ يمتسدػف مذافية خُ 

 )ت الشحػػ كالمغػة كالقػخاءات عمػي بػغ حسػدة الكدػائي مغ ىػالالء إمػاـُ ك 
عػػػغ العػػػخب  الحجػػػاز كنجػػػج كتيامػػػة، كنقػػػل ادؼ، الػػػحؼ رحػػػل إلػػػى بػػػػ ىػػػػ ٜٛٔ
  ٔ).كثيًخا

كقػػػج تشػعػػػت ىػػػحه الشقػػػػؿ، فاتخػػػحت أشػػػكااًل متبايشػػػة، فسشيػػػا مػػػا دكنتػػػو 
إلػييع  مفع الخكايػة، كمشيػا السعػدك  ب ا كردالسعجسات عمى سبيل القػؿ، كمشيا م

 سساًعا...

دػػشج إلػػى تُ  -أحياًنػػا–أنيػػا  ككتػػب السعػػاني كقػػج لػػػحع فػػي السعجسػػات
ائي ما نقمػو عػغ األعػخاب أك عػغ شػيػخو عمػى سػبيل الحكايػة، فيقػلػػف: الكد

لػػع يحكػػو  يػػخ  أك: أك: حكاىػػا الكدػػائي : حكػػاه الكدػػائي،حكػػى الكدػػائي، أك
 الكدائي...

                                                 

 . ٗٗ: البمغة في تخاجع أئسة الشحػ كالمغة، لمفيخكز  بادؼ ص  يشطخٔ)
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كتبايشت،  الكدائي تشػعت صػرىاف حكايات أ الباحث ىشا يمسحمغ ك 
البشيػػػة  يا فػػػفػػػي الشاحيػػػة الرػػػػتية، كمشيػػػا مػػػا خالفيػػػ فسشيػػػا مػػػا خػػػال  األلفػػػاظ
  في الجاللة. الرخفية، كمشيا ما  ايخىا

 البحث ىحا الصخةقة مغ شخائق نقل الكدائي عغ العخب اصصفىكقج 
 العالقػاتج أف البحػث قيػجىا بسػا لػع ُيدػبق إليػو الكدػائي مػغ الحكايػة، بْيػ كىي
 .الجالليةك  المفطية

ما انفخد بو الكدائي فيسا حكػاه عػغ األعػخاب  البحث فجسعت في ىحا
  .؛ ألتشاكليا بالجرس الجالليالججيجة غ العالقات المفطية كالجالليةم

 الفكخة أف تبخز بعشػاف: ىحه  تدق معكة

 "ما اىفزد به الكضائٌ فًنا حكاه عً األعزاب، دراصُ داللًُ".

إلييػػا  كالسقرػػد بػانفخاد الكدػائي أنػو أكؿ مػػغ حكاىػا، كلػع يدػبقو أحػج  
حكايػات جخل فػي نصػاؽ البحػث تمكػع الةو، كمػغ ثػع يػمسغ قبمو أك مػغ معاصػخ 

مػػػػغ  أكؿُ  ئي  الكدػػػػاف غ قبمػػػػو.غ بعػػػػجه، ال َمػػػػالتػػػػي ركاىػػػػا الكدػػػػائي كحكاىػػػػا َمػػػػ
  .المثاـ عغ استعساليا القجيع كأماط ،أضيخىا

 أدباب اختيار الموضوع:

 :سببافشي في ىحا السػضػع ر بقج 
تيا حيث لع أُ  -األول  فيسا أدرؼ.-بق إلييا سشخافة الفكخة كِجج 

ػػكػػػف ىػػحه الحكايػػات مرػػجرً  -الثااي   غ مرػػادر السعجسػػات العخبيػػة ا مػػا ميس 
غ أعالـ المغة م -حاكييا–بذخح مفخدات المغة، السيسا كأف الكدائي  السشػشة
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يػا مػغ أفػػاه كتمقشِ  ،المغػة تعمػعحمػا إلى البػادؼ بغية الحيغ ارت الثقات الستقجميغ
 .كتجكةشيا ،األعخاب

 الدرادات الدابقة:

بحثًػػػا بعشػػػػاف:    عمػػػى بحػػػث تشػػػاكؿ ىػػػحه الفكػػػخة،  يػػػخ أف ثسػػػةلػػػع أقػػػ
ذ الػػػجكتػر: "حكايػػػات الكدػػػائي كأثخىػػػا فػػػي الػػػجرس الشحػػػػؼ كالرػػػخفي" لؤلسػػػتا

 حسادة دمحم حديغ أحسج.

أنيسا ال يتقاشعاف؛ ألف  - بعج االشالع عمى ىحا البحث - كقج ثبت
الجانػػب  بحػػث الػػجكتػر حسػػادة اقترػػخ عمػػى دراسػػة أثػػخ حكايػػات الكدػػائي فػػي

(1)الشحػػػؼ كالرػػخفي، كلػػع يػػجرس العالقػػات الجالليػػة.
فزػػاًل عػػغ أف مػػا تشاكلػػو  
 الجكتػر حسادة مغ مادة عمسية لع يكغ مغ مادة بحثي.

                                                 

نذخ ىحا البحث في حػليػة كميػة المغػة العخبيػة بشػيغ بجخجػا، فػي العػجد الخػامذ عذػخ   ٔ)
قدسو الجكتػر حسادة إلى كقج  الجدء الخامذ، –ـ ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔمغ العاـ الجامعي 

 فرميغ:
 تسل عمى السباحث اآلتية:الشحػ. كةذ في الكدائي الفرل األكؿ: حكايات

 السبحث األكؿ: حكايات الكدائي في بابي السعخب كالسبشي كالشكخة كالسعخفة.
 السبحث الثاني: حكاياتو في بابي السبتجأ كالخبخ، كالشػاسخ.
 السبحث الثالث: حكاياتو في بابي نائب الفاعل، كاالستثشاء.

 السبحث الخابع: حكاياتو في باب الحاؿ كالتسييد.
 بحث الخامذ: حكاياتو في بابي حخكؼ الجخ كاإلضافة.الس

 السبحث الدادس: حكاياتو فيسا يعسل عسل الفعل.
 السبحث الدابع: حكاياتو في بابي التعجب، كنعع كبئذ.

 السبحث الثامغ: حكاياتو في بابي الشعت كالشجاء.
== 
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ىػػحه الحكايػػات كأنػػو لػػع  ثبُت مػػغ أسػػبكية الكدػػائي إلػػىتىػػحا، كقػػج اسػػ 
 :سبيميغ مغ ،يحكيا أحج قبمو

ع يحكيا أحج حه الحكاية لأف يشز أحج المغػةيغ صخاحة عمى أف ى -ىاألول
 الكدائي. قبل

أسبقيتو  ، فقج تأكجْت إلييا إذا لع يقصع أحج بأف الكدائي قج سبقيع -ةالثي ي
قبمو، كذلظ عغ بالبحث كالتشقيب عغ ىحه الحكاية كالتثبت مغ عجـ حكايتيا 

كشخحيا مغ قخةب  األلفاظ الكتب السعشية بسعاني شخةق البحث في كثيخ مغ
كشخكح  ،سائل المغػةة، كالسعجسات بشػعييا، ككتب التفاسيخ، كالخ أك بعيج

، ، ككتب الشحػ كالترخةفالدشة، كالجكاكةغ السذخكحة، ككتب األدب كالبال ة
 ... ، ككتب عمـػ القخ فككتب الفقو كأصػلو

 خطة البحث:

كتسييج، كخسدة اقتزت شبيعة البحث أف تتكػف خصتو مغ: مقجمة، 
 فيارس فشية.مباحث، ثع خاتسة، تعقبيا 

                                                                                                                         
== 

 السبحث التاسع: حكاياتو في باب ما يشرخؼ.
 ب إعخاب الفعل.السبحث العاشخ: حكاياتو في با

 السبحث الحادؼ عذخ: حكاياتو في باب العجد.
 الفرل الثاني: حكايات الكدائي في الرخؼ، كةذسل:

 السبحث األكؿ: حكاياتو في باب كيفية تثشية السقرػر كالسسجكد.
 السبحث الثاني: حكاياتو في باب الترغيخ.

 السبحث الثالث: حكاياتو في بابي الترخةف كىسدة الػصل.
 حث الخابع: حكاياتو في باب اإلبجاؿ كاإلعالؿ.السب

 السبحث الخامذ: حكاياتو في باب اإلد اـ كالفظ.
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سات الدابقة، كأسباب ابيشت فييا أىسية ىحا السػضػع، كالجر  المقذمة:
 اختياره، كخصة البحث، كالسشيج الحؼ سمكتو فيو.

 : كفيو التمهيذ:

 لكدائي.اتخجسة  -أوًل 

 الحكايات المغػةة. -ثي يًي

 .مشيج السجرسة الكػفية في الخكاية عغ العخب -الثيلث

 ؼ.الستخاد -المبحث األول

 السذتخؾ السعشػؼ، كفيو مصمباف: -المبحث الثي  

 السذتخؾ المفطي. -األكؿ

 الستزاد. -الثاني

 الجالالت السجازةة. -المبحث الثيلث

 الجالالت الرخفية. -المبحث الرابع

 التأصيل االشتقاقي -المبحث الخيمس

ات السعجس في حكاياتالأثخ ما انفخد بو الكدائي مغ  -السبحث الدادس
 كةشقدع إلى مصمبيغ: .اسيخكالتف

 االحتجاج بيا. -السصمب األكؿ

 .ليا  االستذياد -السصمب الثاني
 الخيتمة

 فهرس المصيدر والمراجع.
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 فهرس المىضىعيت. 

 منهج البحث:

 أما السشيج الحؼ سمكتو في ىحا البحث فيػ السشيج الػصفي
  في الخصػات اآلتية:، متسثاًل التحميمي

عالقات داللية ججيجة لع يحكيا  طيخدائي التي تُ جسعت حكايات الك -أوًل 
 أحج قبمو.

 السخاد دراستيا كتحميميا. صجرت كل مدألة بالكمسة -ثي يًي

 ذكخت تحتيا الشز السذتسل عمى حكاية الكدائي. -ثيلثًي
 حكايات،ما انفخد بو الكدائي مغ بسعالجة  -تحت )الجراسة -قست  -رابعًي

  .السعشى السعخكؼ ليحه المفطة السحكية بيشيا كبيغ كبياف كجو العالقة
 فيو ما ييجؼ إليو، كنػعَ  مػجد، بيشتُ  كشأت لكل مبحث بسجخل -خامًدا

 السادة التي يعالجيا داللي ا.
 .، كرددت كل قػؿ إلى قائمو قجر الصاقةكثقت ما نقمتو مغ مطانو - سيدًسي
، أما أشباىو؛ لئال يمتبذ بأماـ كل عمع مغسػر تارةخ كفاتو تكضع -سيبعًي

 العمع السذيػر فيػ في َ شاء عغ ذلظ.
وهللَا أسأؿ أف يجعل التػفيق رفيقي حيث سخُت، كالقبػَؿ ُحم تي أيشسا 

 كشت، فيػ ذك الفزل كالسشة.
 .وصلى هللا على سيذ ي دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 الباحث
 هاشم عبد الرحيم حسن عبد الجهاد

 أصػؿ المغة مجرس
 لعخبية بأسيػطكمية المغة افي 
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 دــــــمتهً

 تزمجُ الكضائٌ: -أوًلا

 ادمه ولقبه:

. سجؼ مػالىعغ بغ فيخكز األسَ يْ عمي بغ حسدة بغ عبج هللا بغ بَ ىػ 
كلقب بالكدائي؛ كىػ مغ أىل الكػفة.   ٔ).الكدائيكلكبو أبػ الحدغ  ككشيتو

حبيب الدةات َكُىَػ  دخل اْلُكػَفة كأتى َحْسَدة بغ أِلَن وأك   ٕ).ألنو أحـخ في كداء
ا سً مَ َفَبقَي عَ  ،َصاحب الكداء :َفقيل َلوُ  ؟أغ يْقخَ مَ  :َفَقاَؿ َحْسَدة ،ممت  بكداء

  ٗ)كاستػشغ بغجاد.  ٖ) .َعَمْيوِ 
 رلمه ومكانته:

، كأحج إماًما في الشحػ كالمغة كالقخ ف - رحسو هللا –الكدائي  كاف
فقاؿ لو: مغ أيغ  ،الخميلَ  ذكجال خخج إلى البْرخة،قج ك   ٘)القخاء الدبعة.

أخحت؟ قاؿ: بَبَػادؼ الحجاز، كنْجج، كِتياَمة. فخخج الكدائّي إلى أرض 
الحجاز، ك اب مجًة، ثّع قجـ كقج أنفج خسَذ عذخَة َقّشيشة ِحْبخ في الكتابة عغ 

بغ  كجمذ يػنذ ،العخب سػػ ما حفع في قمبو، كرجع كالخميل قج مات
                                                 

، ككفيػػػات األنيػػػاف، البػػػغ  ٖ٘٘/ٔ   ايػػػة الشيايػػػة فػػػي شبقػػػات القػػػخاء، البػػػغ الجػػػدرؼ ٔ)
 .ٜٕ٘/ٖخمكاف 

 . ٕٙٔ/ٕ، كبغية الػعاة، لمديػشي ٖٔٔ/ٜ  يشطخ: سيخ أعالـ الشبالء، لمحىبي ٕ)
 ، بترخؼ.ٛٗ/ٕٔػافي بالػفيات، البغ أيبظ الرفجؼ   الٖ)
 .ٕٛٔ/ٓٔ  يشطخ: البجاية كالشياية، البغ كثيخ ٗ)
، بترػخؼ، ٜ٘/ٖ  التارةخ السعتبخ في أنباء مغ  بخ، لسجيػخ الػجيغ السقجسػي الحشبمػي ٘)

 . ٖٓٙ/ٔ، كمعجع السفدخةغ، لمذيخ خالج حدغ ٕٙٔ/ٕكةشطخ:  بغية الػعاة 
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غ الكدائّي كبيغ يػنذ مدائل أقّخ لو فييا بعجه، فسّخت بي ىػ ٕٛٔحبيب )ت
  ٔ).يػنذ

قاؿ عشو يحيى بغ كمغ ثع قخضو كثيخ مغ جمة العمساء كامتجحػه، ف
  ٕ)"الكدائي مغ ليجة أصجؽ ىاتيغ بعيشى   رأيت ما" :ىػ ٖٖٕ)ت معيغ

 ،ا، ضابصً دائي أعمع الشاس: كاف الكىػ ٖٕٔ)ت كقاؿ ابغ األعخابي"
 . ٖ)"اصجكقً  ،ا، قارئً بالعخبية ،اعالسً 

في  اجتسعْت " :فقاؿ ىػ ،ٕٖٛ)ت نبارؼ أبػ بكخ األكأثشى عميو 
ككاف أكحج  ،كأكحجىع في الغخةب ،كاف أعمع الشاس بالشحػ :الكدائي أمػر

 ،فكانػا يكثخكف عميو حتى ال يزبط األخح عمييع ،الشاس في القخ ف
 كىع ،كةتمػ القخ ف مغ أكلو إلى  خخه ،كةجمذ عمى كخسي ،فيجسعيع
  ٗ)"كةزبصػف عشو حتى السقاشع كالسبادؼ ،يدسعػف 

 –كقج شيج لو الشاس   ٘)"ككاف الخشيج يعطع الكدائي لتأديبو إياه"
بالفقو كعمػـ القخ ف كالبال ة كالحجيث، يجؿ عمى  –إلى المغة كالشحػ  إضافة

 دخل عمى الدمصاف مخة، فقاؿ لو: ىػ ٕٓ٘)ت ىحا أف أبا حاتع الدجدتاني
 ،أعمسشا بعمع األصسعي ىػ ٜٕٗ) الدةادؼ :قمت ؟البرخةمغ عمساؤكع ب

                                                 

، كتيػػػػػػحيب ٕٜٚ/ٗالـ َكَكفيػػػػػػات السذػػػػػػاىيخ َكاألعػػػػػػالـ، لمػػػػػػحىبي   يشطػػػػػػخ: تػػػػػػارةخ اإلسػػػػػػٔ)
 . ٖٖٔ/ٚالتيحيب، البغ حجخ العدقالني 

 . ٖٚ  معخفة القخاء الكبار عمى الصبقات كاألعرار، لمحىبي صٕ)
 . ٖٙٔ/ٕ  بغية الػعاة ٖ)
 . ٖٛ٘/ٔ   اية الشياية في شبقات القخاء ٗ)
 .ٙٓٗ/ٔٔ  تارةخ بغجاد، لمخصيب البغجادؼ ٘)
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 ،أفقيشا ىػ ٕ٘ٗ)ت ؼأكىالؿ الخ  ،أعمسشا بالشحػ ىػ ٕٚٗ)ت كالسازني
أندب إلى عمع  -رحسظ هللا-نا أك  ،مغ أعمسشا بالحجيث ىػ ٖٕٙ) كالذاذكػني

إذا كاف  :فقاؿ لكاتبو :قاؿ .مغ أكتبشا لمذخكط ىػ ٕٗٓ) بغ الكمبياك  ،القخ ف
.لإاجسعيع  ج ف ىأنحا  :قاؿ أبػ عثساف ؟أيكع السازني :فقاؿ ،فجسعشا :قاؿ ى 
فقاؿ  ؟ىل يجدغ في كفارة الطيار عتق عبج أعػر :قاؿ -يخحسظ هللا-

يا  :فقاؿ .نا صاحب عخبيةأ -رحسظ هللا-لدت صاحب فقو  :السازني
 :قاؿ ؟ة خالعيا عمى الثمث مغ صجاقياأ بيغ رجل كامخ  كيف يكتب ؟زةادؼ
بغ اسشج أكع  ،يا ىالؿ :قاؿ .ؼأىحا مغ عمع ىالؿ الخ  ،ىحا مغ عمسيليذ 
ىحا مغ عمع  ،ليذ ىحا مغ عمسي :قاؿ ؟عغ الحدغ ىػ ٕٛ)ت عػف 

ليذ ىحا  :قاؿ  ٔ)؟مْهُوزُدٍُ صُىوِنَثََْ أمغ قخ ، يا شاذكػني :قاؿ .يالذاذكػن
ا إلى كيف تكتب كتابً  ،يا أبا حاتع :قاؿ .ىحا مغ عمع أبي حاتع ،مغ عمسي

أميخ السالمشيغ تر  فيو خراصة أىل البرخة كما أصابيع في الثسخة 
 ة،صاحب بال ة ككتاب -رحسظ هللا-لدت  :قاؿ ؟كتدألو ليع الشطخ كالشطخة

ما أقبح الخجل يتعاشى العمع خسديغ سشة ال يعخؼ  :فقاؿ .نا صاحب قخ فأ
كلكغ عالسشا  ،خ  سُ فيو كلع يَ  لِّ جَ حتى إذا سئل عغ  يخه لع يُ  ،اا كاحجً إال فش  

  ٕ)."بالكػفة الكدائي لػ سئل عغ كل ىحا ألجاب

                                                 

رضػػي هللا عشيسػػا. يشطػػخ: السحتدػػب فػػي تبيػػيغ كجػػػه –  ىػػحه قػػخاءة شػػاذة البػػغ نبػػاس ٔ)
، ألبػػػي حيػػػاف كالبحػػػخ السحػػػيط، ٖٛٔ/ٔشػػػػاذ القػػػخاءات كاإليزػػػاح عشيػػػا، البػػػغ جشػػػي 

 . ٕٕٔ/ٙاألنجلدي 
 . ٘سػرة ىػد: مغ اآلية  َيْثَشػَف ُصُجكَرُىعْ في الستػاتخ: قخغ ك      
 . ٙٓٗ/ٔٔبغجادؼ   تارةخ بغجاد، لمخصيب الٕ)
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قػؿ الحىبي  كقػة إدراكو ة فيسوكسععمسو ما قيل في  دارة  كذركة
  ٔ)"شيخ القخاءة كالعخبية"الكدائي اإلماـ، في تخجستو: 

 . ٕ): "مدتكيع الحجيث"الشقل، فقج كثقو ابغ حباف، فقاؿ أما أمانتو في
 ذيوخه:

الكدائي كثيًخا مغ ِجمة العمساء مغ أئسة القخاءات كالشحػ التقى 
كالخميل بغ ، ىػ ٙ٘ٔ)ت  حسدة الدةات كالمغة، كعشيع أخح العمػـ، مشيع:

كأبي بكخ بغ  ،ىػ ٜٗٔ)ت عسركاأل ،ىػ ٜٗٔ)ت نيدى بغ عسخ، ك أحسج
سفياف ك  ،ىػ ٛٗٔ)ت كجعفخ الرادؽ ،بغ أرقعكسميساف  ،ىػ ٖٜٔ) نياش

  ٖ).ػ ىٜٛٔ)ت بغ عييشة

  ٗ)، كةػنذ بغ حبيبىػ ٚٛٔ)ت معاذ اليخاءككاف مسغ أخح عشيع  
  ٘).ىػ ٜٛٔ)ت ودمحم بغ الحدغ ،ىػ ٛٚٔ)ت السفزل بغ دمحم الزبيك 

                                                 

 . ٖٔٔ/ٜ  سيخ أعالـ الشبالء ٔ)
 . ٛ٘ٗ/ٛ  الثقات، البغ حباف، ٕ)
، كبغيػػػة الػعػػػاة،  ٕٙٚ،  ٕ٘ٚ/ٚ  يشطػػػخ: تيػػػحيب التيػػػحيب، البػػػغ حجػػػخ العدػػػقالني ٖ)

 . ٖٙٔ/ٕلمديػشي 
 . ٖٓٗ/ٔٔ  يشطخ: تارةخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ ٗ)
 .ٕٖ  يشطخ: تخاجع القخاء ٘)



 

 

0222 

 تالميذه:
ببغجاد  كثيخ ق  مْ قخأ عميو خَ ف ،كثخ اآلخحكف عغ أبي الحدغ الكدائي

ال  كثختيع مغ -رحسو هللا–حتى كاف   ٕ)،دك يخىسا مغ البال  ٔ)ةق  كبالخِّ 
كانػا يكثخكف عميو حتى ال يزبط عمييع، يعخفيع، قاؿ أبػ بكخ األنبارؼ: "

حتى  ،فكاف يجسعيع، كةجمذ عمى كخسي، كةتمػ كىع يزبصػف عشو
  ٖ)"الػقػؼ

أبػ عسخ الجكرؼ، كأبػ الحارث الميث، كنريخ بغ ككاف مسغ تمقغ مشو 
أبي سخةج، كأحسج بغ بغ  صبياني، كأحسجازؼ، كقتيبة بغ ميخاف األيػس  الخ 

كأخح   ٗ).جبيخ االنصاكي، كأبػ حسجكف الصيب، كنيدى بغ سميساف الذيدرؼ 
  ٘) .ـالقاسع بغ سال كأبػ عبيج ،عشو أبػ زكخةاء يحيى بغ زةاد الفخاء

 وفاته:
، خخج الكدائي  معو، فمس ا صار إلى  ٙ)ا خخج الخشيج إلى ُشػسس  لَ "
أتى إليو ىاركف الخشيج ماشًيا متفدًِّعا، كخخج ِمغ م ة مشكخة، فاعتّل عِ   ٚ)الخ ؼّ 

                                                 

مسػػا يمػػي الجدةػػخة، كىػػي عمػػى شػػارعة الفػػخات فػػي الذػػساؿ مشػػو. يشطػػخ: الػػخكض    مجيشػػة بػػالعخاؽٔ)
 . ٕٓٚالسعصار، لسحسج بغ عبج السشعع الِحسيخؼ ص 

 . ٗٛ/ٚ، كمعجع الساللفيغ  ٖٓٗ/ٔٔ  يشطخ: تارةخ بغجاد ٕ)
 . ٕٖٔ/ٜ  سيخ أعالـ الشبالء لمحىبي ٖ)
   الدابق: السػضع نفدو .ٗ)
 . ٜ٘دباء، ألبي البخكات األنبارؼ ص  ندىة األلباء في شبقات األ٘)
  ُشػػػس: مجيشػػة بخخاسػػاف بقػػخب نيدػػابػر مذػػيػرة، ذات قػػخػ كميػػاه كأشػػجار، كالسجيشػػة تذػػتسل ٙ)

عمى محمتيغ، يقاؿ إلحجاىسا: شابخاف، كاألخخػ: نػقاف.  ثػار الػبالد كأخبػار الدبػاد، لمقدكةشػي، 
 . ٔٔٗص

: مجيشػػة عطيسػػة بػػالقخب مػػغ خخاسػػاف، ٚ) تدػػسى السيجيػػة؛ ألف السيػػجؼ نػػدؿ بيػػا فػػي خالفػػة   الػػخ ؼ 
 .ٜٛ/ٔألحسج بغ إسحاؽ اليعقػبي  ،السشرػر، كبيا كلج الخشيج. يشطخ: البمجاف
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ِعْشجه كىػ ُمْغَتّع، فقاؿ ألصحابو: ما أضغ  الكدائي  إال  ميًتا. كجعل َيْدَتْخِجع. 
كنو ك  فقالػا: يا أميخ  ،ةصيِّبػف نفَدو، كجعل يطيخ حدًنافجعل القػـ يعد 

ثشي أنو لقي أعخابي ا السالمشيغ، ما الحؼ قزيت عميو بيحا لو! فقاؿ: ألن و حج
عالًسا  دةًخا بسػضع يقاؿ لو: "ذك الش ْخَمتيغ". فقاؿ الكدائي: فكشت أ ُجك عميو 
كأُركح، أْمتاح ما عشجه، فغجكُت عميو ُ جكًة مغ الغجكات، كىػ ثقيل، فخأيت بو 

 عم ة مشكخة، فألقى نفدو، كجعل َيْشَتِفُس كةقػؿ:

 َخػ ... لػاله َماَلَظ ذك الش َخْيل بجارِ َقَجر  أحم ظ ذا الش َخْيل كقج تَ 

  ٔ)إال  كجاركُع بحؼ بَقِخ الِحَسى ... َأْيَياَت ذك بقٍخ مغ الُسددار

: فغجكُت إليو صباًحا، فإذا ىػ لسآبو، كدخمُت عمى  قاؿ الكدائي 
فسات الكدائي بالّخّؼ، ككاف كسا  الكدائيِّ كىػ ُيشذج البيتيغ، فغس شي ذلظ.

فشا في كُتػفِّي ىػ ودمحم بغ الحدغ الفكيو صاحب أبي يػس ، كدُ  ضغ الخشيج.
 ؼِّ ش ا الفقو كالمغة في الخ  فَ يػـ كاحج، سشة تدع كثسانيغ كمئة، فقاؿ الخشيج: دَ 

 . ٕ)"في يػـ كاحج

                                                 

َمسي في: معجع ما استعجع لمبكػخؼ ٔ) ، كبػال ٖ٘ٙ/ٕ  البيتاف مغ الكامل، كىسا لسالرج الد 
اف العػػػخب "ف خ ؿ"، كلدػػػ ٜٙٔ/٘ندػػػبة فػػػي: السحكػػػع كالسحػػػيط األعطػػػع، البػػػغ سػػػيجه 

 "ؽ د ر". ٗٚ/٘
َأْيَيػػات: لغػػة فػػي ىييػػات. كالسػػددار: اسػػع فاعػػل مػػغ ازدار ، افتعػػل مػػغ الدةػػارة. يشطػػخ     

 "ز ك ر".  ٗٚٙ/ٕ"ىػ ؼ ىػ"، كالرحاح  ٕٙ٘/ٕعمى التختيب : التيحيب 
  مجيشػػػػة مػػػػغ نيدػػػػابػر...كىي مجيشػػػػة كبيػػػػخة، حدػػػػشة السبػػػػاني، كثيػػػػخة األسػػػػػاؽ، شػػػػاممة ٕ)

األمكشػػة، رائقػػة الجيػػات، كليػػا مػػجف بيػػا مشػػابخ. الػػخكض السعصػػار فػػي  األرزاؽ، عػػامخة
 . ٜٖٛخبخ األقصار، لسحسج بغ عبج السشعع الِحسيخؼ، ص
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 آثاره العلمية:

معاني "فأل  كتاب  فشػف المغة، أل  اإلماـ الكدائي في شتى
كتاب "ك "،ككتاب الشػادر الكبيخ" "،اب العجدكت"ك "،ككتاب القخاءات" "،القخ ف

كتاب العجد "ا في الشحػ كككتابً  "،كتاب الشػادر األصغخ"ك "،الشػادر األكسط
كتاب "ك "،كتاب مقصػع القخ ف كمػصػلو"ك "،كتاب اليجاء"ك "،كاختالفيع فيو
  ٔ).ككتاب أشعاره "،كتاب الياءات"ك "،الحخكؼك السرادر 

                                                 

 . ٕٖ  يشطخ: تخاجع القخاء صٔ)
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ًّا  ىيُاحلكايات اللغ -ثاى

 ،ِإذا فعمَت مثَل فعِمو َسَػاءً  ،ا كحاَكْيُتوحَكْيُت فاَلنً : "أىل المغةيقػؿ 
 ،َحَكْيُت عشو الكالـ ِحكاَيةً كةقاؿ: "  ٔ)"اَل تجاكُزه َكقمت مثَل قػِلو َسَػاءً 

ا فعمَت مثل فعمو كَحَكْيُت ِفْعَمُو كحاَكْيُتُو، إذ ،لغة  َحكاىا أبػ عبيجة :كَحَكْػت
يقاؿ: فالف َيْحكي الذسَذ ُحْدشًا كُةحاكييا،  ،كاة: السذابيةاكىيئتو. كالسح

 . ٕ)"بسعشىً 
: ِإذا أتى بو عمى الرفة التي أتى حكى الذيَء عغ  يخه حكايةً ك"
 :ة في العخبيةالحكاي خ زةادة فيو كال نقراف مشو. كمشوو مغ  يه قبمَ بيا  يخُ 

انْحَمْدُ نِهّهِ  قخأت كسا تقػؿ: ،ؾكىػ أف تأتي بالقػؿ َعمى ما تدسعو مغ  يخ 

 . ككسا يقػؿ رجل: رأيت زةجًا."قخأت"عسل ، بالخفع، كال تُ  ٖ) زَبِّ انْعانَمِنيَ
بالخفس،  ؟مخرت بدةٍج. فتقػؿ: َمْغ زةجٍ  أك تقػؿ: ،بالشرب ؟فتقػؿ: َمْغ زةجاً 

 :ككسا قاؿ ذك الخمة 
 (4)٘ بالالعٔجٔتَاٌِ :حَذَِٗصَلٔ ... فقمتُثّاِٗغَ عَُٕجٔتٍَِ: الٍاغُ َٖمسعتُ

ألنو سسع قػمًا يقػلػف: الشاُس يشتجعػف  يثًا، فحكى قػليع. كحكى سيبػةو 
  ٘)"أف بعس العخب قاؿ: دعشا مغ تسختاف، حكاية لقػؿ  خخ

                                                 

 "ح ؾ ػ". ٘ٛ/٘  تيحيب المغة، لؤلزىخؼ ٔ)
 "ح ؾ ػ". ٖٕٚٔ/ٙ  الرحاح ٕ)
 . ٕ  سػرة الفاتحة: اآلية ٖ)
، ٖ٘٘ٔ/ٖىػػػ لػػحؼ الخمػػة فػػي: ديػانػػو، شػػخح أبػػي نرػػخ البػػاىمي   البيػػت مػػغ الػػػافخ، ك ٗ)

، لشذػػػػػػاف الحسيػػػػػخؼ  ٖٗٔ/ٖكالسحكػػػػػع كالسحػػػػػيط األعطػػػػػع  "ح ص د"، كشػػػػػسذ العمػػػػػـػ
 "ح ؾ ػ". ٖٙ٘ٔ/ٖ
 "حكى" . ٖٙ٘ٔ/ٖ  يشطخ: شسذ العمـػ ٘)
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مغ ىشا يفيع أف الحكاية المغػةة ىي نقل كالـ العخب كسا نصقػه،  
في  ، مغ  يخ أف يتجخل الحاكيكعمى الرفة كالدست الحؼ بو تكمسػه

 .أك إضافة أك ححؼ مغ تبجيل غييخبت السحكيِّ 
 مغثخكة أكبخ  افيابيغ دف تزع اذا كانت السعجسات ىي الكتب التيك 

مقخكنة بذخحيا كتفديخ معانييا كاشتقاقيا كشخةقة نقصيا،  المغة مفخدات
ا إما عمى حخكؼ اليجاء ا خاص  كشػاىج تبيغ مػاضع استعساليا مختبة تختيبً 

فإنيا تدتسج مادتيا مغ كالـ العخب الحؼ نقمو أسالؼ  -  ٔ)أك السػضػع
 .المغػةيغ األثبات
كشخائقو، فتارة تكػف بمفع الخكاية  عغ العخب أساليب الشقل كقج تشػعت

عشيع، كتارة تكػف بمفع القػؿ، كشػًرا تخد بمفع الدساع، كشػًرا تخد بمفع 
 الحكاية.
حيث  عمى سبيل الحكاية،السشقػلة اتكأت السعجسات عمى األلفاظ كقج ىحا، 

، مشيع الخميل بغ ؿُ اأُلكَ  ألفاظ كثيخة حكاىا أئسة المغة معاشفياانتثخ بيغ 
، ودمحم بغ زةاد ىػ ٕٕٓ)ت  كأبػ الحدغ المحياني كالفخاء، أحسج الفخاىيجؼ،

 . ػىٖٕٔ)ت  األعخابي
الحكايات  تعتسج عمى الدساع أضحت -في األصل–كلسا كانت المغة 
؛ إذ إنيا ضخب مغ ضخكب الدساع، ذلظ ألف كبخػ  سيةالمغػةة ذات أى

فق ما تكمسػا بو تعشي نقل الكالـ عغ العخب عمى كَ  -سمفتُ كسا أ–الحكاية 
 .الحاكي مغ دكف تجخل

                                                 

، كالسعػاجع المغػةػة بػجاءتيا  ٖٚ  يشطخ: مقجمة الرحاح، أ/أحسج عبػجالغفػر عصػا، صٔ)
 . ٜد.إميل بجيع يعقػب ص كتصػرىا،
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مغ الستقجميغ الحيغ شيجكا  ياحاكي إذا كاف الحكاية المغػةة أىسية كتدداد
لحيغ عشيع عرخ االحتجاج، كسشحت لو الفخصة لسذافية األعخاب الخمز ا

فيحا الشػع مغ الحكايات يتدع بالقػة كالرحة عسا يحكيو  .أخحت المغة
 الستأخخكف عغ شيػخيع.

نجج  بػادؼ عمى رأس ىالالء األفحاذ أبػ الحدغ الكدائي الحؼ رحل إلىك 
كِفَصَخىع  ى كجيو شصخىع يمتسذ لغتيع السدتكيسةكل  ك  ،مة كالحجازكتيا

 .الدميسة
كاإلخبار  ة كاألمانة كالتحخؼ في الشقل عغ العخبكقج اتدع الكدائي بالثق

دخمت عمى الكدائي يػمًا، ككاف ، حتى قاؿ عشو الفخاء: "كسا سسع بسا نقل
 يبكي، فقمت لو: ما يبكيظ؟ فقاؿ: ىحا السمظ يحيى بغ خالج، يػجو إلى  

عيب،  فيدألشي عغ شيء، فإف أبصأت في الجػاب لحقشي مشو ،ليحزخني
قاؿ: فقمت: يا أبا الحدغ، مغ يعتخض عميظ؟  .مغ الدللكاف بادرت لع  مغ 

قصعو هللا إذف إذا قمت ما ال  :قل ما شئت، فأنت الكدائي، فأخح لدانو، كقاؿ
 . ٕ): "مدتكيع الحجيث"ابغ حباف بقػلوككسسو   ٔ)"أعمع

كاف أثبت البخاىيغ عمى تػثيقو أنو راكؼ أحج القخاءات الدبع الستػاتخة، 
إلماـ الحؼ ا أبػ الحدغ الكدائيتعجيمو كتػثيقو قػليع عشو: "  اية الشياية فيك 

  ٖ)"قخاء بالكػفة بعج حسدة الدةاتانتيت إليو رئاسة اإل

الحيغ  كشعغ السغخضيغ متفت إلى قجح القادحيغليحا كمو ال يُ 
 . كحخاسيا يتتبعػف مثالب أئسة المغة

                                                 

 . ٖٙ  ندىة األلباء في شبقة األدباء، ألبي البخكات األنبارؼ ص ٔ)
 .ٛ٘ٗ/ٛ  الثقات، البغ حباف، ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔ   اية الشياية في شبقات القخاء ٖ)
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 ميهج املدرصُ الكىفًُ يف الزوايُ عً العزب -ثالّجا

ػف عغ العخب عسا سمكو البرخة م  مشيج الكػفييغ في الخكايةيخت
كلعل أىع ما يسيد السجرسة الكػفية مغ السجرسة البرخةة اتداعيا "في ذلظ، 

يع، بيشسا يع كحزخةِّفي ركاية األشعار كنبارات المغة عغ جسيع العخب بجكةِّ 
 يعا جعل أئستيع ال يثبتػف في كتبكانت السجرسة البرخةة تتذجد تذجدً 

سسعػه مغ العخب الفرحاء الحيغ سمست فراحتيع مغ إال ما  الشحػةة
  ٔ)"مةشػائب التحزخ ك فاتو، كىع سكاف بػادؼ نجج كالحجاز كتيا

كال يعشي ىحا أف الكػفييغ لع يكػنػا يخحمػف إلى ىحه الكبائل 
الفريحة، بل كانػا يكثخكف مغ االرتحاؿ إلييا، فقج سم  بياف بأف الكدائي 

، كسميقتيع السدتكيسة القػةسةنجج كتيامة كالحجاز يمتسذ فصختيع  خخج إلى
ا في الكتابة عغ العخب ، خً بْ كقج أنفج خسذ عذخة قشيشة حِ  ،رجع: إنو حتى قيل

كانسا السخاد أف الكػفييغ كعمى رأسيع الكدائي كانػا ال   ٕ).سػػ ما حفع
العخب في يكتفػف باألخح عغ فرحاء العخب بل كانػا يخككف عسغ سكغ مغ 

مغ البرخةيغ لع يأخحكا عشيع كال عغ قبائميع القاششة  حػاضخ العخاؽ، ككثيخ
ككانػا يأخحكف عغ عخب األرةاؼ   ٖ)في مػاششيا األصمية كتغمب ك يخىا.

الحيغ كثقػا بيع، كأعخاب سػاد الكػفة مغ تسيع كأسج، كأعخاب بغجاد مغ 
شػىا، كاتيسػا الكدائي بأنو أعخاب الحْصسية، الحيغ  م ط البرخةػف لغتيع كلح

أفدج الشحػ، أك بأنو أفدج ما كاف أخحه بالبرخة، إذ كثق بيع كأخح عشيع، 

                                                 

 .ٜ٘ٔ  السجرسة الشحػةة، د:شػقي ضيف صٔ)
 . ٖٙٔ/ٕ  يشطخ: بغية الػعاة ٕ)
 . ٓٙٔ،  ٜ٘ٔقي ضيف ص   يشطخ: السجرسة الشحػةة، د:شػ ٖ)
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ا في السدألة بػةو، في السشاضخة التي جخت بيشيسكاحتج بمغتيع عمى سي
  ٔ) السعخكفة.

ككاف  ،ا عمى المغةقج كاف البرخةػف أكثخ َحِخة ًة كأقػػ سمصانً ك 
 فمكل مشيسا ما يتسيد بو.  ٕ).لسا كرد عغ العخب االكػفيػف أشج احتخامً 

كلعل الدبب في ححر البرخةيغ كتػسع الكػفييغ في الخكاية عغ 
لتتفق مع أصػليع كقػاعجىع السخسػمة،  ؛العخب أف البرخةيغ يزعػف األمثمة

  ٖ)لتمتقي مع السدسػعات. ؛ركف أصػليعبيشسا نجج الكػفييغ يحػِّ 

كتصخح ما ال يتفق مع قػاعجىا  ،سػعاتفالسجرسة البرخةة تشقج السد
جسيع السدسػعات التي تكػف  السػضػعة، بيشسا تتقبل السجرسة الكػفية

  ٗ)مجسػعة ال بأس بيا مغ السػاد.

ىا أنيع ػْ يعشي قبػؿ الكػفييغ ليجات كلغات كاف البرخةػف قج أبَ كال 
راستيع، لع يكػنػا يتذجدكف في قبػؿ المغات التي كانػا يعتسجكف عمييا في د

. كال يعشي ىحا أنيع كانػا يتخخرػف ج استيجشػا ليجات، كاستبذعػا أخخػ فق
كل التخخز في قبػؿ المغات، كلكشيع كثقػا بأكلئظ، كرأكا لغاتيع تسثل 

                                                 

 . ٕٖٖ،  ٖٖٔ  يشطخ: السجرسة الكػفية ، د:ميجؼ السخدكمي صٔ)
، كاالجتيػاد فػي الشحػػ العخبػي ٖٔ٘  يشطخ: السجرسة الكػفية ، د:ميجؼ السخدكمي صٕ)

 . ٕٔ، ألميغ الخػلي ص
 ، بترخؼ . ٜ٘ٔ  السجرسة الشحػةة، د:شػقي ضيف، صٖ)
 بترخؼ. ٖٔ٘  السجرسة الكػفية صٗ)
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فريًحا مغ المغات ال يرح إ فالو، كخاصة بعجما رأكىا متسثمة في القخاءات 
  ٔ)الدبع.

مقجمتيع إماميع الكدائي كفي  –كخالصة القػؿ أف مشيج الكػفييغ 
يتجمى في أنيع يخكف أف الطػاىخ المغػةة تشقل، كال ُتَسْشصق كال ُتفدخ بعسل  –

عقمي، كىػ األساس الدميع لمسشيج المغػؼ الحؼ يخػ أف التتبع المغػؼ ال 
يخزع لمتأكةالت البعيجة كاإلمعاف السشصقي الحؼ جشحت إليو السجرسة 

 البرخةة السشاضخة. 

ساـ الكػفييغ بالسدسػع كعشايتيع بو أف الكدائي لس ا سئل كةذيج الىت
" كحا ُخِمقَ بقػلو  أجاب ،ذلظ عغ أحػاؿ "أّؼ" كعملِ    ٕ) .ْت : "أػ 

كىشا تبخز مالمح السجرسة الكػفية في الخكاية عغ العخب بأنيع كانػا 
 يتػسعػف مع انتقائيع الفريح كتػخييع الدميع مغ الكالـ.

كاف سبًبا في  -بزابصيا –كاكثارىع مشيا ية كلعل تػسعيع في الخكا
قبمو، باتت ىحه  لع يحكيا أحج عالقات لفطية كدالليةانفخاد الكدائي بحكاياتو 

ايات المغػةة بالجراسة في ضل ىحا البحث، ال سيسا كأف الحك قسشةً  العالقات
 ؛ لشقميا مغ دكف ترخؼ الحاكي بيا.ضخب مغ ضخكب الدساع

                                                 

 ، بترخؼ.ٖٔ٘  السجرسة الكػفية، د:ميجؼ السخدكمي صٔ)
، كالسجرسػػػة الكػفيػػػة  ٜٕ  يشطخ:أخبػػػار الشحػػػػةيغ البرػػػخةيغ ألبػػػي سػػػعيج الدػػػيخافي صٕ)

ٖ٘ٔ . 
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 دفاملبخح األول: الرتا

 تىطئُ:

كانفخد بيا فمع  ،جسعت في ىحا السبحث األلفاظ التي حكاىا الكدائي
معاٍف، ىحه السعاني مدشجة معشى أك ، ىحه األلفاظ دلت عمى يحكيا أحج قبمو

إلى ألفاظ أخخػ  يخ ما حكاه الكدائي، كلحا ُعج ت مغ الستخادؼ، كقج قست 
 بسعالجتيا عمى الشحػ اآلتي: 

 ًــأي – 1

 النص:

ؿ ابغ مالظ: "ككثيًخا ما يعجػ االستفياـ عغ أصمو، فيالتى بو في قا
–مقاـ اإلنكار كالجحج، فيجخػ مجخػ الشفي، مسا جاء مغ ذلظ باليسدة قػلو 

كبػ"أيغ" نحػ ما حكى الكدائي: أيغ   ٔ) أَهُمْ ََقْسِمُىنَ زَحْمَتَ زَبِّكَ :-تعالى
  ٕ) كشت ِلتشجػ مشي. أؼ: ما كشت لتشجػ مشي."

                                                 

 . ٕٖ  الدخخؼ: مغ اآلية ٔ)
، كةشطخ: تسييج القػاعج بذػخح تدػييل الفػائػج، ٓٔٔ/ٗ  شخح تدييل الفػائج، البغ مالظ ٕ)

 . ٕٚٗٗ/ٜلشاضخ الجير 
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 درادة:ال

"أيغ" إحجػ أدكات االستفياـ السذيػرة، كةدتفيع بيا عغ السكاف.  
كاستذيج ليحه الجاللة  -كسا أسمفتُ – كقج حكى الكدائي داللتيا عمى الشفي

  ٔ)بقػؿ العخب: أيغ كشت ِلتشجػ مشي. كالسعشى: ما كشت ِلتشجػ مشي.

. كةذفع فىكىشا تكػف "أيغ" مخادفة لػ"ما" الشافية، فكمتاىسا يفيج الش 
رحة ىحه الحكاية ككجاىتيا أنيع أدخمػا الالـ في جػابيا، كالتي تجخل عمى ل

  ٕ) وَمَا كَاوُىا نُُِؤْمِنُىا :-:-تعالى–"ما" الجالة عمى معشى الجحج، كقػؿ هللا 

وَمَا كُنَّا نِنَهْتَدٌَِ نَىْنَا أَنْ هَدَاوَا انهَّهُكقػلو: 
. كعمى ىحا السعشى جاء قػؿ  ٖ) 

 الذاعخ:

ْيِف ضاربُ    ٗ)فيحؼ سيػؼ  َيا ُصَجؼ  ْبغ مالٍظ ... كثيخ  َكَلِكغ َأْيَغ ِبالد 

أراد: ليذ بالديف ضارب. كلػ لع ُيِخْد "ليذ" لع تجد الكمسة؛ ألف الباء مغ 
  ٘)صمة "ضارب"، كال ُتقجـ صمة اسع قبمو.

                                                 

، ٕٚٗٗ/ٜ، كتسييػج القػاعػج بذػخح تدػييل الفػائػج ٛٗٔ/ٔ  يشطخ: معاني القػخ ف لمفػخاء ٔ)
 . ٗٔ/٘كخدانة األدب، لمبغجادؼ 

 . ٖٔ  سػرة يػنذ: مغ اآلية ٕ)
 . ٖٗ  سػرة األعخاؼ: مغ اآلية ٖ)
، ٕٗٓ/ٔ  البيت مغ الصػةل، كقج كرد بػال ندػبة فػي: السػحكخ كالسالنػث، البػغ األنبػارؼ ٗ)

، كالػػجر الفخةػػج كبيػػت القرػػيج، لسحسػػج ٖٕ٘ة السالئكػػة، ألبػػي العػػالء السعػػخؼ صكرسػػال
 .ٕٗٔ/ٛبغ أيجمخ السدتعرسي  

، كتسييػػػج القػاعػػػج بذػػػخح تدػػػييل الفػائػػػج، لشػػػاضخ ٛٗٔ/ٔ  يشطػػػخ: معػػػاني القػػػخ ف لمفػػػخاء ٘)
 . ٗٔ/٘، كخدانة األدب لمبغجادؼ ٕٚٗٗ/ٜالجير 
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مخادفة  "ما"  -عمى حكاية الكدائي–كليحا ساغ القػؿ بأف "أيغ" 
 الشافية .

 تعقيب:

  ٔ)إذا كاف "الستخادؼ في المغة: ىػ ما اتفق لفطو كاختم  معشاه" 
تخخج أحياًنا عغ أصل  -كمشيا "أيغ" –فمدائل أف يقػؿ: إف أدكات االستفياـ 

خخ، كالشفي، كالتعجب، كاإلنكار، أ فاإلى مع -شمب الفيع  –معشاىا 
األداة حدب الدياقات التي كالتقخةخ، كالتػبيخ...كتتػارد ىحه السعاني عمى 

 فيل "أيغ" ك"ما" متخادفتاف؟ - تكتشفيا

الجػاب: إف سياؽ الكالـ يرصفي مغ معاني أداة االستفياـ ما  
يتدق كَشِمَبَة الدياؽ، كارادة ىحه السعاني مالقتة؛ ألنيا ارتبصت بسا كردت فيو 

فإف  مغ سياؽ، أما ما حكاه الكدائي مغ قػؿ العخب: "ما كشت ِلتشجػ مشي"
"أيغ" فيو ال يشفظ عشيا معشى الجحج؛ لتمب ِديا بالالـ السػِجبة معشى الشفي، فال 

 تحتسل أف يخاد بيا شمب الفيع أك  يُخه.

كمغ ثع تسحس إشالؽ "أيغ" في ىحا السدسػع عمى الشفي، كتأكجت  
"أيغ" في ىحا السثاؿ مخادفًة "ما" في إفادة  ؛ كلحا أضحتمالزمتيا ىحه الجاللةَ 

 شفي.ال

كةقػؼ ىحا الحكاية أف الفخاء أسشجىا إلى الكدائي بمفع الدساع،  
تشجػ مشي! ألف كقاؿ الكدائي: سسعت العخب تقػؿ: َأْيَغ كشت لِ فقاؿ: "

                                                 

 . ٖٚٔبجيع يعقػب ص  فقو المغة العخبية كخرائريا، د.إميل ٔ)
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كالسحكي كالسدسػع في نقل الكالـ عمى   ٔ)"تشجػ مشيالسعشى: ما كشت لِ 
 صفتو كىيئتو دكف تجخل الدامع.

 َجَذاِمري – 2
 النص:

بجػػػػػحاميخه: إذا أخحتػػػػػو كمػػػػػو. حكػػػػػاه  ػ: "... كأخػػػػػحت الذػػػػػيءَ قػػػػػاؿ الجػػػػػػىخ 
  ٕ)"الكدائي

 الدرادة:

يخ" في امِ حَ حكى استعساؿ العخب "جَ  الكدائييتبيغ مغ ىحا الشز أف 
كلع  ،بَجحاميخه، فقج اقتصعو بأصمو أصل الذيء، كذلظ أف مغ أخح الذيء

  ٖ)فيو شيًئا. عْ جَ يَ 
كقيل:   ٗ)مػر مغ كل شيء أصمو"يخ: جسع ُجْحُمػر، كالُجحْ امِ حَ كالجَ "

ة، كما بقى فَ عَ الُجْحُمػر: إذا اقتصعت سعفة، فبقيت مشيا قصعة في أصل الد  
 ْنجيغ. كمشو قػؿ الذاعخ:مغ يج األقصع عشج رأس الد  

 (6).(5)عاضِفَ القٍاٚ إرا وا صاسْخ سَذِصَ ...قٗيُ بْ أُ ْٕســـــوُزِٔجُ اُِتَاٌٍََبَ

                                                 

 . ٗٙٔ/ٔ  معاني القخ ف ٔ)
 "ج ذ ر". ٔٔٙ/ٕ  الرحاح ٕ)
 . ٕٓ/ٔ  يشطخ: السدىخ، لمديػشي ٖ)
 "ج ذ ـ ر". ٕٗٔ/ٗ"ج ذ"، كةشطخ: المداف  ٖٙٔٔ/ٕ  جسيخة المغة، البغ درةج ٗ)
لدػػاف ، ك ٜٕٓ/ٔ  البيػػت مػػغ البدػػيط، كىػػػ لعبػػج هللا بػػغ َسػػْبَخة فػػي: عيػػػف األخبػػار البػػغ قتيبػػة ٘)

"ج ذ ـ ر" كبال ندبة في: تيحيب المغػة،  ٖٜٖ/ ٓٔ"ج ذ ـ ر" كتاج العخكس  ٕٗٔ/ٗالعخب 
 "ج ر ـ ز".ٛٙٔ/ ٔٔلؤلزىخؼ 

"ف ز ز"،  ٜٗ٘/ٚ"ج ر ـ ز"، كالسحكػػػػع كالسحػػػػيط األعطػػػػع  ٛٙٔ/ٔٔ  يشطػػػػخ: تيػػػػحيب المغػػػػة ٙ)
 "ج ذ ـ". ٖٜٖ/ٓٔكتاج العخكس 
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الذيء السقصػع  ؛ ألف بكيةَ الكدائيلى ما حكاه ىحا السعشى إ د  خَ كمَ 
  ٔ)حمػر: بكية كل شيء مقصػع"و؛ كمغ قاؿ ابغ األعخابي: "الجُ أصمُ 

كمغ شػاىج ىحه الحكاية قػؿ الفخاء: "خح بجحاميخه، كُجْحمػره، 
 كِجْحماره، كأنذج:

ّٛ ... بٔجُزِوُٕسِ وا أبَق٘ لكَ الظٓٗ  (3)"(2)فُ تَػِضَبُلعمَّكَ إُِِ أَدِسَسِتَ وٍّا خَمٖٔٗ

كبتتبع ىحه الحكاية يتبجػ أنيا مغ الستخادؼ، كذلظ أف كثيًخا مغ 
المغػةيغ قخنيا بكمسات أخخػ لمجاللة عمى السعشى ذاتو، كىػ األخح بجسيع 

و، تِ يفَ مِ الذيء: أخحتو كمو، كبطَ  تُ سْ مَ تَ "...كاجْ . مغ ذلظ قػليع:الذيء
َشايتو، كبِدشايتو، كبُخب انو، أؼ: حاميخه، كبِر اميده، كبجَ خَ كبححافيخه، كبجَ 

   ٗ)بجسيعو"
كمشو قػؿ أبي عبيج: أخحه بجخاميده، كجحاميخه، كَرب انو، كُرب انو، 

  ٘)ْع مشو شيًئا.جَ ، كِسَشايتو. كل ذلظ إذا أخحه، فمع يَ كِصَشاَيِتو

                                                 

 "ج ذ ـ". ٖٜٖ/ٓٔ  تاج العخكس ٔ)
، ٕ٘٘مغ الصػةل، كىػ بال ندبة فػي:  كتػاب الذػعخ، ألبػي عمػي الفارسػي ص   البيتٕ)

 "ج ذ ـ ر"،  ٕ٘ٔ/ٗ"ج ر ـ ز"، كالمداف  ٛٙٔ/ٔٔكتيحيب المغة 
"ج ذ ـ ر"، كتػػػػػػػاج  ٕ٘ٔ/ٗ"ج ذ ـ ر"، كةشطػػػػػػػخ: المدػػػػػػػاف  ٛٙٔ/ٔٔ  تيػػػػػػػحيب المغػػػػػػػة ٖ)

 "ج ذ ـ ر". ٖٜٖ/ٓٔالعخكس 
 . ٖٔٚ/ٔلشسل   السشتخب مغ  خةب كالـ العخب، لكخاع اٗ)
 .  ٕٓ/ٔ، بترخؼ، كةشطخ: السدىخٕٗ/ٗ  السخرز ٘)

 لع أق  عميو في الغخةب السرش ، كال في  خةب الحجيث.     
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ب اف،  ب اف، كالخ  كعمى ىحا فالجحاميخ مخادؼ لكل مغ: الجخاميد، كالخ 
َشاية، كالححافيخ، كالط ِميفة، فجسيعيا بسعشى كاحجشَ كالرِّ  كىػ  ،اية، كالدِّ

 استئراؿ الذيء كاألخح بو جسيًعا.
 تعقيب:

، كذلظ في  كثيخ مغ المغػةيغ عشج جمي ا بجا أثخ حكاية الكدائي
 :مطيخةغ

تشاقميا بعزيع بمفع القػؿ، مشيع الشزخ بغ شسيل، حيث قاؿ:  -األول
  ٔ)إذا أخحه كمو" ، كجداميخه،لذيء بححافيخه، كجخاميده: أخح االكدائي"كقاؿ 

، فقاؿ: "كقاؿ أبػ عبيجة عغ القاليكمشيع أبػ عبيجة، ذكخ ىحا أبػ عمي 
  ٕ): بجسيعو"...أؼه، كجخاميد ، كجداميخهالكدائي: أخحه بححافيخه، كجحاميخه

تشاقميا كثيخ مشيع مغ دكف عدكىا إلى الكدائي؛ مسا يذيج برحة  -الثي  
، عغ التػثيق -لذيختو–ع لو، قج استغشى مدم   لغػؼ ايتو، ككأنيا استعساؿ حك
كُجحمػره، كجحماره. كاستذيج ليحا السعشى بقػؿ  ،: خح بجحاميخهاألزىخؼ قاؿ 

 الذاعخ:

 (3) .جبُزوٕسٓ وا أبقٜ لك الظٗفُ تػضبُ   ٛ  ـــــــلعمك إُ أَدِسَسِتَ وٍّا خمٖٗ

                                                 

 "ج ر ـ ز". ٛٙٔ/ٔٔ  التيحيب ٔ)
 .ٜٕٗ/ٔ  األمالي في لغة العخب، ألبي عمي القالي ٕ)
 "ج ر ـ ز"، بترخؼ. ٛٙٔ/ٔٔ  التيحيب ٖ)
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كابغ   ٕ)،ىػ ٖٕٓ)ت ل األعخابيحَ دْ كأبػ مِ  ، ٔ)األخفر كمغ ىالالء
 كالفيخكز  ٗ)،ق ٖ٘ٛ)ت كالراحب بغ نباد ، ٖ)ىػ ٖٕٔ)ت األعخابي
 . ٘) بادؼ

، أف حكاية الكدائي الدالفة الحكخ صحيحة مذتيخةب ىحا كمو يذيج
 كليدت شاذة أك نادرة.

 ىدَــُعَق – 3

 النص:

ػص. كحكى مُ ػد، ال يقاؿ إال لمحكخ. كلؤلنثى: قَ عُ "قاؿ األزىخػ: القَ 
  ٙ)"مػص. ككالـ األكثخ عمى خالفوػدة لمقَ عُ في الشػادر: قَ  الكدائي

                                                 

 و.  يشطخ: الدابق السػضع نفدٔ)
 . ٔٔ  يشطخ: كتاب الشػادر ص ٕ)
 "ج ذ ـ". ٖٜٖ/ٓٔ"ج ذ ـ ر"، كتاج العخكس  ٕٗٔ/ٗ  يشطخ: المداف ٖ)
 "ج ذ". ٜٗٔ/ٕ  يشطخ: السحيط ٗ)
 "ج ذ ـ ر". ٖٖٙ/ٔ  يشطخ: القامػس السحيط ٘)
 . ٖٕ٘  تحخةخ الخكاية في تقخةخ الكفاية، لسحسج الصيب الفاسي صٙ)

ب المغػػة" بسعشػػاه ال بمفطػػو، حيػػث عبػػخ األزىػػخؼ عػػغ الحكايػػة كرد ىػحا الكػػالـ فػػي "تيػػحي    
فقػػاؿ: " َكَأْخبخِنػػي السشػػحرّؼ َأنػػو َقػػَخَأ بخػػّط أبػػي  -كالحكايػػة مبشيػػة عمػػى الدػػساع–بالدػػساع 

اْلَيْيَثع لمكدائي َأنو سسع مغ َيُقػؿ: َقعػدة  لمقمػص، كلمحكخ َقعػػد. قمػت: َكَىػَحا لمكدػائي 
ؼ سِسعو مغ َبعزيع، َكَكاَلـ َأكثخ اْلَعَخب عمى َ يػخه" تيػحيب المغػة مغ َنَػاِدر اْلَكاَلـ ال حِ 

 "ع ؽ د". ٜٖٔ/ٔٔ
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 الدرادة:

غ ضيخه مغ ك  سَ يقاؿ لمَبْكخ مغ اإلبل: َقُعػد، حيغ ُيخكب، أؼ: يُ 
كةقاؿ لؤلنثى: َقُمػص، فػػ"   ٔ)الخكػب. كأدنى ذلظ أف يأتي عميو سشتاف.

ك"سسيت قمػًصا؛   ٕ)غ الشداء"ػؽ، بسشدلة الفتاة م: الفتية مغ الش  الَقمػص
مػص مغ حيغ كتدسى بالقَ  غ.سَ دْ أؼ: لع تَ   ٖ)يا، كلع تجدع بعج"ائسلصػؿ قػ 
  ٘)أؼ: يصمع ليا بازؿ، كىػ الشاب.  ٗ).ؿَ دُ بْ إلى أف تَ ُتخكب 

كالقمػص. فالتاء  ،ػدةعُ يقػلػف ألنثى القعػد: قَ فقج حكى أنيع  ،الكدائيأما 
ػدة عُ ؼ بأف الكدائي سسع مغ يقػؿ: قَ فييا لمتأنيث. كقج صخح األزىخ 

   ٙ)ػد.عُ لمقمػص، كلمحكخ قَ 
مػص. فكالىسا مخادًفا لقَ  -ػدعُ أنثى قَ –ة ػدَ عُ فعمى ىحه الحكاية يكػف قَ 

بسعشى الشاقة الذابة الفتية. سػػ أف األزىخؼ قزى بأف حكاية الكدائي ىحه 
عمى مغ نػادر الكالـ الحؼ سسعو مغ بعزيع، كأف أكثخ كالـ العخب 

 كمغ ثع كاف ىحا االستعساؿ نادًرا.  ٚ) يخه.

                                                 

 "ؽ ع د". ٜٖ٘/ٖ، كالمداف ٚٛ/ٗ  يشطخ: الشياية البغ األثيخ، ٔ)
"ؽ ؿ ص"، كديػػػػػػػػاف األدب  ٖٙ/٘"ؽ ؿ ص"، كةشطػػػػػػػخ: العػػػػػػػيغ  ٕٛ٘/ٛ  التيػػػػػػػحيب ٕ)

 "ؽ ؿ ص". ٗ٘ٓٔ/ٖ، كالرحاح ٖٜٕ/ٔلمفارابي 
 "ؽ ؿ ص". ٖٙ/٘"ؽ ؿ ص"، كةشطخ: العيغ  ٕٛ٘/ٛتيحيب   الٖ)
 "ؽ ؿ ص" بترخؼ. ٖٙ/٘  العيغ ٗ)
 "ب ز ؿ". ٛٗٔ/ٖٔ  يشطخ: التيحيب ٘)
 "ع ؽ د". ٜٖٔ/ٔ  يشطخ: تيحيب المغة ٙ)
 "ؽ ع د". ٜٖٔ/ٔ  يشطخ: الدابق ٚ)
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إال إذا كاف القعػد ما يقتعجه الخاعي  ،ػدة" أنثى لقعػدعُ كال تدتعسل العخب "قَ 
أؼ: ما ُخرز لحلظ. كقج تكػف   ٔ)مغ اإلبل فيخكبيا، كةحسل عمييا زاده.

القمػص ػدة" بسعشى عُ أما "قَ   ٕ)لمسبالغة. -عمى ىحا السعشى–ػدة" عُ الياء في "قَ 
 فمع يحكو أحج خال الكدائي.

 تعقيب:
ػدة" عمى عُ بجا مػق  األزىخؼ جمي ا حياؿ ما حكاه الكدائي مغ إشالؽ "قَ 

دسع مغ  يخه، كأف جسيخة العخب ا لع تُ ػص" حيث كسسيا بالشادرة، كأنيمُ "قَ 
 ػد".عُ ػص" أنثى "قَ مُ عمى استعساؿ "قَ 

ع األزىخؼ عمى حكاية ىحا أف ركاة المغة كنقمتيا تجاكلػا حك كةشرخ
 كقج أقخىا القاضي نياض  ٖ)الكدائي بالشجرة دكف تعخض لو بالشقج أك الخد.

مدتخجًما صيغة مخةزة في معخض التػثيق ببشاء الفعل  عمى تمسيح بشجرتيا–
 ،قعػدة :َكُةَقاؿ ،ػص ِإال  ِفي اأْلُْنَثىمُ القَ  :َكاَل ُيَقاؿ: "فقاؿ -لسا لع يدع فاعمو

  ٗ)"اَأْيًز 
عػاـ صعيج مرخ بعس كججيخ بالحكخ أف حكاية الكدائي ىحه يدتعسميا 

–كذلظ في قخةة بشي عجؼ  جخكف في األنعاـ، بل كالسثقفػف مشيع،الحيغ يت  
ليا كجو في المغة كاف ، ك سسعتيا تجخؼ عمى ألدشتيع -مغ قخػ أسيػط

 نجرت. 
                                                 

"ؽ ع د"، كتػاج العػخكس  ٜٖٚ/ٔ"ؽ ع د"، كالقامػس السحػيط  ٕٗٔ/ٔ  يشطخ: العيغ ٔ)
 "ؽ ع د". ٔ٘/ٜ
 "ؽ ع د". ٔ٘/ٜ  يشطخ: تاج العخكس ٕ)
"ؽ ع د"، كتحخةػػػػػػخ الخكايػػػػػػة فػػػػػػي تقخةػػػػػػخ الكفايػػػػػػة، لمفاسػػػػػػي  ٜٖ٘/ٖ  يشطػػػػػػخ: المدػػػػػػاف ٖ)

 "ؽ ع د". ٕ٘/ٜ، كتاج العخكسٖٕ٘ص
 . ٜٔٔ/ٕ  مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار ٗ)
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 عيىٍ ك امل: املغرتاملبخح الجاىٌ
 توطئة:

 لغػة ػػػا معشػػػى كمسػػػات التػػػي حكػػػى الكدػػػائي ليػػػايزػػػع ىػػػحا السبحػػػث ال 
إضافة إلى السعاني الجالة عمييا، فإذا كاف السعشى الحؼ حكاه الكدائي مقػاباًل 
لسعشاىا المغػؼ فيي مغ الستزػاد، كاال فيػي مػغ السذػتخؾ المفطػي، كقػج رأيػت 

إلػى ىػػ: السذػتخؾ السعشػػؼ، ثػع قدػستيسا تحت عشػاف كاحج، ىيشا أف يجتسعا 
 : سصمبيغىحيغ ال

 املغرت ك اللفظٌ -املطلب األول
 َدـــَأِرَث – 1

 النص:
  ٔ)بأرض كحا : أقاـ" الخجلُ  جَ ثَ رْ قاؿ ابغ فارس: "كحكى الكدائي: أَ 

 الدرادة:

 " في المغة يأتي عمى أربعةجَ ثَ رْ "أَ  لفع فتبيغ أبالتشقيب في السعجسات 
 معاٍف:
 كسا سبق.دائي، . كىحا السعشى حكاه الك، أؼ: أقاـجَ ثَ رْ أَ  -األول
التػػخاب الخشػب، كمشػػو قػػػليع:  إلػػى حتػػى كصػمػا احتفػػخَ  :بسعشػى ،جَ ثَػػرْ أَ  -الثااي  
"  ٕ)ػ.خَ كا، أؼ: بمغػػػػػا الث ػػػػجُ ثَػػػػرْ القػػػػػـ حتػػػػى أَ  خَ َفػػػػتَ احْ     ٖ)ك"الث ػػػػَخػ: التػػػػخاُب الش ػػػػِجؼ 

                                                 

 "ر ث د". ٕٓٗ  مجسل المغة صٔ)
"ر ث د"، كتػػػػػػاج  ٕٚٔ/ٖةشطػػػػػػخ: المدػػػػػػاف "ر ث د" بترػػػػػػخؼ، ك  ٖٚٗ/ٕ  الرػػػػػػحاح ٕ)

 "ر ث د". ٙٛ/ٛالعخكس 
 "ث ر ا". ٜٕٕٔ/ٙ  الرحاح ٖ)
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َثُج، كىػ ما يتبمُج مغ الث خػ.   ٔ)كمشو يقاؿ: الخ 

كعمػى ىػحا السعشػى   ٖ)مػغ الكػجر نكػيس الرػفاء.  ٕ)أرثػج، أؼ: َكػِجَر. -الثيلث
  ٗ).قػليع: َرِثَج الخجُل كَأْرَثَج، أؼ: َكِجرَ 

الذػػيء، أؼ: جعػػل بعزػػو فػػػؽ بعػػس؛ كمػػغ ثػػع  جَ َزػػ، بسعشػػى نَ جَ ثَػػرْ أَ  -الرابااع
ككضع بعزو فػػؽ بعػس، أك إلػى جشػب  هُ جَ َز ًجا: نَ ثْ رَ  هجيخثُ  الستاعَ  جَ ثَ قالػا: "رَ 
  ٘)جه.ثَ رْ بعس، كأَ 

مػػى ىػػحا يسكػػغ القػػػؿ بػػأف ىػػحه الكمسػػة مػػغ السذػػتخؾ المفطػػي؛ حيػػث فع 
ع الذػػيء بعزػػو التكػػجر، كجْسػػك ػ، خَ دلػػت عمػػى: اإلقامػػة، كاالحتفػػار حتػػى الث ػػ

 فػؽ بعس.

كالتػػي  كقػػج حكػػى الكدػػائي الجاللػػة األكلػػى مػػغ دالالت ىػػحا السذػػتخؾ،
 ىحه الجاللة. أحج  إلى إلقامة، كلع يدبق الكدائي  تفيج معشى ا

 يب:تعق

يالحػػع أف الجاللػػة التػػي حكاىػػا الكدػػائي فرػػيحة، كبمغػػت الغايػػة فػػي  
 الذيخة، كةذيج لحلظ ما يأتي:

                                                 

 "ر ث د". ٚٛٗ/ٕ  يشطخ: السقاييذ ٔ)
 "ر ث د". ٙٛ/ٛ"ر ث د"، كتاج العخكس  ٕٕٛ/ٔ  يشطخ: القامػس السحيط ٕ)
 "ؾ د ر". ٖٙ/ٓٔ  يشطخ: تيحيب المغة ٖ)
 "ر ث د". ٙٛ/ٛ، كتاج العخكس "ر ث د" ٕٕٛ/ٔ  يشطخ: القامػس السحيط ٗ)
 "ر ث د" بترخؼ. ٙٛ/ٛ  تاج العخكس ٘)



 

 

0222 

بحكاية  " يرجرىاجَ ثَ رْ أف كثيًخا مغ أئسة المغة عشج سخده معاني "أَ  -األول
معاني الكمسة؛ مسا يالكج قػة ىحه الحكاية كشيختيا؛  الكدائي، ثع يخدفيا ببكية
يقجمػف أشيخ كأعخؼ معانييا، مغ  -عشج شخح الكمسة–إذ درجت العادة أنيع 
  ٖ)، كالفيخكز بادؼ. ٕ)، كالجػىخؼ  ٔ)ىالالء: ابغ فارس

أف بعس السعجسات تجاكلت حكاية الكدائي مغ دكف عدكىا إليو؛  -الثي  
عغ ندبتيا إلى الكدائي، مشيع مسا يجلظ عمى أف شيختيا أ شت 

عمى  يخ ما درج عميو  –حيث صخح   ٘)، كمغ بعجه الدبيجؼ  ٗ)الفيخكز بادؼ
 بسا حكاه الكدائي دكف أف يخدىا إليو. –عميو 

بمفع  الجاللة التي حكاىا الكدائي،  ٚ)كابغ مشطػر  ٙ)الجػىخؼ ذكخ  -الثيلث
بمفع القػؿ؛ مسا يالكج إثبات الحكاية لو كسا صخح ابغ فارس في صجر ىحه 

 السدألة.

حكاية  كبعج، فياتيكع أدلة اجتسعت عمى مجلػؿ كاحج، كىػ أف
 ".جَ ثَ رْ الكدائي بمغت مغ الذيخة مبمًغا رفعيا إلى بكية معاني "أَ 

                                                 

 "ر ث د". ٚٛٗ/ٕ  يشطخ: السقاييذ ٔ)
 "ر ث د". ٖٚٗ،  ٕٚٗ/ٕ  يشطخ: الرحاح ٕ)
 "ر ث د". ٕٕٛ/ٕ  يشطخ: القامػس ٖ)
   يشطخ: السخجع الدابق السػضع نفدو.ٗ)
 "ر ث د". ٙٛ/ٛ  يشطخ: تاج العخكس ٘)
 "ر ث د". ٖٚٗ/ٕ   يشطخ: الرحاحٙ)
 "ر ث د". ٕٚٔ/ٖ  يشطخ: المداف ٚ)
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 أــاللَظ – 2

 النص:

: حكػػػػػى ىػػػػػػ ٕٖٚ)ت   ٔ)كقػػػػػاؿ ابػػػػػغ األنبػػػػػارؼ ... "قػػػػػاؿ األزىػػػػػخؼ:  
ػػػػػػػَبُأ: الخسػػػػػػػخ، كالمطػػػػػػػأ: الذػػػػػػػيء الثقيػػػػػػػل. كحكاىسػػػػػػػا ميسػػػػػػػػزةغ  الكدػػػػػػػائي: الد 

  ٕ) مقرػرةغ، كلع يحكيسا أحج  يخه."
 الدرادة:

 نبػارؼ ابػغ األ كقػج ذكػخ  ٖ)المغػة عمػى الذػيء القميػل. " فػيأُ َطػ"الم   قيصم
ثػػع  -ميػػلال الق–أف الكدػػائي حكػػى اسػػتعساؿ العػػخب "المطػػأ" فػػي الذػػيء الثقيػػل 

 .ػ الكدائيصخح بأنو لع يحكيا أحج سػ 

كعمػػػػى ىػػػػحا تعػػػػج ىػػػػحه الكمسػػػػة مػػػػغ السذػػػػتخؾ المفطػػػػي؛ لػػػػجاللتيا عمػػػػى 
 قيل.معشييغ: الذيء القميل، كالذيء الث

فقػػػػاؿ:  ،كقػػػػج عداىػػػػا أبػػػػػ عمػػػػي القػػػػالي إلػػػػى الكدػػػػائي بالصػػػػاء "المَصػػػػأ"
  ٗ)كال يعخؼ عغ  يخه" ،"كالمصأ: الذيء الثقيل. حكاه الكدائي كحجه

                                                 

  يشطػػػخ: لػػػع أقػػػ  عمػػػى قػلػػػو ىػػػحا فػػػي: الداىػػػخ فػػػي معػػػاني كمسػػػات الشػػػاس، كاألضػػػجاد، ٔ)
 كالسحكخ كالسالنث ، ك"مجمذ مغ أماليو".

"س ب أ"، كةشطػخ: السقرػػر كالسسػجكد، ألبػي عمػي القػالي ص  ٕٚ/ٖٔ  تيحيب المغة ٕ)
ٕٚٔ . 

"ؿ ظ أ"، كالتكسمػػػػة كالػػػػحيل كالرػػػػمة،  ٕٜٖ/ٕي المغػػػػة البػػػػغ نبػػػػاد   يشطػػػػخ: السحػػػػيط فػػػػٖ)
 ٖٕٗ/ٔ"ؿ ظ أ"، كتػاج العػخكس  ٕ٘/ٔ"ؿ ظ أ"، كالقامػس السحػيط  ٛٗ/ٔلمرغاني 
 "ؿ ظ أ".

 . ٕٔٚ  السقرػر كالسسجكد صٗ)
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 تعقيب:

عػػج داللػػػة لمطػػػأ عمػػى الذػػيء الثقيػػػل تمػػا حكػػاه الكدػػػائي مػػغ إشػػالؽ ا 
أك بعػػجه، ا أحػػج قبمػػو كلػػع يحكيػػ ،دػػائيالك اانفػػخد بيػػ ، بػػل شػػجيجة الشػػجرة،نػػادرة

أف المغػػػةيغ اختمفػػػا ك خابػػة كةدةػػجىا نػػجرة  كلػػيذ ليػػا شػػاىج مػػغ كػػالـ العػػخب.
فييا، فسشيع مغ ركاىا بالطاء، كمشيع مغ نقميػا بالصػاء، كحكسػػا عمػى كمتييسػا 

 بالشجرة.

 املتضاد -املطلب الجاىٌ

 َخيُّىر أوُّ

 النص:

ّـِ َخش ػ األعخابي حلدْ قاؿ أبػ مِ  ر، كىي : "...كةقاؿ: كقعػا في أ
 أنيا الذجة، كأنذج: -أيًزا–الشعسة. قاؿ: كحكى الكدائي 

 (1)خٍَٕٗس ٔال تكٌٕٕا لٔقًٕ أًٖ

  ٕ)كةصالكنكع" ،حلػنكعأؼ: يُ 

                                                 

   ىحا عجد بيت مغ البديط، كصجره: ٔ)
 يا  ؿ ذبياف ُذكدكا عغ دمائكع

. كلػػع  ٗٔ٘/ٕسػػيية فػػي:  معجػػع مػػا اسػػتعجع، لمبكػػخؼ كىػػػ مشدػػػب إلػػى أرشػػأة بػػغ      
 أق  عميو في  يخ ىحا.

 . ٕٓ  نػادره صٕ)
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 الدرادة:

ّـِ َخش ػر" ثالث لغات  "يقاؿ: ِخش ْػر، مثل: ِبم ْػر كِعم ْػٍص.  :كرد في "ُأ
  ٔ)َعَحك ر كَكَخك س"كَخش ػر، مثل: َسف ػد كَكم ػب. كَخَشػ ر، مثل: 

ـّ َخش ػر" مغ األضجاد؛ ألنيا تكػف بسعشى  أما مغ حيث السعشى  فإف "أ
كمشو قػؿ العخب: "كقعػا في   ٕ)الجالية كالبالء كالذجة. شعسة، كتأتي بسعشىال

ّـِ َخش ػر ّـِ َخش ػر: إذا كقعػا في ُأ : إذا كقعػا في دالية كبالء. ككقعػا في ُأ
ـّ َخش ػركلحا س  ٖ)نعسة" لسا فييا مغ الخيخات التي ال تػجج في  ؛سيت مرخ بأ

  ٗ)عميو مشيا. ر  جَ  يخىا، كساكشيا ال يخمػ مغ خيخ يُ 

فبعس العخب يدتعسميا في الشعسة كالخرب كليغ الدير، كبعزيع 
يدتعسميا في الذجة كالجالية كالبالء، كالسعشى الثاني ىػ ما حكاه الكدائي كلع 

 يحكو أحج قبمو.

 :سييةكقج احتج الكدائي ليحه الحكاية بقػؿ أرشأة بغ  
 ٕسٍٗخَ ًًٖٕ أـــــــــــــٔال تكٌٕٕا لق     ٔا عَ دواٟكي ٔدُٖا آه ربٗاُ رُ

                                                 

 "خ ف ر". ٜٕ٘/ٗ"خ ف ر"، كةشطخ: المداف  ٓ٘ٔ/ٚ  تيحيب المغة ٔ)
 ٛٗ، كاألضجاد، ألبي الصيب المغػؼ صٖٖٙ  يشطخ: األضجاد ألبي بكخ األنبارؼ صٕ)

 . 
كةشطػػػػخ: األضػػػػجاد ألبػػػػي الصيػػػػب المغػػػػػؼ  ،ٖٖٙ  األضػػػػجاد، ألبػػػػي بكػػػػخ األنبػػػػارؼ صٖ)

 . ٜ٘ٔ، كاتفاؽ السباني كافتخاؽ السعاني، البغ بشيغ ص ٛٗص
،  ٜ٘ٔ"خ ف ر"، كاتفػػػػػػاؽ السبػػػػػػاني كافتػػػػػػخاؽ السعػػػػػػاني ص ٕٕٙ/ٔٔ  تػػػػػػاج العػػػػػػخكس ٗ)

 بترخؼ فييسا.
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  ٔ)يعشي: ال تكػنػا أذالء يشالكع مغ أراد، كةأخح مشكع مغ أحب.
 إذف فالكمسة عمى ىحا مغ األضجاد.

 تعقيب:
مدتعسمة كفريحة كمذيػرة  ثست أدلة تالكج أف حكاية الكدائي

ا مغ السعجسات أكردت تزاىئ السعشى األكؿ رتبة كمكانة، كذلظ أف كثيخً 
ػر" عمى الذجة كالبالء مغ  يخ عدك ش  حكاية الكدائي مغ إشالؽ "أـ خَ 

 لثبػتيا استغشت عغ حاكييا. امسا يالذف بقػة ىحه الحكاية، ككأني ؛ ٕ)إليو
يبجأ  –ػر" ش  معاني "أـ خَ عشج ذكخه  –كحلظ تخػ بعس المغػةيغ 

بسعشى الجالية كالبالء، كىحا ما حكاه الكدائي، ثع يذفعو بزجه كىػ الشعسة، 
السعشييغ بالحكخ؛ كمغ ثع ترجرت. مغ ىالالء:  ىككأف حكاية الكدائي أكل

، كابغ  ٘)أبػ ىالؿ العدكخؼ ك   ٗ)، كأبػ الصيب المغػؼ  ٖ)أبػ بكخ األنبارؼ 
 . ٚ)، كالفيخكز بادؼ ٙ)مشطػر

 ،كشيختيا ،كبعج، فحانظ بخىاناف يجالف عمى مكانة حكاية الكدائي 
 ككثخة استعساليا.

                                                 

 . ٗٔ٘/ٕ  يشطخ: معجع ما استعجع، لمبكخؼ ٔ)
، ٛٗضػجاد، ألبػي الصيػب المغػػؼ ص، كاأل ٖٖٙ  يشطخ: األضػجاد، البػغ األنبػارؼ صٕ)

 ..ٜٕ٘/ٗ، كالمداف ٕٕٔ/ٗ"خ ف ر"، كالسخرز البغ سيجه  ٓ٘ٔ/ٚكالتيحيب 
 . ٖٖٙ  األضجاد ألبي بكخ األنبارؼ صٖ)
 . ٛٗ يشطخ: األضجاد، ألبي الصيب المغػؼ صٗ)
 . ٗٗ/ٔ  يشطخ: جسيخة األمثاؿ ٘)
 "خ ف ر". ٜٕ٘/ٗ  يشطخ: المداف ٙ)
 "خ ف ر". ٖٛٛ/ٔسحيط   يشطخ: القامػس الٚ)
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 الدالالت اجملاسيُ -الجالح املبخح

 توطئة:

المفع مغ معشاه  قل فيياحكى الكدائي بعس الجالالت التي انت
عغ شخةق السجاز، إم ا االستعارة كاما السجاز  إلى السعشى السحكي الحكيقي
القػؿ  السبحث، كىاؾ تحخةخَ  ىحا ، كقج جسعت ىحه الحكايات في ٔ)السخسل
  فييا:

 َدــــــَقَع -1
 النص:
إال قزاىا،  حاجةً  أؿُ دْ ال يُ  جَ عَ قاؿ ابغ مالظ: "... كحكى الكدائي: قَ  

  ٕ)بسعشى صار"
 الدرادة:

 " ـَ يقاؿ في المغة: "َقَعَج َيْقُعُج ُقُعػًدا، خالؼ َقا
َقْعًجا، ك"َقَعَج ُقعػًدا ك   ٖ)

كمشو قػليع: ُأْقِعَج الخجُل: لع   ٘)مأخػذ مغ القعػد نكيس الكياـ.  ٗ): َجمذ"أؼ
  ٙ).لع يقجر عمى الشيػض

                                                 

  االسػػػتعارة: اسػػػتعساؿ لفػػػٍع مػػػا فػػػي  يػػػخ مػػػا ُكِضػػػع لػػػو فػػػي اصػػػصالٍح بػػػو التخاشػػػب، لعالقػػػة ٔ)
كاذا  السذػػابية، مػػع قخةشػػة صػػارفٍة عػػغ إرادة السعشػػى السػضػػػع لػػو فػػي اصػػصالٍح بػػو التخاشػػب.

 سػل. يشطػػخ:كانػت العالقػة بػيغ الجاللػة المغػةػة كالجاللػة السجازةػة  يػخ السذػابية فيػػ مجػاز مخ 
 .ٕٔٚ،  ٜٕٕ/ٕ، ، لعبجالخحسغ حدغ حبشكة السيجانيالبال ة العخبية أسديا كعمػميا كفشػنيا

 . ٖٛٗ/ٔ  شخح تدييل الفػائج، البغ مالظ ٕ)
 "ؽ ع د". ٕٗٔ/ٔ  العيغ ٖ)
 "ؽ ع د". ٕ٘٘/ٕ  الرحاح ٗ)
، لشذػػػػػػاف الح ٜٙٔ/ٔ  يشطػػػػػخ: السحكػػػػػع كالسحػػػػػيط األعطػػػػػع ٘) سيػػػػػخؼ، "ؽ ع د"، كشػػػػػسذ العمػػػػػـػ

 "قعج".  ٖٚ٘٘/ٛ
 "ؽ ع د"، بترخؼ. ٓٚٔ/ٔ  السحكع كالسحيط األعطع ٙ)
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ي عشظ نِ جَ ع  قَ و كتَ تُ جْ عَ قْ ا كأَ ػدً عُ ا كقُ جً عْ قَ  جُ عُ قْ يَ  جَ عَ : الجمػس. قَ فالقعػد 
  ٔ)ج.عَ شغل. كقيل: القعػد كالجمػس إال أنو ال يقاؿ مع الكياـ إال قَ 

" كقج حكى الكدائي أنو يأتي بسعشى جَ عَ لػ"قَ  ىحا ىػ السعشى الحكيقي 
، كىػ مغ "صار" الشاسخة، كذلظ في قػلو: "قعج ال ُيدأؿ حاجة إال قزاىا"

عمى شخةق االستعارة، حيث شبو القعػد بالريخكرة بجامع   ٕ)قبيل السجاز
مى حالو، يجكـ ع - الًبا–االستسخار كاالستجامة في كل مشيسا، إذ القاعج 
 ككحا الستحػؿ مغ حاؿ إلى  يخىا، كسا في السثاؿ.

فالسخاد مغ حكاية الكدائي مجح الكخةع الداعي في قزاء الحػائج  
 السخاد معشاىاو ال يشفظ عشو كال يفارقو. كليذ الحؼ صار ىحا السدمظ دأبَ 

الحكيقي، كاال خال الكالـ مغ الفائجة؛ إذ إف أكثخ الحػائج يقزى بالدعي 
عيج، ال بالقعػد الحؼ ىػ نكيس الكياـ؛ كمغ ثع فالسعشى الحكيقي ىشا كالت
 بعيج.

 كمغ الججيخ بالحكخ أف ىحه الجاللة لع يحكيا أحج قبل الكدائي.
 :قػالف كلمعمساء في استعساؿ "قعج" بسعشى "صار" معشى كعساًل 

حيث قاؿ: ا، مصخدً  "صار"بسعشى  "جَ عَ قَ "استعساؿ الفخاء يخػ  -األول
 كأنذجني بعس العخب: العخب َتُقػُؿ: َقَعَج يذتسشي، كأقبَل يذتسشي. كسسعتُ "

 ال ُٖقٍع اجلاسٖٛ الِدٔضَابُ ... ٔال الٕػاحَاُ ٔال الِجٔمِبَابُ

                                                 

 ، بترخؼ. ٕٖٖ/ٖ  السخرز ٔ)
 "ؽ ع د". ٛ٘/ٜ، كتاج العخكس ٖٓ/ٚ  يشطخ: البحخ السحيط ٕ)
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 (1)لَُْ لُعَابُ ِٖشُاألسِكَابُ ... ََٖٔقِعُذَ األوَ دُٔ أُ تمتقَٔ٘ 

  ٕ)"خ.َقاَؿ الفخاء: ُيقاؿ لسػضع السحاكيخ: َرَكب. كةقعج كقػلظ: يري

و شفختَ  دَ ج  حَ ، فقج حكى قػؿ العخب : "كتبعو في ذلظ ابغ األعخابي 
 ،ظ اَل َتْقُعُج تصيخ ِبِو الّخةحَصاَرت. َكَقاَؿ: َثْػبَ  :َحت ى َقَعجت َكَأن َيا َحْخَبة: َأؼ

احفع َثْػبظ.  :اَل تريخ شائخة ِبِو. َكنرب َثْػبظ ِبفعل ُمْزسخ، َأؼ :َأؼ
كةمحع ىشا   ٗ)أيًزا َكُىَػ َمجاز    ٖ)"يْدَألو أحج َحاَجة ِإال  َقَزاَىاَكَقاَؿ: َقَعج اَل 

 أف ابغ األعخابي ضسغ كالمو حكاية الكدائي دكف عدكىا إليو.

-تعالى–" بسعشى "صار" بقػؿ هللا جَ عَ أما الدمحذخؼ فقج استذيج لػ"قَ  
: ًا مَخْرُونًانَا تَجْعَمْ مَعَ انهَّهِ إِنَهًا آخَسَ فَتَقْعُدَ مَرْمُىم (٘  " :مغ قػليع" َفَتْقُعجَ فقاؿ: 
: فتريخ جامعًا بسعشى صارت، يعشي .الذفخة حتى قعجت، كأنيا حخبة حَ حَ شَ 

                                                 

  البيتػػػاف مػػػغ الخجػػػد، ندػػػبا إلػػػى المعػػػيغ الِسْشَقػػػِخؼ ُمشػػػاِزؿ بػػػغ زمعػػػة فػػػي: التكسمػػػة كالػػػحيل ٔ)
كبرػػػػػػػائخ ذكؼ التسييػػػػػػػد فػػػػػػػي لصػػػػػػػائ  الكتػػػػػػػاب العدةػػػػػػػد،  "ؽ ع د"، ٕٖٔ/ٕكالرػػػػػػػمة 

"ؽ ع د"، كندػػبا إلػػى بعػػس بشػػي عػػامخ  ٛٗ/ٜ، كتػػاج العػػخكس ٕٙٛ/ٗلمفيخكز بػػادؼ 
 ٔٙ/ٜ"ؽ ع د"، كتاج العخكس  ٖٖٙ/ٖ"ع ؽ د"، كالمداف  ٖٚٔ/ٔفي: تيحيب المغة 

 ٕٚٓٙ/ٗ"ر ؾ ب"، كشػسذ العمػـػ  ٕٖٗ/ٕ"ؽ ع د"، كبال ندبة فػي: مقػاييذ المغػة 
 "ر ؾ ب" . ٖٗٗ/ٔلخَكب"، كالمداف "ا
 . ٖٗٚ/ٕ  معاني القخ ف ٕ)
 "ؽ ع د". ٖٖٙ/ٖ"ؽ ع د"، كالمداف  ٖٚٔ/ٔ  السحكع كالسحيط األعطع ٖ)
 "ؽ ع د". ٛ٘/ٜ  يشطخ: تاج العخكس ٗ)
 . ٕٕ  سػرة اإلسخاء: ٘)
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، كالخحالف كالعجد عغ لحـ كما يتبعو مغ اليالؾ مغ إليظعمى نفدظ ا
  ٔ)"الشرخة مسغ جعمتو شخةكًا لو

 مالظ قػؿ الذاعخ: كعمى حكاية الكدائي فدخ ابغ 
 (3).(2)الباه يَـــكشمّيا ٌاع ذِعُقِوٍْ ٔأَ   ت٠ع نِ غري وببَقِأ قظي اهللُوا َٖ

 بخضاؾ بسا قدع هللا لظ. أػ: ِصْخ كخةًسا خمي الباؿ،

" بسعشى "صار" مقرػر جَ عَ ذىب بعس العمساء إلى أف استعساؿ "قَ  -الثي  
، ال يتجاكزه، كال يقاس عميو. مغ ىالالء  عمى ما سسع عغ العخب

 "جَ عَ قَ "كةقترخ في . قاؿ أبػ حياف: " ٙ)، كأبػ حياف ٘)، كابغ مالظ ٗ)الجدكلي
  ٚ)"، عمى مػرد الدساعارَ بسعشى َص  "جَ عَ قَ "

 تعقيب:

 كجيتيغ:  أماـ تدتػقفشا ىحه الجراسة 

بسعشى "صار" أيشسا كردت، كأخخػ  "جَ عَ باشخاد جعل "قَ تقزي إحجاىسا 
 قرخىا عمى السدسػع.ت

                                                 

 . ٚ٘ٙ/ٕ  الكذاؼ عغ حقائق التشدةل كعيػف األقاكةل في كجػه التأكةل، لمدمخذخؼ ٔ)
، ٕٜٔفػػي: ديػانػػو ص -رضػػي هللا عشػػو–  البيػػت مػػغ البدػػيط، كىػػػ لحدػػاف بػػغ ثابػػت ٕ)

 "أ ب س". ٖٙ٘/ٛ، كالسحكع كالسحيط األعطع ٔٗٔكمجسل المغة البغ فارس ص
 . ٖٛٗ/ٔ  يشطخ: شخح تدييل الفػائج، البغ مالظ ٖ)
 .ٗٓٔ  يشطخ: السقجمة الجدكلية في الشحػ، لديدى الجدكلي صٗ)
 .ٖٗٗ/ٔلتدييل   يشطخ: شخح ا٘)
 . ٘ٙٔٔ/ٖ  يشطخ: ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب، ٙ)
   الدابق : السػضع نفدو.ٚ)
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قيج حكاية الكدائي بالسدسػع؛ ألف تي ة التالثاني إلى كالشفذ تسيل 
كتب المغة كالشحػ لع تدتذيج لحكاية الكدائي إال بسا سسع عغ العخب نثًخا 

 ؛ كمغ ىشا باتتحجثػا ليا أمثمة، أك يكيدػا عمى ما سم كشعًخا، كلع يدت
 .الجاللة السجازةة في حكاية الكدائي مقرػرة عمى السدسػع

يدتخجمػف "قعج" بسعشى  في مرخ كمغ الصخةف أف العامة اآلف 
فالًنا حتى كافق. أؼ: صخت  أستخضي "صار"، فتدسعيع يقػلػف: قعجتُ 
زعالف مغ فالف شيًخا. أؼ:  تُ قعجكةقػلػف:  عمى ىحه الحاؿ مجة شػةمة،

  كىحا االستعساؿ يجخؼ عمى الػجية األكلى. صخُت كالحالة ىحه.
 شَّــَى – 2

 النص:

َيِشد  َنِدةًدا، أػ: َعَجا. ككحلظ إذا  : "... كَند  الربي  قاؿ الجػىخؼ 
َت، عشج أبي الجخاح. حكاه الكدائي"   ٔ)َصػ 

 الدرادة:

: ال   ٖ)يعمِ "كضَ   ٕ)ا.َند  الربي  َيِشد  َنِدةًدا، أػ: َعجَ يقاؿ في المغة:   َندٌّ
: الخفيف الكثيخ الحخكة.  ٗ)يكاد يدتقخ في مكاف"   ٘)فالطميع الش د 

                                                 

 "ف ز ز". ٖٔ٘/٘ٔ"ف ز ز "، كةشطخ: تاج العخكس  ٜٜٛ/ٖ  الرحاح ٔ)
 . ٖٛٛ/ٗ"ف ز ز" بترخؼ، كةشطخ: السخرز  ٜٜٛ/ٖ  الرحاح ٕ)
"ظ ؿ ـ"، كالسشجػػج فػػي المغػػة، لكػػخاع الشسػػل  ٖٙٔ/ٛ  الط مػػيُع: الػػَحك ُخ مػػغ الش عػػاـ. يشطػػخ: العػػيغ ٖ)

 . ٛٙص
 ٚٔٗ/٘"ف ز ز"، كالمدػػاف  ٔٔ/ٜ"ز ف"، كةشطػػخ: السحكػػع كالسحػػيط األعطػػع  ٖٔ٘/ٚ  العػػيغ ٗ)

 "ف ز ز".
 "ف ز ز" بترخؼ. ٖٔٔ/ٔ  جسيخة المغة ٘)
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كسسي السيج   ٕ)كىػ الدخةخ الحؼ يحخؾ فيو الربي.  ٔ)الربي" جُ يْ مَ : د  شَ "كالسِ 
 كمشو قػؿ رؤبة:   ٖ)ِمَشد ا؛ لكثخة ما يحخؾ.

 (5) .(4)كٜ ٔخذ الظمٗي الٍٖضِّؼَبَأٔ 

. َند   كمغ ثع قالػا: "  ٙ)ككل شيء كثخت حخكتو فيػ ِمَشدٌّ كَندٌّ
: ما تحم  ك"الش    ٚ)"َعَجاإذا : االربي  َيِشد  َنِدةدً  رض مغ الساء. كَأَند ت ب مغ األد 

، كصارت كَأَند ت األرض، أؼ . كَند ْت: َتحم ب مشيا الشِّد  : صارت ذات َندٍّ
كمشو قػؿ   ٜ) كةقاؿ لو: الش د  أيًزا.  ٛ)األرض مشابع الشِّدِّ كمػاقع الػز"

 معاكةة بغ مالظ بغ جعفخ بغ كالب:

                                                 

"ف ز ز"، كالقػامػس  ٔٔ/ٜ"ز ف"، كةشطػخ: السحكػع كالسحػيط األعطػع  ٖٔ٘/ٚ  العيغ ٔ)
 "ف ز ز". ٕٚ٘/ٔالسحيط 

 . ٛٔٔ  يشطخ: كتاب األلفاظ، البغ الدكيت صٕ)
"ف ز ز"، كالمدػػػاف  ٔٔ/ٜ"ز ف"، كةشطػػػخ: السحكػػػع كالسحػػػيط األعطػػػع  ٖٔ٘/ٚ  العػػػيغ ٖ)

 "ف ز ز". ٚٔٗ/٘
، كجسيػخة ٛٔٔ  الذصخ مغ الخجد، كىػ لخؤبة فػي: كتػاب األلفػاظ، البػغ الدػكيت، صٗ)

كبػػػػال ندػػػػبة فػػػػي: السحكػػػػع كالسحػػػػيط  ،ٖ٘ٔ/ٕ"ف ز ز"، كالخرػػػػائز  ٖٔٔ/ٔالمغػػػػة 
"ف ز ز". كلع أق  عميو في ديػانو  ٚٔٗ/٘"ز ؼ ؼ"، كلداف العخب  ٔٔ/ٜاألعطع 

 الكػةت. –دار ابغ قتيبة –ترحيح كليع بغ الػرد البخكسي –
 "ف ز ز". ٖٔٔ/ٔ، كجسيخة المغة ٛٔٔ  يشطخ: كتاب األلفاظ، البغ الدكيت ص٘)
 ترخؼ."ف ز ز" ب ٖٔٔ/ٔ  جسيخة المغة ٙ)
"ف ز ز"، كتػػػػاج العػػػػخكس  ٖٚٔ/ٖٔ، كتيػػػػحيب المغػػػػة ٕٕٛ/ٕ  الجػػػػخاثيع، البػػػػغ قتيبػػػػة ٚ)

 "ف ز ز". ٖٔ٘/٘ٔ
 "ف ز ز". ٚٔٔ/ٖٔ"ف ز ز"، كتيحيب المغة  ٖٔ٘/ٚ  العيغ ٛ)
 "ف ز ز". ٖٔ٘/٘ٔ"ف ز ز"، كتاج العخكس  ٙٔٗ/٘  يشطخ: المداف ٜ)
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 (1)ٔإُ كإٌا غضاّبا. آٍَِٗعَسَ       إرا ٌَضٖ الظحاب بأسض قًٕ 

  ٕ)يدتشبط مغ ىحا كمو أف ىحه السادة تجؿ عمى الحخكة.

معشى حكى الكدائي قج المغػؼ لػ"َنّد": عجا؛ فإف كاذا كاف السعشى 
ت: صاح ت. كمعشى صػ  تَ اؿ: َص "يق  ٖ) خخ كىػ َند  بسعشى صػ  تُ َر يُ  ػ   ػِّ
َت بإنداف فجع ت، كذلظ إذا َصػ    ٗ)اه"ترػةًتا ،فيػ ُمرػِّ

عالقتو الدببية؛ كالترػةت مجاًزا مخساًل  كِ جْ كىشا يمحع أف بيغ العَ  
يدتجمب صياحو سػاء كاف فار ا مغ شيء  - الًبا–الربي  كَ جْ ذلظ ألف عَ 

كالحخكة الدخةعة  الجخؼ ًحا بمقاء، كةعزج ىحا أف خِ ك فَ جُ عْ خػًفا ككجاًل، أك يَ 
 ترحبيا جمبة كضجيج.

سعشى المغػؼ كحكاية الكدائي؛ قخف بيغ اليَ  ليحا تخػ بعس المغػةيغك  
ت.ػؿ: "َند  الربي َيِشد  ندةًداالتالـز بيشيسا، فيق بقػة إيحاًنا مسا   ٘): عجا، كصػ 

 مسا يذعخؾ بأف الرػت مشبثق عغ الَعْجِك.

                                                 

 . ٜٖ٘  يشطخ: السفزميات، لمسفزل الزبي صٔ)
"ف ز ز"، كالسعجػػع االشػػتقاقي السالصػػل أللفػػاظ القػػخ ف  ٖ٘٘/٘طػػخ: مقػػاييذ المغػػة   يشٕ)

 . ٕٙٚٔ/ٗالكخةع، د.دمحم حدغ جبل 
 "ص ك ت". ٚ٘/ٕ"صػت"، كالمداف  ٖٖٙٛ/ٙ  يشطخ: شسذ العمـػ ٖ)
 "ص ك ت". ٙ٘ٔ/ٕٔ  تيحيب المغة ٗ)
ةشطػػػػػػخ: "ف ز ز"، ك  ٚٔٗ/٘"ف ز ز"، كالمدػػػػػػاف  ٔٔ/ٜ  السحكػػػػػػع كالسحػػػػػػيط األعطػػػػػػع ٘)

 "ف ز ز". ٕٚ٘/ٔالقامػس السحيط 
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 تعقيب:

 مخةغ:أللحكاية الكدائي ىحه الجاللة السجازةة كجو كجيو كمدتكيع؛ كذلظ 
 مغ الذعخ عمى لداف ذؼ الخمة، حيث قاؿ:كرد ليا شاىج  -األول

َٖ ْٚ  (1).... ٌَضِٖضَ خٔطاًِ القِٕغِ ُٖحِزَٝ بَّٔا الٍٖبِنُ ٍٔضٗ الظَّبُِ٘ فٔ٘ جٔحَشاتّٔافال

كرػػػػػت كتػػػػخ القػػػػػس حػػػػيغ  فػػػػي الرػػػػحخاء يرػػػػجر صػػػػػًتا يَ ْبػػػػيعشػػػػي: أف الط  
 بو. ارتصامو
 يػػػخ معػػػدكة، معػػػدكة إليػػػو ك  فػػػي السعجسػػػات انتثػػػخت حكايػػػة الكدػػػائي -الثاااي  

كأسػػػػشجىا إليػػػػو أسػػػػشجاىا إليػػػػو عمػػػػى سػػػػبيل الحكايػػػػة،   ٖ)كالدبيػػػػجؼ  ٕ)فػػػػالجػىخؼ 
، كمػػػشيع مػػػغ لػػػع يخدىػػػا إلػػػى الكدػػػائي، بػػػل ذكخكىػػػػا  ٗ)األزىػػػخؼ بمفػػػع الخكايػػػة

ال حاجػػػة لػػػو إلػػػى ناقػػػل، مثػػػل: ابػػػغ  ،كف بيػػػا كاقًعػػػا لغػة ػػػاخ  ِقػػػكػػػأنيع مُ  ،مخسػػػمة
 . ٛ)، كالفيخكز بادؼ ٚ)، كابغ مشطػر ٙ)، كنذػاف الحسيخؼ  ٘)سيجه
كأنيػػػا ليدػػػت  ،الكدػػػائي حكايػػػةَ ف دلػػػيالف يذػػػيجاف بتقبػػػل المغػػػػةيغ فيػػػحاكبعػػػج، 
  مشكخة.

                                                 

 "ف ز ز". ٚٛٔ/ٕٔ"ف ز ز"، كالمداف  ٛٔٔ/ٖٔ  يشطخ: تيحيب المغة ٔ)
"خ ط ـ". البيػػت لػػيذ فػػي ديػػػاف ذؼ  ٗٔ/ٙخصػػاـ القػػػس: كتخىػػا. التكسمػػة كالػػحيل كالرػػمة،      

 ـ.ٜٜٙٔ -بيخكت-دار الكتاب العخبي-كتب مقجمتو: نجيب شخاد -الخمة، شخح التبخةدؼ 
 "ف ز ز ". ٜٜٛ/ٖ  يشطخ: الرحاح ٕ)
 "ف ز ز". ٖٔ٘/٘ٔ  يشطخ: تاج العخكس ٖ)
 "ف ز ز". ٛٔٔ/ٖٔ  يشطخ: تيحيب المغة ٗ)
 "ف ز ز". ٔٔ/ٜ  يشطخ: السحكع كالسحيط األعطع ٘)
 . ٜٗٗٙ/ٜ  يشطخ: شسذ العمـػ ٙ)
 "ف ز ز". ٚٔٗ/٘  يشطخ: المداف ٚ)
 "ف ز ز". ٕٚ٘/ٔ  يشطخ: القامػس السحيط ٛ)
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 يظزميشلٌ َي -3

 النص:

كاف الكدائي يحكي عشيع أنيع يقػلػف: مشدلي يشطخ إلى "قاؿ أبػ عبيج: 
 خَ طَ : إذا أخحت في شخةق كحا ككحا، فشَ نا تشاضخ. كةقػلػف كرُ مشدؿ فالف، كدُ 
  ٔ)يسيًشا عشو. كانسا يخاد بيحا كمو ُقْخب ذلظ الذيء مشو" حْ خُ فَ  إليظ الجبلُ 
 الدرادة:

الشطخ في المغة: "ِحذ  العيغ. َنَطَخُه َيْشُطُخُه َنَطًخا كَمْشَطًخا كَمْشَطَخًة،  
قاؿ .  ٕ) وَأَغْسَقْنَا آلَ فِسْعَىْنَ وَأَوْتُمْ تَنْظُسُونَ:-عد كجل–كَنَطَخ إليو. كقػلو 

  ٖ)أبػ إسحاؽ: قيل: معشاه: كأنتع تخكنيع يغخقػف"

 ،لو دالالت كثيخة تخجع جسيًعا إلى معشى كاحج -في المغة– "الشطخػ"ف 
 شطخ.فع الىحه ىي الجاللة المغػةة لم  ٗ)كىػ تأمل الذيء كمعانيو.

في داللة أخخػ،  "الشطخ"استعساؿ العخب  أما الكدائي، فقج حكى 
حيث أسشج الشطخ   ٘)إلى مشدؿ فالف. كىحا مجاز طخحيث قالػا: مشدلي يش

                                                 

، كةشطخ: اليجاية إلى بمػغ الشيايػة  ٙ٘/ٖ   خةب الحجيث، ألبي عبيج القاسع بغ سالـ ٔ)
 . ٕٙٛٙ/ٗفي عمع معاني القخ ف كالتفديخ كأحكامو، لسكي بغ أبي شالب 

 .ٓ٘  سػرة البقخة: مغ اآلية ٕ)
 "ف ظ ر". ٕ٘ٔ/٘"ظ ر ف"، كةشطخ: لداف العخب  ٖٔ/ٓٔ  السحكع كالسحيط األعطع ٖ)
 "ف ظ ر". ٗٗٗ/٘خ: مقاييذ المغة   يشطٗ)
، كالشيايػػػة فػػػي  خةػػػب  ٖ٘ٔ/ٔ  يشطػػػخ: اإلبانػػػة فػػػي المغػػػة، لدػػػمسة بػػػغ مدػػػمع العػػػػتبي ٘)

 . ٚٚٔ/ٕالحجيث كاألثخ، البغ األثيخ 
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؛ ألنو السكشية  ٔ)مغ شخةق االستعارةكذلظ إلى السشدؿ كليذ لو أف يشطخ، 
  ٕ)أشمق السمدكـ كىػ الخؤةة، كأراد الالـز كىػ كػف الذيء بحيث ُيخػ.

فأشمق الشطخ، كأراد القخب ؛ ألف العيغ ال تخقب كتشطخ إال ما يقع في حيد 
 .إدراكيا

ىحا، كقج تبػأت حكاية الكدائي ىحه أعمى مخاتب الثبػت كالرحة؛  
 :ذلظ لثالثة أمػرك 

دكف حكاية الكدائي ػرِ تجج جس ا  فيًخا مغ السفدخةغ يُ  -األمر األول
 :مػاضع ، كذلظ فيمدتذيجيغ بيا

وَأَغْسَقْنَا  عغ األكثاف: -عد كجل–عشج تأكةميع قػؿ هللا  -األولالمىضع 

نَ وَأَوْتُمْ تَنْظُسُونَآلَ فِسْعَىْ
 وَأَغْسَقْنَا آلَ فِسْعَىْنَ وَأَوْتُمْ تَنْظُسُونَفخاحػا يقػلػف:"   ٖ)

فإف قيل: كيف  وَتَسَاهُمْ ََنْظُسُونَ إِنَُْكَ وَهُمْ نَا َُبْصِسُونَيعشي: األصشاـ. 
إلى  دارؼ تشطخ  ٗ) يترػر الشطخ مغ األصشاـ؟ قاؿ الكدائي: تقػؿ العخب:

يعشي:   وَتَسَاهُمْ ََنْظُسُونَ إِنَُْكَ :ر فالف، إذا كانت مقابمة، فكحلظ قػلودا
  ٘)نطخ السقابمة"

                                                 

 . . ٕٕٛ/٘  يشطخ: ركح البياف، إلسساعيل حقي ٔ)
 ، بترخؼ. ٜٗٔ/ٙ  الدابق ٕ)
 .ٜٛٔ  سػرة األعخاؼ: مغ اآلية ٖ)
 ائي: تقػؿ العخب:.. ىحا األسمػب يخادؼ في السعشى: حكى الكدائي.  قاؿ الكدٗ)
، كةشطػػػػخ: معػػػػاني القػػػػخ ف لمشحػػػػاس ٕٕٗ/ٕ  تفدػػػػيخ القػػػػخ ف، ألبػػػػي السطفػػػػخ الدػػػػسعاني ٘)

 . ٕٙٛٙ/ٗ، كاليجاية إلى بمػغ الشياية، لسكي بغ أبي شالب  ٛٔٔ/ٖ
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كمشيع مغ استعاف بحكاية الكدائي  يخ عازةيا إليو، فقاؿ: "كليذ  
السخاد مغ الشطخ حكيقة الشطخ، إنسا السخاد مشو السقابمة، تقػؿ العخب: دارؼ 

  ٔ)"إلى دارؾ، أػ: تقابميا تشطخُ 

فَىَجَدَا فُِهَا جِدَازًا  ::-عد كجل–في تفديخىع قػؿ هللا  -الثي  المىضع 

 َُسَِدُ أَنْ ََنْقَضَّ فَأَقَامَهُ
 فجعمػا، حيث يعممػف ليحا السجاز بحكاية الكدائي  ٕ)

دقط. أػ: ي  فَىَجَدَا فُِهَا جِدَازًا َُسَِدُ أَنْ ََنْقَضَّ فَأَقَامَهُ: -تعالى–يقػلػف: "قػلو 
كىحا مغ مجاز كالـ العخب؛ ألف الججر ال إرادة لو، كانسا معشاه: قخب كدنا 

  ٖ): تقابميا"ؼ تشطخ إلى دار فالف، أؼمغ الدقػط، كسا تقػؿ العخب: دار 

دكف  –إلى حكاية الكدائي  ىػ ٘ٓ٘)ت  استشج الكخماني -الثيلثالمىضع 
في معخض تفديخه في تدػةغ إسشاد الخؤةة إلى جيشع، كذلظ  -ندبتيا إليو
 إِذَا زَأَتْهُمْ مِهْ مَكَانٍ بَعُِدٍ سَمِعُىا نَهَا تَغَُُّظًا وَشَفِريًا:-تعالى–قػؿ هللا 

قاؿ   ٗ)
الكخماني: "... كذىب بعزيع إلى أف ىحا نبارة عغ السقابمة كالسحاذاة، 

  ٘)نحػ: دارؼ تشطخ إلى دارؾ، كدارؼ تخػ دارؾ"
                                                 

، كزاد السدػيخ، ٓٛ/ٛٔ، كةشطخ: جامع البيػاف، لمصبػخؼ ٖٙٔ/ٖ  معالع التشدةل لمبغػؼ ٔ)
 .ٓٛٔ/ٕالبغ الجػزؼ 

 . ٚٚ  سػرة الكي : مغ اآلية ٕ)
، كالجػػػامع  ٖٗ٘/ٖ، كةشطػػػخ: السحػػػخر الػػػػجيد، البػػػغ عصيػػػة ٖٜٔ/٘  معػػػالع التشدةػػػل ٖ)

، كالدػػػخاج السشيػػػخ فػػػي اإلعانػػػة عمػػػى معخفػػػة بعػػػس  ٕٙ/ٔٔألحكػػػاـ القػػػخ ف، لمقخشبػػػي 
 .  ٜٖٙ/ٕصيب الذخبيشي معاني كالـ ربشا الحكيع الخبيخ، لذسذ الجيغ الخ

 .  ٕٔ  سػرة الفخقاف: اآلية ٗ)
 .ٜٓٛ/ٕ   خائب التفديخ كعجائب التأكةل ٘)
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 ح الدشة السصيخة ألفيت شائفة مغ أصحابياشخك  إذا استقخأت -األمر الثي  
، كذلظ فيسا ركاه يكيسػف حكاية الكدائي دلياًل عمى تدػةغ معشى "التخائي"

صمى هللا عميو –قاؿ: بعث رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو–جابخ بغ عبجهللا 
سخةة إلى خثعع؛ فاعترع ناس مشيع بالدجػد، فأسخع فييع القتل.  -كسمع

فأمخ ليع بشر  العقل، كقاؿ:  -صمى هللا عميو كسمع– قاؿ: فبمغ ذلظ الشبي  
السذخكيغ. قالػا: يا رسػؿ هللا، ِلَع؟  خِ يُ ضْ "أنا بخؼء مغ كل مدمع يكيع بيغ أَ 

  ٔ)قاؿ: تخاءػ ناراىسا"

خاءػ ناراىسا" ففيو قػالف: أما ال تَ "حيث ذىبػا يقػلػف: "أما قػلو:  
السذخكيغ، فيكػف مشيع بقجر  فيقػؿ: ال يحل لسدمع أف يدكغ بالد ،أحجىسا

فيجعل الخؤةة في ىحا الحجيث لمشار، كال  صاحبو. ما يخػ كل كاحج مشيع نارَ 
رؤةة لمشار، كانسا معشاه أف تجنػ ىحه مغ ىحه. ككاف الكدائي يقػؿ: العخب 
تقػؿ: دارؼ تشطخ إلى دار فالف، كدكرنا تشاضخ. كةقػؿ: إذا أخحت في شخةق 

، فخح عغ يسيشو أك عغ يداره. ىكحا كالـ جبلُ كحا ككحا، فشطخ إليظ ال
خاءػ ناراىسا" يخةج: فيقاؿ: إنو أراد بقػلو: "ال تَ  ،العخب...كأما الػجو اآلخخ

   ٕ)نار الحخب.

                                                 

بػػػػاب الشيػػػػي عػػػػغ قتػػػػل مػػػػغ اعترػػػػع  -الجيػػػػاد– ٕ٘ٗٙبػػػػخقع  ٘ٗ/ٖ  سػػػػشغ أبػػػػي داكد ٔ)
بػػاب مػػا جػػاء فػػي كخاليػػة السقػػاـ بػػيغ – ٗٓٙٔبػػخقع  ٘٘/ٗبالدػػجػد، كسػػشغ التخمػػحؼ 

 أضيخ السذخكيغ . 
، بترػػػػخؼ، كةشطػػػخ: شػػػػخح مذػػػػكل  ٜٛ،  ٛٛ/ٕلحػػػػجيث، لمقاسػػػػع بػػػغ سػػػػالـ    خةػػػب إ)

،  ٕٛ/ٛ، كشػػػػخح الدػػػػيػشي لدػػػػشغ الشدػػػػائي  ٕٙٚ/ٛاآلثػػػػار، ألبػػػػي جعفػػػػخ الصحػػػػاكؼ 
 . ٕٙٗ/ٓٔكشخح الدشة، لمبغػؼ 
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كإسشاد الشطخ إلى الجار في حكاية  ، ٔ)فإسشاد التخائي إلى الشار مجاز
 الكدائي.

حكاية  عجسييغ أسشجبعس السمغ شالع كتب المغة باف لو أف  -الثيلثاألمر 
، حيث قالػا: "... كالعخب تقػؿ: إيساء إليو سالعخب رأًسا دكنالكدائي إلى ا

  ٕ)نا تشاضخ، إذا كانت متحاذية"كرُ دارؼ تشطخ إلى دار فالف، كدُ 
 تعقيب:

مسا سبق أف حكاية الكدائي الدالفة بمغت مغ الثبػت  يبجك 
عد –ي تفديخىع كالـ هللا بيا ف كاالشتيار أف شائفة مغ السفدخةغ استذيجكا

مسا يقصع  -صمى هللا عميو كسمع– كبياف السخاد مغ كالـ رسػؿ هللا -كجل
 شاىًجا ألشخؼ الكالـ كأعاله. برحة حكاية الكدائي ككثػقيا؛ إذ نيزْت 

كسا – لكدائي  الالحقيغ ا أف بعس المغػةيغ كرسػًخا كةدةجىا ثبػًتا 
كفي ىحا دليل  ساء إلى الكدائي،يخدىا إلى العخب مباشخة دكف إي -أسمفتُ 

 استغشت عغ إسشادىا -ليحا–ككأنيا  ،ككثخة استعسالياكذيػعيا عمى شيختيا 
 .إليو

                                                 

، كعػػػػف السعبػػػػد شػػػخح سػػػشغ أبػػػي ٚٗٗ/ٕ  يشطػػػخ: الشيايػػػة فػػػي  خةػػػب الحػػػجيث كاألثػػػخ ٔ)
 .  ٜٓٔ/٘ػزؼ، ألبي العال السباركفػرؼ ، كتحفة األح ٜٕٔ/ٚداكد، لآلبادؼ 

"ظ ر ف"، كةشطػػخ: الشيايػػة فػػي  خةػػب الحػػجيث كاألثػػخ، البػػغ  ٕٚٙ/ٗٔ  تيػػحيب المغػػة ٕ)
 "ف ظ ر". ٕ٘ٔ/٘، كالمداف ٚٚٔ/ٕاألثيخ 
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 املبخح الزابع: الداللُ الصزفًُ

 توطئة:

رصج أئسة الترخةف دالالت متشػعة لمريغ الرخفية، كذلظ مغ 
، فيةالريغة الرخ  العخب، كتختم  ىحه الجالالت باختالؼ كاقع استعساؿ

لسصاكعة "اْنَفَعَل" عمى  ك"اْفَتَعَل"  ٔ)فتخاىع يدتعسمػف "َأْفَعَل" لمتعجية  الًبا،
 ... ٕ)األكثخ

كقج لػحع كردكد بعس ما انفخد بو الكدائي مغ الحكايات عمى 
اختمفت دالالتيا باختالؼ أكزانيا، كاليظ التي ى الرخفية، شَ بعس ىحه البِ 

 تحخةخ القػؿ فييا:

 َظَأَتاِر -1

 النص:

أحخؼ حكاىا  :"... كةقاؿ في سبعةقاؿ أبػ ِمْدحل األعخابي:  
ْسُتُو، كاعتشقتو، كاعتزجتو، كاش َيْخُتو، كاض َيْخُتو، كاْعَتَقْمُتو، الكدائي: قج اْرَتأَ 

  ٖ)كاْرَتَجْمُتو، كذلظ إذا أخحَت بخأسو كعشقو كعزِجه في الرخاع"

                                                 

 . ٜٕٗ/ٔ  يشطخ: شخح السفرل البغ يدير ٔ)
 .  ٖٕٙ/ٔ  يشطخ: شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي ٕ)
 . ٜٓ،  ٜٛ/ٔ  كتاب الشػادر، ٖ)
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 الدرادة:

" في المغة بسعشى صار رئيًدا. يقاؿ: أكثخ ما يدتعسل الفعل "اْرَتَأَس 
  ٕ)"مثل: َتَأم َخ"  ٔ)اْرَتَأَس: صار رئيًدا.

الخجَل" بسعشى: أخح  اْرَتَأَس كقج حكى الكدائي لو معشى  خخ، ليكػف "
 بخأسو في الرخاع ليرخعو. 

كتػجيو ىحه الحكاية أنيا كقعت عمى زنة "اْفَتَعَل"، كمغ معاني ىحه 
جؿ عمييا إفادتيا معشى الفعل السجخد ، كالى ىحا الريغة الرخفية التي ت

الػجو تحىب حكاية الكدائي، ذلظ ألنو "في نػادر األعخاب يقاؿ: اْرَتَأَسِشي 
كقالػا   ٖ)فالف كاْكَتَأَسِشي: شغمشي. كأصمو: أخح بالخقبة كخفزيا إلى األرض"
خئيذ: "كال  ٗ)في الثالثي: "كَرَأْسُتو، فيػ مخؤكس كرئيذ، إذا أصبت رأسو"

 كمشو قػؿ لبيج:  ٙ)كالحؼ ُشج رأُسو.  ٘)الحؼ قج ضخب في رأسو"
 (8).(7)ُٖحارٔس ؤَ طَشاٖا ٔاغتٗاه         كأُ طَحٔٗمَْ ػكٕٝ سٍٟٗع

                                                 

  الدبػػػػاب الداخػػػػػخ كالمبػػػػاب الفػػػػػاخخ، لمرػػػػػغاني "ر أ س" بترػػػػخؼ، كةشطػػػػػخ: القػػػػػامػس ٔ)
 "ر أ س". ٚٓٔ/ٙٔ"ر أ س"، كتاج العخكس  ٛٗ٘/ٔالسحيط 

 "ر أ س". ٚٓٔ/ٙٔ  تاج العخكس ٕ)
"ر أ س"، كتػػػػاج العػػػػخكس  ٜٔ/ٙ"ر أ س"، كةشطػػػػخ: المدػػػػاف  ٙٗ/ٖٔ  تيػػػػحيب المغػػػػة ٖ)

 "ر أ س". ٚٓٔ/ٙٔ
 "ر أ س". ٜٔ/ٙ"ر أ س"، كالمداف  ٕٖٜ/ٖاح   الرحٗ)
 "ر أ س". ٔٚٗ/ٕ  مقاييذ المغة ٘)
 "ر أ س" بترخؼ. ٜٔ/ٙ  المداف ٙ)
 ٙٗ/ٖٔ، كتيػحيب المغػػة ٛٓٔ  البيػت مػغ الػػػافخ، كىػػ لمبيػج بػػغ ربيعػة فػي: ديػانػػو صٚ)

 "ر أ س". ٜٔ/ٙ"ر أ س"، كالمداف 
   الدابق: السػضع نفدو.ٛ)
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 كمغ ىحا السعشى استسجت حكاية الكدائي داللتيا الرخفية.
 تعقيب:

بػػػالشطخ إلػػػى ىػػػحه الجراسػػػة يسكػػػغ القػػػػؿ بػػػأف حكايػػػة الكدػػػائي الدػػػالفة  
كجو في المغة، حيث احُتج ليا بقػؿ لبيج الدابق، ثع َأث َميا المغػةػػف الحكخ ليا 

 إلى معشى الفعل الثالثي.

كمغ ثع فيي مقبػلة خػال أنيػا مػغ نػػادر العػخب، كسػا سػبق الترػخةح  
 غ األزىخؼ، كابغ مشطػر، كالدبيجؼ، كذلظ خالؿ دراسة ىحه الحكاية.بحلظ م

 َهَزاظَّ -2

 النص:

كةقاؿ في سبعة أحخؼ حكاىا :"...  األعخابيل حَ دْ أبػ مِ قاؿ 
، كاض َيْخُتو، كاْعَتَقْمُتو، و، كاش َيْخُتوو، كاعتزجتُ الكدائي: قج َرَأْسُتُو، كاعتشقتُ 

  ٔ)كاْرَتَجْمُتو، كذلظ إذا أخحَت بخأسو كعشقو كعزِجه في الرخاع"
 الذراسة:

" قمبت التاء ضاء، ثع لَ عَ تَ عمى زنة "افْ   ٕ)الفعل "اض َيَخ" أصمو "اْضَتَيَخ" 
 ثع أد ست الطاءاف فرارت "اض َيَخ".

                                                 

 .  ٜٓ،  ٜٛ/ٔ  كتاب الشػادر، ٔ)
يجخل في نصاؽ البحث: ارتأس، كاض َيَخ، كاعتزج. أما بكيػة الكمسػات فقػج ُسػبق إلييػا       

 الكدائي.
"ظ ىػػ ر"،  ٕٚٛ/ٗ، كالسحكع كالسحػيط األعطػع ٜٕٕ/ٔ  يشطخ: سخ صشاعة اإلعخاب ٕ)

 "ظ ىػ ر".  ٕٕ٘/ٗر"، كالمداف 
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كمعشى "اض َيَخ" عشج أىل المغة جعل الذيء كراء ضيخه؛ كمغ ثع  
"كاستخ  بيا تياكًنا بيا،   ٔ)قالػا: َأْضَيَخ بحاجتو، كاض َيَخ: جعميا كراء ضيخه.

  ٕ)كأنو أزاليا كلع يمتفت إلييا"

و ارعِ َر لسخاد بيا ىشا: أخح بطيخ مُ الكدائي الدالفة، فاحكاية أما  
لغمبتو كصخعو، كةفيع ذلظ مغ تفديخه بكية الكمسات الدبع. "فاْرَتَأَس" أؼ: 

: أخح بعزجه، كل ذلظ في هُ جَ َز تَ أخح بخأسو، كاعتشقو: أخح بعشقو، كاعْ 
 ليغمبو.  ؛الرخاع

حكاية الكدائي فيي داللة صخفية تبخز مغ كردكدىا عمى صيغة أما  
 رَ جَ : قَ معشى الفعل السجخد، نحػ ، فسغ معاني ىحه الريغة مػافقتياَل""اْفَتعَ 
   ٖ).خبَ تَ كاقْ  بَ خُ ، كقَ عَ سَ تَ كاسْ  عَ سِ ، كسَ رَ جَ تَ كاقْ 

: اض َيْخُتو: أخحُت في حكاية الكدائي–كقياًسا عمى ىحا يكػف "اض َيَخ" 
يػخُت العخب تقػػؿ: "ض"َضَيػَخ" السجػخد، فػراجًعػا إلػى معشػى  -بطيخه في الرخاع
فَأَصْببَحُىا  : -تعػالى–كمشػو "قػػؿ هللا   ٘)"كقػةػُت عميػو"  ٗ)عمػى الخجػل:  مبتُػو"

                                                 

"ظ ىػػػػػ ر"،  ٕٕ٘/ٗ "ظ ىػػػػػ ر"، كالمدػػػػاف ٕٚٛ/ٗ  يشطػػػػخ: السحكػػػػع كالسحػػػػيط األعطػػػػع ٔ)
 "ظ ىػ ر". ٖٗٗ/ٔكالقامػس السحيط 

 "ظ ىػ ر". ٙٛٗ/ٕٔ  تاج العخكس ٕ)
 . ٘ٚٔ/ٔ، كارتذاؼ الزخب، ألبي حياف ٜ٘ٗ/ٖ  يشطخ: شخح التدييل، البغ مالظ ٖ)
"ظ ىػػػػػػػػ ر"، كتػػػػػػػاج العػػػػػػػخكس  ٕٖٚ/ٕ، كالرػػػػػػػحاح ٖٕٓ/ٕ  ديػػػػػػػػاف األدب لمفػػػػػػػارابي ٗ)

 "ظ ىػ ر". ٚٛٗ/ٕٔ
 "ظ ىػ ر". ٕٙ٘/ٗ  المداف ٘)
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ظَبباهِسَِهَ
تُػػو ػْ مَ : عَ : ضيػػخُت عمػػى فػػالف، أؼأؼ:  ػػالبيغ عػػاليغ، مػػغ قػلػػظ  ٔ) 

  ٕ)ُتو"بْ مَ ك َ 

كىحا أمخ  أنت بو ضاىخ. أؼ: أنت بو قػؼ كمغ ىحا السعشى قػليع: " 
  ٖ)أؼ:  الب لظ" عميو. كىحا أمخ  ضاىخ بظ،

يخ" لكغ مع السبالغة في كمغ ىشا تكػف حكاية الكدائي بسعشى "ضَ 
  معشاه، فاألخح بطيخ الخجل كصخعو  مبة.

 :تعقيب

أنو لع يحكيا أحج  -فيسا أدرؼ  –بالتشقيب عغ حكاية الكدائي يتبيغ  
سػػ أبي مدحل األعخابي، ال قبمو كال بعجه؛ كلحا يسكغ كسسيا بالشادرة، 

 في معشى الثالثي. ـ العخب،  يخ أف ليا أصاًل ليا شػاىج مغ كال فميذ

                                                 

 . ٗٔ  سػرة الر : مغ اآلية ٔ)
 "ظ ىػ ر". ٚٛٗ/ٕٔ"ظ ىػ ر"، كتاج العخكس  ٕٙ٘/ٗ  المداف ٕ)
 "ظ ىػ ر". ٕٛ٘/ٗ"ظ ىػ ر"، كالمداف  ٕٛٔ/ٙ  تيحيب المغة ٖ)
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 ُأِعِهَد -3

 النص:

  ٔ)"َأْشِيَج الخجُل: اْسُتْذِيَج. حكاه الكدائي"قاؿ أحسج رضا: 
 الدرادة:

بشي لسا لع يدع فاعمو، كالسبشي  - في الشز الدابق – "جَ يِ شْ الفعل "أُ 
عميو ىحه الريغة الرخفية مسا تجؿ ك  ."لَ ْفعَ لمفاعل مشو عمى زنة "أَ 

البعيخ،  دَ حَ نْ ، كأَ الخجلُ  بَ خَ جْ ة، كأَ ج  : صار ذا  ُ البعيخُ  ج   َ ، نحػ: أَ الريخكرة
   ٗ). ٖ)في مالو اؿ  يَ ، كحِ  ٕ)ازحَ ، كنُ بٍ خَ اؿ: صار ذا جَ حَ كأَ 

": اسُتْذِيَج في سبيل هللا، كعمى ىحا يكػف معشى حكاية الكدائي "ُأْشِيَج الخجلُ 
 أؼ: صار شييًجا. كأنذج الكدائي ليحه الحكاية قػؿ الذاعخ:  ٘).ػ ُمْذَيج  في

                                                 

 "ش ىػ د". ٖ٘ٛ/ٖ  معجع متغ المغة، ألحسج رضا ٔ)
رضػا، لكشػي كجػجتيا لع أقػ  عمػى كتػاب نقػل كػالـ الكدػائي بمفػع الحكايػة سػػػ أحسػج     

معػػدكة إليػػو بألفػػاظ أخػػخ، فقػػج أسػػشجىا األزىػػخؼ إلػػى الكدػػائي بمفػػع القػػػؿ، كأسػػشجىا إليػػو 
ابغ مشطػر ، أما الدبيجؼ، فقاؿ: كعغ الكدائي:... يشطػخ عمػى التختيػب: تيػحيب المغػة 

 "ش ىػ د". ٕٓٙ/ٛ"ش ىػ د"، كتاج العخكس  ٕٕٗ/ٖ"ش ىػ د"، كالمداف  ٜٗ/ٙ
، كىسع اليػامع كشػخح ٖٛٗ/ٗسفرل في صشعة اإلعخاب، البغ يدير   يشطخ: شخح الٕ)

 .ٖٖٓ/ٖالجػامع، لمديػشي 
 "ع ز ب". ٜٚ٘/ٔ  أصابو ِحَياؿ  في مالو، أؼ: لع تحِسل أنعاُمو. يشطخ: المداف ٖ)
َكاب  ِفػػػػي ِرئاِتيػػػػا. تيػػػػحيب المغػػػػة ٗ) "ح ز ف"،  ٖٕٔ/ٗ  الش َحػػػػاز: ُسػػػػَعاؿ يْأُخػػػػُح اإلِبػػػػَل كالػػػػج 

 "ف ح ز". ٜٛٛ/ٖالرحاح  كةشطخ:
 ٕٕٙ/ٕ"ش ىػػػ د"، كالتكسمػػة كالػػحيل كالرػػمة، لمرػػػغاني  ٜٗ/ٙ  يشطػػخ: تيػػحيب المغػػة ٘)

 "ش ىػ د". ٕٕٗ/ٖ"ش ىػ د"، كالمداف 
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 (2).(1)أٌا أقٕه: طأوٕت وؼِّّذا

تعميػػػػػل  ل حكايػػػػػة الكدػػػػائي ىشػػػػػا عمػػػػػى معشػػػػى الرػػػػػيخكرةْسػػػػػكةػػػػخجح حَ 
 بالذييج بأحج أمخةغ: -عد كجل–المغػةيغ تدسية السقتػؿ في سبيل هللا 

ف هللا كمالئكتػو شػيجكا لػػو ألمػا ذكػخه ابػغ األنبػارؼ بأنػو سػسي شػييًجا؛  -األول
 بالجشة. 

قاؿ  -صمى هللا عميو كسمع–ألنو مسغ ُيدتذيج يػـ الكيامة مع الشبي  -الثي  
 نِتَكُىوُببىا هُببهَدَاََ عَهَببً اننَّببا ِ جػػل كعػػد: –هللا 

األنبيػػاِء  أف أمػػعَ كذلػػظ "  ٗ). ٖ)
َفػيسَغ جحػج  ىػحا .غ أرسل إلييا فتْجَحُج أنبياَءىاتكحب في اآلخخة إذا ُسِئمت عس

بتكػػحيبيع،  كتذػػيج عمػػييع فتذػػيج ىػػحه األمػػة برػػجؽ األنبيػػاِء، ،فػػي الػػجنيا مػػشيع
كان سػا جػازت ىػحه  .ليػحه األمػة برػجقيع -صمى هللا عميػو كسػمع-كةذيج الشبي 
صػػمى هللا عميػػو  -بػػار الشبػػي خإل ؛لػػع يكػنػػػا ليعػػايشػا تمػػظ األمػػع الذػػيادة، كاف

أمتػػو، فأفزػػميع َمػػغ ُقتػػل فػػي ألفزػػل مػػغ الذػػيادة تكػػػف لؤلفزػػل فا"ك   ٘)"كسػػمع
  ٙ)سبيل هللا مجاىَجا أعجاء هللا؛ لتكػف كمسة هللا ىي العميا"

                                                 

 "ش ىػ د". ٕٕٙ/ٕ  البيت مغ الخجد، كرد بال ندبة في: التكسمة كالحيل كالرمة ٔ)
"ش ىػػػػ د"، كتػػػاج العػػػخكس  ٕٕٗ/ٖ"ش ىػػػػ د"، كالمدػػػاف  ٜٗ/ٙ  يشطػػػخ: تيػػػحيب المغػػػة ٕ)

 "ش ىػ د". ٕٓٙ/ٛ
 . ٖٗٔ  سػرة البقخة: مغ اآلية ٖ)
 "ش ىػ د". ٚٗ/ٙ  يشطخ: تيحيب المغة ٗ)
 . ٕٕٓ/ٔ  معاني القخ ف كاعخابو، لمدجاج ٘)
 "ش ىػ د". ٚٗ/ٙ  تيحيب المغة ٙ)



 

 

0222 

تأكةل حكاية الكدائي عمى القػؿ األكؿ بأنيع ُصيِّخكا  ثع ساغكمغ  
 كالسالئكة بالجشة. -عد كجل–شيجاء، أؼ: مذيػًدا ليع مغ هللا 

 -صمى هللا عميو كسمع–شبي كعمى القػؿ الثاني: ُصيِّخكا شيجاء مع ال 
 يـػ الكيامة عمى األمع التي كحبت أنبياءىا في الجنيا.

 تعقيب:

في  جَ يِ ذْ تُ بسعشى: اسْ  جَ يِ شْ : أُ بأف حكاية الكدائي تقزي ىحه الجراسة
 عشجىع السذيػر عشج أىل المغة؛ ذلظ ألف السعشى السذيػر سبيل هللا، خالؼُ 

 استعساؿ "اْسُتْذِيج" في ىحه الجاللة.

يا، بل ليا كجو عشج أئسة في كىحا ال يخد حكاية الكدائي أك يصعغ
الريخكرة،  -معانييا مغ –" التي تفيج لَ عَ فْ الترخةف، حيث كردت عمى "أَ 

 كقج مزى سخد نطائخ ليا مغ كالـ العخب،

مسا  ؛أف الكدائي حاكييا أردفيا بذاىج مغ الذعخ أيًزا كةذفع ليا 
أف كثيًخا مغ السعجسييغ ذكخكىا في  ا صحةيقصع بػجػدىا في المغة، كةدةجى

،  ٔ)، مشيع: األزىخؼ مغ  يخ نعتيا بسا ُيْزعفيا معدكًة ك يخ معدكةٍ  معجساتيع
  . ٗ)، كالدبيجؼ ٖ)، كابغ مشطػر ٕ)، كالرغاني ٔ)األزىخؼ 

                                                 

 "ش ىػ د". ٜٗ/ٙ  يشطخ: تيحيب المغة ٔ)
 "ش ىػ د". ٕٕٙ/ٕ  يشطخ: التكسمة كالحيل كالرمة ٕ)
 "ش ىػ د". ٕٕٗ/ٖ  يشطخ: المداف ٖ)
 "ش ىػ د. ٕٓٙ/ٛ  يشطخ: تاج العخكس ٗ)
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 املبخح اخلامط: التأصًل االعتكاقٌ

 توطئة:

االشتقاقي ىػ "ربط كل استعساالت الجحر الػاحج  التأصيلإذا كاف 
فإف مغ الحكايات التي انفخد الكدائي   ٔ)، تجكر عميو كتخجع إليو"سعشى عاـب
عغ األعخاب ما تخجع إلى معشى محػرؼ يخبصيا بالجاللة السذيػرة ليحه  بيا

 الحكاية، مغ ذلظ:

 الضََّبأ -1

 النص:

: الذيء أُ مطَ : الخسخ، كال  أُ بَ قاؿ ابغ األنبارؼ: حكى الكدائي: الد   
سػزةغ مقرػرةغ، كلع يحكيسا  يخه. كالسعخكؼ في الثقيل. كحكاىسا مي

َباء، بكدخ الديغ كالسج.   ٕ)الخسخ: الدِّ
 الدرادة:

َبَأ" في "الخسخ"، كصخح بأنو   نقل ابغ األنبارؼ أف حكاية الكدائي "الد 
كةبجك مغ الشز الدابق أف حكاية الكدائي  ىحا السعشى أحج  يخه، ظِ حْ لع يَ 

َباء. ليدت معخكفة، كانسا السعخكؼ  في الخسخ الدِّ

                                                 

 . ٜٙ  عمع االشتقاؽ نطخة ا كتصبيكي ا، د.دمحم حدغ جبل ص ٔ)
"س ب أ"، كتػػاج  ٖٜ/ٔ"س ب أ"،بترػػخؼ ، كةشطػػخ: المدػػاف  ٕٚ/ٕٔ  تيػػحيب المغػػة ٕ)

 "س ب أ". ٕ٘ٙ/ٔالعخكس 
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َباء مرجر بسعشى اشتخاء   كالخسخ عمى حكاية الكدائي مذتقة مغ الدِّ
  ٕ): إذا اشتخةتيا"اءً بَ كسِ  أً كمشو قػليع: "َسَبْأُت الخسَخ َأْسَبَأُىا َسبْ   ٔ)الخسخ.

ب اء: بي اُعيا"  كمشو قػؿ لبيج:  ٖ)ك"الد 
ٕٛ قُذٔحَتِ ٔفُضٖ خٔتاوُّاأُغِم٘ الظِّباَٞ بكُنِّ أَدِكَََ عاتٍق ... أ  (5).(4)ٔ جٌَِٕ

ئ: ابِ "كالد    ٙ)، أؼ: مذتخاة لمذخاب.ة  ػءَ بُ دْ كةقاؿ لمخسخ: سبيئة، بسعشى مَ 
 كمشو قػؿ زىيخ:  ٚ)السذتِخؼ"

 (9).(8)فمٍٔعِيَ وعرتَكُ اجلٔٗاع إِرا ... خَبٓ الظفريُ ٔطاب١ُٔ اخلَىِشِ

  ٓٔ)، أؼ: السذتخاة.بأةتَ دْ لمخسخ السُ ثع ال يقاؿ ذلظ إال كمغ  
                                                 

، كالداىػػػخ فػػػي معػػػاني  ٜٖب أ"، كالتقفيػػػة، لمبشػػػجنيجي ص"س  ٖ٘ٔ/ٚ  يشطػػػخ: العػػػيغ ٔ)
 . ٖٕ/ٕكمسات الشاس 

"س ب  ٜٜ٘/ٛ"س ب أ"، كةشطػػخ: السحكػػع كالسحػػيط األعطػػع  ٔٚ/ٖٔ  تيػػحيب المغػػة ٕ)
 "س ب أ" ٖٜ/ٔأ"، كالمداف 

 "س ب أ". ٜٜ٘/ٛ  السحكع كالسحيط األعطع ٖ)
"س ب  ٖ٘ٔ/ٚ، كالعػيغ ٘ٚٔ   البيت مغ الكامل، كىػ لمبيج بغ ربيعػة فػي ديػانػو صٗ)

 . ٖٕ/ٕا"، كالداىخ في معاني كمسات الشاس 
 . ٖٕ/ٕ  يشطخ: الداىخ في معاني كمسات الشاس ٘)
   يشطخ: الدابق السػضع نفدو.ٙ)
 . ٕٚٙ  كتاب األلفاظ، البغ الدكيت صٚ)
 ٕٕٓٔ/ٕ، كجسيخة المغة  ٗ٘  البيت مغ الكامل، لدىيخ بغ أبي سمسى في: ديػانو صٛ)

س ػ"، كالسقاصػج الشحػةػة فػي شػخح شػػػاىج شػخكح األلفيػة لبػجر الػػجيغ  "ا ب ٕٕٓٔ/ٕ
 . ٕٛٗٔ/ٖالعيشي 

 "س ب أ". ٕٕٓٔ/ٕ  جسيخة المغة ٜ)
 "س ب أ".  ٖٜ/ٔ"س ب أ"، كالمداف  ٜ٘/ٔ  يشطخ: الرحاح ٓٔ)
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 تعقيب:

يدتشتج مغ ىحه السعالجة أف حكاية الكدائي مخدىا إلى السرجر  
"ِسَباء" الحؼ سسيت بو الخسخ، كأف السعخكؼ عشج جسيػر المغػةيغ أف الخسخ 
َبأ، فيي عمى  َبأ"، كأما حكاية الكدائي الد  َباء" ال "الد  السذتخاة تدسى "الدِّ

معكًبا عمى حكاية  –ػؿ ابغ األنبارؼ خالؼ السذيػر، يذيج لحلظ ق
َباُء، بكدخ الديغ كالسج"-الكدائي   ٔ): "... كالسعخكؼ في الخسخ الدِّ

كليدت مخدكدة، بيج أنيا  كعمى ىحا فحكاية الكدائي مقبػلة في المغة 
  عمى خالؼ السذيػر.

                                                 

 ٕ٘ٙ/ٔ"س ب أ"، كتػػػاج العػػػخكس  ٖٜ/ٔ"س ب أ" كالمدػػػاف  ٕٚ/ٖٔ  تيػػػحيب المغػػػة ٔ)
 "س ب أ".
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 اِعَتَضد -2

 النص:

لكدائي: كةقاؿ في سبعة أحخؼ حكاىا ا:"...ل األعخابيحَ دْ قاؿ أبػ مِ  
و، كاش َيْخُتو، كاض َيْخُتو، كاْعَتَقْمُتو، كاْرَتَجْمُتو، تُ جْ َز تَ ، كاعْ وُ تُ قْ شَ تَ قج اْرَتَأْسُتُو، كاعْ 

  ٔ)كذلظ إذا أخحَت بخأسو كعشقو كعزِجه في الرخاع"
 الدرادة:

  ٖ)"كبو استعشت"  ٕ)ؼ"جِ ُز : جعمتو في عَ وُ تُ جْ َز يقػؿ أىل المغة: "اْعتَ  
خؼ االعتزاد باالحتزاف، فقاؿ: "كاعتزجتو : جعمتو في كقج فدخ الدمخذ
 . ٗ)عزجؼ كاحتزشتو"

. كقج حكى الكدائي ىحه ىي الجاللة السذيػرة عشج العخب لػػ"اْعَتَزَج"
 خح بعزج الخجل في الرخاع.األداللة أخخػ حيث جعل االعتزاد بسعشى 

كحكاية الكدائي مذتقة مغ العُزج، كىػ ما بيغ السخفق كالكت ، 
  ٘)يغ.عِ ةدتعار في مػضع القػة كالسُ ك 

                                                 

 . ٜٓ،  ٜٛ/ٔدر،   كتاب الشػأ)
"ع ض د"،  ٜٓ٘/ٕ"ع ض د"، كةشطػػػػػػػػػػخ: الرػػػػػػػػػػحاح  ٜٜٕ/ٔ  القػػػػػػػػػػامػس السحػػػػػػػػػػيط ٕ)

 . ٓ٘ٔكالكميات لمكفػؼ ص
 . ٓ٘ٔ  الكميات صٖ)
 "ع ض د". ٛ٘ٙ/ٔ  أساس البال ة ٗ)
 "ع ض د". ٖٕٛ/ٗ  يشطخ: مقاييذ المغة ٘)
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كلى يصمق االعتزاد فييا عمى ، فاألُ كالتبايغ بيغ ىاتيغ الجاللتيغ بيِّغ  
التقػِّؼ بالذيء كاالستعانة بو أك احتزانو بالعزج، كالثانية أخح السرارِع 

 لصخحو باألرض. ؛بعزج السراَرع

لفعل كقج ألسح بعس السعجسييغ إلى ما حكاه الكدائي مغ شخةق ا
  ٔ)ْجُتو، أؼ: أصبُت عُزَجه"َز الثالثي "َعَزَج"، فقالػا: "يقاؿ: عَ 

 تعقيب:

ػِّؼ كاالستعانة قَ ثست رابط بيغ الجاللتيغ الدابقتيغ، فاألكلى بسعشى الت   
بالذيء، كحكاية الكدائي تجؿ عمى األخح بالعزج كالتسكغ مشو كاصابتو 

احج كمعشى محػرؼ إلى أصل اشتقاقي ك  ىسا يخجعلرخع صاحبو، ككمتا
، كىػ: "اكتشاؼ الذيء بغميع قػؼ يذجه كةستج بجانبو، أؼ: يقترخ كاحج

  ٕ) امتجاده عمى ذلظ"

   

 

  
 

                                                 

 ٜٕٓ/ٕحاح ، كالرػ ٕٛٛ/ٔ، كةشطخ: تيحيب المغة  ٘ٓٔ/ٕ  ديػاف األدب، لمفارابي ٔ)
 "ع ض د".

 . ٓٛٗٔ/ٖ  السعجع االشتقاقي السالصل أللفاظ القخ ف الكخةع. د.دمحم حدغ جبل ٕ)
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يف  كاياتاحلمً  الكضائٌ ز ما اىفزد به: أثضادظاملبخح ال
  ٔ)نات والتفاصرياملعج

 توطئة:

إذا كانت السخحمة األكلى في جسع المغة متسثمة في الدساع عغ 
بػادؼ، كتجكةغ ىحا السدسػع، فإف السعجسييغ كانػا حخةريغ أشج أعخاب ال

الحخص عمى تغحية معجساتيع بتمكع السدسػعات كالسحكيات، السيسا إذا كاف 
  لحاكي ذا قجـ راسخة عمًسا كأمانة.ا

لو جمي ا كع تأثخت بسا حكاه  فالحؼ يصالع السعجسات العخبية يبجك
كعمى رأسيع ما انفخد بو الكدائي فيسا حكاه عغ األعخاب مغ  ،المغػةػف 

 العالقات المفطية كالجاللية الججيجة، كقج تجمى أثخ ىحه االنفخادات في
 : السعجسات مغ خالؿ السصمبيغ اآلتييغ

 االحتجاج بها  -األولاملطلب 

في مػاضع ليدت قميمة تخػ بعس المغػةيغ يحتج بسا انفخد بو 
يدػقػنيا أدلة  تججىعحيث ياتو الججيجة عغ األعخاب، الكدائي مغ حكا
أك شخح كمسة، أك تفديخ  ية ، أك بياف  ،كنو مغ تقعيج قاعجةكبخاىيغ لسا يختال 

 صمى هللا عميو كسمع. –السخاد مغ كالـ رسػؿ هللا 

                                                 

  ىحا السبحث ليذ صًجػ أك تكخاًرا لسا سم  مغ مباحث، كانسا ىػ متسخس عشيا، ٔ)
في  -التي تشاكلتيا السباحث الدالفة– ىحه الحكاياتق مشيا؛ إذ ييجؼ إلى بياف أثخ مشبث

 السباحث. ىحه كالتفاسيخ؛ كمغ ثع جاءت مادتو مدتقاة مغجسات كتب السع
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 "ارَص "بسعشى  "جَ عَ قَ "يخػ استعساؿ حيث كاف  ،الفخاءمغ ذلظ ما ذكخه 
 الخاجد: ا، كجعل مغ ذلظ قػؿمصخدً 

 ال ُٖقٍِعُ اجلاسَٖٛ اخلضابُ ... ٔال الٕػاحاُ ٔال اجلمباب

 لْ لُعاب األٖشُ ذَــــــــوَ دُٔ أُ تمتق٘ األسكاب ... ٖٔقع

: قعج ال ُيْدأُؿ حاجة إال قزاىا، ثع احتج ليحه القاعجة بحكاية الكدائي
  ٔ)بسعشى: صار.

" عمى جَ عَ ل "قَ ج لحسْ في االحتجا اأْلَعَخاِبي اْبغُ  كقج ححا ححك الفخاء
شفختو َحت ى  دَ ج  حَ ": قاؿ  "صار" معشى كعساًل، مدتذيًجا ليا بحكاية الكدائي،

اَل  :َأؼ ،ظ اَل َتْقُعُج تصيخ ِبِو الّخةحَصاَرت. َكَقاَؿ: َثْػبَ  :َقَعجت َكَأن َيا َحْخَبة: َأؼ
َكَقاَؿ: َقَعج اَل احفع َثْػبظ.  :تريخ شائخة ِبِو. َكنرب َثْػبظ ِبفعل ُمْزسخ، َأؼ

يْدَألو أحج َحاَجة ِإال  َقَزاَىا، َكلع يفدخه، َفِإف َكاَف َعشى ِبِو َصار، فقج قجـ َلَيا 
َىِحه الش َطاِئخ، َكاْستْغشى بتفديخ ِتْمَظ الش َطاِئخ َعغ َتْفِديخ َىِحه، َكِاف َكاَف َعشى 

نظ أأكلى ِبِو مغ َحاؿ، َأال تخػ  أِلَف اْلقُعػد َليدت َحاالً  ؛اْلقُعػد َفاَل معشى َلوُ 
و، َكقعج اَل يْدَألو ِإال  ُحْخَمة، َك يخ َذِلظ ِمس ا عج اَل يسخ ِبِو أحج ِإال  يدب  َتقػؿ: قَ 

ـَ يفعل. َكِعْشِجؼ َأف اْبغ  يخبخ ِبِو مغ َأْحَػاؿ اْلَقاِعَجة، َكِان َسا ُىَػ َكَقْػِلظ: َقا
ختييا، َكَأن ُو َقاَؿ: َصار اَل أا، َفِيَي كغخبً ا َأك مُ خبً اأْلَعَخاِبي ِإن َسا َحَكاُه مدتغ
  ٕ)"يْدَأؿ َحاَجة ِإال  َقَزاَىا

كمغ مػاشغ احتجاج العمساء بانفخادات الكدائي السحكية ما ذكخه 
العمساء مغ خخكج االستفياـ عغ معشى االستخبار إلى الجاللة عمى الشفي 

                                                 

 ." معاني القخ ف" . لع أق  عميو في  ٖٛٗ/ٔ  يشطخ: شخح التدييل، البغ مالظ ٔ)
 "ؽ ع د". ٖٖٙ/ٖ"ؽ ع د"، كةشطخ: المداف  ٖٚٔ/ٔ  السحكع كالسحيط األعطع ٕ)
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فيالتى بو في مقاـ اإلنكار  ،غ أصموعّجػ االستفياـ عا ما يُ ككثيخً قػليع: "
 :-تعالى–فيجخؼ مجخػ الشفي، كمسا جاء مغ ذلظ باليسدة قػلو  ،كالجحج

َأَهُمْ ََقْسِمُىنَ زَحْمَتَ زَبِّك 
وَهَمْ وُجَاشٌِ إِنَّا  : -تعالى–قػلو  لْ كبيَ   ٔ)

 انْكَفُىزَ
ا كبأيغ نحػ م ،كقػليع في مقاـ الجحج: متى قمت ىحا "متىػ"كب  ٕ)

تشجػ مشي أؼ: ما كشت أؼ: ما كشت لِ  ،تشجػ مّشيحكى الكدائي: أيغ كشت لِ 
  ٖ)"لتشجػ مشي

كفي السدألة عيشيا يحتج الفخاء بحكاية الكدائي لتفديخ االستفياـ 
 أَهُمْ ََقْسِمُىنَ زَحْمَتَ زَبِّكَ كقػلو:عمى معشى الجحج، فيقػؿ: "

َعَمى   ٗ)
ال يشبغي أف يدتبقى. كىػ ِفي  :أؼ ؟ى مثمظالتعجب كسا َتُقػُؿ: كيف ُيْدَتبقَ 

فجاز دخػؿ   ةٌمَّا ذِنَكَُْفَ ََكُىنُ نِهْمُشْسِكِنيَ عَهْدٌ عِنْدَ انهَّهِ وَ :قخاءة عبج هللا
ج، َكِاَذا استفيست بذيء مغ حخكؼ ألف معشى أكؿ الكمسة جحْ  ؛مع الػاك "ال"

الجحج. مغ َذِلَظ قػلظ:  االستفياـ فمظ أف تجعو استفياًما، كلظ أف تشػؼ ِبوِ 
َىْل أنت إال كػاحج ِمّشا؟! كمعشاُه: ما أنت إال كاحج مشا، ككحلظ َتُقػُؿ: َىْل 

 أنت بحاىب؟ فتجخل الباء كسا َتُقػُؿ: ما أنت بحاىب. كقاؿ الذاعخ:
 ؟... أال َِنِ أَخُٕ عٍٗؽ لَزٖٕٔز بذاٟي تِدَشَقِٜ عمّٗا ٔأَلَِٕمَٖقٕه إرا اقِ

                                                 

 . ٕٖ  سػرة الدخخؼ: مغ اآلية ٔ)
 . ٚٔ  سػرة سبأ: مغ اآلية ٕ)
، كةشطخ: السداعج عمى ٕٚٗٗ/ٜ  تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج، لشاضخ الجير ٖ)

 .ٖٕٔ/ٖتدييل الفػائج        لبياء الجيغ بغ عقيل 

 . ٚ  سػرة التػبة: مغ اآلية ٗ)
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 كقاؿ الذاعخ:
 فأٙٗ فتٜ يف الٍاغ أحِشَصَٓ ... عَ حَتِفْ ظُمَْي دُعِْج ٔال جَبَن رِبِفا

فقاؿ: كال جبل، لمجحج كأّكلو استفياـ كني تو الجحج معشاُه َلْيَذ يحخزه مغ يػمو 
شيء. كزعع اْلِكَدائي َأن ُو سسع العخب َتُقػُؿ: أيغ كشت لتشجػ مشي، فيحه الالـ 

  ٔ)"ِبَيا الجحج إن سا تجخل ؿ )ما  التي ُيخاد

كمغ أبخز  ثار ىحه الحكايات أف بعس السفدخةغ يحتجػف بيا في 
 كذلظ في السػاضع اآلتية:   -عد كجل–تأكةميع  يات هللا 

وَتَسَاهُمْ عغ األكثاف:  -عد كجل–عشج تأكةميع قػؿ هللا  -المىضع األول

ََنْظُسُونَ إِنَُْكَ وَهُمْ نَا َُبْصِسُونَ
وَإِنْ تَدْعُىهُمْ إِنًَ انْهُدَي نَا ػف:" فخاحػا يقػل  ٕ) 

ََسْمَعُىا
فإف قيل:  وَتَسَاهُمْ ََنْظُسُونَ إِنَُْكَ وَهُمْ نَا َُبْصِسُونَيعشي: األصشاـ.   ٖ) 

كيف يترػر الشطخ مغ األصشاـ؟ قاؿ الكدائي: تقػؿ العخب: دارؼ تشطخ 
يعشي:  هُمْ ََنْظُسُونَ إِنَُْكَوَتَسَا، إذا كانت مقابمة، فكحلظ قػلو: إلى دار فالف
  ٗ)نطخ السقابمة"

                                                 

 . ٕٗٗ،  ٖٕٗ/ٔ  معاني القخ ف، لمفخاء، ٔ)

 .ٜٛٔ  سػرة األعخاؼ: مغ اآلية ٕ)
 .ٜٛٔة   سػرة األعخاؼ: مغ اآليٖ)
، كةشطػػػػخ: معػػػػاني القػػػػخ ف لمشحػػػػاس ٕٕٗ/ٕ  تفدػػػػيخ القػػػػخ ف، ألبػػػػي السطفػػػػخ الدػػػػسعاني ٗ)

 . ٕٙٛٙ/ٗ، كاليجاية إلى بمػغ الشياية، لسكي بغ أبي شالب  ٛٔٔ/ٖ
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كمشيع مغ استعاف بحكاية الكدائي  يخ عازةيا إليو، فقاؿ: "كليذ  
السخاد مغ الشطخ حكيقة الشطخ، إنسا السخاد مشو السقابمة، تقػؿ العخب: دارؼ 

  ٔ)تشطخ إلى دارؾ، أػ: تقابميا"

فَىَجَدَا فُِهَا جِدَازًا َُسَِدُ : -عد كجل–في تفديخىع قػؿ هللا  -الثانيالسػضع 

أَنْ ََنْقَضَّ فَأَقَامَهُ
حيث يعممػف ليحا السجاز بحكاية الكدائي، تخاىع يقػلػف:   ٕ)

أػ: يدقط. كىحا مغ  فَىَجَدَا فُِهَا جِدَازًا َُسَِدُ أَنْ ََنْقَضَّ فَأَقَامَهُ: -تعالى–"قػلو 
، كانسا معشاه: قخب كدنا مغ مجاز كالـ العخب؛ ألف الججر ال إرادة لو

  ٖ)الدقػط، كسا تقػؿ العخب: دارؼ تشطخ إلى دار فالف، أػ: تقابميا"

دكف  –ىػ  إلى حكاية الكدائي ٘ٓ٘استشج الكخماني )ت  -المىضع الثيلث
في تدػةغ إسشاد الخؤةة إلى جيشع، كذلظ في معخض تفديخه  -ندبتيا إليو
قاؿ   ٗ)امِهْ مَكَانٍ بَعُِدٍ سَمِعُىا نَهَا تَغَُُّظًا وَشَفِريًإِذَا زَأَتْهُمْ : -تعالى–قػؿ هللا 
"... كذىب بعزيع إلى أف ىحا نبارة عغ السقابمة كالسحاذاة، نحػ: الكخماني:

  ٘)دارؼ تشطخ إلى دارؾ، كدارؼ تخػ دارؾ"
                                                 

، كزاد  ٓٛ/ٛٔ، كةشطػػػػػػخ: جػػػػػػامع البيػػػػػػاف لمصبػػػػػػخؼ  ٖٙٔ/ٖ  معػػػػػػالع التشدةػػػػػػل لمبغػػػػػػػؼ ٔ)
 .ٓٛٔ/ٕالسديخ، البغ الجػزؼ 

 . ٚٚمغ اآلية   سػرة الكي : ٕ)
، كالجػػػامع  ٖٗ٘/ٖ، كةشطػػػخ: السحػػػخر الػػػػجيد، البػػػغ عصيػػػة ٖٜٔ/٘  معػػػالع التشدةػػػل ٖ)

، كالدػػخاج السشيػػخ ، لذػػسذ الػػجيغ الخصيػػب الذػػخبيشي  ٕٙ/ٔٔألحكػػاـ القػػخ ف لمقخشبػػي 
ٕ/ٖٜٙ  . 
 .  ٕٔ  سػرة الفخقاف: اآلية ٗ)
 . ٜٓٛ/ٕ   خائب التفديخ كعجائب التأكةل ٘)
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ع كمغ مػاضع تأثخ شخاح الدشة بيحا الزخب مغ الحكايات أني
لمجاللة السجازةة في إسشاد الخؤةة إلى ما ال  ااستذيجكا كاحتجػا بيا مدػِّ ً 

قاؿ: بعث رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو–يخػ، كذلظ فيسا ركاه جابخ بغ عبجهللا 
سخةة إلى خثعع؛ فاعترع ناس مشيع بالدجػد،  -صمى هللا عميو كسمع–

فأمخ ليع  -صمى هللا عميو كسمع–فأسخع فييع القتل. قاؿ: فبمغ ذلظ الشبي  
ل، كقاؿ: "أنا بخؼء مغ كل مدمع يكيع بيغ َأْضُيِخ السذخكيغ. بشر  العق

  ٔ)قالػا: يا رسػؿ هللا، ِلَع؟ قاؿ: َتخاءػ ناراىسا"

ففيو قػالف: أما  ،يقػلػف: "أما قػلو: "ال َتَخاَءػ ناراىسا" حيث تججىع 
أحجىسا، فيقػؿ: ال يحل لسدمع أف يدكغ بالد السذخكيغ، فيكػف مشيع بقجر 

احج مشيع ناَر صاحبو. فيجعل الخؤةة في ىحا الحجيث لمشار، كال ما يخػ كل ك 
رؤةة لمشار، كانسا معشاه: أف تجنػ ىحه مغ ىحه. ككاف الكدائي يقػؿ: العخب 
تقػؿ: دارؼ تشطخ إلى دار فالف، كدكرنا تشاضخ. كةقػؿ: إذا أخحت في شخةق 

كالـ كحا ككحا، فشطخ إليظ الجبُل، فخح عغ يسيشو أك عغ يداره. ىكحا 
: نار خاءػ ناراىسا" العخب...كأما الػجو اآلخخ، فيقاؿ: إنو أراد بقػلو: "ال تَ 

  ٕ)"الحخب

                                                 

بػػػػاب الشيػػػػي عػػػػغ قتػػػػل مػػػػغ اعترػػػػع  -الجيػػػػاد– ٕ٘ٗٙبػػػػخقع  ٘ٗ/ٖد   سػػػػشغ أبػػػػي داك ٔ)
بػػاب مػػا جػػاء فػػي كخاليػػة السقػػاـ بػػيغ – ٗٓٙٔبػػخقع  ٘٘/ٗبالدػػجػد، كسػػشغ التخمػػحؼ 

 أضيخ السذخكيغ .
، بترػػػػخؼ، كةشطػػػػخ: شػػػػخح مذػػػػكل  ٜٛ،  ٛٛ/ٕ   خةػػػػب الحػػػػجيث لمقاسػػػػع بػػػػغ سػػػػالـ ٕ)

،  ٕٛ/ٛالشدػػػػائي ، كشػػػػخح الدػػػػيػشي لدػػػػشغ  ٕٙٚ/ٛاآلثػػػػار، ألبػػػػي جعفػػػػخ الصحػػػػاكؼ 
 . ٕٙٗ/ٓٔكشخح الدشة لمبغػؼ 
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 االصتغهاد هلا -طلب الجاىٌامل

مغ السطاىخ الجمية لتأثيخ انفخادات الكدائي السحكية في كتب المغة 
ما بذػاىج قخ نية، يدتذيجكف لرحتيا إعشو كالسعاني أف الكدائي كمغ نقميا 

 أك بذػاىج شعخةة:

كزعع اْلِكَدائي َأن ُو فسغ األكؿ ما أكرده الفخاء في معانيو، حيث قاؿ: "
فيحه الالـ إن سا تجخل ؿ )ما  التي  .تشجػ مشيسسع العخب َتُقػُؿ: أيغ كشت لِ 

مَا كَاوُىا نُُِؤْمِنُىاكقػلو:  ،ُيخاد ِبَيا الجحج
(ٔ   ،ْتَدٌَِ نَىاْل أَنْ هَداوَا وَما كُنَّا نِنَه

انهَّهُ
(ٕ ."(ٖ  

 فقج كثخ، كىاؾ بعزيا: ،كأما االستذياد ليا مغ أشعار العخب

ذياد ليا كفي االست  ٗ)ُل، أؼ: اْسُتْذِيَج.جُ قج حكى الكدائي: َأْشِيَج الخ   – ٔ
ي َكَقاَؿ الكدائّي: ُأشِيَج الخجُل: ِإذا اسُتذِيج فِ "... بالذعخ يقػؿ أىل المغة:

 سبيِل هللا، َفُيَػ ُمذَيج ِبَفْتح اْلَياء. َكأْنذج:

                                                 

 . ٔٔٔ  سػرة األنعاـ: مغ اآلية ٔ)
 . ٕٗ  سػرة األعخاؼ : مغ اآلية ٕ)
 . ٕٗٗ/ٔ  معاني الفخاء ٖ)
 ."ش ىػ د" ٖ٘ٛ/ٖالمغة، ألحسج رضا   يشطخ: معجع متغ ٗ)

تيا لػػع أقػػ  عمػػى أحػػج نقػػل كػػالـ الكدػػائي بمفػػع الحكايػػة سػػػػ أحسػػج رضػػا، لكشػػي كجػػج    
معػػدكة إليػػو بألفػػاظ ُأخػػخ، فقػػج أسػػشجىا األزىػػخؼ إلػػى الكدػػائي بمفػػع القػػػؿ، كأسػػشجىا إليػػو 
ابػػغ مشطػػػر حاذًفػػا لفػػع القػػػؿ ، أمػػا الدبيػػجؼ، فقػػاؿ: كعػػغ الكدػػائي:.... يشطػػخ عمػػى 

"ش ىػػػ د"، كتػػاج العػػخكس  ٕٕٗ/ٖ"ش ىػػػ د"، كالمدػػاف  ٜٗ/ٙالتختيػػب: تيػػحيب المغػػة 
 "ش ىػ د". ٕٓٙ/ٛ
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 (1) ."إٌِِّ٘ أَقُٕه طأوٕت وُؼَِّذا

"... كأخحت الذيَء بجحاميخه: إذا أخحتو كمو. حكاه قاؿ الجػىخػ: – ٕ
فقج أكرد األزىخؼ ىحه الحكاية كما يذيج ليا مغ الذعخ، فقاؿ:   ٕ)الكدائي"
 بححافيِخه كَجخاميِده، كَجحاِميِخه، ِإذا أَخَحه ُكم و. َكَقاَؿ الكدائّي: أَخح الذيءَ "... 

 َسَمسة َعغ اْلفخاء َقاَؿ: ُخْحه ِبَجَحاِميخه، كُجْحُمػِره، كِجْحَماِره، َكأْنذج:
ّٛ  (3)"بٔجُزِوُٕسِ وَا أبقَٜ لكَ الظٖٗفُ تَػِضَبُ       لعمَّكَ إُِ أَدِسَسِتَ ؤٍَِّا خَمٖٔٗ

الكدائي لسا حكاه مغ استعساؿ "أيغ" بسعشى "ما" كمشو أيًزا استذياد  – ٖ
كقاؿ الكدائي: سسعت العخب تقػؿ: َأْيَغ كشت يقػؿ أىل المغة: "...  ٗ)الشافية.

ألف  ؛تشجػ مشي، فأدخل الالـ ِفي )َأْيَغ تشجػ مشي! ألف السعشى: ما كشت لِ لِ 
 تشجػ مشي. كقاؿ الذاعخ:ما كشت لِ  معشاىا جحج:

  ٘)"مالظ ... كثيخ كلكغ أيغ بالديف ضارب فيحػ سيػؼ يا صجػ ْبغ
َت" :كمغ ذلظ أيًزا استذيادىع لحكاية الكدائي – ٗ " بسعشى "َصػ  ،  ٙ)َند 

 د  شِ د  يَ ا. كنَ ةبً دِ نَ  الطبيُ  بَ دَ َكُرِكَؼ َعغ أبي اْلجخاح َكاْلكَداِئّي: نَ حيث قالػا: "
 َقاَؿ ُذك الخ مة: .تَ ا: ِإذا َصػ  ةدً دِ نَ 

ْٚ ٍٖضٗمَفَ  (7)"ٝ بَّا الٍٖبِنُذَُٖحِ ٖضَ خٔطاً القَِٕغِضٌَِ      شاتّافٔ٘ حَجَ الظيبُ ا

                                                 

"ش ىػػػ د"، كالمدػػاف  ٕٕٙ/ٕ"ش ىػػػ د"، كةشطػػخ: التكسمػػة كالػػحيل كالرػػمة  ٜٗ/ٙالمغػػة   تيػػحيب ٔ)
 "ش ىػ د". ٕٕٗ/ٖ
 "ج ذ ر". ٔٔٙ/ٕ  صحاح المغة كتاج العخبية ٕ)
 "ج ذ ـ ر". ٕ٘ٔ/ٗ" ج ذ ـ ر"، كةشطخ: المداف  ٛٙٔ/ٔٔ  التيحيب ٖ)
ػاعػج بذػخح تدػييل الفػائػج، ، كةشطػخ: تسييػج القٓٔٔ/ٗ  يشطػخ: شػخح تدػييل الفػائػج البػغ مالػظ ٗ)

 . ٕٚٗٗ/ٜلشاضخ الجير 
 . ٗٙٔ/ٔمعاني الفخاء   ٘)
 "ف ز ز". ٖٔ٘/٘ٔ"ف ز ز "، كتاج العخكس  ٜٜٛ/ٖ  يشطخ: الرحاح ٙ)
 "ف ز ز". ٚٔٗ/٘" ف ز ز "، كةشطخ: المداف  ٛٔٔ/ٖٔتيحيب المغة   ٚ)
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 اخلامتـــُ

سيجنا الحسج   الحؼ بشعستو تتع الرالحات، كالرالة كالدالـ عمى 
 ، أما بعج،كخماتسدمحم صاحب الدعادات، كعمى  لو كصحبو ذكؼ ال

 َغ مغ أعالـ المغةكَ مْ أَ  بيغ يجؼ نحخةخٍ ستػقفتشي افيحه ُىَشْيية َعْجمى 
فػا بالبػادؼ؛ فارتذفػا رحيق المغة مغ مرجرىا  كأئستيا األكِليغ، الحيغ شػ 

األصيل كةشبػعيا األثيل، ذاؾ شيخ العخبية أبػ الحدغ عمي بغ حسدة 
 الكدائي. 

إماشة المثاـ عغ شقٍّ خفيٍّ مسا كعتو أذناه  قرجت مغ ىحه الػقفة
نتو يجاه، كالحؼ يكسغ فيسا انفخد بو مغ حكايات سسعيا مغ خمز كدك 

كما ، ما سبقو إلييا سابق، ججيجة األعخاب، أبانت عغ عالقات لفطية كداللية
 قبمو حاذؽ.  ناليا

 الشتائج: الجراسة ىحه تمكع كقج أثسختىحا، 

تكاد تشصق ىحه الجراسة بسشيج الكػفييغ السعخكؼ باتداعيع في  -األولى
ة المغة عغ العخب، كفائق عشايتيع بالسدسػع، فتفخ د الكدائي بتمظ ركاي

يق في ا يقصع بأف البيئة الكػفية لع تزمس الحكايات أسصع بخىاف عمى ذلظ،
 عشيع عالقاتٍ  الخكاية كسا البرخةيغ، فقج تجمى أثخ ىحا في حكاية الكدائي

 .، لع يجكنيا مغ سبقو أك عاصخهكدالليةً  لفطيةً 

 –ايشت شخائق المغػةيغ في تػثيق مفارةج حكايات الكدائي تب -الثانية
فسشيع مغ أسشجىا إليو بمفع الدساع ، مغ ذلظ ما حكاه مغ  - محل الجراسة
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فقج عب خ الكدائي عغ ىحه الحكاية بمفع   ٔ)استعساؿ "َقعػدة" بسعشى الَقمػص.
َثع لمكدائي َأنو سسع َكَأْخبخِني السشحرّؼ َأنو َقَخَأ بخّط أبي اْلَييْ الدساع، فقاؿ: "

  ٕ) "مغ َيُقػؿ َقعػدة  لمقمػص، كلمحكخ َقعػد.

كمشو ما حكاه الكدائي مغ داللة "أيغ" عمى الشفي كػ"ما" الشافية، في 
فقج أسشجىا   ٖ)قػؿ العخب: أيغ كشت ِلتشجػ مشي. أؼ: ما كشت ِلتشجػ مشي.

قػؿ: َأْيَغ كشت كقاؿ الكدائي: سسعت العخب ت...الفخاء بمفع الدساع، فقاؿ: "
    ٗ)"تشجػ مشيتشجػ مشي! ألف السعشى: ما كشت لِ لِ 

كىحا الزخب مغ التػثيق يزارع الحكاية؛ فسا الحكاية إال نقل 
الكالـ عمى كفق ما ُسِسع. كةزاليو أيًزا ما كرد مغ حكاية الكدائي إسشاد 

ؼ تشطخ دار  حيث قالػا فييا: "قاؿ الكدائي: تقػؿ العخب:  ٘)الخؤةة إلى الجار،
فيحا األسمػب يخادؼ في السعشى:   ٙ)تشطخ إلى دار فالف، إذا كانت مقابمة"

 حكى الكدائي.

                                                 

 . ٖٕ٘ص   يشطخ: تحخةخ الخكاية في تقخةخ الكفاية، لسحسج الصيب الفاسئ)
 "ع ؽ د". ٜٖٔ/ٔٔ  تيحيب المغة ٕ)
، كتسييػج القػاعػج بذػخح تدػييل الفػائػج، ٓٔٔ/ٗ  يشطخ: شخح تدييل الفػائػج البػغ مالػظ ٖ)

 . ٕٚٗٗ/ٜلشاضخ الجير 
 . ٗٙٔ/ٔ  معاني القخ ف ٗ)
، كاليجايػة إلػى بمػػغ الشيايػة ٙ٘/ٖ  يشطخ:  خةب الحجيث، ألبي عبيج القاسػع بػغ سػالـ ٘)

 . ٕٙٛٙ/ٗني القخ ف كالتفديخ كأحكامو، لسكي بغ أبي شالب في عمع معا
، كةشطػػػػخ: معػػػػاني القػػػػخ ف لمشحػػػػاس ٕٕٗ/ٕ  تفدػػػػيخ القػػػػخ ف، ألبػػػػي السطفػػػػخ الدػػػػسعاني ٙ)

 . ٕٙٛٙ/ٗ، كاليجاية إلى بمػغ الشياية، لسكي بغ أبي شالب  ٛٔٔ/ٖ
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يدشجكنيا إلى الكدائي بالقػؿ  -أحياًنا–كمغ شخائقيع في ذلظ أنيع 
دكف رفعيا إلى العخب، كمغ ىحا ما حكاه الكدائي في جحاميخ بأنو : أخح 

َكَقاَؿ الكدائّي: أَخح الذيَء "... حيث قالػا في عدكىا إليو:   ٔ)الذيء كمو.
  ٕ)" بححافيِخه كَجخاميِده، كَجحاِميِخه، ِإذا أَخَحه ُكم و

يػردكف حكاية الكدائي دكف عدكىا، كذاؾ حيغ تربح بالغة  كتارةً 
عغ حاكييا،  -بذيختيا–الذيخة كثيخة التجاكؿ بيغ المغػةيغ، بحيث تدتغشي 

كقج   ٖ)خجُل بأرض كحا، أؼ: أقاـ.حكاية الكدائي: َأْرَثَج ال الزخب كمغ ىحا
حيث صخحا بسا   ٘)، كمغ بعجه الدبيجؼ  ٗ)ذكخ ىحه الحكاية الفيخكز بادؼ

 حكاه الكدائي دكف أف يخداىا إليو.

 اما كسسي الكدائي حكاياتأف مغ  تسخس عغ ىحه الجراسة -الثالثة
يخة المغػةػف بالشجرة، كأف جسيخة العخب عمى خالفيا، كمشيا ما بمغ حج الذ

 أتي دكنو .ي تقي إلى مشدلة السعشى السعخكؼ، كمشيا ماكالكثخة بحيث يخ 

فسغ األكؿ ما حكاه الكدائي مغ استعساؿ بعس العخب "َقُعػَدة" 
َبْيَج أف األزىخؼ حكع عمييا بالشجرة كأنيا عمى   ٙ)بسعشى "َقُمػص" كأنثى لػ"قعػد"
َأ بخّط أبي اْلَيْيَثع لمكدائي َكَأْخبخِني السشحرّؼ َأنو َقخَ " عمى خالؼ األكثخ، فقاؿ:

                                                 

 "ج ذ ر". ٔٔٙ/ٕ  يشطخ: صحاح المغة كتاج العخبية ٔ)
 "ج ذ ـ ر". ٕ٘ٔ/ٗ" ج ذ ـ ر"، كةشطخ: المداف  ٛٙٔ/ٔٔ  التيحيب ٕ)
 "ر ث د". ٕٓٗ  يشطخ: مجسل المغة صٖ)
   يشطخ: السخجع الدابق السػضع نفدو.ٗ)
 "ر ث د". ٙٛ/ٛ  يشطخ: تاج العخكس ٘)
 . ٖٕ٘  يشطخ: تحخةخ الخكاية في تقخةخ الكفاية، لسحسج الصيب الفاسي صٙ)
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قمت: َكَىَحا لمكدائي مغ  مػص، كلمحكخ َقعػد.َقعػدة  لمقَ  :َأنو سسع مغ َيُقػؿ
  ٔ)"َنَػاِدر اْلَكاَلـ ال ِحؼ سِسعو مغ َبعزيع، َكَكاَلـ َأكثخ اْلَعَخب عمى َ يخه

 مغ  ٕ)كمغ الثاني حكاية الكدائي: َأْرَثَج الخجُل بأرض كحا، أؼ: أقاـ.
أف ىحه الحكاية ليدت نادرة،  قبيل السذتخؾ المفطي، كقج بخىشت الجراسة عمى

 بل مذيػرة مألػفة عشج المغػةيغ؛ ألسباب نز عمييا البحث في مػضعيا
 .تحت مبحث السذتخؾ السعشػؼ 

أثخ ما انفخد بو الكدائي مغ الحكايات في  – يخ مخة  –بجا  -الرابعة
كح الدشة السصيخة، حيث استذيج بيا السعجسات ككتب التفاسيخ، ككحلظ شخ 

ىالالء العمساء فيسا ذىبػا إليو مغ شخكح األلفاظ كتفديخ اآليات كبياف السخاد 
  ٖ)صمى هللا عميو كسمع.–مغ كالـ رسػؿ هللا 

 كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كعمى  لو كصحبو كسمع.
 

                                                 

 "ع ؽ د". ٜٖٔ/ٔٔ  تيحيب المغة ٔ)
 "ر ث د". ٕٓٗطخ: مجسل المغة ص  يشٕ)
   يشطخ: السبحث الدادس.ٖ)
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 ثبت املزاجع واملصادر

 ،دار صادر، دكخةا بغ دمحم القدكةشي، لالدباد ثار البالد كأخبار  -ٔ
 .بيخكت
عبجالكخةع خميفة تح:د:لدمسة بغ مدمع العػتبي، اإلبانة في المغة،   -ٕ

ط األكلى ك خخةغ، كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط، عساف، 
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٕٓٗٔ
يحيى عبج الخؤكؼ :تح، باني كافتخاؽ السعاني البغ بشيغاتفاؽ الس -ٖ
 ـ .ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔط األكلى ، األردف، سافدار ع، جبخ
 شو دمحم الدةشي،تح:، لديخافيألبي سعيج ا أخبار الشحػةيغ البرخةيغ -ٗ

 ـ.ٜٙٙٔ/ىػٖٖٚٔط  ،مرصفى البابي الحمبي ،ودمحم عبج السشعع خفاجي
 تح:رجب، األنجلدي العخب، ألبي حياف لداف مغ الزخب ارتذاؼ -٘

 طبالقاىخة،  الخانجي كتبةمالتػاب،  عبج رمزاف:دمحم، مخاجعة د عثساف
 ـ.ٜٜٛٔ ىػ/ٛٔٗٔ األكلى
دار الكتب ، دمحم باسل عيػف الدػد:تح، أساس البال ة لمدمخذخؼ  -ٙ

 .ـٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔط األكلى ، بيخكت، العمسية
دمحم أبػ الفزل تح:، بكخ، دمحم بغ القاسع األنبارؼ  األضجاد، ألبي -ٚ

 .ـٜٚٛٔ/ىػٚٓٗٔ ،لبشاف ،السكتبة العرخةة، بيخكت، إبخاليع
السجسع العمسي  ألبي الصيب المغػؼ، تح:د:عدة حدغ،األضجاد   -ٛ

 ـ.ٜٜٙٔط الثانية ر شالس، دابجمذق، 
دار الكتب العمسية ، في لغة العخب، ألبي عمي القالي ياألمال  -ٜ

 ـ.ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ
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صجقي دمحم تح: ، حياف األنجلدي ألبي ،البحخ السحيط في التفديخ -ٓٔ
 ػ.ىٕٓٗٔط  ،بيخكت ،دار الفكخ ،جسيل
دار إحياء التخاث ، عمي شيخؼ تح: ،بغ كثيخ، الالبجاية كالشياية -ٔٔ

 .ـٜٛٛٔ/ىػ ٛٓٗٔط األكلى ، العخبي
تح:  ،بادؼ مفيخكز ، لبرائخ ذكؼ التسييد في لصائ  الكتاب العدةد -ٕٔ

 /ىػ ٖٜٖٔ، القاىخة السجمذ األعمى لمذئػف اإلسالمية ،دمحم عمي الشجار
 .ـٖٜٚٔ
دمحم أبػ :تح ،مديػشي، لكالشحاة بغية الػعاة في شبقات المغػةيغ -ٖٔ

 .الشاشخ السكتبة العرخةة، الفزل إبخاليع
البال ة العخبية أسديا كعمػميا كفشػنيا، لعبجالخحسغ حدغ حبشكة  -ٗٔ

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ، دار القمع ، دمذق، ط األكلى السيجاني
ط ، بيخكت ،دار الكتب العمسية، حسج بغ إسحاؽ اليعقػبيأل ،البمجاف -٘ٔ

 .ىػٕٕٗٔاألكلى 
 بادؼ، تح:دمحم السرخؼ،  مفيخكزل ،تخاجع أئسة الشحػ كالمغة فيلبمغة ا -ٙٔ

 ىػ.ٚٓٗٔ ط األكلى، الكػةت ،سالميجسدية إحياء التخاث اإل
مغ دكف  ،دار اليجاية، مجسػعة مغ السحققيغ :تح –تاج العخكس  -ٚٔ
 تارةخ.
، ساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابيتاج المغة كصحاح العخبية، إلس -ٛٔ
ط الخابعة ، بيخكت ،دار العمع لمسالييغ، ج الغفػر عصارأحسج عب:تح

 ـ.ٜٚٛٔ/ ىػٚٓٗٔ
، الحىبي أحسج بغ َكاألعالـ لسحسج السذاىيخ َكَكفيات اإلسالـ تارةخ -ٜٔ
 ـ.ٖٕٓٓ األكلى ط-اإلسالمي الغخب دارمعخكؼ،  عّػاد بذار تح:د.
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، الجكتػر بذار عػاد معخكؼتح: ، مخصيب البغجادؼل تارةخ بغجاد  -ٕٓ
 .ـٕٕٓٓ /ىػ ٕٕٗٔط األكلى ، بيخكت، خب اإلسالميدار الغ
 السقجسي العميسي الجيغ لسجيخ ، بخ مغ أنباء في السعتبخ التارةخ -ٕٔ

 دارشالب،  الجيغ نػر :إشخاؼ-السحققيغ مغ مخترة لجشة: تح- الحشبمي
 ـ.ٕٔٔٓىػ/ٖٔٗٔاألكلى طسػرةا،  الشػادر،
سحسج بغ  ، ل)شخح كفاية الستحفع حخةخ الخكاية في تقخةخ الكفايةت -ٕٕ

العمـػ لمصباعة كالشذخ،  دار، عمي حديغ البػابتح:، الصيب الفاسي
 .ـٖٜٛٔ /ىػٖٓٗٔط األكلى، السسمكة العخبية الدعػدية ،الخةاض
 الخحسغ عبج دمحم العال التخمحؼ، ألبي جامع بذخح األحػذؼ تحفة -ٖٕ

 بيخكت.-العمسية الكتب دار- السباركفػرػ 
-حياف األنجلدي يب، ألالتدييلالتحييل كالتكسيل في شخح كتاب  -ٕٗ
 ، كباقي األجداء: ٘إلى  ٔدمذق )مغ  -دار القمع-:د. حدغ ىشجاكؼ تح

 .ط األكلى-دار كشػز إشبيميا
، تح:د/دمحم بجكؼ السختػف  ،بغ درستػةوترحيح الفريح كشخحو، ال -ٕ٘

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ ،ألعمى لمذالكف اإلسالمية بالقاىخةالسجمذ ا
ك شيع  ،ياسخ بغ إبخاليعتح: ، الدسعاني السطفخ يب، ألتفديخ القخ ف -ٕٙ

لى، ط األك ، الدعػدية ،دار الػشغ، الخةاض، بغ نباس بغ  شيع
 .ـٜٜٚٔ/ىػٛٔٗٔ
، خميل إبخاليع العصية:تح:د ،ي المغة، البغ اليساف البشجنيجيالتقفية ف -ٕٚ
 -بغجاد -مصبعة العاني –إحياء التخاث اإلسالمى ، كزارة األكقاؼ ،العخاؽ
 ـٜٙٚٔ
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العخبية، لمحدغ بغ لكتاب تاج المغة كصحاح  كالحيل كالرمةالتكسمة  -ٕٛ
 ،القاىخة ،مصبعة دار الكتب، ؼ، ك خخةغعبج العميع الصحاك :تح،دمحم الرغاني

 ـ.ٜٜٚٔ
تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج، لشاضخ الجير، تح:أ.د: عمي دمحم  -ٜٕ

ىخة ، ط دار الدالـ لمصباعة كالشذخ كالتػزةع كالتخجسة، القا-فاخخ ك خخةغ
 ىػ.ٕٛٗٔاألكلى 

دار  ،دمحم عػض مخىب:تح، تيحيب المغة ألبي مشرػر األزىخؼ  -ٖٓ
 ـ .ٕٔٓٓط األكلى ، بيخكت، إحياء التخاث العخبي

دار ، الديج شخؼ الجيغ أحسج:تح، الثقات، لسحسج بغ حباف البدتي -ٖٔ
 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔط األكلى  ،الفكخ
 عالع دارؼ، البخار  تح:سسيخ، القخ ف، لمقخشبي ألحكاـ الجامع -ٕٖ

 ـ.ٖٕٓٓ/ ىػٖٕٗٔ طالدعػدية،  العخبية السسمكة الخةاض، الكتب،
 دمحم تح:أحسج، الصبخؼ  جخةخ القخ ف، البغ تأكةل في البياف جامع -ٖٖ

 ـ.ٕٓٓٓ - ىػٕٓٗٔ األكلى ط-الخسالة مالسدةشاكخ، 
 كزارة الثقافة بجمذق. ،جاسع الحسيجؼ دمحم: تح، البغ قتيبة ،الجخاثيع -ٖٗ
مغ دكف  ،بيخكت، دار الفكخ، ألبي ىالؿ العدكخؼ يخة األمثاؿ، جس -ٖ٘
 تارةخ.
دار ، بعمبظ، رمدؼ مشيخ:تح، خة المغة، لمحدغ بغ درةج األزدؼجسي -ٖٙ

 ـ.ٜٚٛٔط األكلى ، بيخكت، العمع لمسالييغ
َيابِ  حاِشيةُ  -ٖٚ  دار ،الخفاجي الجيغ لذياب الَبيَزاِكؼ، تْفديخِ  َعَمى الذِّ
 بيخكت.، صادر
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، ب، لعبج القادر بغ عسخ البغجادؼداف العخ خدانة األدب كلب لباب ل -ٖٛ
ط الخابعة ، القاىخة، مكتبة الخانجي، عبج الدالـ دمحم ىاركف :تحقيق كشخح

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ
 الخابعة. طلمكتاب،  العامة السرخةة الييئة ،جشي بغالخرائز، ال -ٜٖ
 ، تح:سحسج بغ أيجمخ السدتعرسي، لالجر الفخةج كبيت القريج -ٓٗ

 ط، لبشاف ،دار الكتب العمسية، بيخكت ،الجبػرؼ الجكتػر كامل سمساف 
 .ـٕ٘ٔٓ /ىػٖٙٗٔاألكلى 
ط الثانية ديػاف حداف بغ ثابت، دار الكتب العمسية، بيخكت،  -ٔٗ

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ
عبج ، تح:ديػاف ذؼ الخمة شخح أبي نرخ الباىمي ركاية ثعمب -ٕٗ

 .ىػٕٓٗٔ/ـ ٕٜٛٔط األكلى ، مالسدة اإليساف ججة،القجكس أبػ صالح
ىيخ بغ أبي سمسى، شخحو: عمي حدغ فاعػر، دار الكتب ديػاف ز  -ٖٗ

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔط األكلى العمسية، بيخكت، 
 ،عبج العدةد السيسشي :تح، السعخؼ العالء  يب، أللسالئكة رسالة ا  -ٗٗ

 .ـٖٕٓٓ/ىػ ٕٗٗٔط األكلى ، بيخكت ،دار الكتب العمسية
 بيخكت. ،الفكخ داراإلستانبػلي،  حقي البياف، إلسساعيل ركح -٘ٗ
إحداف تح:  ،سحسج بغ عبج السشعع الِحسيخؼ للخكض السعصار ، ا -ٙٗ
 .ـٜٓٛٔ الثانيةط ، بيخكت ،مالسدة ناصخ لمثقافة- نباس
، السيجؼ الخزاؽ تح:عبجالتفديخ البغ الجػزؼ،  عمع في السديخ زاد -ٚٗ
 ىػ.ٕٕٗٔ األكلى ط
، بي بكخ دمحم بغ القاسع األنبارؼ الداىخ في معاني كمسات الشاس، أل -ٛٗ
ط األكلى ، بيخكت، مالسدة الخسالة، صالح الزامغحاتع :تح:د
 ـ.ٕٜٜٔق/ٕٔٗٔ
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 الحكيع ربشا كالـ معاني بعس معخفة عمى اإلعانة في السشيخ الدخاج -ٜٗ
 ىػ.ٕ٘ٛٔالقاىخة،  ،بػالؽ مصبعة، الذافعي الذخبيشي الخبيخ، لمخصيب

 ،دار القمع، تح:د/حدغ ىشجاكػ ، سخ صشاعة اإلعخاب، البغ جشي -ٓ٘
 ـ.ٜ٘ٛٔط األكلى ، دمذق
 ،دار الغخب اإلسالمي، بذار عػاد معخكؼ: تح، سشغ التخمحؼ -ٔ٘

 ـ.ٜٜٛٔ بيخكت
سشغ أبي داكد، تح: دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، السكتبة العرخةة،  -ٕ٘

 بيخكت. صيجا،
ط  ،القاىخة ،دار الحجيث، حىبيم، لسيخ أعالـ الشبالء -ٖ٘

 .ـٕٙٓٓ/ىػٕٚٗٔ
لديج ، ودمحم تح:د/عبج الخحسغ ا، شخح تدييل الفػائج البغ مالظ -ٗ٘

ط األكلى  ،ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزةع ،بجكؼ السختػف 
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔ
ح/شعيب األرناؤكط ودمحم الذاكةر، السكتب ت شخح الدشة لمبغػؼ، -٘٘

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔط الثانية اإلسالمي، دمذق كبيخكت، 
 مكتب ، جة أبػ عبجالفتاح:تح، الشدائي لدشغ الديػشي شخح -ٙ٘

 .ـٜٙٛٔ/ىػٙٓٗٔ الثانية ط ،حمب ،اإلسالمية السصبػعات
د.عبج السقرػد ، تح:األستخاباذؼ، لمخضي شخح شافية ابغ الحاجب -ٚ٘

 .ـٕٗٓٓ/ىػٕ٘ٗٔط األكلي ، مكتبة الثقافة الجيشية، دمحم عبج السقرػد
 ،األرنالكط شعيب: تح، الصحاكؼ  جعفخ ألبي اآلثار، مذكل شخح -ٛ٘

 .ـٜٜٗٔ ىػ،٘ٔٗٔ األكلى ط، الخسالة مالسدة
دار الكتب ، قجـ لو:د/إميل بجيع يعقػب، بغ يديرال ل،شخح السفر -ٜ٘

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔط األكلى ، بيخكت، العمسية
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، لعخب مغ الكمػـ، لشذػاف الحسيخؼ شسذ العمػـ كدكاء كالـ ا -ٓٙ
ط ، بيخكت، دار الفكخ السعاصخ، ك خخةغ تح:د/حديغ بغ عبج هللا العسخؼ 

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔاألكلى 
خخ، لمرغاني، تح: فيخ دمحم حدغ، الداخخ كالمباب الفا الدباب -ٔٙ

 ـ.ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ العخاقي،مشذػرات السجسع العمسي 
 ة ا كتصبيكي ا، د.دمحم حدغ جبل، مكتبة اآلداب،عمع االشتقاؽ نطخ  -ٕٙ

 .ـٜٕٓٓ
 العطيع الحق شسذ داكد، لسحسج أبي سشغ شخح السعبػد عػف  -ٖٙ
 ىػ.٘ٔٗٔ ط الثانيةبيخكت،  ،العمسية الكتب دار،  بادؼ
، بيخكت، دار الكتب العمسية، بغ قتيبة الجيشػرؼ ، الخبارعيػف األ -ٗٙ

 .قٛٔٗٔ
 ط، مكتبة ابغ تيسية، جدرؼ بغ الال  اية الشياية في شبقات القخاء -٘ٙ

 .ىػ ج. بخجدتخاسخٖٔ٘ٔ
التفديخ كعجائب التأكةل لمكخماني، دار القبمة لمثقافة  خائب  -ٙٙ

 بيخكت. اإلسالمية، ججة، مالسدة عمـػ القخ ف،
ألبي عبيج القاسع بغ سالـ، تح:د/دمحم عبجالسعيج لحجيث،  خةب ا -ٚٙ
ط األكلى  ثسانية، حيجر  باد، الجكغ،مصبعة دائخة السعارؼ الع خاف،
 ـ.ٜٗٙٔىػ/ٖٗٛٔ
صفػاف : تح ،ألبي عبيج القاسع بغ سالـ ،الغخةب في السرش  -ٛٙ

 ىػ.٘ٔٗٔ ،معة اإلسالمية بالسجيشة السشػرةالجا ،عجناف داككدؼ
ائريا، د.إميل بجيع يعقػب، دار العمع ية كخرفقو المغة العخب -ٜٙ

 ـ.ٕٜٛٔط األكلى  لمسالييغ،
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ب تحقيق التخاث في مكت ،السحيط لسجج الجيغ الفيخكز بادؼالقامػس  -ٓٚ
ىػ ٕٙٗٔط الثامشة، بيخكت، دمحم نديع العخقُدػسي إشخاؼ:،مالسدة الخسالة

 ـ.ٕ٘ٓٓ/
 لبشاف مكتبةقباكة،  الجيغ فخخ.تح:د الدكيت، البغ األلفاظ كتاب -ٔٚ

 ـ.ٜٜٛٔاألكلى، طناشخكف، 
، محسػد دمحم الصشاحي د:تح:ألبي عمي الفارسي، كتاب الذعخ  -ٕٚ

 .ـٜٛٛٔ/ىػ ٛٓٗٔط األكلى ، مرخ ،مكتبة الخانجي، القاىخة
كتاب العيغ، لمخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ، تح:د/ميجؼ السخدكمي، كد  -ٖٚ

 إبخاليع الدامخائي، دار كمكتبة اليالؿ، مغ دكف تارةخ.

تح/عجناف دركةر، ودمحم ، ات ألبي البقاء الكفػؼ كتاب الكمي -ٗٚ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ،بيخكت، مالسدة الخسالة، السرخؼ 
تاب الشػادر ألبي مدحل األعخابي، تح:د.عدة حدغ، ك -٘ٚ

 ـ.ٜٔٙٔىػ/ٖٓٛٔدمذق،
، الكذاؼ عغ حقائق التشدةل كعيػف األقاكةل في كجػه التأكةل -ٙٚ
 ىػ.ٚٓٗٔط الثالثة ، بيخكت، العخبي الكتابدار  ،مدمخذخؼ ل

ط الثالثة ، بيخكت ،دار صادر ، لداف العخب، البغ مشطػر  -ٚٚ
 ىػ.ٗٔٗٔ
 ،زىيخ عبج السحدغ سمصاف:تح ،مجسل المغة ألحسج، بغ فارس -ٛٚ

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔط الثانية  ،بيخكت ،مالسدة الخسالة
 ،بغ جشي، الالسحتدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح عشيا -ٜٚ

 .ـٜٜٜٔ/ىػٕٓٗٔ ط، لمذئػف اإلسالمية السجمذ األعمى، كزارة األكقا
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األنجلدي،  عصية العدةد، البغ الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر -ٓٛ
 األكلى طكت، بيخ  ،العمسية الكتب داردمحم،  الذافي عبج الدالـ تح:عبج
 ىػ.ٕٕٗٔ
دار ، عبج الحسيج ىشجاكؼ :تح، حكع كالسحيط األعطع، البغ سيجهالس -ٔٛ

 ـ. ٕٓٓٓ/ىػ  ٕٔٗٔى ط األكل، بيخكت، الكتب العمسية
دار إحياء التخاث ، إبخاليع خميل جفاؿ: تح، السخرز، البغ سيجه -ٕٛ

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔط األكلى ، بيخكت، العخبي
ة كالشحػ، د.ميجؼ السجرسة الكػفية كمشيجيا في دراسة المغ -ٖٛ

 ـ.ٜٚ٘ٔىػ/ٖٚٚٔط الثانية السخدكمي، 
 ط الدابعة. السجرسة الشحػةة، د:شػقي ضيف، دار السعارؼ، -ٗٛ
 ،فالاد عمي مشرػر: تح، ػـ المغة كأنػاعيا، لمديػشيالسدىخ في عم -٘ٛ

 .ٜٜٛٔط األكلى ، بيخكت، دار الكتب العمسية
، نياض بغ مػسى مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار لمقاضي -ٙٛ

 مغ دكف تارةخ. ،السكتبة العتيقة كدار التخاث
ع ، دار العمالسعاجع المغػةة بجاءتيا كتصػرىا، د.إميل بجيع يعقػب -ٚٛ

 ـ.ٜٔٛٔط األكلى  لمسالييغ، بيخكت،
 الشسخ هللا عبج تح:دمحم، لمبغػؼ  القخ ف تفديخ في التشدةل معالع -ٛٛ

كالتػزةع،  لمشذخ شيبة دارالحخش،  مدمع كسميساف ضسيخةة جسعة كعثساف
 ـ.ٜٜٚٔ ىػ/ٚٔٗٔ الخابعة، ط
معاني القخ ف كاعخابو لمدجاج، تح: عبجالجميل عبجه شمبي، عالع  -ٜٛ

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔط األكلى  ت،الكتب، بيخك 
دار ك خخةغ، أحسج يػس  الشجاتي، :معاني القخ ف، لمفخاء، تح -ٜٓ

 مرخ. ،جسةالسرخةة لمتأليف كالتخ 
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 ،القخػ  أـ جامعةالرابػني،  عمي تح:دمحم، لمشحاس القخ ف معاني -ٜٔ
 ىػ.ٜٓٗٔ األكلى السكخمة، ط مكة
جبل،  حدغ دمحم. د الكخةع، القخ ف أللفاظ السالصل االشتقاقي السعجع -ٕٜ
 .ـٕٓٔٓ األكلى طالقاىخة،  ،اآلداب مكتبة
مختار  تح:د/أحسج، دب إلسحاؽ بغ إبخاليع الفارابيمعجع ديػاف األ -ٖٜ
 ـ.ٖٕٓٓق/ٕٗٗٔ ،القاىخة ،دار الذعب ،عسخ
عزػ السجسع العمسي العخبي ، معجع متغ المغة ألحسج رضا -ٜٗ

 ـ.ٜٛ٘ٔىػ/ٖٓٛٔ ،بيخكت ،دار مكتبة الحياة، بجمذق
 دار بيخكت، ،السثشى مكتبة، كحالة رضا بغ غ لعسخالساللفي معجع -ٜ٘
 بيخكت. العخبي التخاث إحياء
 تح: بذار ،كاألعرار لمحىبي الصبقات عمى الكبار القخاء معخفة -ٜٙ
 ،الخسالة مالسدةنباس،  ميجؼ صالح،  األرناؤكط شعيب،  معخكؼ عػاد

 ىػ.ٗٓٗٔط األكلىبيخكت، 
، كد:عبجالدالـ ج دمحم شاكخأحسالسفزميات لمسفزل الزبي، تح: -ٜٚ

 ط الدادسة.ىاركف، دار السعارؼ، القاىخة، 
بجر الجيغ ، لالسقاصج الشحػةة في شخح شػاىج شخكح األلفية السذيػر -ٜٛ
شذخ دار الدالـ لمصباعة كالك خخةغ،  أ.د.عمي دمحم فاخختح:، العيشي

 .ـٕٓٔٓ/ىػٖٔٗٔ األكلى ط، كالتػزةع كالتخجسة، القاىخة
اتحاد الكتاب ، عبج الدالـ ىاركف :تح، سمقاييذ المغة ألحسج بغ فار  -ٜٜ
 ـ،ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ ،العخب
تح:د/شدباف عبج ، قجمة الجدكلية في الشحػ، لمجدكليالس -ٓٓٔ

 دار الغج العخبي.، مصبعة أـ القخػ  ،الػىاب دمحم
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، دار العمع مقجمة الرحاح، أ/أحسج عبجالغفػر عصا  -ٔٓٔ
 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔط الثالثة لمسالييغ، بيخكت، 

 ر الكتب السرخةة،داجكد ألبي عمي القالي، لسقرػر كالسسا -ٕٓٔ
 ـ.ٖٜٚٔ
 دمحم تح:د.الشسل،  العخب، لكخاع كالـ  خةب مغ السشتخب -ٖٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔ/ ىػٜٓٗٔاألكلى طالقخػ،  أـ جامعة-العسخؼ  أحسج بغ

ج -ٗٓٔ الشسل،  بػكخاع السمقب الحدغ بغ لعمي المغة في الُسَشج 
 الكتب، عالع الباقي، عبج ضاحي عسخ، كدكتػر مختار أحسج تح:دكتػر
 ـ.ٜٛٛٔ الثانية طالقاىخة، 
 الجيغ كساؿ البخكات، ألبي األدباء، شبقات في األلباء ندىة -٘ٓٔ

 الثالثة ط، األردف،  الدرقاء السشار، مكتبة ،الدامخائي تح:إبخاليعاألنبارؼ، 
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ
تح/شاىخ ،  خةب الحجيث كاألثخ البغ األثيخالشياية في  -ٙٓٔ
 بيخكت، ،السكتبة العمسية،  الصشاحيسج الداكػ، كمحسػد دمحمأح

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔ
 كتفديخه، القخ ف معاني عمع في الشياية بمػغ إلى اليجاية -ٚٓٔ

 تح:مجسػعة،  شالب أبي بغ عمػمو، لسكي فشػف  مغ كجسل كأحكامو،
الذارقة،  جامعة، العمسي كالبحث العميا الجراسات بكمية جامدية رسائل
 ،اإلسالمية كالجراسات الذخةعة كمية ،لدشةكا الكتاب بحػث مجسػعة:الشاشخ
 ـ.ٕٛٓٓ/ ىػٜٕٗٔ ط األكلىالذارقة،  جامعة
لمديػشي، تح: عبجالحسيج  ىسع اليػامع كشخح الجػامع، -ٛٓٔ

 السكتبة الػقفية.ىشجاكؼ، 
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 أحسج، تح:الرفجؼ هللا عبج بغ أيبظ بالػفيات البغ الػافي -ٜٓٔ
 ـ.ٕٓٓٓ/ىػٕٓٗٔبيخكت، ،التخاث إحياء دار مرصفى، كتخكي األرناؤكط
 ،ء أبشاء الدماف، ألحسج بغ خمكافكفيات األنياف كأنبا -ٓٔٔ
 ـ.ٜٔٚٔ ،بيخكت، دار صادر، إحداف نباس:تح
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