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ِملخصِالبحث
التَّمىاـ يف تفسَت أشعار يف كتابو "، عند ابن جٍت يف جانبها التطبيقي ىذ البحث إذل دراسة العلل اللغويةيهدؼ   

ر اللغوية يف األشعار اليت عيٍت يف ىذا الكتاب بالتفسَت كالتعليل للظواى إذ؛ م"رً كَّ يد الس  عً سى  و أبولى فى غٍ ل ٦تا أى يٍ ىيذى 
ِ.الكتاب ، كىو ما يػيعىد  قيمة كبَتة ٢تذاساقها
ظهورىا أسباب ، ك يف الشعريف ٣تموعة من الظواىر اللغوية  آراء ابن جٍت، أبرزٍت كقد جاء يف عشرة مباحثِِ

، أك تقارب ض، أك استعماؿ لؤلصل ا١ترفو من ٦تاثلة، أك ٥تالفة، أك حذؼ، يف االستعماؿ اللغوم عليو ما ىيعلى 
 . يف األلفاظ ... إخل

، كأيها عند غَته أيضان  فلسفتها ١تعرفة؛ ىذه الظواىر كما قالو اآلخركف بشأف ابن جٍت يومع ا١توازنة بُت ما ذىب إل  
ِبُت تلك اآلراء. االتفاؽ كاالختبلؼ ، كمقدارأقرب إذل طبيعة اللغة

. كضركرة ، كتوافق النغمة؛ طلبان للتشابو الصويتحدكث اإلبداؿك،  عن بعض النتائج يف البحثذلك أسفر  كقدِِ
حيث  ؛صيغها يف اللغة العربية دكف مربرثرة كبهة  ؛ لدفع شي ة كالفرعية عند دراسة صيغ اٞتموعاألصال التنبيو على

د ابن جٍت على ااعتمكك .عت يف األصل للكلمةضً كي  ، كليست كلها مصادرى يتبُتَّ أف بعضها متطور عن اآلخر
اللفظ يف تفسَت ٥تالفة الظاىر للواقع . كدكر اٟتمل على ا١تعٌت أك السياؽ النحوم يف ترجيح بعض العلل اللغوية

 اللغوم.
                                                

 ياسر السيد رياض السيد ا١ترسي .د                                                  
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ
ِ
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ِ
Abstract 

This paper aims at studying Ibn Jinni's "Linguistic Causes" in their applicable aspect and as 

expounded in his book entitled: Al-Tamam fi Tafsir Asha'ar Huzail Mema Aghfalahu Abu 

Said Al-Sukari (The Perfection in Explaining Abu Huzail's Poetry In Regard to what is 

Overlooked by Al-Sukari).  In this book, Ibn Jinni paid more attention to explaining and 

expounding the linguistic phenomena in the quoted poetry. This, in itself, adds much value 

to this book. 

This paper is divided into ten sections which highlighted Ibn Jinni's views in a set of 

linguistic phenomena in Arabic poetry and the causes of their appearance in the current 

form of use, including the aspects of 'similarity', 'dissimilarity', 'omission', 'using the 

rejected root of the Arabic term', or 'convergence of terms'. 

Meanwhile, this paper considered balancing the views of Ibn Jinni with those of other 

linguists regarding these linguistic phenomena so as to identify their philosophy, point out 

their relation to Arabic language, and also to recognize the level of agreement and 

disagreement between Ibn Jinni's views and those of other linguists. 

This paper came up with some results, such as the occurrence of replacement as an 

application of phonetic assimilation and harmony of phonemes, and the necessity of 

adhering to originality when studying the plural forms so as to refute the misconception of 

their unjustified multitude in Arabic language. It has been proven that some of these plural 

forms are more developed than others and that they are not all infinitives that are originally 

put for the intended term. The results also included Ibn Jinni's dependence on syntactic 

context to give preference to certain "linguistic causes" over others; and the role of drawing 

upon "linguistic interpretation" when the explicit meaning of the terms differs from its 

linguistic reality.  

 

Dr. Yasser El-Sayyid Riyad El-Sayyid Al-Morsi 

ِ
ِ
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ِالمقدمة
 :، كبعدالطاىرينالطيبُت  ٤تمد، كعلى آلو كأصحابوسيدنا ، كالصبلة كالسبلـ على لعا١تُتاٟتمد  رب ا   
 اللغويةيف األكساط  ليػينػٍعىتي حىت إنو ؛ أسباهباك عللها بياف ك اللغوية،  الظواىرتفسَت بو عي لى كى فمعركؼ عن ابن جٍت   
 .تكوينو العلمي كالثقايف، ك بطبيعة شخصيتوصل تت لذلك أسباب عديدةك . فيلسوؼ اللغة""بػ
أىٍغفىلىو ٦تا  ٍيل"التَّمىاـ يف تفسَت أشعار ىيذى ، يف كتابو (1)يف جانبها التطبيقيعنده  العلل اللغويةدراسة ين ذلك إذل اكقد دع 

، بل ٗتطى اليت ساقهار اللغوية يف األشعار عند حدكد كصف الظواى دل يقف يف ىذا الكتاب إذ ؛"سىًعيد الس كَّرًم أبو
، باإلضافة إذل يػيعىد  قيمة كبَتة ٢تذا الكتاب . كىو ماكالبحث عن أسباب تلك الظواىر، ذلك إذل التفسَت كالتعليل

ِ.يف التمهيد، كما سنعرؼ "ا٠تصائص"بعد ذلك يف كتابو  ابن جٍت رىاالعديد من األفكار اللغوية اليت طوَّ اشتمالو على 
   

، ا خا٘تة كفهرس للموضوعات، كتتلوىهيد، تسبقها مقدمة ك٘تمباحث عشرةأف يأيت يف البحث ىذا عة يكقد اقتضت طب 
 :على النحو اآليت

 .، كالدراسات السابقة، كمنهجي فيوشرت فيها إذل سبب اختيار ا١توضوع: أالمقدمة    
 فت بابن جٍت، كعرَّ كأٝتاء الًعلىل اللغوية ،، كمدل العناية هبا يف الًتاث العريبالعلة اللغويةمعٌت و فيِكضحت :التمهيدِِ  

ٍيل كمدل فصاحتهاك ، "ٍيلالتَّمىاـ يف تفسَت أشعار ىيذى " وككتابً   .  قبيلًة ىيذى
 المماثلةِوالمخالفة.: األول المبحثِ  
 كاحتول على:،ِالحذفِلُِلَِعِِِ:الثانيالمبحثِ  

 .اٟتذؼ للتخفيف  -ٔ

 .اٟتذؼ لدليل -ٕ

 ١تخاطىب.اٟتذؼ لعلم ا  -ٖ

 .لئلجيازاٟتذؼ   -ٗ

 .اٟتذؼ للتخلص من التقاء الساكنُت  -٘

 اٟتذؼ لكثرة االستعماؿ.  -ٙ

ِ.يف الدراسة لو من قصد التخفيف أيضان، كما سنرلكبعض أنواع اٟتذؼ ىذه ال ٗت  ِِ
 :كضم ،المشابهةِوالمشاكلةِلُِلَِعِِِ:المبحثِالثالثِِ

 .غمة الصوتيةتشبو ما بعدىا يف الن؛ لمزة األكذل يف بعض الكلمات ألفان إبداؿ ا٢ت  -ٔ

 .١تشاهبتها للحرؼ ؛األٝتاء بناء بعض  -ٕ

 .١تشاهبتها لؤلٝتاء ؛بعض الصفات تنكَت  -ٖ

ِ".فػىعيوؿان ٢تا بصيغة "تشبيه؛ "فىًعيل"صيغة على  اليتبعض الكلمات  تذكَت  -ٗ

                                                 

 .، كما سنرل يف التمهيد ٔتشيئة ا تعاذل"ا٠تصائص" ظَّر ٢تا يف أبواب عديدة من كتابكنكتب ابن جٍت يف العلة ( ُ)



 5 

 :مشل، ك مراعاةِالمعنىِواللفظِلُِلَِعِِِ:المبحثِالرابعِِ
 .اٟتمل على ا١تعٌت  -ٔ

 .اٟتمل على اللفظ  -ٕ

ِ.لفاظ لتقارب ا١تعاينتقارب األ  -ٖ
ِ؛ِللتنبيوِعلىِأصلِالباب.صلِالمرفوض:ِاستعمالِاألالمبحثِالخامسِِ
ِ؛ِلترجيحِماِانقلبتِعنوِعينِالكلمة.المبحثِالسادس:ِاالستنادِإلىِاالشتقاقِوالقياسِِ
ِ.:ِإجراءِالوصلِمجرىِالوقفالسابعالمبحثِِِ
ِ:ِالضرورةِالشعرية.المبحثِالثامنِِ
ِ:ِاالستغناءِبالشيءِعنِالشيء.سعالمبحثِالتاِِِِ
 :كمشل ،عاشر:ِإرادةِالمبالغةالمبحثِالِِِ

 .العدكؿ عن اٟتقيقة إذل اجملاز للمبالغة  -ٔ
ِترجيح أحد معنيي الكلمة مبالغةن.  -ٕ

ِ

 ا١تسألة اليت ا١توازنة بُت ما ذكره ابن جٍت كما قالو غَته يف كعملت على .كقد اتبعت يف ىذه الدراسة ا١تنهج الوصفيِِ
ٍيللشعراء كالًتٚتة  الشواىد تخريجاىتممت بك  .يف ذلكمن معطيات الدرس اللغوم اٟتديث مع االستفادة  ،أعاٞتها  ىيذى
ِ!أغفل ٤تققو الكتاب ىذا اٞتانب إذ ذلك؛ كسعٍتما  ،ىمعصور ١تعرفة ؛ كغَتىم

ِ

ِالدراساتِالسابقةِِ
ل الصرفية كالنحوية عنده، كلكن بعيدان عن  لى ع العً ها مككقف بعضي ، ْتوث عديدةحوؿ ابن جٍت كآرائو اللغوية  دارت  

 الصرفية كالنحوية أمثلة شعرية، كيف أغلب ىذه الدراسات ؛ فهي يف ْتثي تطبيق علىكتاب "التَّمىاـ"، كٔتادة ٥تتلفة أيضان 
 :ما يأيتفيتضح كما سي،  ليت عقدىا ابن جٍت للًعلىلعبارة عن تعليقات على األبواب كا١تسائل ا

ا األستاذ ستاذنأل ،(1)يف كلية اللغة العربية جامعة األزىر بالقاىرة ـُُٕٗعاـ رسالة دكتوراه  اللغوي(ِ)ابنِجني -ٔ
اللغويُت  )عبقرمٌ  ـ يف ٣تلدين ٖتت عنوافََِٔكقد طيبعت ىذه الرسالة سنة  ،الدكتور عبدالغفار ىبلؿ

 ِ.(2)(قِّٗق/ُِّأبو الفتح عثماف بن جٍت 

نشأة اللغة،  قضاياكاسعة ب كعنايةه  ،(3)ابن جٍت كإتاىاتو كآثارهحياة عن  صلمف حديثه  كيف ىذه الدراسةِِ
ِ.(4)كالداللة كمظاىرىا كاللهجات كتنوعها، كالقياس اللغوم، كالبناء اللغوم كفلسفتو، كاألصوات كتبد٢تا،

 

                                                 

 ِٗٔٔإذل  ٤ِّٔٔتفوظة برقم ( ُ)

 .ـََِٔق/ُِْٔالطبعة األكذل طبعة دار الفكر العريب بالقاىرة، ( ِ)

 ِٕٓ-ُٗ/ُانظر: عبقرم اللغويُت أبو الفتح عثماف بن جٍت ( ّ)

 ََُْ-ُُٓ/ِ، ك َٕٓ-ِٕٗ/ُانظر: عبقرم اللغويُت أبو الفتح عثماف بن جٍت ( ْ)
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 فيوص صَّ خك ، ـُٗٔٗالعراؽ سنة يف بع طي قد ، ك فاضل صاحل السامرائيِللدكتورِكتاب،ِ(ابنِجنيِالنحوي) -ٕ
كأهنا أقرب إذل علل  ،لل النحاةيف عً و بدأىا برأيِ،لعلل عند ابن جٍتلدراسة ا( صفحة ِٓا١تؤلف )

، ةو زى ا١توًجبة كالعلة اجمل العلةً ، ك قبوؿ علل النحاة يف كجوه اإلعراب كجوبً ، ك هُتا١تتكلمُت منها إذل علل ا١تتفق  
 .ابن جٍت عند للعلة ةيَّ َتً تنظً  احثمبمن كغَتىا  ،العلة إذا دل تتعٌد دل تصح كأفَّ 

الشبو كالتجانس، ك التصرؼ كعدـ اإلٚتاد، ك ة، فَّ ا٠تً ك ، ، كىي: أمن اللبسعندهالعلل  أنواع بعد ذلك ذكرك 
االستغناء بالشيء عن الشيء، ك عدـ نقض الغرض، ك الشذكذ، ك اإلجياز، ك القوة كالضعف، ك مراعاة ا١تعٌت، ك 
، علينا خفيَّةه  له لى عً ك ، ة الشعريةر الضرك ك ، اٞتوارك اة األكزاف العربية، مراعك االحتياط، ك إصبلح اللفظ، ك 
 .(1)االستحسافك 

ما اعتمد عليو إمنا ىي في، ك "يف كتاب "التَّمىاـ تعرض ابن جٍت ٢تالعدـ ؛ يف ْتثي تليسل لى كأغلب ىذه العً     
 .٥تتلفةه و عناكيني  ما اتفقتأمثلة  كما أف،   بن جٍتأيخىرى ال من كتبو  الدكتور فاضل

كىي . )باحث جزائرم( يازيد، ٞتاب ("الخصائص"منِخاللِكتابوِِالتعليلِفيِالنحوِعندِابنِجنيِظاىرة) -ّ
 .(2)ـََِْجامعة اٞتزائر كلية اآلداب كاللغات ماجستَت ب رسالة

( َُِ، منها )( صفحةُْٕ)؛ إذ تقع يف قدمات الطويلة، كا١تب على ىذه الدراسة اٞتانب النظرمكيغل  
لل ( صفحة فقط للعً ْٓك) ،كتطوره كنشأة التعليل النحومللتعريف بابن جٍت ككتاب ا٠تصائص، حة صف
و من ، كموقفى ابن جٍت للعلل النحوية تصنيفى  الباحثفيها  سى رى دى  ،وية عند ابن جٍت يف كتاب ا٠تصائصالنح

  .(3)لل النحاةو عن عً ، كدفاعى و من نظرية العامل، كموقفى كما بعدىاالعلل الثواين 
     

ايت وى ٍت تػى لعبد الغ، (دراسةِوصفيةِتحليلية (4)"التثنيةلِلَِعِِكتابِ"عندِابنِجنيِمنِخاللِِالعلةِالنحويةِ) -ْ
  .(5)ـَُِْ اٞتزائرية مٌ رً مَّ عى ود مي لي وٍ ّتامعة مى بكلية اآلداب كاللغات  رسالة ماجستَتكىي  .باحث جزائرم()

، لتعريف بابن جٍت كعصرهيف ا (ٖٖإذل  َُ لصفحةا من) القسم األكرب منها، ( صفحةَُٔكتقع يف )
من خبلؿ ا٠تصائص(، كا١تثٌت كا١تلحق عند ابن جٍت ) ، كأقساـ العلةأقساـ العلة يف النحو العريبكالقياس ك 

 يف ىذا الفصل الباحثكصف قد ك ، (علل التثنية عند ابن جٍت) يف (ُْٓ إذل ْٗ)الصفحة كمن  .بو
كمسائل متفرقة  ،ن آرائهم، كموقف ابن جٍت مآراء النحاة يف ألف التثنيةمث ٖتدث عن ، ا١تدركس الكتابى 

، نية ا١تبهم، كأحواؿ نوف التثنية، كتثيف الكتاب، كإثبات األلف يف ا١تثٌت، كعدـ تقدير إعراب يف ألفو
 .كحركتها

                                                 

 ـُٗٔٗق/ُّٖٗالعراؽ  -طبعة دار النذير  ُّٖ-ُٖٓانظر: ابن جٍت النحوم د/ فاضل صاحل السامرائي  (ُ)
-http://mohamedrabeea.net/library/pdf/17bc1dda-9c16-4982-aa59لة منشورة على صفحة الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت(: رسا (ِ)

01b0274a289e.pdf 

 .)ا١تقدمة صفحة د( ، ٞتاب يازيدمن خبلؿ كتابو ا٠تصائص التعليل يف النحو عند ابن جٍت ظاىرةانظر:  (ّ)

 ـ.ُِٗٗق/ُُّْمصر  -عن مكتبة الثقافة الدينية  الدكتور صبيح التميمي،بتحقيق طيبع كتاب صغَت اٟتجم، (ْ)

-http://mohamedrabeea.net/library/pdf/c9d1ad9eرسالة منشورة على صفحة الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت(:  (ٓ)

5b64-4a26-bd15-c12326609941.pdf 
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 لة ماجستَتكىي رسا .مد بن إبراىيم السيف، (لعلةِالنحويةِوالصرفيةِفيِكتابِالخصائصِالبنِجنيا)  -ٓ
 يف نوقشت، با١تملكة العربية السعودية اإلسبلمية ٤تمد بن سعود امعة اإلماـكلية اللغة العربية ّتب

 .(1)قُُِْ/ُُ/ُُ

، الذم أسعى ىنا لدراسة ما فيو "التَّمىاـ" غَت كتابيف كسابقتها ، كلكنها  تيسر رل االطبلع على ىذه الرسالةكدل ي    
 ١تختلفة.من علل لغوية يف جوانبها ا

كالقادر كرل ذلك  إنو !للى الزَّ ك  ا٠تطأ كأف جينبٍت !ما قصدت إليوأف يوف قٍت لتحقيق  كتعاذل سبحانو كإين ألرجو من ا     
 !سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم كصل  اللهم على .عليو

                                                                   
 د. ياسر السيد رياض السيد ا١ترسي                                                                       

 أستاذ أصوؿ اللغة ا١تساعد يف كلية اللغة العربية بالزقازيق
 ريفجامعة األزىر الش                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ
                                                 

جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية( ص و كالصرؼ كفقو اللغة بكلية اللغة العربية قسم النحانظر: دليل الرسائل العلمية مرحلة ا١تاجستَت ) (ُ)
 (.َٓ، مسلسل )ٔ
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 تمهيد
 تابً أيعر ؼ بككما  .الًعلىل اللغوية كأٝتاءً يف الًتاث العريب،  كمدل العناية هبا، الًعلَّة اللغوية عٌت١ت إجيازب ىنا أعرض    

ٍيل كمؤلًفو، ،التَّمىاـ""   الًعلَّة. عن مصطلح وبعضي  عى كتػىفىرَّ  ،تقدـ٦تا  كثَتو على   لبحثعنواف ا احتولحيث ؛ كقبيلًة ىيذى
 

 ًِِةِاللغويةلَّ:ِالعِِأوال
 

 اللغويةِالِعلَّةتعريفِ -ِأ

َيْضِرُبِرِْجِليِِالرحمنِِكانِعبدُِ": . كيف حديًث عائشةى به بى ، أم سى ٢تذا ةه لَّ عً ىذا : )، يقاؿبي بى : السَّ اللغةيف ِالًعلَّة    
ا يىٍضًربي رًٍجًليبىًعًَت ًبرً ، ييٍظًهري أنو يىٍضًربي جىٍنبى البسىبىًبها، أم (1)"بِِعلَِّةِالرَّاِحَلةِِ  .(2)(ٍجًلو كإمنَّ

 .(3) ما جيب بو اٟتكمي . أك بو الشيءي  تي بي ثٍ ما يػى أك . عليو الشيءي  يػىتػىوىقَّفي ما : ىي االصطالحكيف   
    

  فيِالتراثِالعربيِاللغويةِالِعلَّة - ب

  اىتموا هبا بشكل كاضح.، ك ل الظواىر اللغويةلى عً عن  علماء العربيةكتب     

عبداهللِبنِعن  فييحكى إف كاف ٤تدكدان بالطبع يف أكائلو،ك  ،كقت مبكر يفأف ذلك كاف من البلفت للنظر ك  -
(لى لى شرح العً ك  ،القياسى  دَّ مى ك ، النحوى  جى عى ؿ من بػى أكٌ نو ): أق( ُُٕ)ت ِيِّمِِرَِضِْإسحاقِالحَِ

(4). 
: عن  يعتل هبا يف النحو، فقيل لوعن العلل اليتئل )سي  ؛ حىتكثَتان  (ق ُٕٓ)ت  الخليلِبنِأحمد هبا كشيًغل -

، مواقع كبلمها ، كعرفتٍ ف العرب نطقت على سجيتها كطباعها: إأخذهتا أـ اخًتعتها من نفسك؟ فقاؿ العرب
أصبت  فإف أكن ،و منوتي لٍ ، كاعتللتي أنا ٔتا عندم أنو علة ١تا علَّ  يينقل ذلك عنهاو، كإف دلو٢تا عللي قي يف عي  تكقام

     .(5)(لو ، كإف يكن ىناؾ علة أخرل غَت ما ذكرتي فالذم ذكرتيو ٤تتمل أف يكوف علةن مستالعلة فهو الذم الت
 .(6)أف يكوف مبنيان كلو على التعليل ق( َُٖ)ت سيبويو "كتاب"كيكاد  -

َِكْيسان كألف - ق( ّّٕ)ت  اجيجَِّالقاسمِالزَِّأبوِو، (7)"كتاب ا١تختار يف علل النحو"( ق َِّ)ت  محمدِبن
  .(8)"علل النحو اإليضاح يف "

                                                 

 (.َُُٕٓٔٓ/ٖكتاب اٟتج، باب بياف كجوه اإلحراـ )صحيح مسلم بشرح النوكم   -جزء من حديث يف صحيح مسلم ( ُ)

 ْٖ/َّ، كانظر: التاج )ع ؿ ؿ( ُْْ/ْاللساف )ع ؿ ؿ( ( ِ)

 َُِ، كانظر: التعريفات للجرجاين )العلة( َِٔت للكفوم الكليا( ّ)

، كهتذيب اللغة )باب ذكر األئمة الذين اعتمادم عليهم فيما ٚتعت يف ُْ/ُ، كانظر: طبقات فحوؿ الشعراء ُّطبقات النحويُت كاللغويُت ( ْ)
 ٗ/ُىذا الكتاب( 

 .عدا اٞتملة األخَتة ٔٔ-ٓٔجي لزجا، كالنص يف اإليضاح يف علل النحو لُّٗاالقًتاح للسيوطي ( ٓ)

  َٖالنحو العريب كالدرس اٟتديث د/ عبده الراجحي  (ٔ)

   ِٓ/ِ، كالوايف بالوفيات ْٗ/ٓمعجم األدباء  (ٕ)

 ـ.ُٕٗٗق/ ُّٗٗ، الطبعة الثالثة بَتكت -تاب بتحقيق الدكتور مازف ا١تبارؾ، طبعة دار النفائس بع الكطي  (ٖ)
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 ابني  عبقرم ىذا اجملاؿ، على ٨تو تعجب منو افيه، كقويت مهارتو "ةلَّ العً "ػب ق( ّٕٕ)ت  أبوِعليِالفارسي حفلك  -
ما كقع ٞتميع  ثى لي لل ىذا العلم ثػي ع من عً ر لو كانتزى طى أحسب أف أبا علي قد خى : )النحوية عللو عنقاؿ ف؛ جٍت

 !(1)(أصحابنا

يف كثَتة أبوابان  ٢تا  كعقد، (2)"ل التثنيةلى وضع كتابان يف "عً اىتمامان بالغان؛ فق(  ِّٗ)ت  ابنِجنيهبا  كاىتم -
  :ل، مث"ا٠تصائص"

 العلة ا١توًجبة كبُت العلة ؽ بُترٍ باب ذكر الفى  .(4)للى باب يف ٗتصيص العً  .(3)؟ل العربية أكبلمية ىي أـ فقهيةلى ر عً كٍ ذً  باب  
باب يف . (8)وؿ بعلتُتباب يف حكم ا١تعلي . (7)باب يف العلة كعلة العلة .(6) ذا دل تتعٌد دل تصحباب يف أف العلة إ .(5)و زة اجمل

باب يف الرد على من اعتقد فساد ًعلىل النحويُت لضعفو ىو يف نفسو  .(10)ؿباب يف دكر االعتبل .(9)إدراج العلة كاختصارىا
ل لى باب يف أف العرب قد أرادت من العً . (12) من االحتياطب رٍ باب يف الزيادة يف صفة العلة لضى . (11)عن إحكاـ العلة

 .(13)راض ما نسبناه إليها كٛتلناه عليهاكاألغ

 .اـ" موضوع الدراسةالتَّمى "كتاب يف  باإلضافة إذل ما   

١تع األدلة كتابو "من  صفحات ، يف ق(، كىو يتحدث عن القياس ٕٕٓ)ت  باريأبوِالبركاتِاألنِْتعرض ٢تا كما  -
  .كلو على تعليل الظواىر النحوية (15)"أسرار العربيةكيقـو كتابو " .(14)"نحويف أصوؿ ال

  .(16)"اإلعرابالبناء ك الل باب يف علل كتابو "  ق( ُٔٔ)ت  يالُعْكَبرِِكألَّف  -

 .(17)"واالقًتاح يف علم أصوؿ النح" :فعقد ٢تا الفصل الرابع من كتابو؛ ق( ُُٗ)ت  السيوطيكاىتم هبا  -

                                                 

 ِْٔدارس النحوية د/ شوقي ضيف : ا١ت، كانظرَِٖ/ُص ا٠تصائ (ُ)

 ، بتحقيق الدكتور صبيح التميمي. ـُِٗٗق/ُُّْمصر  -طيبع عن مكتبة الثقافة الدينية  (ِ)

  ٔٗ-ْٖ/ ُا٠تصائص  (ّ)

  ُْٔ-ُْْ/ ُا٠تصائص  (ْ)

  ُٔٔ-ُْٔ/ ُا٠تصائص  (ٓ)

  ُّٕ-ُٗٔ/ ُا٠تصائص  (ٔ)

  ُْٕ-ُّٕ/ ُا٠تصائص  (ٕ)

  ُُٖ-ُْٕ/ ُا٠تصائص  (ٖ)

  ُّٖ-ُُٖ/ ُا٠تصائص  (ٗ)

  ُْٖ-ُّٖ/ ُا٠تصائص  (َُ)

  ُٖٔ-ُْٖ/ ُا٠تصائص  (ُُ)

  ُٕٗ-ُْٗ/ ُا٠تصائص  (ُِ)

  ُِٓ-ِّٕ/ ُا٠تصائص  (ُّ)

 ُِِ -ُُِ: ١تع األدلة يف أصوؿ النحو أليب الربكات األنبارمانظر (ُْ)

 ار. ، بتحقيق ٤تمد هبجة البيطع العلمي العريب بدمشق، دكف تاريخبع عن اجملمطي  (ُٓ)

 . ـ، بتحقيق د/ عبداإللو النبهافُٓٗٗق/ُُْٔطيبع عن دار الفكر بدمشق، الطبعة األكذل  (ُٔ)

 ُّٕ: االقًتاح انظر (ُٕ)
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 :"الًعلَّة" تعرض لدراسةفقد  حديثاًِأما ، ك قديماًِىذا       
 .(1)"النحو العريب كالدرس اٟتديث" يف كتاب عبدهِالراجحيالدكتور  -
 .(2)"أصوؿ النحو عند السيوطي" يف كتاب ةوعصامِأبوِغربيَّ -
ِكاظمِالخفاجي -   .(3)"ب األخبار أليب القاسم الزجاجيالنحوية يف كتا العلل" يف ْتثو والدكتورِمحمد

 .(4)"ق(ٖٔٔسًتاباذم )ت رح الكافية لرضي الدين االالعلل النحوية يف شْتثو " يف وجيوِتكريتيِومحمد -

ِ.(5)"مظاىر التعليل يف كتاب سيبويو" يف ْتثوسناءِعليِحسينِ -
غَت كتاب يف عند ابن جٍت " "العلل الصرفية كالنحوية٦تن كتبوا عن ، فيِالمقدمةِسبقتِاإلشارةِإليهمِنِْومَِ -

 .كغَتىم ،التَّمىاـ""
 

 

ِِ(ها)أنواعِلِاللغويةلَِالعِِِأسماءِ-جـ
كلكننا نظفر ّتملة  .لغويةيعاٞتوف من ظواىر  حسبى ماماء علاللغوية يف تعليقات ال الًعلىل أٝتاء بعض ذًٍكر  يىرًدي  ِِ

ينػىوىرً لً اٞتى  منها دفعةن كاحدةن عند  أف "العربيةم اعة يف علنى ٙتار الص  يف كتابو "الذم ذكر  !ق( َْٗم )ت يس الد 
ِ.(7)كأخذ يف سردىا دكف أف ديث ل ٢تا يف ىذا ا١توضع .(6)(نوعاًِنِوعشريِثالثةٍِعلى  )مدار ا١تشهورة منها....

ا بتاجً       :على النحو اآليت ٢تا لً التمثيك عنو  لً لى ىذه العً  ذً خٍ أى إذل  ق( ْٕٗ)ت  ي  القىٍيسً  مكتوـو  بنً  أٛتد الدين ٦تا حىدى
 السماع. ، كليس لذلك علة سوللدى ثٍ قاؿ رجل أى ، كال ي٢تم: امرأة ثىٍدياءقو  ، مثلعلة ٝتاع -ُ

 ؛ ١تشاهبتو االسم.مثل إعراب ا١تضارع ،علة تشبيو -ِ

 ".كىدىعى ، كاستغنائهم بػ "تػىرىؾ" عن "علة استغناء -ّ

 ؛ لوقوعها بُت ياء ككسرة.علة استثقاؿ، كاستثقاؿ الواك يف يىًعدي  -ْ

 ، ككسر نوف ا١تثٌت.وؿ، كفتح نوف اٞتمعاعل، كنصب ا١تفع، كرفع الفعلة فرؽ -ٓ

 ؛ لتأكد إيقاعو.ف ا٠تفيفة كالثقيلة يف فعل األمر، كإدخاؿ النو علة توكيد -ٔ

 " من حرؼ النداء.، كتعويض ا١تيم يف "اللهمعلة تعويض -ٕ

                                                 

 ٖٖ-ٕٕعبده الراجحي  /النحو العريب كالدرس اٟتديث د :انظر (ُ)

 ّْٓ-ِِٗ، عصاـ أبو غربيَّة ند السيوطي بُت النظرية كالتطبيق: أصوؿ النحو عانظر (ِ)

 (َُّ-ِٕٗ) : ، صفحاتـَُِٔ( ِِالعراؽ، السنة اٟتادية عشرة، العدد ) -ْتث منشور ٔتجلة دراسات البصرة  (ّ)

 :ْتث منشور على صفحة الشبكة العنكبوتية ) اإلنًتنت( (ْ)
https://www.majma.org.jo/ojs/index.php/JJaa/article/download/423/205/ 

 :ـ(، صفحاتَُِٖتشرين الثاين  -قَُْْصفر )جمللد ا٠تامس، العدد الثامن عشر،  السنة ا٠تامسة ا ،العراؽ -دكاة ْتث منشور ٔتجلة  (ٓ)
(ٕٗ-ُُٕ). 

. يف حُت أف السيوطي نقل عنو يف ُِّ( ص ُُِ، كذلك الرقم عنو يف البيلغة للفَتكزآبادم )ترٚتة: ُّٓ: ٙتار الص ناعة يف علم العربية (ٔ)
  (!نوعاًِأربعةِوعشرينِة منها على أف )مدار ا١تشهور  ُٕٔص  االقًتاح

   ُٕٔ للسيوطي االقًتاح، ك ُِّ( ص ُُِ، كانظر ذلك عنو يف: البيلغة للفَتكزآبادم )ترٚتة: ُّٓ: انظر: ٙتار الص ناعة يف علم العربية (ٕ)
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 ؛ إذ ىو نظَته.التقيا يف اٞتـز ٛتبلن على اٞتر ، ككسر أحد الساكنُت إذاعلة نظَت -ٖ

 ".ػ "ال" ٛتبلن على نقيضها "إفَّ ، كنصب النكرة بعلة نقيض -ٗ

ٛتبلن ٢تا  ؛فقد ذىكَّر فعل ا١توعظة، كىي مؤنثة ،(1)﴾َفَمْنِجاَءُهَِمْوِعَظٌةِِمنِرَبِّو﴿: ، مثلعلة اٟتمل على ا١تعٌت -10
 .، كىو الوعظعلى ا١تعٌت

وَِسَِِساَلِ﴿:ِ، مثل قولو تعاذلمشاكلة علة -11   .(2)﴾الًِاَلِغِْأَِالًِ

، فحملوا النصب على اٞتر يف صب، مث عادلوا بينهمانصرؼ بالفتح ٛتبلن على الال ين ، مثل جر مامعادلة علة  -12
 ٚتع ا١تؤنث السادل.

 ".ضبو خربو  ري حٍ جي : "ر باجملاكرة يف قو٢تم، مثل اٞت٣تاكرة علة -13

 . ، مثل تعليلهم رفع الفاعل ك٨توهعلة كجوب  -14

ميل ال ٞتواز اإلمالة فيما أي  ف ذلك علةه ، فإليل اإلمالة من األسباب ا١تعركفة، مثل ما ذكركه يف تععلة جواز  -15
 لوجوهبا.

 .(3)﴾ينَِتِِالقانِِِنَِمِِِتِْانَِكََِوِ﴿ِ:، مثل قولو تعاذلعلة تغليب  -16

 : باب الًتخيم.علة اختصار، مثل  -17

 ، كاإلدغاـ.علة ٗتفيف  -18

 ، كصرؼ ما ال ينصرؼ."ذى وى حٍ تى اسٍ مثل " ،علة أصل  -19

 من ا١تفعوؿ. : إف الفاعل أكذل برتبة التقدًنعلة أكذل، كقو٢تم  -20

 علة داللة حاؿ  -21
ي
، أم ىذا ا٢تبلؿهً تى سٍ ، كقوؿ ا١ت  .ذؼ لداللة اٟتاؿ عليو، فحي ل: ا٢تبلؿي

 : موسىٍوف إشعاران بأف اذكؼ ألف.علة إشعار، كقو٢تم يف ٚتع موسى  -22

، ١تا كدت با١تصدر، أك بضمَته دل تلغ أصبلن : مىت تقدمت كأي اليت جيوز إلغاؤىا ، كقو٢تم يف األفعاؿعلة تضاد -23
 .(4)بُت التأكيد كاإللغاء من التضاد

 

الرضي ك  ،بعض األئمةعند ا١تستخدمة  حصر العلل يؤكدهىو ما ك  ؛ذلكأكثر من  اللغوية عللالال شك أف ك   
 . (6)السيوطي، ك ق( ٖٔٔ)ت (5)االسًتباذم

 

*   *   * 
ِِِِِ

                                                 

 ِٕٓ: البقرة، من اآليةسورة  (ُ)

 ّٔٔ نافع كالكسائي كعاصم يف ركاية أيب بكر. السبعة البن ٣تاىد منونة قراءةي  ﴾َساَلِسالًِ﴿ كقراءةي  .ْسورة اإلنساف، من اآلية:  (ِ)

 ُِ، من اآلية : التحرًن (ّ)

 ُٖٕ-ُٕٔ: االقًتاح للسيوطي انظر (ْ)

 ْٓ-ِٓالعلل النحوية يف شرح الكافية  :انظر (ٓ)

 ُّّ -ِٖٗ: أصوؿ النحو عند السيوطي انظر (ٔ)
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 ًِمؤلفِكتابِ"التََّمامِفيِتفسيرِأشعارُِىَذْيل: ثانيا"  

ٍوصل ألبو فتح عثماف بن ًجٍت  ىو أبو ال  
ى
ق ِّٗ، كتيويف سنة (1)قِِّأك  ُِّ، سنة )يوناين( ريكًمي   ، كيًلدى با١ت

 .ببغداد رٛتو ا تعاذل

، كا٠تصائص، كسر صناعة اإلعرابالر ٍكبىاف،  هبا اليت سارت ؛ ٔتؤلفاتو القيمة، بن جٍت نػىٍقلىةن يف الفكر العريبكيعد ا  
 .(3)فمؤلفاتو تقارب ا٠تمسُت كتابان  ،(2)غَتىاكثَت ك  ين،ا١تازً ف شرح تصريف صً كا١تنٍ 
من الشهرة  فهو؛ ق(، كال مكانتو العلمية ّٕٕبشيخو أيب علي الفارسي )ت صلتو يف  ىنا أيطيل أيريد أفكال    

 .(4)الدارسُت؛ ٔتا يغٍت عن ذلك ىناترٚتتو بعض فاض يف ، كقد أٔتكاف

 

*   *   * 

 ِِكتاب  "ِامِفيِتفسيرِأشعارُِىَذْيلالتَّمَِ"ثالثاً:

 ""التََّمامِكتابموضوعِِ -
. (5)، كأٛتد مطلوبي، كخدجية عبدالرزاؽ اٟتديثيسً يٍ بتحقيق أٛتد ناجي القى ـ ُِٔٗعاـ ببغداد ىذا الكتاب  طيبع  

  !(6)( مكتبات العادلال ييعرؼ لو كجود يف) الكتابىذا  فغَت صحيح أف ؛كيقع يف ٣تلد كاحد
لًي ُت تكملةاب كيعد ىذا الكت   ابن و في اىتم إذ ؛(8) ق( ِٕٓ)ت  يد الس كَّرًمعً سى  يبأل (7)"لكتاب "شرح أشعار ا٢تيذى

، حسب شاعران  ثبلثة كٜتسُت (ّٓيف أشعار )كذلك  .(9)شعرُِىَذيلِفي يدِالسُّكَِّريعِِسَِِماِأغفلوِأبوبتفسيرِجٍت 
 يف ا١تطبوع من الكتاب.العدد ا١توجود 

فقد  ؛"ُتي  لً شرح أشعار ا٢تيذى "كتاب ، ٤تقق  األستاذ عبدالستار أٛتد فراج كموضوعو أف ىذا الكتابمن ش لقلَّ قد ك   
ٍيل، فألف كتابان اٝتو "الس كَّرًمكعيٍت ابن جٍت باالستدراؾ على ما شرحو : )قاؿ عنو ٦تا  التَّمىاـ يف تفسَت أشعار ىيذى
 ، كمناقشةه وية كصرفية البن جٍت٨ت فيها آراءه . كما ُِٔٗ بغداد سنة طبعت منو قطعة يف، "يد الس كَّرًمعً سى  أبوأٍغفىلىو 

                                                 

 ٗ/ُا٠تصائص  ترٚتتو البن جٍت يف ٖتقيق كتاب ىذا ٦تا استنبطو األستاذ ٤تمد علي النجار يف( ُ)
 ُٗ-ُٕ/ُٕ، كسَت أعبلـ النببلء ِْٖ -ِْٔ/ّكفيات األعياف ، ك ُْٔ/ّمعجم األدباء : انظر يف ترٚتتو( ِ)
 ٖٔ-ُٔ/ُمقدمة التحقيق( : ا٠تصائص )( كتابان. انظرْٗأحصى لو األستاذ ٤تمد علي النجار ) (ّ)
كعبقرم اللغويُت أبو الفتح عثماف بن جٍت لؤلستاذ الدكتور عبدالغفار ىبلؿ ، ٖٔ-ٓ/ُاذ ٤تمد علي النجار األست ا٠تصائص بتحقيق :انظر( ْ)
 ُٔ-ٕ/ُصناعة اإلعراب بتحقيق الدكتور حسن ىنداكم  ، كسرِٕٓ-ُٓ/ُ
 .ـُِٔٗق/ ُُّٖ، بغداد، الطبعة األكذل -طبع عن مطبعة العاين ( ٓ)
 ُِّ/ُظر: عبقرم اللغويُت أبو الفتح عثماف بن جٍت ، كانُٔ/ُ( اققمقدمة ا٠تصائص ) (ٔ)
 طيبع ىذا الكتاب بتحقيق األستاذ عبدالستار أٛتد فراج، عن مكتبة دار العركبة بالقاىرة، دكف تاريخ.( ٕ)
حامت السجستاين كالرياشي ن أيب ، أخذ العربية عراكية من أىل البصرة، اٟتسُت بن عبد ا الس كَّرًم، عادل باللغة كاألدب يد اٟتسن بنعً سى  ( أبوٖ)

ق. ِٕٓق، كمات سنة  ُِِلد سنة ك ، قرئ القرآفكاف يي ،  ثقة دي ن ،انتشر عنو كثَت من كتب األدب ،كغَتمها، اشتغل ّتمع الشعر القدًن كشرحو
 ِٔٗ/ٕ، كتاريخ بغداد ُِٔ/ُّانظر: سَت أعبلـ النببلء 

  ْٖٕ/ّمعجم األدباء أشار إذل ىذا ياقوت اٟتموم يف ( ٗ)
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. كأكثر ما يف لشعرىم، كليس فيها شرح الس كَّرًمُت فاتوا ي  لً ذى ، كليست فيها إضافةي شعرو ٢تي الس كَّرًمقليلة جدان ١تا ذكره 
  . (1)(؛ فكاف فيها ما فيهاا إليهابوعة متصل ٔتا يف البقية من شعرو، كلكن ناشريها دل يرجعو ىذه القطعة ا١تط

  ِ

كال ، (2)يف الكتاب أحيانان على ما سبق إحالة ابن جٍت؛ بدليل كليس كلو وبعضي  التَّمىاـ"" كتابمن   طيبع ماإف   حقاًِ   
 كما،  مثبلن كاًنفو الفىٍهًمي   شعرً  ، كبعضً سقوط ا١تقدمة من ا١تطبوعكبدليل  .و٦تا يتحدث عنشيئان ٧تد فيما سبق 

 . عند دراسة علة اٟتمل على ا١تعٌت سنعرؼ
  :؛ِلماِيأتيالمحققِفيماِذىبِإليوِبعدِذلك ُأوافق ال يولكنِِ
أمور على أيضان  ألهنا تشتمل؛ ، ليس دقيقان "وية كصرفية البن جٍت٣ترد آراء ٨تما يف القطعة ا١تطبوعة "كوف  -ُ

 .البحث سيعرض ٢تا اليتداللية الصوتية كال عللالبدليل ، صوتية كداللية كمعجمية
ذلك ليس  ؛ ألفليس ٤تل دراسة أك نظر أصبلن  ،"قليلة جدان  الس كَّرًممناقشة ابن جٍت ١تا ذكره اٟتكم بأف " -ِ

يل ٦تا  أشعارإ٘تاـ تفسَت بل غايتو  ،وكتابابن جٍت من   ىدؼ  .عنوافمن ال ىو كاضحكما ،  الس كَّرًم فاتىيذى
مرة يف القطعة ا١تطبوعة من كتاب  إحدل عشرة (ُُ) كَّرًمالس  أبا سىعيد جٍت  ابني ذكر  فقد كمع ذلك

 ! (3)ها"التماـ"، كناقشو يف جيل  
لًي ُت إضافةي شعرو ليس فيها  القطعة ا١تطبوعة من كتاب التَّمىاـدعول أفَّ " -ّ  " ينقضها ما كقفتي الس كَّرًمفاتوا ٢تيذى

قليبلن كجاء يف سياؽ  كإف كاف !الس كَّرًم ، كال يوجد يف شرح"شعر لبعضهم يف كتاب "التَّماـعليو من 
 :يلو ذى ىي  قاؿ بعضي : )قاؿ ابن جٍت، االستشهاد

 كِْعَِفَِنْـِويَـِِاجةٍِيِذاِحَِعِِمَِِِإنَِِِِِِِِّكَِْلِِتُِلِْيِوقُـِِلِِتِِلِْماِقُـِيَِفِِِكَِِلِِىلِْ                   

 (4)كِْعَِْذِمَِلَّيِاليِفِِعِِْذِمَِاللَِّينَِلِِعَِجِْوتَِ                                       

 .  (5) (فمنعها إلقامة الوزف، أك صنعةن  " بالكسر، أما لغةن ذً اللَّ أراد "

 !مرً كَّ ُت للس  ي  لً ذى ليست ىذه األبيات يف شرح أشعار ا٢تي ف  
اـال: بأف ىذه "كأما القوؿ -ْ رنا قصى م بو لو لَّ سى فيي ، "ُتي  لً ذى ا٢تي  ، ليس فيها شرح لشعرً قطعة ا١تطبوعة من كتاب التَّمى

فهم النص يف  كالدالرل التحليل الصويت كالبنيوم كالًتكييب، كأغفلنا دكر شرح على التفسَت ا١تعجمي للكلماتال
 !كإدراؾ أسراره مع ا١تعٌت ا١تعجمي

 

لًي ُتشرح أشعار : "أيكازف بُت بعض النصوص من كتايب أحب ىنا أفك      تفسَت أشعار  التَّمىاـ يف، ك"مرً كَّ للس  " ا٢تيذى
ٍيلىي  اـالتَّ على قيمة كتاب "قف لن ؛ " البن جٍتذى يف  مرً كَّ لس  ا، كمدل كفاء ابن جٍت ٔتوضوعو يف اإلتياف ٔتا أغفلو "مى

لًي ُت تفسَت أشعار  :ا٢تيذى
                                                 

 ٕ-ٔ/ُشرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم )مقدمة اقق( ( ُ)
 ُِٖ، ُِّالتماـ  انظر: (ِ)

 ِْٖ، َِْ، ِِٓ، ُِِ، ُُٖ، ُٖٓ، ُٓٓ، ُُْ، ُِْ، َُٓ، َٖالتماـ  انظر: (ّ)

 يف ركاية الثاين خبلؼ عما ىنا.. ك ِٕٔ/ِاألبيات من الرجز، كقد جاء منها البيتاف: الثاين كالثالث دكف نسبة يف اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ  (ْ)

 ِْالتماـ  (ٓ)
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 عليو ابن جٍت تعليق عليو الس كَّرًم تعليق البيت ـ
)من الطويل(م ا٢تيذىرل قاؿ ميلىٍيحه بن اٟتىكى  ُ  

ِ...ىاوَِحَِْنِِائبِِجَِبالنَّيِمِِرِْنَـِِمَِّبلىِثُِ  
بُِهاِتتجوَِّاتِِامَِىَِِنِْعَِِلِِيِْىِاللَُّدجَِِ  

التماـ ك ، َُِٓ/ّشرح أشعار ا٢تذليُت 
ِِٓ 

   

 

 (.: يػىتىكىشَّفي يػىتىجىوَّبي )
 َُِٓ/ّشرح أشعار ا٢تذليُت 

 

ذؼ الفعل لداللة الكبلـ عليو، أراد بلى حى )
ذؼ الفعل، كما قاؿ ، فحى يمً رٍ ىا مث نػى كري زي نػي 

﴿بـََلىِقَاِدرِيَنَِعَلىَِأنِِ:كتعاذل سبحانو
 .ها قادرين(أم بلى ٧تمعي  (1)﴾ نَُّسِويَِّبـََنانَوُِ

 ِِٓ يف تفسَت أشعار ىذيل التماـ
 

 :من الطويل(بن العىٍيزارىة ا٢تيذىرل) قاؿ قٍيسي  ِ
َِشْعٌلِعَِ َِجرَّ ِِِ...ىىِالَحصَِلَِفويٌلِبِبَـزٍّ

 اُِىَناِلكَِضائِعُِفـَُوقِّرِبـَزٌِّمَِ

 ُْ، كالتماـ ُٗٓ/ِ ا٢تذليُتشعار شرح أ

: كقولو : جعل فيو كىقٍػرىةن.فوىقػَّرىه) 
: قاؿ ." يتعحب منوبػىز  بً له يٍ كى "

ـ  بػىز   وىٍيلً ف" :كيركل وىٍيله ف" ، ك"ا
ـ  "ف: ، من رفع فقاؿ"بػىز  بً  وىٍيلي ا

 "بػىزَّه"إلم و. ك وىٍيله ف :، يريد"بػىز  
، : أخذه حُت أسرهسبلحو

. ىصى ى اٟتى فجعل جير ه عل
" ، : صارت فيو ك"كيقػ رى كىقػىرىاته

أم ىىزىمات بالسيف. الباىلي: 
"، أم بػىزٌّ، كنت أكرًميو  "فويقػ رى

فأىىانىو كجىرَّه. كيركل:  ،كأيكىقػ ريه
 .(ي عى"فىضي "
 ِٗٓ/ِ ا٢تذليُتشرح أشعار  

ـ  بػىز  كىيٍ : "كأما قوؿ من قاؿ) فإنو  (2)"لي ا
ىذه  ككثير استعماؿ، "أراد: "كىٍيله أليـ  بػىز  

، فحيذفت الـ اٞتر كا٢تمزة ٗتفيفان الكلمة 
فيما حكاه أبو ذؼ كحيذؼ التنوين كما ح

ـي عىلىٍيكيم ، كذلك "اٟتسن من قو٢تم: "سىبلى
 .(لكثرة استعمالو

 ُِٓيف تفسَت أشعار ىذيل التماـ 

ِ:)من الوافر(ا٢تيذىرل  بن ًعيىاضو  قاؿ البػيرىٍيقي  ّ
ِفيهاِ...ِِنَِّإنَةِانَِالكِِِتُِأِْمَِوِْوأَِ
 اهِْظَِاِلَِهََِلِِيمِِحِِكالجَِِِلَِابِِعَِمَِ

 ٔٗالتماـ ك ، ٕٔٓ/ِ ا٢تذليُتشرح أشعار 

. توقيدٌّ ك  حىدٌّ  :" ةه لظا")
. ٢تىىا" للمىعىاًبلعمرك: "أبو 

. كا٢تاء يف اه" لىظىى اٞتحيم"لىظى 
 .("لىظىاه" للجحيم

 ٕٔٓ/ِ ا٢تذليُتشرح أشعار  

،ِانةى نى الكً إذل  :توقيدٌّ كًحدَّةه، أراد: "ةه لظا")
  (.فلما حذؼ حرؼ اٞتر أكصل الفعلى 

 ِٔٗالتماـ يف تفسَت أشعار ىذيل

 
 .على مسمى ، كىو اسمه ليٍ ذى  تفسَت أشعار ىي يفيد الس كَّرًم عً سى  ب تىًتمَّةه فعبلن ١تا أغفلو أبوكتاالف   

 

  ِ""التََّمامِكتابفيِِابنِجنيِمنهجِ -

                                                 

 ْ: القيامة، آية( ُ)

  ِٖ/ُٓ( ب ز زتاج العركس )، ك َِّ/ُ، كاللساف )ب ز ز( ُٓ/ٗ( ، كاكم )ز بَُِ/ُّكردت ىذه الركاية يف التهذيب )ز ب(  (ِ)
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بلؿ الكتاب ديكن إبراز مبلمح منهجو من خكلكن  ،فيو ابن جٍت منها منهجى  رؼنع ليس للكتاب فيما طيبع مقدمةه     
 :نفسو على النحو اآليت

بن  : "ًشٍعري قٍيسً قولوك ،تو إليوذلك بنسب ككاف يبدأ، شعره، تناكؿ فيو مكانان يف كتابولكل شاعرو ابن جٍت  أفرد -ُ
لًي ُت".يف كتابو " الس كَّرًمفعل  كما .(2)هتفسَت من  غرى قد فػى بأنو ه كيعقب يف آخر  ،(1)" ةى العىٍيزارى   شرح أشعار ا٢تيذى

ة يف القصيدة كلَّ بيت  كاف يفسر -ِ  .كيبُت عللها، ما فيو من مسائل لغوية كيربز، على ًحدى

أقواؿ ك  ،(6)، كاألمثاؿ(5)، كاألشعار(4)، كاألحاديث النبوية(3)القرآف الكرًن كقراءاتوباألشعار  يف تفسَت استشهد  -ّ
صفحة من  منو فقىلَّ أف ٗتلو ؛الشواىدىذه يف  نسبةأكرب  الشعري  كديثل. (7)كاٟتسن رضي ا عنو  ،السلف

 صفحات الكتاب.

 .(8)عليها إف كجد يف بعضها خطأن  كالتعليقً ، األقواؿ ألصحاهبا على نسبةً  حىرىص ابن جٍت -ْ

 (9)عراب: سر صناعة اإلككتاب ؛ للتوضيح كالتفصيل،أحيانان على بعض كتبوكاف حييل  -ٓ
ي
ب يف شرح رً عٍ ، كا١ت

 ق(. ِْٕ)ت  (11)شرح تصريف أيب عثماف ا١تازين ، كا١تنصف(10)القوايف
 

ِ""التََّمامِكتابمصادرِِ -
، ق(ِْٕ)ت  (12)التصريف أليب عثماف ا١تازينك ،"كتاب "التَّمىاـأثناء الشرح إذل بعض مصادره يف   ابن جٍت أشار  
، ق( َِٔ)ت  (15)بري طٍ ب الكبَت لقي االكتك ، ق( َُٖ)ت ( 14)لسيبويو الكتابك  ،ق( ّٖٔت ) (13)َتايفحاشية الس  ك 

 .ق( َِٔ)ت  (16)باينيٍ مرك الشَّ كنوادر أيب عى 

                                                 

 ُّالتماـ ( ُ)
 ِٓالتماـ  انظر: (ِ)
 ِِٕ،  ُِْ،  ُٕٖ،  َُٓ،  ُّٖ،  ُّٓ،  ُّْ،  ُِٔ،  َُِ،  ِٗ،  ُٖ،  ٗٔ،  ّٓ،  ِٓ،  ّٓ، ِْ ، ُّ التماـ( ّ)
 ّٓالتماـ ( ْ)
 ِٓٓ،  ِِْ،  ُٖٖ ، ُٖٓ،  ُّْ،  َُٖ،  ٕٗ،  ُٖ،  ِٕ،  ٖٓ،  ٓٓ،  ِْ،  ّٕ،  ِٓ،  ِْ، ُٓالتماـ ( ٓ)
 ُِٓ ، ْٖ،  َِ التماـ( ٔ)
 ّٖ،  ِٕ التماـ( ٕ)
 ُٖٓ، ُٓٓ،  َُٗ،  َُٓ ، َٖ : التماـ( انظرٖ)

 ّْ: التماـ ( انظرٗ)

 ُٖٔ،  ُِٓ،  ّْ: التماـ ( انظرَُ)

 ْٓ: التماـ ( انظرُُ)

 ٕٓ: التماـ ( انظرُِ)

 كحاشية الس َتايف ىي شرحو على كتاب سيبويو. َُٗ ، َٕ : التماـ( انظرُّ)

  ٕٖ،  ٕٔ،  ِٕ،  ٗٔ ، ٓٔ،  ِٖ: التماـ ( انظرُْ)
كتاب لو هبذا االسم ؛ فرٔتا دل ٖتص كتب الًتاجم مؤلفاتو، أك أف "الكبَت" صفة ألحد كتبو كدل أقف يف ترٚتة  قيٍطرب على   ُٕٓ: التماـ ( انظرُٓ)

 (.ُْ/ٓ، الوايف بالوفيات ُِّ/ْ، كفيات األعياف ْْٓ/ٓالواسعة، كليس اٝتان. )انظر يف مؤلفات قطرب: معجم األدباء 

 ُِِ: التماـ ر( انظُٔ)
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 ُِٓ)ت  (2)ق(، كأيب زيد األنصارم ُٕٓ)ت  (1)كا٠تليل بن أٛتديف كتاب "التَّمىاـ" أٝتاء بعض األئمة،   تكتردد  
ق(، كىو أكثرىم؛ فقد  ّٕٕ)ت كأيب علي الفارسي ق(، ِٕٓ)ت  (4)كالس كَّرًم، (3) ق( ُِٔق(، كاألصمعي )ت 

  .(5)مرة يف الكتاب ستان كأربعُت (ْٔذيكر اٝتو )
أصبلن ىو مع ما يتمتع بو ، ليٍ ذى لشعر ىي  القي م شرحىناؾ ببل شك مصادر أيخىري ساعدت ابن جٍت على إخراج ىذا الك    

ٍلًفيَّة، ذىن ثاقبمن   .كاسعةكأدبية لغوية  كخى
 

ِ""التََّمامِكتابيةِِأىم -
 :الفائدة م  جى  ب على صغر حجم ا١تطبوع منوىذا الكتا  

 .، كما عرفنايد الس كَّرمعً سى  يبأل ُت"ي  لً ذى شرح أشعار ا٢تي "تكملة لكتاب فهو  -1

 :"، كأفرد ٢تا أبوابان فيو، مثليف "ا٠تصائص بعد ذلك طوَّرىا ابن جٍت " على أفكار كإشاراتاـمى التَّ انطول كتاب "  -2
 . (8)""اٟتقيقة كاجملازك ،(7)"اٟتمل على ا١تعٌت"، ك(6)"تصاقب األلفاظ لتصاقب ا١تعاين"

كوركد ذكر   ؛"، كىو ما تؤكده الدالئلأسبق يف التأليف من "ا٠تصائص "اـمى التَّ كذلك على أساس أف كتاب "  
 فيو ابن جٍت يف قضايا لغوية ىيألحاؿ عليو  " أسبقى ا٠تصائص، كلو كاف "دكف العكس (9)"اـ" يف "ا٠تصائصمى التَّ "

 .أكثر تفصيبلن 

، لوال ضيق يف كتاب يف اجملاز كببلغة أسلوبو، كعزمو على ذلكو مراران بتألإذل مه   "اـمى التَّ ككإشارة ابن جٍت يف " 
 .(11)"بابان للحقيقة كاجملاز" فعقد يف ا٠تصائص ،أمانيو حقق بعض قد مث إننا نراه .(10)الوقت

آراء ابن  بعض يف تتبعالدارسُت ذلك  . كيفيد"تأليفان من "ا٠تصائص" أسبق اـمى التَّ كتاب "  كل ذلك يؤكد أف  
 .يف ا٠تصائص هاعن عدكلو، أك معرفة مدل التزامو هباك  ،جٍت

                                                 

 ِّٓ، ُٖٓ: التماـ ( انظرُ)

 ٖٓ، ِْ، ّْ: التماـ ( انظرِ)

 ِٓٓ، ِِّ، ّٕ، ُٗ، ُٔ: التماـ ( انظرّ)

 ِْٖ، َِْ، ِِٓ، ُِِ، ُُٖ، ُٖٓ، ُٓٓ، ُُْ، ُِْ، َُٓ، َٖالتماـ  انظر: (ْ)

، َُّ، ُُٗ، ُُٕ، ُُٓ، ُُّ، ٗٗ، ٓٗ، ْٗ، ّٗ، ٖٓ، ٕٕ، ْٕ، َٕ، ٔٔ، ٗٓ، ّٓ، ْٕ، ّٖ، ِٗ، ِٖ، ِِ: التماـ ( انظرٓ)
ُّٕ ،ُّٖ ،ُّٗ ،ُّْ ،ُْٓ ،ُْٓ ،ُٓٓ ،ُٓٔ ،ُٖٓ ،ُّٔ ،ُْٕ ،َُٖ ،ُٖٓ ،ُٖٗ ،َُِ ،َِْ ،ُِِ ،ُِٖ ،َِِ ،
ُِِ ،َِّ ،ِّٗ ،ِْٓ ،ُِٓ ،ِٓٓ. 

 ُِٓ -ُْٓ/ِ: ا٠تصائص انظر( ٔ)

 ّْٓ-ُُْ/ِ: ا٠تصائص انظر (ٕ)

 ْْٕ -ِْْ/ِ: ا٠تصائص انظر (ٖ)

 ُِْ/ُ: ا٠تصائص انظر( ٗ)

 ُُّ-ُِٗ: التماـ انظر( َُ)

 ِْْ/ِ: ا٠تصائص انظر( ُُ)
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ق( يف ِٖٓكالز٥تشرم )ت،  ميف مؤلفاهتباٝتو  كصرحوا، ؛ ألمهيتوالبن جٍت "كتاب "التَّمىاـ بعض األئمة عن نقلى  -ّ
مغٍت ، ك (3)ٗتليص الشواىدق( يف ُٕٔ)ت  ابن ىشاـك ، (2)( يف البحر ايطقْٕٓ حياف )ت كأيب، (1)الكشاؼ

، (6)خزانة األدب ق( يف َُّٗ)ت  كعبدالقادر البغدادم، مهع ا٢توامعق( يف  ُُٗ)ت  (5)كالسيوطي ،(4)اللبيب
، كالشيخ (8)واء البيافق( يف أضُّّٗ، ك٤تمد األمُت الشنقيطي )ت (7)ق( يف ركح ا١تعاينَُِٕكاأللوسي )ت 

 .(9)ق( يف دراسات ألسلوب القرآف الكرًنَُْْة )ت ٤تمد عبدا٠تالق عيضيمى 

معجم ما ( يف ق ْٕٖالبىٍكرًم )ت د يٍ بػى عي أبو ، ك (10)ق( يف ا١تخصص ْٖٓكما نقل عنو ابن سيده ) ت
 تػيبػىُت  ا١توازنة بُت النصوص كن ، كلر اسم الكتابكٍ ، دكف ذً (قاؿ أبو الفتح)يف نقو٢تما بػ اكتفيا كإفٍ  .(11)جماستع

 ". ليٍ ذى التَّمىاـ يف تفسَت أشعار ىي أهنا من كتاب "
ح : مصطل، مثلاٟتديث لحات اليت تًتدد يف الدرس اللساينطاستعمل ابن جٍت يف ىذا الكتاب بعض ا١تص -4

 .(12)(ىذا ونقانكألهنا الـ ٣تهولة، كقد تقدـ ، مالتهاإٞتواز ؛ ياء "ىضى الغى "الـ : )، فقد قاؿقانوف""

 . (13)(اٞتملة ركنا: )عن ا١تبتدأ كا٠تربأيضان قولو ك  
 

 ""التََّمامِكتابعلىِِِمالحظات -

  طبيعةى ذلك  ينايفك  ،أحيانان بعض العبارات غموض إذل ِاإلجياز الذم يتسم بو أسلوب ابن جٍت يف ىذا الكتابأدى       
  !أصبلن  كيًضع للشرح كالتفسَت كتابو 

، أحيانان  الكلماتك األشعار بعض قراءة  صعوبة، كللتحقيقفيو األيخىر األمور  بعضي  د  ، كتػيرى للكتاب نفسوىذا ما يػيوىجَّو     
ـي  إغفاؿ الًتٚتة ، ك يف كثَت من األحياف ضبطُت بالاققً  لعدـ اىتماـ رجعيفذلك ؛ القراء أماـ شعراءال اتضاح حياة كعد

 !للشعراء

                                                 

 من سورة مرًن(.  َِ)يف معرض تفسَت اآلية :  َُ/ّانظر: الكشاؼ ( ُ)

 من سورة مرًن(.  َِ)يف معرض تفسَت اآلية:  ِْٗ/ٕانظر: البحر ايط ( ِ)

  ِٖٗانظر: ٗتليص الشواىد كتلخيص الفوائد ( ّ)

  ِٕٗ/ِ،  ُِٓ/ُانظر: مغٍت اللبيب ( ْ)

     َُٔ/ُانظر: مهع ا٢توامع ( ٓ)

 َّٓ/ٔنة األدب انظر: خزا( ٔ)

 من سورة مرًن(. َِ)يف معرض تفسَت اآلية :  ّٕٗ/ٖانظر: ركح ا١تعاين ( ٕ)

 من سورة مرًن(. َِ)يف معرض تفسَت اآلية:  ّّٖ/ّانظر: أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف ( ٖ)

 ُِْ/ُُ،  ِٖ/ٕانظر: دراسات ألسلوب القرآف الكرًن ( ٗ)

 ٕٓ/َُجارة كالصخور( ا١تخصص )أٝتاء اٟتانظر: ( َُ)

 ٕٔٓ/ّ ك)ٝتن(، َُِ/ُمعجم ما استعجم )إحليل( انظر: ( ُُ)

، كالغىضىى: شىجىر من األىٍثل خشبيو من أصلب ا٠تشب، كٚتريه يبقى زمانان طويبلن ال ينطفئ. كاحدتيو غىضىاةه. ا١تعجم الوسيط )غ َِّالتماـ ( ُِ)
  ٕٗٔ/ِض ا( 

 َِّ، كانظر منو أيضان: ِّالتماـ ( ُّ)
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*   *   * 

 ًِِقبيلةُِىَذْيلرابعا: 

ٍيل من القبائل العدنانية  ِِ ٍيل: فيقاؿ يف نسبها ،(1)قبيلة ىيذى ياس بن ميضىرى بن نًزىار بن مىعىٌد بن بن ميٍدرًكىة بن إلٍ  ىيذى
ِِ.(2)عىٍدناف

ٍيل وِِِِِ ِ.(3)، كىو االضطرابا٢تىٍذؿمن مشتقة ىيذى
اف كى زٍ ّتبل غى  م متصلةن اهتي رى ، ككانت سى اتكى رى السَّ ّتباؿ  (5)اٟتجازككانت ديارىم ب .(4)٢تا بطوف كثَتة، متسعةقبيلة كىي     

ِ.(6)كمياه يف أسفلها من جهات ٧تد كهًتامة بُت مكة كا١تدينة ، ككاف ٢تم أماكني ا١تتصل بالطائف
  .(7)من سبعُت شاعران يف اٞتاىلية كصدر اإلسبلـ أكثري  لو يٍ ذى : يف ىي ىذه القبيلة بكثرة الشعراء فيها؛ حىت قيل فترً كقد عي   

كبعض  ،انةنى كبعض كً ، دسى كأى  ،ميً ك٘تى  ،كقػىٍيس، شيٍ رى مع قػي اللغة ها عن كعيدَّت يف القبائل اليت أيخذت، بالفصاحةرفت عي  كما
 .ق( ّّٗ)ت  (8)الفارايب ذكركما ،  ُتي  الطائً 

، عنهاة نقيةن اللغ ذأخٍ ، ك أشعارىا لركاية؛ لذلك طويلةن  مدةن  -رٛتو ا تعاذل-ق(  َِْالزمها اإلماـ الشافعي )ت كقد   
 بالبادية، أتعلم كبلمها، كآخذ طبعها، ككانت أفصحى  الًِيِْذَِىُِإين خرجت عن مكة، فبلزمت ): يف ذلكىو كقد قاؿ 

، د األشعارى شً نٍ ، فلما رجعت إذل مكة جعلت أي بًنػيزيك٢ًتمؿ زً نٍ يلهم، كأى برحً  لي حى رٍ أى  ،سنةن  عشرةى  فيهم سبعى  يتي فبقً  ... العرب
ـى العرب خبارى كاأل كأذكر اآلدابى   .(9)(كأيا

 
  *   *   * 

 

ٍيلاع دراسة العلل اللغوية يف كتاب "كاآلف م    .البن جٍت "لتَّمىاـ يف تفسَت أشعار ىيذى
 
 
 
 

                                                 

  ٔنسب عدناف كقحطاف للمربد ( ُ)

  ّّٖ-ّّٕ/ّالعقد الفريد ( ِ)

  َِٕ/ِ، كٚتهرة اللغة )ذ ؿ ق( ُٕٔانظر: االشتقاؽ البن دريد ( ّ)

  ّْٗ/ُصبح األعشى ( ْ)

  ِٖٖانظر: صفة جزيرة العرب للهمداين ( ٓ)

 َُٕمعجم قبائل العرب لعمر كحالة )ىذيل( ( ٔ)

 ْحاشية  َٓ/ُد سليماف الطيب موسوعة القبائل العربية م( ٕ)

 ُُِ/ُ، كا١تزىر ُْٕانظر: كتاب اٟتركؼ للفارايب ( ٖ)

 ُِٗ/ٓمعجم األدباء ( ٗ)
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ِالمماثلةِوالمخالفةِ:األولالمبحثِ
ِ(Assimilationِ)ِِالصوتيةالمماثلةِأواًل:ِِِِِِ

  (1)آخر؛ جملاكرتو لو، فيقرب منو أك دياثلو يف ا١تخرج أك الصفة. ر صوت بصوتتأث  : ، كتعٍتظاىرة فونولوجيةاثلة ما١ت   
   

 :(2)رل  ذى ل ا٢تي اخً مرك بن الدَّ عى قوؿ يف ذلك سبب حدكث اإلبداؿ أف ابن جٍت  بُتَّ كقد 
َِكَماِأِِِِِِِِِْرِضِتـَْهِويىَِدِويِِّاألَُِتِصيُخِإلَِ  (3) ْصغىِالشَِّجيجُِِبَمْسَمِعها

 

،  ألجلِاستعالءِالخاء ؛، فكأف الصاد قلبت عن السُت(4)اخى صى و كأى عً مٍ بسى  اخى سى : أى قالوا): عليو التعليقيف  حيث قاؿ 
 .(5)(غ: صالً غ، كيف سالً مىصىالًيخ: مىسىالًيخكقو٢تم يف 

 

 :، كىيابن جٍت اليت ذكرىا ، ككذا يف بقية األمثلة""تيًصيخي  يف قوؿ الشاعر: ان صاد أيبدلتالسُت ف  
 .أىصىاخى ← أىسىاخى   

 .مىصىالًيخ← مىسىالًيخ 

  .صاًلغ← ساًلغ 

كا٠تاء أك الغُت بعدىا ، ةمستفلالسُت إذ  ؛يتماثل الصوتاف يف صفة االستعبلء، كما يرل ابن جٍتحىت ذلك ك   
 .(6)يةمستعل

نوف "قا :ةاٟتديث ٔتصطلح اللسانياتأك  ،األضعفالصوت يف األقول الصوت  تأثَتبمت قد اإلبداؿ  ىذا كعليو يكوف    
  .(7)(ىو الذم يكوف عرضة للتأثر باآلخر، األضعف ٔتوقعو يف ا١تقطع، أك بامتداده النطقيالصوت )ف ؛"األقول

    

١تا كاف يثقيل عليهم أف )إهنم  :سيبويوما يف قوؿ ك ،ا٠تفة كتيسَت النطقىو اإلبداؿ  أف سبب ىذا ءالقدمابعض  كيرل 
، وا يف اإلٍصعىاد بعد التَّسىف ل، أرادكا أف يكونوا يف حاؿ استعبلء كأال يػىٍعمىلسنتهمتىسىفَّلو مث ييصىع دكف أليكونوا يف حاؿ 

  .(1)(ف تػىقىعى ألسنتيهم موقعان كاحدان فأرادكا أ

                                                 

  ّٖٕد/ ٥تتار عمر  ، كدراسة الصوت اللغومُٖٕ: األصوات اللغوية د/ أنيس انظر (ُ)

ٍيل، زيىىٍَتو ىو عىٍمرك بن  (ِ) ًيمو بًن ىيذى انظر: تاج العركس "د خ ؿ" )كالداًخل لقبي أبيو، كىو شاعر أيضان.  أحدي بٍت سىٍهمو بًن معاكيةى بًن ٘تى
 ىذا ما كجدتو عن عىٍمرك بن الداًخل. .(ْْٖ/ِٖ

كنسبو الز٥تشرم لزيىىٍَت ، ٗٗ/ّ، كديواف ا٢تذليُت ُّٔ/ِكىو لعىمرك بن الداًخل أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت ، البيت من الوافر يف كصف بقىرىة( ّ)
اًخل. رك كالد عىمٍ ىو ىذا  ان زيىىَتٍ قد تقدـ أف . ك (ّٕٔ )أساس الببلغة "ص م خ" ا٢تيذىرلٌ  حىرىاـو  بنً  . (ْْٖ/ِٖانظر: تاج العركس "د خ ؿ" )بن الدَّ
   ّٕٗ/ّ(ش ج ج: الوىًتدي. اللساف )الشًَّجيجي ك 

 ُٗ/ْ(ص م خ. اللساف )، كأٍنصىتى : اٍستىمىعى أم( ْ)

ىسىالًيخي ِٕ - ِٔ( التماـ ٓ)
ينىةه، من قو٢تم: سىلىغىت الشاةي كالبقرةي، إذا متىَّ ًٝتىنيها. انظر: ا١تعجم ، كا١ت خ، كىو: اٞتًٍلدي. كساًلغه، أم ٝتًى ، ٚتع ًمٍسبلى

  َِّ/ّ، كاللساف )س ؿ غ( ْٗٓ/ُالوسيط )س ؿ خ( 

  ُِّ/ُ، كالشافية يف علم التصريف ْٕٓ، كا١تفصل ِٔ/ُالستعبلء كاالستفاؿ: سر الصناعة انظر يف ا (ٔ)

 ُِٗ، كانظر: ا١تنهج الوصفي يف كتاب سيبويو ِّٕدراسة الصوت اللغوم  (ٕ)
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رؼ ، فإذا لقيها حاتقريب ٦تا بعدىقلب للإمنا تي : )صادان  السُت يف باب ما تيقلب فيو أيضان ق(  ِٖٓ)ت ا١تربد كقوًؿ      
 .(2)(؛ ليكوف تناك٢تما من كجو كاحدستعلية قلبت معومن اٟتركؼ ا١ت

حيث دييل الناطق  ؛ (3)أدىن من اٞتهد أعلى من األثر ْتد   ٖتقيق حد   كيعٍت، ادثُت عندقانوف اٞتهد األقل" "ىو كىذا   
، كإيصا٢تا ١تعاين ما يهدؼ إليو من إبراز ا، مع الوصوؿ إذلهل من األصوات كالسبلسل الكبلميةإذل الصوت األخف األس

 .(4)للمتحدثُت معو

من القبائل  ،من ٘تيمكىم  .(7)ربى نٍ لبٍت العى : كقيل .(6)طانيةحٍ القبائل القى كىي إحدل ، (5)بٍت كلبقدديان لىذا اإلبداؿ  كييعزل  
 .يةكالشمال يةاٞتنوب يةعربال ذلك أنو قد عيرؼ ىذا اإلبداؿ يفكيعٍت  .(8)العدنانية

 

*   *   * 
 

ِ(Dissimilationِ)ِالصوتيةِِالمخالفة:ِِثانياًِِِ
فيقلب إذل  .(9)؛ ليخالف صوتان ٣تاكران لوتعديل الصوت أك تغيَته: أيضان، كا١تقصود هبا ظاىرة فونولوجيةا١تخالفة   

التيسَت يف اٞتهد ك  ا٠تفة ، أك ما يشبو أصوات اللُت، كالبلـ كالنوف. كيف ىذا أقصى مراحلصوت لُت طويل
 .(10)العضلي

 

عىًلي  لًعٍمرافى بًن  شدنا أبونأ: )قاؿ، إذ النوف ياء يف بعض األبيات ابن جٍت أف ىذه ىي علة إبداؿ كقد بُتَّ   
 :(11)افى ًحطَّ 

 (12)َِجانِِاَلِِإْنٍسِوَِِنِْيِوِرواِئُعِمِِفِِ        ِتـَُروُِّعِنياَلِ دَكَِحْوالًِنِْعِِ ُكْنتُِِِدِْقَِ

                                                                                                                                                                  

 َُّ/ْكتاب ( الُ)

ىذا اإلبداؿ  فقد رأل أف سبب ٓتبلؼ ما ىو عليو ىنا يف كتاب "التَّمىاـ"! ابن جٍت يف ا٠تصائص، كذلك ما ذىب إليو َّٔ/ُا١تقتضب  (ِ)
 .فيف كتيسَت النطق، كما ىو معركؼ(. كالتقريب ىدفو التخ ُّْ-ُِْ/ِ)ا٠تصائص  .""تقريب الصوت من الصوت

  ِّٕر: دراسة الصوت اللغوم انظ (ّ)

  َُّفاتن خليل ٤تجازم  /، ك٤تاضرات يف علم األصوات دُُِانظر: األصوات اللغوية د/ أنيس  (ْ)

   ة لقماف(.من سور  َِ)يف معرض تفسَت اآلية:  ِٗ/ُُركح ا١تعاين ك  ،ُْٖ/ٖالبحر ايط  :انظر( ٓ)

 ُّٕ/ّ، كالعقد الفريد ٕانظر: نسب عدناف كقحطاف للمربد  (ٔ)

  َِّ/ّ، كاللساف )س ؿ غ(  ّْْ/ٓانظر: اكم )غ س ؿ(  (ٕ)

 ّْٓ/ّ، كالعقد الفريد ِّانظر: نسب عدناف كقحطاف للمربد  (ٖ)

  ُِِاألصوات اللغوية د/ ٤تمد علي ا٠تورل  (ٗ)

  ُِّك  ُُِأنيس : األصوات اللغوية د/ انظر (َُ)

ق. األغاين ْٖالسَّديكًسي بن ثػىٍعلبة، من شعراء صدر اإلسبلـ، شاعر فصيح، خارجي، من أىل البصرة، تويف سنة  افى ًعٍمرافى بًن ًحطَّ  (ُُ)
 ُِٔ-ُِْ/ْ، كسَت أعبلـ النببلء َُِ-َُٗ/ُٖ

 ْْٕ/ُف(  ف ، كاللساف )جُِٔ/ٕ، ك) ج ف( ٔ/َُأيضان يف اكم )ظ ؿ( لًعٍمرىاف بن ًحطَّافى  كنيًسب، البيت من البسيط( ُِ)
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أبدلِِفأف يكو  كىو، وز فيو عندم كجو آخركقد جي، ما تراه من اإلطبلؽو التخفيف مع معتقدان في (1)اىكذا أنشدن   
، من قولو تعاذل " يف: "أىٍملىٍيتي الكتاب، كقو٢تم؛ِالجتماعِالمثلينالنونِالثانية الَِّذيَِعَلْيِوِِ﴿َوْلُيْمِللِِ :معٌت أٍملىٍلتي

 :قولوعىًلي   ، كعلى ىذا تأكؿ أبو: كرىب كى ، يريد"عىلي  أىفػٍ كى الى يً  كرىبٍ الى : "٢تم، ككما حكى أٛتد بن حيِت من قو (2)﴾الَحقُِّ

 (3)ىِيُفارِقاتََِّأْمالُهِحَُِتِاَلِيِْوآلَِ

 :ال أىمىلَّو، فأبدؿ الثاين، كمنو قوؿ الشاعر :قاؿ: أراد
  !(4)يالِِخَُِتِِوَِْلِِةٍِلَّخُِِنِْمِِِىَيِذاِبَّحَِِِِِِِياتِِوَِتُـِِوِْلََِيِالُمَنىِىِِ َسْلَمىإنَِّ

؛ ألف البدؿ من ٛتلو على اٟتذؼ قى لى خٍ على ىذا الضرب من البدؿ أى  رافى مٍ بيت عً  ٛتىٍلي ، فإذا أمكن ذلك كاف اؿٌ : ٗتيى أراد  
 .(5)(على كل حاؿ أحسن من اٟتذؼ

 

 أنشدك ، جىاًف""← الثانية ْتذؼ النوف علي الفارسي أبو يرلفيما ، خيف فت افى ًعٍمرافى بًن ًحطَّ يت يف ب" كلمة "جىافٌ ف   
  .بن جٍتذه الركاية الالبيت هب

 ← النوف الثانية ياءبإبداؿ ، كىو ا١تخالفة الصوتية أيضان  بو ا٠تفة حققتت كجهان آخرفيها  جييزأما ابن جٍت فإنو ك   

  .جىاين""

تعليق حيث قاؿ يف ال !مذىبان لوما ليس لو  كنسب! إليو أف يشَتدكف  ،جٍت بنأتذىب يف ىذا البيت سيده  ابني  كقاؿ  
ذؼ النوف الثانية : بل حى ، فأبدؿ النوف الثانية ياء، كقاؿ ابن جٌتكال جاف   من إنسو  :إمنا أراد: )جىاين"كاية "على ر 
 !، كليس ابن جٍتعلي الفارسي أبوىو  الثانية ٗتفيفان ْتذؼ النوف  قاؿ كقد علمنا أف الذم. (6)(ٗتفيفان 

     

 صوتيةالخالفة ا١ت حدكث كىو ،كلمةال ىذه يف رأيو؛ ليؤكد ها ابن جٍتأما بقية األمثلة فقد ساقك ، "جاين"ىذا عن كلمة   
  :ىي ىذه األمثلةهي األخرل ٖتقق فيها ذلك. ك فباإلبداؿ؛  فيها

 طلبان للخفة كفراران )أك ،(7)(الستثقاؿ التضعيف)؛ اإلبداؿ اىذ حدثكقد  .بدلت البلـ الثانية ياءن أي  .أىٍملىٍيتي  ← أٍملىٍلتي  -ُ
  .كىي التخفيف، كما نرل ،يف غاية كاحدة كلها  تلتقي للعلماء ىي أقواؿك  .(9)(ألنو أخف)كأ ،(8)(قلمن الث  

  .(1)أىل اٟتجاز كبٍت أسد ٢تجةعلى األصل  كالنطقي ، تميم كقيسل اإلبداؿىذا كينسب     

                                                 

 يف ا١تطبوع من الكتاب: أنشدناه. كال يستقيم ىذا مع ا١تعٌت، ككجود كلمة "معتًقدان" بعدىا. (ُ)

 ِِٖمن اآلية:  ،سورة البقرة (ِ)

 .(َُْانظر: األزمنة لقطرب ) *يلَّنِِمَِىِيَِتَّريِوِحََِِأشِْفآلَْيُتِاَلِ*: عجز بيت من الطويل لؤلىٍسوىد بن يػىٍعفير، صدره( ّ)

لىٍو . كفيهما : "لىٍو تػىرىاين" بدال من "َّٖ/ِاللساف )خ ؿ ؿ( ، ك ُٔٓ/ْمن ىيذيل يف اكم )خ ؿ (  ، كنيسب لرجيلو ٠تفيفالبيت من ا( ْ)
 تػيوىايت".

  ُِٗ-ُِٖ( التماـ ٓ)

 ْْٕ/ُف(  ف ، ككرد ىذا النص أيضان يف اللساف )جُِٔ/ٕ (كم )ج ف( أ)

 .األخَتة ياء ىركبان من التضعيف(بدلت البلـ أي : )ِْٕ، كيف ا١تمتع الكبَت أيضان ص ِْٔ/ُب ( ا١تقتضٕ)

 ِْٗ/ِ، كصبح األعشى ُِٗ/ُا١تثل الثائر ( ٖ)
 (.من سورة البقرة ِِٖتفسَت اآلية  يف) ُِٕ/ِ: البحر ايط ، كانظرّٖٓ/ّ تفسَت القرطيب( ٗ)



 22 

 .(2)(التضعيف ألجل)أيضان كىذا  .بدلت الباء الثانية ياءأي  .كرىبًٍيكى  ← كى كرىب   -2

هال  ←و أىمىلَّ   -3    .(3)أيضان لكراىية التضعيف  كىو .بدلت البلـ الثانية ألفان أي . أىٍمبلى

اٌؿ  -ْ   .ا٢تيذىرل  ، كما مر يف قوؿ الشاعرا١تثلُت ؛ الجتماعالثانية ياء أيبدلت البلـ. ٗتيىارل  ←ٗتي

بدؿ من البلـ أف ،لو ذلكفلم يستقم ، اًلللو ٗتيى  :إمنا أراد): ، قاؿضركرة شعريةاإلبداؿ  أف ىذاابن سيده كيرل   
 .(5)يف اللسافىذا الرأم ابن منظور   كنقل .(4) (الثانية ياءن 

 

 

اجتماع "ا١تخالفة الصوتية تعمل على ٗتفيف النطق، كإزالة الثقل الناشئ عن أف  ابن جٍت ٦تا تقدـ عند كيظهر لنا   
الذم " اٞتهد األقليف قانوف "ا١تخالفة  تدخل كبو .(6)يف علة ىذه الظاىرة أيضان  ادثُت بعضو ما ذىب إليو كى. "ا١تثلُت

 .ذكره قسب
 

يل الفركؽ بُت تعمل ا١تماثلة على تقل إذ؛ "التوازف اللغومٖتقيق "ىي الصوتية ا١تخالفة علة أف بعض ادثُت يرل ك   
  .(7)، كتعمل ا١تخالفة على زيادة ىذه الفركؽاألصوات ا١تتجاكرة

، س السامع تأثَتان زائدان )ا١تتكلم يهدؼ إذل التأثَت يف نف، فػ"٤تضةه  نفسيةه "ا١تخالفة الصوتية  علةيرل آخركف أف يف حُت    
 .(8)(؛ لزيادة ذلك التأثَتآخر ، بل يضيف إليو حرفان ٟترؼ كتشديدهفبل يكتفي بالضغط على ا

 

أف علة  فالذم يذىب إذل ؛غَته أكثر من ؛ العتماده على الظاىرة نفسهاأدقِىذهِاآلراءالرأيِاألولِىوِوأرىِأنِ  
، أخرل ظاىرة نتيجة حدكثو قد ٖتدث ظاىرة أن، ك اللغة ا١تنطق يفيفًتض ، "التوازف اللغومٖتقيق ىي "الصوتية ا١تخالفة 

  .يف ظواىرىا كىٍفقى منطق العقل دائمان مع أف اللغة ال تسَت 
تصل ي بعيد عن اللغة، شيء جينح إذل ،يف السامعة التأثَت ، ىي زياد"الفة علة "نفسية ٤تضةأف علة ا١تخ يذىب إذلكمن  

ألحياف يقصد ؛ ففي بعض اا١تواقف الكبلمية كلَّ  فسرال تيف الوقت نفسو ىي ك كىذه أمور نفسية، ، بعقل ا١تتكلم كذىنو
 .، كال يريد التأثَت يف سامعيوفقط اإلخبارا١تتكلم 

 
  

 
                                                                                                                                                                  

 ِْْ/َّؿ(  ؿ كتاج العركس )ـ،  َٖٓ/ِح ا١تنَت )ـ ؿ ؿ( ، كا١تصبا ٓٗ/ٔ ؿ( ؿ لساف )ـال( ُ)

 ُْ/ّب(  ب ، كاللساف )رِّّ/َُ، كاكم )ر ب( ْْٕ/ِسر الصناعة  (ِ)

 ، كاللساف )ـمن سورة القصص( ِّض تفسَت اآلية: يف معر )ِٖٔ/ُّ، كتفسَت القرطيب ِْٓ، كا١تمتع الكبَت ّٖٕ/َُانظر: اكم )ؿ ـ( ( ّ)
 ٓٗ/ٔؿ(  ؿ

  ُٔٓ/ْؿ(  خكم )ا (ْ)

 َّٖ/ِؿ(  ؿ اللساف )خ (ٓ)

 ْٔ: التطور اللغوم د/ رمضاف عبدالتواب انظر (ٔ)

 َُِ، كالصوتيات برتيل ما١تربج ّْٖ، كدراسة الصوت اللغوم د/ أٛتد ٥تتار عمر ُِِ: األصوات اللغوية د/ ٤تمد علي ا٠تورل  انظر (ٕ)

  ًّٓتاسرالتطور النحوم لربجش( ٖ)
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ِالحذفِلُِلَِعِِِ:المبحثِالثاني
اٟتذؼ للتخلص من التقاء ، ك خاطب، كاٟتذؼ لئلجيازم ا١تلٍ ، كاٟتذؼ لعً لدليلاٟتذؼ للتخفيف، ك كيشمل اٟتذؼ ِِ

 ، كاٟتذؼ لكثرة االستعماؿ.الساكنُت
 

ِالحذفِللتخفيفِ:ِأوال
 :الصور اآلتية" كرد من ذلك يف كتاب "التَّمىاـ  ِِ
 ِ"َأبكلمةِ"من حذفِالهمزةِِ-ٔ

 :(1)ا٢تيذىرل زىاعيا٠تي  سيوىٍيد بن عيمىَتو  بيتيف ذكر ابن جٍت      
 

َلَةِلنِيُِميَتَكِبَـِ ُرَِشْيِبَِقَذالِِِِِِِِ اَدىَِعِْيَاِبَاُِخَصيـْ  (2)يَاِبَاُِخَصيلَةَِغيـْ

لىةى، فحذؼ ا٢تمزة أنو   :(3)، كقوؿ أيب األىٍسودتخفيفاًِ)أراد: يا أبىا خيصىيػٍ

ِأْمٍرُِمْعِضٍلِِِِِِفـَرَّْجُتُوِبالَحْزِمِِمنِّ  (4)يِوالدَّىاياِبَاِالُمِغيَرةُِربَّ

"  بى الى : "ى أبو زيدو كى كحى   .(5)(لىكى
 

أف كتؤكد الدراسات الصوتية اٟتديثة . مزة  يف كلمة "أىب" ىو التخفيفأف سبب حذؼ ا٢تيرل ابن جٍت ف  
ه عملية ٖتتاج ، كىذاس ا٢تواء خلف الوترين الصوتيُت، مث انفراجهما فجأة؛ خيرج با٨تبا٢تمزة صوت عسَت النطق

 .(6)، كيؤدم ذلك إذل التخلص منها أحيانان لي كبَتإذل جهد عض
 

)جاز حذفها لكثرة ىذه الكلمة مهزة أف )من علماء القرف السادس ا٢تجرم(  يٌ سً يٍ عبدا القى  ابنكيرل   
  .ما تستعملو كثَتان العرب ٗتفف ف ىذا عن رأم ابن جٍت؛ رأيوبعد كال يى . (7)(استعما٢تم ٢تا

                                                 

كيف ا١تعاجم أيضان  أنو شاعر  ُُٖ/ِ، كاف من ا٠تيلىعاء. شرح أشعار ىذيل للسكرم ا٠تيزىاعي بن عامرو بن أسودى بن بيىاضةى  بن عيمىَتسيوىٍيد  (ُ)
 ُّ/ُّ، )ف ع ؿ( ٔٗ/َّ، كالتاج )غ ز ؿ( ّْ/ٓ، كاللساف )غ ز ؿ( ْْٔ/ٓىيذىرل. انظر: اكم )غ ز ؿ( 

 ِٕٓ/ُ البن عبدا القيسي ببل نسبة يف إيضاح شواىد اإليضاح، ك ُِٖ/ِعار ا٢تذليُت للسكرم كىو لو يف شرح أش، لبيت من الكاملا (ِ)

، كشىكىل أكاخر  أكؿ من كضع علم النحو يف العربية، كىو يف الطبقة األكذل من ٨تاة البصرة، اين، تابعي جليلنى رل الكً ؤى ىو ظادل بن عمرك بن سفياف الد   (ّ)
 ِٔ-ُِ: طبقات النحويُت كاللغويُت للز بيدم ىػ. انظرٗٔلو ديواف شعرم، تويف سنة  ،طبالنق كلمات ا١تصحف الشريف

، كإيضاح شواىد َّّ/ ُكتاب الشعر أليب علي الفارسي ، كيف  ّٖٕ( ص ّ، بيت: ِٓيوانو )قصيدة: البيت من الكامل يف مستدرؾ د (ْ)
 مع اختبلؼ يف ركاية بعض الكلمات غَت موطن الشاىد . ّٓٗف البن عصفور ، كا١تمتع الكبَت يف التصريِْٕ/ُيضاح البن عبدا القيسي اإل

 ُِٔلتماـ ( آ)

 ٕٔ-ٕٓ: التطور اللغوم د/ رمضاف عبدالتواب انظر (ٔ)

 ِٕٓ/ُ إيضاح شواىد اإليضاح (ٕ)
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نص ابن جٍت: هناية  على ما ييفهم من كلمة "حىكىى" يف، ٢تجةن ذلك فإنو يعد ىػ(  ُِٓما أبو زيد )ت أ  
"كى كحى ) )قاؿ: ؛ مكاف آخريف ذلك لبعض العرب  بسى زيد نى  اأبأف الفهم . كيؤكد ىذا (1)(ى أبو زيد: "الى بى لىكى

 . (2)فألغى ا٢تمزة من كل ىذا(أىٍقًبٍل،  ةى كيىابى  أىٍقبلٍ كيا أىبىةى  لٍ أىٍقبً كيابى ٍل بى أىٍقبً أى : يىا يقوؿ سو يٍ من قػى كٝتعتي أعرابيان 

ِ"الَِّذيكلمةِ"حذفِالياءِمنِِِ-ِِِٕ
يٍ  جيلو بيت رى ففي   :لمن ىيذى

ِِكيَداَِِِفِظْلُتِفِِ ِِمَنِاللَِّذ َيًةِفاْصِطيداِِِِيَِشرٍّ  (3)كالَِّذيِتـََزبَّىِزُبـْ
 

، كذلك أنو جيوز أف كن عندم أف ذلك صنعة ال لغة"اللًَّذ" لغةن يف "الًَّذم"، كديقد عدَّ الناس : )قاؿ ابن جٍت  
 .(4)("، فصار "اللَّذً تخفيفاًِلطولِاالسمِبصلتويكوف حذؼ الياء 

 

 (5)النَّحَّاسك كىو مذىبه لبعض العلماء، ." لغةن "الًَّذم كلمة  حذؼ الياء من د  عي يػى  ذىب منمابن جٍت أكالن  ذكر  

  .ق(َُِٓ)ت  (8)كالزَّبيدمق(،  ٗٔٔ)ت  (7)بن عيصفوركا، ق( ُٔٔ)ت  (6)مربى كٍ ، كالعي ق( ّّٖت )
 ؛ جمليء ذلك يف شعرىا.ىذيلكديكن نسبة ىذه اللغة إذل   
  

كمن أصحاب  ."التخفيف لطوؿ االسم بصلتو" اٟتذؼ ىذا سبب ذلك برأيو، كىو أنو جيوز أف يكوف أتبعى مث    
سم لطوؿ االعنده من ٣تموع أمرين: "التخفيف  علةال ريك بت ، كإفٍ ق( ِٖٓ الز٥تشرم )ت :أيضان  ىذا الرأم

                                                 

 ّٓٗيف البن عصفور ، كا١تمتع الكبَت يف التصر ِْٕ/ُيضاح البن عبدا القيسي إيضاح شواىد اإلنيقل عنو ىذا أيضان يف  (ُ)

 (باب حرؼ ا٢تمزة -مقدمة ا١تؤلف ، كالنص أيضان يف اللساف )ْٔٗ/ُٓ ) باب ما جاء عن العرب يف ٖتقيق ا٢تمز كتليينو كٖتويلو كحذفو ( التهذيب  (ِ)
كىو من مصادر  -دينا(. كلو رجعوا إذل التهذيب عدا عبارة األخَتة "من كل ىذا" . كقد كضع اققوف مكاهنا نقطان، كقالوا: ) كذا بياض بالنسخ اليت بأي ِِ/ُ

 لوجدكا فيو العبارة الناقصة! -اللساف 

 ب ، كاكم ) زُّ/ُٓ، كببل نسبة يف التهذيب ٓ/ٔ، كخزانة األدب ُٓٔ/ِشرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم لبيت من الرجز لرىجيل من ىيذيل أيضان يف ( اّ)
اللساف )ز  :. انظرفيها ىا ليقعى ًتي سٍ ها ٔتا يى رأسي  ىغطكيي ، ر لؤلسدفى ٖتيٍ ، فرة يف موضع عاؿو حي : . كالز بٍػيىةي ِٕٓك ِِٕ/ ِبلؼ ، كاإلنصاؼ يف مسائل ا٠تْٗ/ٗل ( 
 ُُِ/ّ( ب ل

 ِْ( التماـ ْ)

 من سورة النساء(. ٔٓ)يف تفسَت اآلية:  ْٓٔ/ُ للنحاس( إعراب القرآف ٓ)

 َِٔ/ْ،  ُّ/ُ العكربم شرحبديواف ا١تتنيب  (ٔ)

بتسكُت الذاؿ  ""الَّذٍ بتشديدىا، ك ""الًَّذمٌ ، كبتخفيف الياء "الًَّذم"كقد ذكر ابن عيصفور ىذه اللغة مع ثبلث لغات أىخىر يف "الذم"، كىي:  ١ّٖتقر ب ا( ٕ)
     بعد حذؼ الياء. كبذلك يصَت فيها أربع لغات.

 ُْٓ/ّٗ( التاج )ؿ ذ ل( ٖ)
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ماؿ خفَّفوه من غَت كجو، فقالوا: كالستطالتهم إياه بصلتو مع كثرة االستعقاؿ: ). إذ ك"كثرة االستعماؿ" ،بصلتو"
 . (1)("اللًَّذ"، ْتذؼ الياء

  "ُسْمي"ِكلمةِِتسكينِعين - 3

  :عىٍبًد بًن حىبيبو ا٢تيذىرلٌ كىذا يف تعليقو على قوؿ  ، ىذه الكلمة قد سيك نت للتخفيفيرل ابن جٍت أف عُت    

ِِِاْسَتباَءتِِْاُضْبَعُِسْمَيِإذ تـَرَْكَنا  (2)َكَأنََِّعِجيَجُهنََِّعِجيُجِنِيبِِِِِِِ

ت إذل سيمٝتيٍيه ...... كجيوز أف يكوف "(3) : بػىلىده ٝتيٍيه : )إذ قاؿ   ، مث غيَت  مث  ،(4)كأىٍدؿو ،  " فػيعيبلن يف األصل، كأنو ٝتييوه
: رىٍضيى تخفيفاًِأيسكنت العُت  ، مث يه فاعلو، مث كأنو ٝتيي  أف يكوف مثاالن دل ييسىمَّ  ، كجيوز، كأيًقرَّ القلب ْتالو، كقولك يف رىًضيى
 .(5)(تخفيفاًِأسكنت عينو 

 

لًعلة  "؛ٝتيٍيه "أيسكنت إهنا ، مث ابن جٍت ، كما جييزىذه الكلمة ٤تركة بالضم يف األصلعُت  فيمكن أف تكوف  
 .(6)عنو يف معجمو ذلك مرً كٍ نقل البى قد ك  ."تخفيفال"
 

كلمة إذل حذؼ ا٢تمزة من كلمة "أىب"، كحذؼ الياء من كلمة "الًَّذم"، كتسكُت عُت   "ا٠تفة"كىكذا فقد أدل طلب   
 يف التطور اللغوم، كميل اللغة عادة إذل السهولة كاليسر. ؛ ٦تا يشَت إذل دكر ىذه العلة"يٝتيي  "
 

  * *   * 
 
 

 الحذفِلدليل:ِثانياًِِِ

ي من الظواىر ، بل ىال ٗتص العربية كحدىا ....اىرة ظ  Deletionاٟتذؼيف علم اللغة اٟتديث أف ) ا١تقررمن     
ق(؛ ٗٔٗلدين بن ٧تيىٍيم اٟتنفي )ت ين ا، كزى بلحظة بعض علمائنا القدامىكقد سبق إذل ىذه ا١ت .(7)(العا١تية يف اللغات

 .(8)(ًلسىاف يف كل   لدلًيلو كاًئنو  ٍذؼي اٟتى : )إذ قاؿ

                                                 

 ُّٖ، كعنو يف االقًتاح للسيوطي ُّٖ ( ا١تفصلُ)

كمعجم ، ُِٗ/ّ، كمعجم ما استعجم )ٝتي( ٖٗٓ/ٖكم )س ـ م( اك  ، ُٕٕ/ِشرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  أيضان يف كىو لو، بيت من الوافر( الِ)
، كىي الن وؽ نىاب ٚتع :. كالن يبي : رجعتٍ تٍ اءى بى تى . كاسٍ . كضيٍبع: ٚتع ًضباعُِّ/ّٖ، كالتاج )س ـ م ( ّْْ/ّ (، كاللساف )س ـ اِٗٓ/ّ)ٝتي(  البلداف

 َُِٗ/ِ( ، ك)ب ف مِِٗ/ُغة )ب أ ك( : ٚتهرة اللا١تًسنَّة. انظر

 ِٗٓ/ّ )ٝتي( . معجم البلدافم يف ىذا ا١توضعيٍ لى قد غزا بٍت سي  الشاعر ككاف، باٟتجازم يٍ لى سي : موضع يف ديار بٍت سكوففبضم  "يٝتيٍ "ذكر اٟتموم أف ( ّ)

 ُْْ/ّْـ (  ك كالتاج ) م ،ِٓٓ/ٔ ـ( ك . انظر: اللساف )مطىرىفنا؛ لوقوعها الوىاكي يىاءن قيًلبىٍت  ،ٚتىًٍع دىٍلوو  :أٍدؿو  (ْ)

 َُْ( التماـ ٓ)

 ٕٔٓ/ّ )ٝتن( : معجم ما استعجمانظر( ٔ)

 َِٗقضايا التقدير النحوم د/ ٤تمود سليماف ياقوت  (ٕ)

 لدلًيلو كاًئنو  اٟتىٍذؼي  :ا١تبتدأ، كالتقدير كاٞتار كاجملركر متعلق ٔتحذكؼ يف ٤تل رفع خرب، "نو"؛ ألهنا صفة لػ "دليلو . كقد جيرَّت " كائً ٕٖ/ّ: البحر الرائق انظر (ٖ)
.  موجوده يف كل لسافو
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لًيَّةيماتا١تورفحذؼ بعض الوحدات اللغوية ) إذل ابن جٍتأشار كقد    ؛ نظران لوجود "ما يدؿ عليها ( يف الًتاكيب ا٢تيذى
 :من الصور اآلتية كما يتضح  "،يف الكبلـ

 

 لوجودِماِيدلِعليو؛ِ"حذفِحرفِالجرِ"الباء -ِأ
: كعلى ىذا يتوجو عندنا قراءة ٛتزة: )حذؼ الشيء إذا تقدـ ما يدؿ عليو، كقاؿ ذكر ابن جٍت أنو جيوز   

 داالن عليو ﴾وِِ﴿بِِـ الباء يف ، كصار تقد  كأنو قاؿ: كباألرحاـ، فحذؼ الباء بعد أف أعملها ،(1)﴿واأَلْرحاِم﴾

، كىو (3)اي" خىٍَتو عافاؾى " :"؟ فيقوؿإذا قيل لو: " كيفى أصبحتى  (2)ةى بى ريؤٍ جاز ما حيكى عن . كإذا ككالعوض عنها
 :ها تقديران كمعٌت. كقوؿ اآلخرلي مً عٍ الباء لفظان كيػي  ؼي ذً حٍ ، فيى "يريد "ٓتَتو 

ِِكْدُتَِأْقِضىِالَغَداَةِِمْنَِجَلِلوِْ  (4)َرْسِمِداٍرَِوقـَْفُتِفيِطََلِلْوِِِِِ

ِ:الباء يف قولو بة دليله عليها، كاف حذؼي ؤٍ ري  للباء يف حكاية، ك١تَّا يتقدـ ٢تا كال " فيحذفها كييعملهايريد "ريبَّ كىو 
 .(5) (أمثلى  ﴾﴿بِوِِ كإرادهتا لتقدـ ذكرىا يف﴾ِامِِحَِرِْاألَِوَِ﴿

 

عتقاد أف تكوف فيو باء ثانية ال، بل العطف على الضمَت اجملركربسبب يرل ابن جٍت أف اٞتر يف ىذه القراءة ليس   
ِ:قولو)فقد ذكر أف  ،أيضان أبو الربكات األنبارمؤمن هبذه العلة كي .(7)للكوفيُت كىو رأمه  .(6)ذفت لتقدـ ذكرىاحي 

 .  (8) (ذفت لداللة األكذل عليها، فحي : كباألرحاـً ء مقدرة غَت ا١تلفوظ هبا كتقديره٣تركر ببا﴾ِ﴿واأَلْرحامِِ

بلـ قد ذا الك؛ ألف ىىذه القراءة على حذؼ اٞتار سديد أف ٗتريج أيضان  (قٓٔٔشامة الدمشقي )ت  أيبكعند    
.(9)، فقامت الشهرة مقاـ الذكراشتهر بتكرير اٞتار  

 . ما ذكر ابن جٍت، كاٞتر؛ لوجود ما يدؿ عليو، كىو أسلوب معركؼ يف اللغة حرؼحيذؼ  إذان   

                                                 

الَّ﴿: ، كذلك يف قولو تعاذلٖٕ، كالتيسَت للداين ِِٔ( السبعة يف القراءات ُ)  ُ: آليةامن ، النساء .﴾ِذيَِتساَءُلوَنِبوِواأَلْرَحامَِواتَـُّقواِاهللَِ

كاف رأسنا يف  .العباسية ك مويةاألي  تُت:الدكل ٥تضرمي كىو من ، از اإلسبلـ كفصائحهمجَّ من ري  ، يٌ يمً مً التَّ  رً خٍ بن صى  يدً بً بن لى  ةى بى ؤٍ بن ري  اججَّ العى  عبداً  بن ةي بى ؤٍ ري  (ِ)
 ٗٗ/ُْكالوايف بالوفيات  ،ّٗٓ/َِاألغاين  ق. انظر:ُْٓ. تويف سنة اللغة

 ّٖٗ/ُ، كاإلنصاؼ ُِّ/ُ، كسر الصناعة َُٓ/٠ّتصائص ، كاُُٗالبن خالويو  اٟتجة يف القراءات السبعكرد ىذا عن رؤبة يف  (ّ)

، ُِٔ/َُب )ج ؿ( ، كببل نسبة يف التهذيِِِ/ِٖكالتاج )ج ؿ ؿ(  ،ْْٗ/ُ ؿ( ؿ ، كاللساف )جِٓ ٞتميل بثينة يف ديوانو من ا٠تفيف ( البيتْ)
 َِٔ/ٕؿ(  ، كاكم )جِٖٓ/ُكا٠تصائص

  ٕٗ( التماـ ٓ)

 ِٖٓ/ُا٠تصائص  أيضان يف كتابو إذل ذلكأشار ابن جٍت ( ٔ)

، ك٢تم رأم آخر مشهور عنهم ، كىو أنو جيوز أف ييعطف على الضمَت اجملركر دكف إعادة ا٠تافض، ُُٗ البن خالويو اٟتجة يف القراءات السبعنظر: ا (ٕ)
 ُُْ، كإبراز ا١تعاين ْٓٔ-ّْٔ/ِكاستدلوا بقراءة ٛتزة ىذه، ككبلـ العرب. انظر: اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ 

 ْٕٔ/ِؼ ( اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلٖ)

 ُُْ: إبراز ا١تعاين ( انظرٗ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ل     ، عليهااذكفة لداللة ما قبلها  ؛ فاٞتر بالباء(1)من البصريُت ىذه القراءة اإلشكاليةى عند من يػيلىح نالتوجيو ىذا كحيًى
د ك ؛ لور عند الكوفيُت أيضان  . كإف كاف الوجو األخَت جائزان يف اللغة(2)كليس عطفان على الضمَت اجملركر دكف إعادة الباء

 .(4)، على ما ىو معركؼ من مبادئهم يف الدرس اللغوم(3)، كإف كاف قليبلن السماع بو
 

 ؛ِلداللةِالكالمِعليوحذفِالفعلِ-ب    

حذؼ كقد أشار ابن جٍت إذل . (6)دؿَّ دليل على الفعل جاز حذفو( اإذ)فػ، (5)ا عيرؼ من الكبلـ" إذٖتذؼ العرب "الفعل
لًيَّةبعض األفعاؿ يف   : يأيت، كما ؛ نظران لذلكالًتاكيب ا٢تيذى

 

  حُِدَِمَِْأِ -ٔ

 :(7)قوؿ أيب صىٍخرو ا٢تيذىرلٌ تفسَت يف ابن جٍت  ذكر  

ِعَِتٍَِِِِِِِِِةِرَِفِْقَِِبَِِصَدايَِِحِْبِِصُِْيِِيِوإنِْاتِِيَِحَِ    (8)بُِاصِِوَِالحَِِاتُِرَِصِِعِْالمَِِوِِْيِلَُِجرُّ

؛ كذلك أف حياتو ؛ الختبلؼ مقداريهما، كفساد ا١تعٌت مع البدؿ(9)"انُِبَِكِْلِالرُّزَِاِنَـِ"مَِِمنِبدالن ِ"ايت يى حى "أنو )ال تكوف   
ا عي  تيو" يطوؿ جدان ممىا نػىزىؿ الر ٍكبىافي إنساف، كذلك معلـو القىٍدر، ك" ري مٍ إمنا مدهتي ، ككذلك مدَّةي خىٍوًض الكواكًب دَّ

ـى. ، فكأنو قاؿ فيما بفعلِمحذوفِدلِالكالمِعليو، " منصوبان على الظرؼَحَياِتيفإذا كاف كذلك كاف ".....الظَّبلى
يىايت بعد   .(10)(كل الركاة مىٍدًحي، فإف مت  رى : أىٍمدىحيو حى

يىايت" بدالن، كاف ظرفان       بعض العبارات عليو  تدلكقد ؛ "و"أىٍمدىحي  :وبان بفعل ٤تذكؼ، تقديرهمنصأم: ١تَّا دل يكن "حى
"، "مىا نػىزىؿ الر ٍكبىافي" :عليو يف البيت السابق ـى الكواكبي مىا خى كى كىو إفادة دكاـ  ؛ فبهذا يتسق ا١تعٌت يف البيتُت،"اضى الظَّبلى

  .يف حياتو كبعد ٦تاتو ا١تدح
 

  نـَُزورُِ     -ٕ

 :م ا٢تيذىرل كى اٟتى  بنً  ميلىٍيحو  بيتيف  ابن جٍتذكر     
                                                 

 ّٕٓ/ُ، كالكشف ١تكي بن أيب طالب ُُٖاٟتجة البن خالويو : ( انظرُ)

 ِٖٓ/ُ: ا٠تصائص ( انظرِ)

 ُِِ/ّ، كمهع ا٢توامع ُُٗاٟتجة البن خالويو : ( انظرّ)

، كانظر يف منهجهم ىذا: ا١تدارس النحوية د/ شوقي ُٖٔ/ُمهع ا٢توامع  (أك فصبلن  جعلوه بابان  كبلـو   يف شعر أك نادرً  ٝتعوا لفظان  االكوفيُت إذ ةعادفمن )  (ْ)
 ُٓٔ-ُُٔضيف 

 ُٖٓ/ِانظر: األصوؿ يف النحو ( ٓ)

 ٖٔ/ِشرح ابن عقيل ( ٔ)

 َُُ/ِْق. األغاين  َٖىو عبدا بن سىٍلم السَّهمي ا٢تذرل، يكٍت بأيب صخر، شاعر إسبلمي من شعراء الدكلة األموية، تويف سنة ( ٕ)

 ْٕٗ/ِ، كشرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم َِّالبيت من الطويل، كىو يف التماـ  (ٖ)

اَضِالظَّاَلَمِثالثاًَِوَماِخَِِِِْكَباُنِبالِخيِفِِمْنِِمًنىِِوَماِنـََزلِالرُّجزء من بيت من الطويل أليب صخر ا٢تذرل قبل البيت الذم يفسره ابن جٍت، ك٘تامو:  (ٗ)
 (.ْٕٗ/ِأشعار ا٢تذليُت للسكرم  ، كشرحَِّ)التماـ  الكواكبُِ

 َِّ( التماـ َُ)
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(1)بُِهاِتتجوَِّاتِِامَِىَِِنِْعَِِلِِيِْىِاللَّىاُِِِِدجَِوَِحَِْنِِائبِِجَِيِبالنَّمِِرِْنَـِِمَِّىِثُِلَِبَـِ  
 

﴿بـََلىِِ:ذؼ الفعل، كما قاؿ سبحانو كتعاذل، فحى يمً رٍ ىا مث نػى كري زي بلى نػي  :، أرادذفِالفعلِلداللةِالكالمِعليوحَِأنو )ِِ  
 .(3)ها قادرين(بلى ٧تمعي  :أم (2)﴾َأنِنَُّسِويَِّبـََنانَوُِقَاِدرِيَنَِعَلىِ

 

ذلك نوعان  . كقد أحدثنفسو ؛ ألنو سبق ذكره يف كبلـ ا١تستفًهم" قد حيذؼ من جواب االستفهاـفعلاليبلحظ أف "   
تػىزيكريىا؟ كجواب بن جٍت ىي استفهاـ كيج و للشاعر: أال فالبنية العميقة لؤلسلوب كما فسرىا ا .من اإلجياز كاالختصار

 منو: بلى، نػىزيكريىا مث نػىٍرًمي. 
فكانت . (4)﴾اُنَِألَّنِنَّْجَمَعِِعظَاَموَُِأَيْحَسُبِاإِلنسَِ﴿ :؛ حيث تقدَّمها االستفهاـ ا١تنفيكاألمر كذلك يف اآلية الكردية  

كيقوؿ أبو حياف  .(5)(٧تميعها: أكجبٍت ما بعد النفي، أم ﴾بلى﴿): ق(ّٕٓ. يقوؿ النسفي )ت ﴿بـََلىِقَاِدرِيَن﴾ اإلجابة
  .(6)(: بلى ٧تميعهاب على النفي، أم: جواب لبلستفهاـ ا١تنسحً ِ﴾بلى﴿)أيضان:  ق (ْٕٓ)ت 

 

ِحَِرِِفَِ -ٖ
 :(7)يلً اىً الصَّ  ةى يى نػٍ ثػى ابن جٍت يف بيت أيب بػي ذكر     

 (8)يلِِتِِالقَِِلِِجُِلرَِّلِِدُِبِْعَِِكَِفَِهَِْلِأَِِِِِِنٍِىِْدُِبِِِِمِْهُِالَِبَِإذاَِمَسُحواِسِِ

يهجوىم ، وا لولي ذى حوا كجى وه فرً حي سى ، كأنو إذا مى عليوِمنِاألبياتِالتيِقبلوِمحذوفِللداللةِِِ"إذا"العاملِفيِأف )   
ر لو ما يتناكلو ٦تا ىو يف مى ضٍ عليو فيجوز أف يي كال ا١تعٌت أيضان  ،بذلك. كال جيوز أف يعمل ما بعد ا٢تمزة فيما قبلها

 .(9)(معناه

كٚتىٍعي كلمة  ىذه اٞتملةي تفيد ك . (للداللِةِعليوِمنِاألبياتِالتيِقبلو) ل يف "إذا"؛ كذلكالعاممت ىنا حذؼ الفعل   
)كالتماسك ٔتجموع عناصره ديثل عنصران جوىريان يف  ،من خبلؿ عملية اٟتذؼ والنص كترابطى  ٘تاسكى فيها "أبيات" 

  .(10)تشكيل النص كتفسَته(

                                                 

 َُِٓ/ّالبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ( ُ)

 ْ: القيامة، آية( ِ)

  ِِٓالتماـ ( ّ)

 ّ: القيامة، آية( ْ)

 ُّْ/ْ تفسَت النسفي (ٓ)

 ّْْ/َُالبحر ايط ( ٔ)

ٍيل. نسب عدناف كقحطاف للمربد الصَّاًىلي نسبة إذل صاًىلىة، كىي ( ٕ)  ّّٖ/ّ، كالعقد الفريد ُٕٕ، كاالشتقاؽ البن دريد ٔبطن من ىيذى

ىم بالرَّجيل الذم ذىْتىيوه فأكلوه. ك" عىٍبدي ِّٕ/ّالبيت من الوافر، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ( ٖ) ، كقاؿ السكرم يف شرح البيت: ) إمنا عَتَّ
يًل"(.  بني الد 

 ٕٖالتماـ ( ٗ)

 ٕٓيف علم اللغة النصي كالتطبيقي د/ ٣تدم حسُت ( َُ)
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االٕتاه  كىو .يف ضوء ىذه الفكرة وٖتليلترابط النص، ك فكرة إذل ، ألف عاـو أكثر من قبل و تنبَّ قد ابن جٍت  كهبذا يكوف  
  .ان كبَت   ، كيوليو اىتمامان ليـو علم اللغة اٟتديثاالذم ينادم بو 

 

 

ِ؛ِلداللةِالكالمِعليوالمفعولِبوحذفِِ-جِِ
نىةى القيرىًمي) :قاؿ ابن جٍت       :من أبياتو  (1)قاؿ أبو بػيثػىيػٍ

 (2)يَِأليَّاًَِِِِِِِِِِفَدىِِلَصَحابِةِالُمْغرِيَنِنـَْفِسيرِِغِْفُأْغرِيهْمَِواَلِأُِ

؛ِفحذفِالمفعولِبوِ،بالغتي يف إغرائهم :أم مفعوؿه بو، أم: كال أيٍغرًيهٍم أليَّان. منصوب على أنو حاؿه ال" "أىليَّان   
   .(3)"(: "فأيٍغرًيهمٍ يف قولو لتقدمِذكره

 . (5)﴾ىشَِّاِغَِاِمَِاىَِشَِّغَِفَـِ﴿: د يف فصيح الكبلـ، كما يف قولو تعاذل، كقد كر (4) ا١تفعوؿ بو كثَت ٍذؼي حى   
 ِِِ

 ِ؛ِلداللةِالكالمِعليوحذفِالمبتدأِ-ِد
ٖتصل الفائدة ٔتجموعهما؛ فا١تبتدأ معتمىدي الفائدة، كا٠ترب ٤تل الفائدة؛ فبل بد أ كا٠ترب ركنا اٞتملة االٝتية، )بتدا١ت    

إمنا جيء هبا ؛ ألف األلفاظ أك حالية تغٍت عن النطق بأحدمها، فيحذؼ لداللتها عليو فظية، إال أنو قد توجد قرينة لمنهما
 .(6)(، كيكوف مرادان حكمان كتقديران ٌت بدكف اللفظ جاز أف ال تأيت بو، فإذا فيهم ا١تعللداللة على ا١تعٌت

   

لًيَّة "أدا١تبتكقد حيًذؼ "    بني  سي يٍ قػى كقاؿ : )جٍتابن قوؿ  كما يف،  فظية عليو؛ لداللة القرينة الليف بعض الًتاكيب ا٢تيذى
  : من أبياتو  (7)ةى عىيزارى 

 

 (8)يُمهاعِِىِزَِمَِلِْسَِِسُِفِْفاًِنَـِْلَِأِِاكَِلخَِونَِِِِِِِىصَِبالحَِِكَِِتِيَِْلِبَـِوِْْحِصيِحََِناِونََِفَدعِْ
 

: أف تكوف ناؼ ........ كاآلخرتكوف لبلستئ ي" ٖتتمل أمرين: أحدمها أفصً ك٨تيٍ يف " الواك. (9)، باٟتاءنػىٍلحىاؾى  :كيركل  
يةِعلىِحذفِالمبتدأِأنَِّواوِالحالِىذهِمتقاضِِِ.ِودلِّاؾخى لٍ نػى  : فدعنا ك٨تني اٟتاؿ الصارفة إذل االبتداء، كأنو قاؿ كاكى 
 .(1)(لو

                                                 

ٍيل. نسب عدناف كقحطاف للمربد ( ُ)  ِٖٗ/ِ، كمعجم البلداف )ٛتاط( ِْْ/ُ، كمعجم ما استعجم )حنت( ٔبنو قػيرىًٍن: بطن من ىيذى

 ِٕٔ/ِالبيت من الوافر، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ( ِ)

 ْٖماـ الت( ّ)

 ٕٗا١تفصل ( ْ)

 ْٓالنجم، آية: ( ٓ)

 ْٗ/ُشرح ا١تفصل  (ٔ)

   ِْٓ. معجم الشعراء للمرزباين أيم و ةرى العيػٍزىا، ك ا٢تيذىرلٌ  خيوىيٍلد بن كاىل بنً  سو يٍ قػى ، اٝتو شاعر جاىلي (ٕ)

، كاللساف )ؿ ِّللَّخىا، كىو الوىجيور، أم الدكاء. انظر: التماـ  . كنػىٍلخىاؾ: من آَٔ/ِبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ( الٖ)
 َْٗ/ٓخ ا( 

يىة. انظر: التماـ  ( ٗ)  ْٕٖ/ٓ، كاللساف )ؿ ح ا( ِّأم: نػيقىش ر منك ألفان من الد 
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، كىو أف سبب ىذا ىو كجود ما يدؿ عليو ، كذكر(من عناصر اٞتملة، كىو ا١تبتدأ )٨تىٍني  وذفمت حبُتَّ ابن جٍت ىنا ما   
  ، كىذه قرينة لفظية.كاك اٟتاؿ

 

 ؛ِلداللةِفعلوِعليوحذفِالمصدرِ-ه
 :(2) ا٢تيذىرلٌ يب رى ع اٞتي بٍ بن رً  ناؼو مى  دً بٍ في بيت عى ف    

 

 (3)َمْنَصرُِِىِالظُّْلمِِاِفِيِهْمَِلدَِمَِِهْمِوَِْيِلَِعَِِِِِومالَيِِفيِهمَِمْعَتٌبِإْنَِعَتْبُتُوِِ
 

، فكأنو قاؿ: إٍف مصدرو  عىتىٍبتيوي " ضمَتى . ينبغي أف تكوف ا٢تاء يف "ٍتكنى ري صي نٍ  كال يػى ًٍت ونى بي تً عٍ : ال يػى يقوؿ) :ابن جٍت يقوؿ   
 . (4)(فأضمرهِلداللةِفعلوِعليو، عىتىٍبتي عىٍتبىان عليهم

 

لتقدير: مشى ى كثَتان، كامثل: مش ."عىتىٍبتي ، كىو ""، كظل ملحوظان يف الكبلـ؛ لداللة فعلو عليوعىٍتبىان ؼ ا١تصدر "ذً حي   
 على قوؿ يف تعليقو البغدادم  جاء عندكمن ىذا القبيل ما كثَتان. مىٍشيان  

ي
 : (5)رل ذى ل ا٢تي خ  نى تػى ا١ت

 (6)لُِجُِوالرَِّنِِيِْلَِصِْذوِالنَِّحُِمِْالرُِّدِِعَِبْـِالِيَـِ       وِِِبِِانِِيَِيِالّناعَِتانِِلّماِأَِِولُِقُِأَِ
 .(7)(عليو فايى داللة الناعً ل ؛ؼ ا١تصدرذً حي  ،وً يً عٍ نػى بً  :أم "وِِبِِ: "قولو)    

 
*   *   * 

 

 لمِالمخاَطبِبالشيءالحذفِلعِِاً:ِثالثِِ

كل ما كاف ف) :ق(ِٖٓ)ت  ، يقوؿ ا١تربداٞتملة بعض مكونات ب بالشيء علة أك قرينة تسوغ حذؼا١تخاطى  علمي     
 .(8)(المخاَطبِمِِلِْفحْذفُوِجائزِلعِِ، لومان يف القوؿ جاريان عند الناسمع

 

  :(9)م ا٢تيذىرل كى بن اٟتى  قوؿ ميلىٍيحو  يفعدَّ ابن جٍت  ىذه العلة مسو غان ٟتذؼ "ا١تفعوؿ بو" كقد     
 

                                                                                                                                                                  

 ِِ ( التماـُ)

يل. األعبلـ ( ِ)  ُٔٔ/ْشاعر جاىلي، نسبتة إذل جيرىٍيب، كىو بطن من ىيذى

 َٗٔ/ِكىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  ،بيت من الطويل( الّ)

 ٖٔ( التماـ ْ)

يتػىنىخ ل لقب، كاٝتو مالً  (ٓ)
 َُُ/ِْاألغاين . ل كفصحائهميٍ ذى ل، من فحوؿ ىي يٍ ذى بن ىي  افى مى ثٍ بن عي  رً ديٍ وى عي  بني  كي ا١ت

كىذا البيت  .ّٕ/ِ، كديواف ا٢تذليُت َُٓ/ِْ، كاألغاين ُِْٖ/ّم ، ككرد أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكر ٕ/ٓالبيت من البسيط يف خزانة األدب ( ٔ)
يتػىنىخ لي من قصيدة يرثي هبا 

ه: ال يػىبػٍعىٍد فبلفه ابنىو أيثػىيػٍلىةى؛ ١تا قتلو بنو سعد بن فػىٍهم بن عمرك بن قيس. ك"ذيك النٍَّصلىٍُتً"، أم: ذيك الز ج  كالنٍَّصل، كىذا مثله، معنا ا١ت
 َُُ/ِْ، كاألغاين ُِٖٓ/ّأشعار ا٢تذليُت للسكرم  كسبلحيو. انظر: شرح

  ٕ/ٓخزانة األدب ( ٕ)

   ِْٓ/ّضب للمربد ( ا١تقتٖ)

  ْْٗشاعر إسبلمي. معجم الشعراء للمرزباين  (ٗ)
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غَِ وَنْحُنِقـَتَـْلنا  (1)اِالَحْرُبِتـَْرَىقتَأَبََّطَِماِتـَْرَىْقِبِنَِ     َرُِمْدِبرٍِيْـُِمْقِبالًِ
 

 .(2)(للعلمِبوِلمفعولَِفحذفِا، تأبَّطى شرَّان "" :" ....... كأرادتأبَّطى قتلنا " :أراد)  
 

"تأبَّطى  :أراد: )اكم يف التعليق على ىذا البيت؛ إذ كرد يف د استفاد ىذا التعليل من ابن جٍتقابن سيده يبدك أف ك   
  !(4)ىذا عن ابن سيده فنقبل ابن منظور كالزَّبيدمكجاء  .(3)(للعلم بو فحذؼ ا١تفعوؿى ، "شرَّان 

 .(5)"ا١تفعوؿ للًعلم بو ؼي ذٍ كالسنة "حى  الكتابكقد كرد يف   
 

*   *   * 

ِالحذفِلإليجازِ:رابعاًِ
 الغرض قد يكوف ْتذؼ بعض أجزاء إذل ىذاكالوصوؿ  .(7)، مىت تطلبو اٟتاؿ(6)من طرؽ العرب يف التعبَت اإلجياز    

 ا٢تيذىرلٌ: رو خٍ مسو غ حذؼ "ا١تفعوؿ بو" يف قوؿ أيب صى  " ىو"اإلجيازأف  ابن جٍت كيرل. الكبلـ
 

 (8)َوَعالَيِالنَّْجمِِِِإنِّيَِأَرىِوَأُظنَُِّأْنَِستَـَرىَِِِِِوَضَحِالنَّهارِِ
 

، من ًقبل أنو "اهي رى تػى سى "، كليس حيسن أف ٕتعلو بدالن من ا٢تاء اذكفة من "ارً هى انتصب "كىضىحى النػَّ يقوؿ ابن جٍت: )   
 .(9)(، كاإلسهاب ضد اإلجيازوكيد لئلسهابثَت كالت، كالبدؿ يشابو التوكيد ٔتا فيو من التكحذفهاِلإليجاز

 

، كىو أف ح كجهان إعرابيان على آخركىذا اإلجياز جعل ابن جٍت يرج   .كىو ا٢تاء؛ هبدؼ اإلجياز ،" ىناا١تفعوؿ بو"حيذؼ   
، العربية الوثيقة بُت علـو اللغة ٦تا يشَت إذل الصلة ." منصوبان على الظرفية، كليس على البدؿارً هى النػَّ  "كىضىحى  يكوف

 كالتكامل بينها يف البحث كالدراسة.

 

*   *   * 

                                                 

( تاج )أ ب ط، كالِٖ-ِٕ/ُ (، كاللساف )أ ب طَِٗ/ٗكاكم )ط ب أ(  ، ََُّ/ّشرح أشعار ا٢تذليُت  أيضان يف كىو لو، البيت من الطويل (ُ)
ُٗ/ُِِ 

 َِّ( التماـ ِ)

  َِٗ/ٗ( اكم )ط ب أ (ّ)

 ُِِ/ُٗ( ، كالتاج )أ ب طِٕ/ُ (انظر: اللساف )أ ب ط( ْ)

باب الصبلة إذا قدـ من سفر، يف حديث: )... قىٍد رىبىطيوا يف  ََِ/ْمن سورة البقرة(، كعمدة القارم  ُِ)يف تفسَت اآلية: َِ/ُتفسَت النسفي  (ٓ)
 م( أم: ربطوا األىٍكًيسىةى يف أعناقهم.أعناًقهً 

 ّّٕ، كالصاحيب ِْٖ: اٞتمل يف النحو للخليل بن أٛتد انظر( ٔ)

 َُٗ: الصناعتُت انظر( ٕ)

، كشرح ديواف ِِّص  (ّ، بيت: ْٖٔوعة: مقطكديواف اٟتماسة أليب ٘تاـ ) ،ّٕٗ/ِكىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ، البيت من الكامل( ٖ)
 ْٖٕ/ِٟتماسة ا

 ِِٓ( التماـ ٗ)
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 :ِالحذفِللتخلصِمنِالتقاءِالساكنيناًِخامسِِ

 

 :أمرين يف كتاب "التَّمىاـ" ىذه العلة يفإذل ابن جٍت  أشار    
ِكانحذفِالنونِِ -ِأ   ،ِوكانِماِبعدهِساكناًِ"ِإذاِسكنِبالجزممنِمضارعِ"

 :رل ذى ا٢تي  رو خٍ يف بيت أيب صى  ذكرفقد 

ِبِِِِِِِِِوُِلَِبْـِقَـِِلُِيِْالسَِِّكَُِيِِمِْازاًِلَِفَِقَـِِيلُِمِِيُِ   (1)بِِالِِعَِالثَِـِّابُِبَِاِجِِيهَِاِفِِهَِأَضرَّ

، ككاف قياسو إذ كاف موضعان تتحرؾ فيو النوف إف يقرىا فحذفِالنونِاللتقاءِالساكنين، لي يٍ ن السَّ كي  يى : دلأرادأنو )    
، فيحرؾ النوف كال قائمان  الرجلي  " إمنا يقوؿ: دل يكنً زيده قائمان  كي  يى دلن قاؿ: "م ، أال ترل أفَّ ة كال حيذفهالقوهتا باٟترك

  .(2)(حيذفها
 

 نٍ كي دل يى ←    لي يٍ السَّ  فٍ و كي دل يى  اآليت:على النحو  للتخلص من التقاء الساكنُت"" ؛، كتغَتتلي يٍ السَّ  فٍ و كي دل يى  فاألصل:   
 .لي يٍ السَّ  كي دل يى ←   لي يٍ السَّ 

؛ للتخلص من التقاء يف ىذه اٟتالة مع ٖتريكها بالكسربدليل بقاء النوف  ؛ىذه النوف فيو خفةه، كىو جائز ٍذؼي كحى    
َِكَفُرواِِمْنَِأْىِلِالِكَتابِِ﴿: ، كالتمكن من النطق، كما يف قولو تعاذل(3)الساكنُت   .(4)﴾َلْمَِيُكِنِالَِّذيَن

 

 ." فقط "التخلص من التقاء الساكنُتىذه النوف عند بعض العلماء يف كال تنحصر علة حذؼ  
 . (5)"،ِوكثرةِاالستعمالنيساكنالتقاءِال: "ألمريناٟتذؼ فسيبويو مثبلن يرل أف ذلك   -

ىذه ، كمشاهبة ماؿ، ككثرة االستعالتقاء الساكنُتلثبلثًة أمور: "أنو  ق( ّْٕ)ت مكي بن أيب طالب كيرل -
َِكَفُرواِِمْنَِأْىِلِ﴿: قولو تعاذل راب؛ فقد قاؿ يف معرض إع"النوف الساكنة ٟتركؼ ا١تد  َلْمَِيُكِنِالَِّذيَن

 للمشابهةحذؼ فتي ؛ بو ْتركؼ ا١تد كاللُتشَّ فتي ، ذا كانت ساكنة يف الوصلها إجيوز حذف)النوف:  عنِ﴾الِكَتابِِ
ركت ها بعد أف ٖتتى حذفي فقد أى ، ال يف شعرو إذا ٖتركت زالت ا١تشاهبة كامتنع اٟتذؼ إك  .ولكثرةِاالستعمال

  .(6)(الساكنينِاللتقاء
 

د" أك اٟتركات الطويلة  ركؼ ا١ت؛ ألف "حدقيق غَتي تشبيوه  النوف الساكنة ْتركؼ ا١تد يف اٟتذؼ إذا كليهما ساكنه  كتشبيوي   
ذؼ رمزىا الكتايب  بالتعبَت اليت قصَتة ، كيبقى جزء من صوهتا متمثبلن يف اٟتركات الفقط يف ىذه اٟتالةالصويت اٟتديث حيي

الكتايب )الواك( كبقي  ؛ فحذؼ الرمز("، أصلها: دل "يػىقيوٍؿ"، التقى ساكناف )الواك كالبلـيػىقيلٍ ، فمثبلن: دل "ىي جزء منها
                                                 

(
0

. ٕٓ/َُنقبلن عن ابن جٍت )أٝتاء اٟتجارة كالصخور(  ا١تخصص يفبل نسبة ، كبُِٗ/ِالبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  (
  ُٕٓالتماـ نظر: كيركل "ًجحىاش الثَّعالًب": أكالدىا. ا .جيحيورىا: البً عى الثػَّ  بابي جً . ك كالقىفىاز: الص خيور

(
2

 ُٕٓالتماـ  (

(
3

 َُّانظر: إعراب ثبلثُت سورة من القرآف الكرًن البن خالويو  (

(
4

 ُالبينة، من اآلية:  (

(
5

 َْٓ/ْكتاب ال :انظر (

(
6

 ُّٖ/ِمشكل إعراب القرآف الكرًن  (
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؛ ألف الًتكيب ا١تقطعي للعربية (  (u( قيصرت فقط يف ىذا السياؽ، فصارت   (uu، فاٟتركة الطويلةصوت الضمة
 ، كيف حالة ما إذا األكؿ من الساكنُت متحرؾ إال يف حالة الوقفصوت غَتالفصحى دينع كجود حركة طويلة متلوة ب

 .  (1): دابَّةحرؼ مد  كالثاين مدغمه يف مثلو، ٨تو

 ."، كال يبقى لصوهتا أثر يىكي اٟتالة "دل " فتيحذؼ كليةن يف ىذهأما النوف الساكنة يف "دل يىكينٍ   
 

 

 حذفِياءِالمدِإذاِوليهاِساكنِ -ب
 

نىةى القيرىًمي من أبياتو قا: )قاؿ ابن جٍت   :ؿ أبو بػيثػىيػٍ

 (2)فُأْغرِيهْمَِواَلُِأغريَِأليَّاًَِِِِِِِِِِفَدىِِلَصَحابِةِالُمْغرِيَنِنـَْفِسي

تكوف  فأ دي عً بالغتي يف إغرائهم ...... كال أيبٍ  :. أمأليَّان  فعوؿه بو، أم: كال أيٍغرًيهمٍ " أىليَّان " منصوب على أنو حاؿه ال م  
 ": الركاية

ي
اللتقاءِالساكنين" ٍغرًينى نػىٍفًسيفىدىل ًلصىحىابيت ا١ت    .(3)(فتحذفِالياءِلفظاًِ

 

) ٖتيٍذىؼ : كقولو. لسكوهنا كسكوف البلـ بعدىا لفظان حيًذفت " قد يًت ابى حى صى ابن جٍت أف تكوف الياء يف كلمة "جييز   
، أف اذكؼ ىو الرمز الكتايب، كليس الصوتر )قر ( يعٍت بقاءىا كتابةن كحٍذفها صوتان. كلكن علم اللغة اٟتديث يلفظاًِ

فالتصوير الصويت للكلمة قبل كىٍصًلها ٔتا  .(4)(فقط (  (iقد قيصر كصار (  (iiكإمنا الصوت ا١تتمثل يف اٟتركة الطويلة 
 .shaabaati) )(5)، كيف حالة الوصل( (shaabaatiiبعدىا

 
*   *   * 

 

ِالحذفِلكثرةِاالستعمالِ:ساًِسادِِِِ
كقد عرؼ ابن . (6)َتات يف اللغةكجود بعض التغذل إتؤدم  ""كثرة االستعماؿأف  علم اللغة اٟتديثيف من ا١تعركؼ   

 :كما يف الصور اآلتية،  التَّمىاـ"عض األبنية يف كتاب "بأثرىا يف  كبُتَّ ، ليها أكثر من مرةأشار إ، ك قدديان جٍت ىذه العلة 
ِ

ِ"ِيمقاوَِِأِ"كلمةِمنِِحذفِالياءِالدالةِعلىِجمعِالجمعِ -ِأ
   

 :(7)ي  مً هٍ الفى  سً نى  األخٍ يب أى  بنً  رو  عامً يب أى ففي بيت   
                                                 

(
0

 ُٖٗ-ُٖٖانظر: دراسات يف علم اللغة د/ كماؿ بشر  (

 ِٕٔ/ِان يف شرح أشعار ا٢تذليُت البيت من الوافر، كىو لو أيض( ِ)

 ْٖالتماـ ( ّ)

(
4

 ُٕٖدراسات يف علم اللغة د/ كماؿ بشر  (

(
5

 ُٕٖىذا التمثيل مستفاد من ٘تثيل د/ بشر بالفعل "يرمي" قبل اٞتـز كبعده. انظر كتابو: دراسات يف علم اللغة  (

 ُّٓالتطور اللغوم د/ رمضاف عبدالتواب : انظر( ٔ)
، كىو:  فػىٍهمه بطن من ( ٕ)  َّٓ/ّبن ميضىر بن نًزىار بن ًمعىد  بن عدناف. العقد الفريد  عىٍيبلفى  سٍ بن قيى  فػىٍهم بن عمركً قػىٍيسو
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ِِفيُهْمِوالَفِقيُرُِمَدْعدَعُِِنٍَِأقاِوُمِالِيـَْعُدوِعَِ  (1)الظِّلِِعزُّىْمَِِِِِِِفُذوِالَبثِّ
 

ـه وى قػٍ أى ر "سَّ كيكى ، "اـو وى قػٍ أى ر على "سَّ " يكى  قػىٍوـه ") :يقوؿ ابن جٍت  الياءِتحذفِلكثرةِإال أف  ،"ًنقاكً أى " على "ا
 " على ما يف البيت الشعرم.فتصَت "أىقاًكـ . (2)(االستعمال

 

   ًنقاكً أى  ،، كىو الياءرفيم الصريف الداؿ على ٚتع اٞتمعا١تو  " أدت إذل إسقاط جزء منفػعلة " كثرة االستعماؿ  
 ذكرباإلشارة إذل ىذا اٟتذؼ دكف  ق( ُِٗثعلب )ت  . كقد اكتفىابن جٍت يتضح من كبلـكما أىقاًكـ،    ←

ـه : )قاؿ حيث، علتو  .(3)(، كبلمها على اٟتذؼ، كأقاًكـ كأقاًنً اٞتمع أىقٍػوىا
 

 

، "رشدنا إذل أف منها ما ىو "أصل؛ إذ تل مشكلة تعدد ٚتع الكلمة الواحدةكىذه إشارة مهمة تفيدنا يف ح  
، عرفنا أف (4)(: )أىقىاًكـي كأىقىاًكًني ٚتع اٞتمعب أف ذكرت لنا بعض الكت فإذا ،" عن ىذا األصلمنها ما ىو "فرعك 

لكتب ؛ كلذلك تكتفي بعض اخرل ما ىي إال فرع كتطور عنها، كأف الصيغة األىي األصل( ًنقاكً أى )صيغة 
  .(5)(ًني قاكً أى ) ، كىيبالصيغة األصلية ٞتمع اٞتمع

، عض األبنية من تطور على مر الزمنلب؛ لتتبع ما حدث يف ا١تعاجم العربيةكالتنبيو على مثل ىذا ضركرم   
    ما تيرمى بو العربية من كثرة صيغ اٞتموع فيها دكف مربر. كتفنيدً 

 

 ِ"ُفاَلنٍَِوْيٌلِألُمِِّ"منِتركيبِهمزةِوالِ،والمِالجر،ِحذفِالتنوين -ب 
  

  ا٢تيذىرلٌ: ةى رى االعيػٍزى  بنً  سو يٍ قػى  ففي التعليق على بيتً  

َِشعِْ َِجرَّ ِمَِِِِِِِىىِالَحصَِلٌَِلِعَِفويٌلِبِبَـزٍّ  (6)اُِىَناِلكَِضاِئعُِفـَُوقِّرِبـَزٌّ

 

                                                 

ار ا٢تذليُت انظر: شرح أشع على قػىٍيس بن العىيػٍزىارىةى ا٢تيذىرل. ي  مً هٍ الفى  سً نى  األخٍ يب أى  بنً  رو عامً  وبأى ، كىو من أبيات ردَّ هبا ، كالبيت من الطويلُِالتماـ ( ُ)
: صاحب اٟتيٍزف الشديدذك ا . َْٔ-َّٔ/ِ  ُُٔ/ُث(  ث : اللساف )بأنو لشدتو يػىبيث و صاحبىو. انظر، كلبىث 

 ِِ( التماـ ِ)

 ّْٖ/ٓـ(  ك ، كاللساف )ؽْٗٓ/ٔاكم ) ؽ ـ ك ( ( ّ)

 َّٔ/ّّـ (  ك ، كتاج العركس ) ؽُٓٔ/ُـ (  ك القاموس ايط ) ؽ( ْ)

 ِٗٓ/ُ: ركح ا١تعاين كانظر ،ورة البقرة(من س ْٓ :)يف تفسَت اآلية ِّٗ/ُط ( البحر ايٓ)

، كتركيو لنا بعض كتب اللغة بقصتو ؛ فتعُت أكثر ٖٕ/ّ، كديواف ا٢تذليُت ُٗٓ/ِالطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت بيت من ال، ك ُْالتماـ ( ٔ)
ككاف تأبَّطى شرَّان  ،فىسىلىبو ًسبلحىو كًدرعىو ،ككاف أىسىرى قػىٍيسى بن العىٍيزارىة ا٢تيذرٌل قائل ىذا الٌشعر ،لقبي تأبَّطى شرَّان  : له شىعٍ على توضيح معناه، إذ كرد يف تعليقها عليو: 

بو فوىقػَّرىه ،فلٌما لىًبسى ًدرعى قػىٍيسو طالىٍت عليو فىسىحىبها على اٟتىصى، قصَتان  ه طاؿى عليو فىسىحى يػٍفيو ١تٌا تقلَّدى ل ل قػي أم صيدًعى ك  :ككيقػ رى بػىزٌّ  .ألنٌو كاف قصَتان  ؛ككذلك سى
، كاللساف )ب ز ز( ُٓ/ٗ( ، كاكم )ز بُُِ-َُِ/ُّانظر: التهذيب )ز ب(  .السٍَّيفي نػىٍفسيو: كيقاؿ البػىزٌ . فهذا يعٍت السبلحى كلَّو ،كصارت فيو كىقػىرىاته 

  ِٖ/ُٓز(  ز تاج العركس )ب، ك َِّ/ُ
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ـ  بػىز  كى : "كأما قوؿ من قاؿ) :يقوؿ ابن جٍت   فحيذفت الـ ىذه الكلمة  وكثُرِاستعمال، "فإنو أراد: "كىٍيله أليـ  بػىز   (1)"ٍيلي ا
ـي عىلىٍيكيمفيما حكاه أبو اٟتسن من ذؼ ، كحيذؼ التنوين كما حتخفيفاًِاٞتر كا٢تمزة  لكثرةِ، كذلك "قو٢تم: "سىبلى
  .(2)(استعمالو

له يٍ كى " :" فأرادٍم ليٌموً كى . كأما "كما ترل "ولي مَّ يٍ كى ، فبقي "" لكثرة استعمالوـٌ أي " :مهزة ؼى ذى حى : )موضع آخركقاؿ أيضان يف   
 .(3)(" لذلك"أيـٌ  ، كمهزةى لكثرةِاالستعمال ؛ل" كالتنوينيٍ مث حذؼ الـ "كى ، "أليم و

   

: ق(ََْ)ت يف حدكد  كما يف قوؿ اٞتوىرم ،(4)هبذه العلة الًتكيبيف ىذا  فسر كثَت من العلماء اٟتذؼكقد     
: ق(ٕٕٓالربكات األنبارم أيضان )ت . كقوؿ أيب ( 5)(، فحيذؼ لكثرتو يف الكبلـقو٢تم: كىيٍػليم و، يريدكف كىٍيله أليم وً )
 . (6)(، يف كىٍيلى أيم ومهم كقو٢تم ........ كىيٍػليم واٟتذؼ لكثرة االستعماؿ كثَت يف كبل)
 

  .(7)ق( أف سبب ىذا اٟتذؼ التخفيفٖٓٓيرل العيٍت )ت ك    

كيف ىذا توفَت  ،فالعرب ٗتفف ما تستعملو كثَتان  ؛كمن حذا حذكه كليس ىناؾ تعارض بُت ىذا الرأم كرأم ابن جٍت   
 .(9)كثَتان يف شعر ىذيلىذا اٟتذؼ   يء٣ت كيفسر ىذا .(8)للجهد الذم يبذلو ا١تتكلم

 

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

                                                 

  ِٖ/ُٓز(  ز تاج العركس )ب، ك َِّ/ُ، كاللساف )ب ز ز( ُٓ/ٗ( ، كاكم )ز بَُِ/ُّيف التهذيب )ز ب( كردت ىذه الركاية  (ُ)

 ُٓ( التماـ ِ)

 ُٔ( التماـ ّ)

 ُِٔ/ّخزانة األدب ، ك ُُ/ُ)أ ـ ـ(  اللساف، ك ُّٖأسرار العربية ك ، ّْكا١تسائل اٟتلبيات أليب علي الفارسي ، ٓ/ّالكتاب : ( انظرْ)

 ُٖٓٔ/ٓـ (  ـ ) أالصحاح ( ٓ)

 َٖٗ/ِاإلنصاؼ ( ٔ)

،ُِمَسعُِّرَِوْيَلُِأمِّوِِ: )رىمىةى ، كذلك يف تعليقو على حديث النيب صلى ا عليو كسلم عن ا١تًٍسوىًر بن ٥تىٍ ُٓ/ُْم شرح صحيح البخارم للعيٍت : عمدة القار انظر (ٕ)
يصىاٟتىىًة مع أىل اٟتىرٍ  - !(َحْربٍِ

 . ُٓ/ُْب كًكتابًة الش ركط باب الش ركط يف اًٞتهاد كا١ت

 َُْ: ٤تاضرات يف علم األصوات د/ فاتن خليل ٤تجازم انظر( ٖ)
 ُُٔانظر: من لغات العرب لغة ىذيل ( ٗ)
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ِوالمشاكلةِالمشابهةِلُِلَِعِِِ:الثالثالمبحثِ

 : الصور اآلتيةيف " ذلك يف كتاب "التَّمىاـ ٘تثلك       
 الصوتيةلتشبوِماِبعدىاِفيِالنغمةِِ؛إبدالِالهمزةِاألولىِألفاًِ -ِأ

 :رلذى ا٢تي  رو خٍ أيب صى  قوؿ فقد ذكر ابن جٍت يف  

 (1)َقْصالِاهَلِِتَِعِْمِِسَِِيهمِْفِِِتِْىَِرِِكِْإذاِأُِِِِِِِِمِْهِِسِِؤِْرُِِقِِوِْفَـِِنِْيَضِمِِيِالبِِطاطَِِضْرٍبِيُِبِِ
 

، فاألحسن أف ه قد أبدؿ الثانية البتةى ضركرةن أال ترا بُت الطَّاءىٍين، " بًتؾ ا٢تمزً ينبغي أف يػيٍنشىدى "ًبضىٍربو ييطاًطي) أنو   
ف فى ا٢تمزةى األيك  ، كالشعري تراهي  ما التَّنافيرً ؛ لكاف يف اللفظ من (2)حقَّق األكذل كقد أبدؿ الثانية، كلو اللفظان ليتشابوذل خيي

اًت الوىٍصًل ألفاًظو ناصيرً كتى ، أحوالو وشابِِتَِأحوجي الكبلـً إذل  ـى مدَّ ، كلذلك عندم ما قىدَّميوا األٍردىاؼى كالتأًسيسى أما
 .(3)ليتشاكىٍلنى(

 

، ر الوزفحىت ال ينكس ؛لضركرةىي اابن جٍت  عند حذؼ ا٢تمزة الثانية، كعلة مزتُتهب" ٍأًطئييطى " أصلها "اًطيييطى "
؛ لبلنسجاـ كالتشابو يف النغمة الصوتية، فبل قياس الثانيةحاصل من إبداؿ ا٢تمزة  فإنو ألفان  األكذلإبداؿ ا٢تمزة أما 

 .(4)، كال ضركرة فيو٢تذا اإلبداؿ

 

*   *   * 
 

 بهتهاِللحرفلمشاِ؛بناُءِبعِضِاألسماء -ِب
ِ.(5)(، أك فيهمايف معناه، أك يف لفظو :عطى الشيء حكم ما أشبهويي قد )، فػيف اللغة ما يأخذ حكم غَته؛ ١تشاهبتو لوِِ

 :كقولو: )إذ قاؿ، اٟترؼ إمنا ىو ١تشاهبة ٍت من األٝتاءابن جٍت أف ما بي كعند     

   (6)دَِِلِوَِِنِْمِِوَِِالٍِمَِِنِْمِِرُِِمِِثِّوماِأُِِِِِِمُِهُِلُّكُِِِامُِوَِقْـِاألَِِلكَِِاءًِدَِفِِِالًِهِْمَِ
 

                                                 

 َٔٗ/ِ، كالبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ُِٕالتماـ ( ُ)

 يف ا١تطبوع من الكتاب: )كقد أىٍبدىؿ الثاين( .( ِ)

 ُِٕالتماـ ( ّ)

 ـ.ََِٓق/ُِْٔبغداد  -كلية الًتبية إلسراء عرييب الدكرم، رسالة دكتوراه   ُِِنظر: ابن جٍت ناقدان لغويان ( اْ)
 http://mohamedrabeea.net/list.aspx?bookId=3منشورة على صفحة الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت(: 

 ٕٕٗ/ِمغٍت اللبيب ( ٓ)
 ِٔ ( صِْ، بيت : ُ)قصيدة:  لنابغة الذبياين يف ديوانوقة االبيت من البسيط من معل( ٔ)
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ـي  ؾى دً فٍ ، كليػى ؾى دً فٍ ألى  :أراد   مو زً لٍ يػي "، فكأنو قاؿ: لً يدى كى ر "ي " كإيوً "" كوٍ مى "" كوٍ صى " :ٌت االسم كما يبنيو يف ٨تو، فبى األقوا
" ٔتعٌت وٍ صى نت معٌت الـ األمر، أال ترل أف ". كأصل بناء ىذا الكلم ا١توضوعة لؤلمر عندم أهنا تضمالويلى  اي 
"،  دان يٍ زى  يدى كى ري ر، ككذلك "ذى حٍ تى ر: لً ذى حٍ ار، كأصل ذى حٍ ا" معناه: ارً ذى حى ت، ككذلك "كي سٍ تى لً : تكي ت، كأصل اسٍ كي اسٍ 

 .رظي نٍ تػى : لً ظرٍ ، كأصل انٍ دان يٍ زى  ظرٍ ىو اسم: انٍ 

،  بنا هبا ىذا اإلفصاحفمعٌت الـ األمر موجود يف ٚتيع ذلك، فهذه علة بنائها الصرحية. كدل يفصح أحد من أصحا    
 للحرف مشابهتها منِاألسماءِإالِينِِبناءِماِبُِِعلةُِاألمر، كليست  فعلً  نيت لوقوعها موقعى هنا بي إ :كإمنا أكثر ما يقولوف

 .(1)(كال إعرابان  لؤلمر فبل يوجب فيها بناءن  ، فأما كقوعها ما كاف مبنيان معناه تضمنها أو
 

 :من ىذه ا١تشاهبة، مها جانبُتإذل  ، كأشارمشاهبتو للحرؼ جٍت، ىي بناء االسم عند ابنفعلة   
الباء مثبلن يف أنو ، فإنو يشبو حرؼى ذلك بأف يكوف االسم على حرؼ كاحد، كتاء ا١تتكلمك  ،الشَّبىو الوىٍضًعي  -1

 .على حرؼ كاحد

؟ مىت  ،ف يفيد االسم معٌت حرؼ االستفهاـكأ  ،الشَّبىو ا١تعنوم -2 و يف ، فهتذاكٍر أيذاكرٍ أك الشرط، مثل: مىت تسافري
 .(2)كإفٍ  ، كيف الشرطاالستفهاـ كا٢تمزة

 

ىا، دما ييبٌت لعلة اختلفوا يف ٖتدي، كإمنا ييبٌت منها (3)كمن ا١تقرر لدل النحاة أف األصل يف األٝتاء اإلعراب  
  :أىي

 ُّٖ)ت  (5)لوىرَّاؽ، كابن ا(4)، ككما ىو  مقرر أيضان عند سيبويومشاهبة االسم للحرؼ؟ كما يرل ابن جٍت -أ
 .(8)كىو رأم اٟتيذَّاؽ من النحويُت(، )ق ( ِٕٔ)ت  (7)، كابن مالكق (ٕٕٓ)ت  (6)، كأيب الربكات األنبارمق(

                                                 

 ُٓ ( التماـُ)

 :ىناؾ غَت ىذا شبهاف آخراف( ِ)
؛ لشبهو باٟترؼ يف كونو ؿ، ٨تو: "دىرىاًؾ زىٍيدان"، فدىرىاًؾ مبٍت، كذلك  كأٝتاء األفعابٌت إذا أشبو اٟترؼ يف االستعماؿ: أم أف االسم يالشبو االستعمارل - أ

 يىعمل فيو غَته. يىعمل كال 
-َّ/ُ: شرح ابن عقيل يفتقر دائمان إذل ما يوضح معناه. انظر ، كاٟترؼفإنو يفتقر إذل صلتو ليتم ا١تعٌت، ، كاالسم ا١توصوؿ، ٨تو: "الذم"الشبو االفتقارم -ب

ّْ 

 َْٓ/ُُدب ، كخزانة األُّّ، كأسرار العربية أليب الربكات األنبارم ُِِعلل النحو البن الوىرَّاؽ  :رنظ( اّ)

 ِٖ/ُشرح ابن عقيل ( ْ)

 ُِِعلل النحو البن الورَّاؽ ( ٓ)

 َّأسرار العربية ( ٔ)

 ِٖ/ُشرح ابن عقيل ( ٕ)

  (.ُ :، رقم ٤تيي الدين عبداٟتميد٤تمد شيخ ال )حاشية اقق  َّ/ُشرح ابن عقيل ( ٖ)
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ٍيهاتى  ؟األٝتاء يف ا١تعٌت للفعل ا١تبٍت أـ أف ذلك ١تشاهبة بعض-ب ( زًٍؿ كبػىعيدى انٍ ، فإهنما ١تا أىشبها )(مثل: )نػىزىاًؿ كىى
(، ك)ضىٍربان زىٍيدان َت صحذا السبب غكى. يف ا١تعٌت بيًنيا (؛ فإهنما ٔتعٌت يح؛ ألنو لو صح للـز بناء ٨تو: )سيٍقيان لكى

 . فعل األمر، كىو مبٍت
 .(1)االعًتاض، كاليت دل تسلم من الكثَتة يف علة بناء بعض األٝتاءإذل غَت ذلك من اآلراء    

 

*   *   * 
 

ِِألسماءللمشابهتهاِِ؛صفاتالبعضِِتنكيرجوازِِ-جِِ
نٍػيىاكقع كقد ِِِِ  :بيت أيب صىخىرو ا٢تيذىرل   على ابن جٍت فقد علق، "ذلك يف كلمة "الد 

 

 (2)بِِاقِِوَِالدَّىَرَِصْرَفِالعَِِنَِّنَِمَِأِِْتَِاَلِوَِِِِِِِِتِْفَِصَِِوِْلَِاِوَِنيَِبدُِِاًِمِْوِْيَـِِطِِْبِتَِغِِْتَـِاَلِفَِ

 ركثُِ، لكنو ١تا ربنلكي   :لربٍ صيغرنل، كال يف الكي : رلغٍ  الص  ال تقوؿ يف ، كأنتى ىنى دٍ يا " كىي تأنيث األى نٍ دي نكَّر ") بأنو
 :(4)اجي جَّ ، كقد قاؿ العى (3)لرى مٍ ل كالعي رى ذٍ ى كالعي عى جٍ : الر  بغَتىا من الصفات، ٨تو هتُشبِّ اسماًِ استعمالها

 (5)تِِدَِّمُِِدِْاِقَِمَِالَِاِطَِيَِنْـِدُِِيِِعِْفيِسَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ىا عن حكم دً عٍ الصرؼ يدؿ على تنقل حا٢تا كبػي . (6)"فػيٍعلىلو " ػهوىا ببَّ ، كقاؿ أيضا: شى رؼى ابن األعرايب فيها الصَّ  ىكحك  
 .(7)(أخواهتا

 

ء"دينٍػيىا كلمة      قية أخواهتا؛ ، كبأف تستعمل معرَّفة باأللف كالبلـ؛ فكاف ينبغي " صفة يف األصل، كىي فػيٍعلىى مؤنث فػىٍعبلى
كثير استعما٢تا استعماؿ   ؛ ١تا؛ تشبيهان ٢تا باألٝتاء" ىنا نكرةن . كلكن كردت كلمة "دينٍػيىالربٍ الكي ك  رلغٍ الص  : و ييقاؿفإن

نٍػيىار ا١ت، أم دكف ذكاألٝتاء  .(8). على ما ىو كاضح من كبلـ ابن جٍت(وصوؼ )اٟتياة الد 

القياسِفيِ): عيش الذم زاد األمر إيضاحان فقاؿكابن ي ،(2)، كالز٥تشرم(1)ككما ىو كاضح أيضان عند أيب علي الفارسي  
....... ل ربٍ رب كالكي كٍ األى  :مثل، ىندٍ األى  هري كمذكَّ ، "ىلَِعِْفُـِ"ِزنةألنوِصفةِفيِاألصلِعلىِ؛ِوالالمِباأللفأنِيكونِِ"دنيا"

                                                 

 ( ُ :، رقم عبداٟتميد٤تيي الدين ٤تمد شيخ ال )حاشية اقق َّ-ِٗ/ُشرح ابن عقيل انظر: ( ُ)

 ُٖٗ/ِ، كالبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت ُّٕالتماـ ( ِ)

رىه أك مىٍرتيو، أم جعلتي لو شيئان  عيمي العيٍذرىل: مصدر عىذىرىه، يقاؿ: عىذىرىه يػىٍعذريهي عيٍذران كعيٍذرىل، كىي ا٠تركج من الذنب. كالعيٍمرىل: مصدر عىمىٍرتيو إياه كأىعٍ ( ّ)
 ِْٔ/ْ، ك)ع ـ ر( ِْٖ/ْعيميرًم. انظر: اللساف )ع ذ ر( 

الوليد  كعاش إذل أياـ ،كأسلم اإلسبلـ كقاؿ الشعر فيها، مث أدرؾ اٞتاىلية لد يفكي  .، راجز ٣تيد، من الشعراءيٌ يمً مً التَّ  رً خٍ بن صى  يدً بً بن لى  ةى بى ؤٍ ىو عبد ا بن ري  (ْ)
طبقات فحوؿ  انظر: ىػ. َٗتويف ٨تو سنة  الراجز ا١تشهور أيضان. ةى بى ؤٍ ري . كىو كالد أكؿ من رفع الرجز، كشبهو بالقصيد، ككاف ال يهجوكىو  .بن عبد ا١تلك

 ٕٖ-ٖٔ/ْبلـ ، كاألعّٖٕ/ِالشعراء 
، ّٕٓ/ٕ، كالبحر ايط ََُ/ٔ، كشرح ا١تفصل ٕٓ/ّ، كالكشاؼ ِٗٗ، كا١تفصل َُْ/ُ( ُِ، بيت: ِِالبيت من الرجز، كىو يف ديوانو )أرجوزة: ( ٓ)

 ".يً عٍ سى  ًمنٍ ". كركاية الديواف: ِٕٗ/ٖكخزانة األدب 

 (. : كاألصل أف ال تصرؼ ألهنا فػيٍعلى، قاؿفيٍعلىلو كال آًخرىةه ؛ تشبيهان ٢تا ب: ما لو دينٍيان : )كحكى ابن األعرايبَِْ/ِ)د ف ا(  يف اللساف (ٔ)

 ُّٕالتماـ ( ٕ)

بػٍلىى. انظر: التكملة أليب علي الفارسي ( ٖ)   ٕ، كالضرائر لؤللوسي ٗٗ-ٖٗجيوز التنكَت يف فػيٍعلىى اليت ال أىفٍػعىل ٢تا، مثل: حي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
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فالِيكادونِيذكرونِمعوِِ،استعمالِاألسماءِ"ايَِنْـِدُِ"استعملواِِإال أهنم، أف األلف كالبلـ تلـز ىذه الصفة كقد تقدـ
فلماِ ،كأهنم أرادكا بذلك الفرؽ بُت االسم كالصفة،  نو ياءن لضربو من التعادؿ كالعوضوا البلـ مبي لى كلذلك قػى ؛ الموصوف

فاستعملوىاِبغيرِألفِِ،وكانتِاأللفِوالالمِالِتلزمِاألسماءِ.ىاِمجرىِاألسماءوِْاألسماءِأجرَِِغلبِعليهاِحكمُِ
ِكسائرِاألسماء  .(3)(والم

" عندما كجد كلمة "دينٍيا األندلسي اليت تراءت أليب حياف ذلك التعليل الذم قدمو ابن جٍت كغَته حيل اإلشكاليةى     
يِاِوالِفِِيَِنْـِدُِِيِأمرٍِِفِِاَلِ: "حديث عمر رضي ا عنو، ك اججَّ العى ، كبيت ض النصوص اليت نقلها عن الز٥تشرمنكرة يف بع

                       ايَِنْـِيِدُِعِْيِسَِفِِ :اججَّ قوؿ العى بأف )فقد عقب عليهما  .(4)"آخرةِأمرٍِ

فيحتمل  عمرى  كأما قوؿي  ،أك باإلضافة ،باأللف كالبلـ كال يستعمل تأنيثو إالَّ ، ىندٍ تأنيث األى  "يانٍ دي " إذ؛ ٤تموؿ على الضركرة
  .(5)(أف يكوف من ٖتريف الركاة

، كإجراًء تعماؿ ىذه الصفة استعماؿ األٝتاءبل إنو لكثرة اس  ىذا؛كقد اتضح ٦تا تقدـ أنو ال ضركرة، كال ٖتريف يف  
 .ًمها عليها؛ تشبيهان ٢تا هباكٍ حي 
 

*   *   * 
 

 

ِ""فـَُعول"ِو"َقرِيب"؛ِتشبيهاًِلـ"َفِعيل"ِبـبَِعيديرِ"كِِذَِْتِِ-دِِ
 :مٌ رً قاؿ اٟتىٍشر النابً : )اؿ ابن جٍتق  

 (6)بِِاقِِنَِفالمَِِةٍِلَِخَِْنِِيَِْبِنِْجَِِبِِيدٌِعَِِبِِِِِِِمِْكُِاُرِدَِوَِِيمُِمَِِتِِمِْكُِنِْباًِمِِجَِاِعَِيَِفَـِ

قولو ، كمنو "ِبَفُعول،ِوتشبيوِفـَُعولِبُفعولَفِعيالًِالعربِ" تشبيو؛ كذلك ١تا قدمناه من "ذكَّر "بىًعيد" كدل يقل: "بىًعيدة  
 .(8)((7)﴾هلِلَِقرِيٌبِِمَنِالُمْحِسِنينَِِإنََِّرْحَمَتِا﴿: تعاذل

    

عليها يف البيت كاآلية  ًصيغما  ا٢تاء "؛ فلم تدخل"فىًعيل" حكم "فػىعيوؿتأخذ إذل أف  ١تشاهبة أدتيرل ابن جٍت أف ا  
: ، ففيهماكالتاج اللسافبعض ا١تعاجم، ككيشار ٢تذا الرأم يف  " ٦تا يستوم فيو ا١تذكر كا١تؤنث."فػىعيوؿ صيغة ؛ ألفالكردية

                                                                                                                                                                  

  ٓٗ-ْٗانظر: التكملة أليب علي الفارسي ( ُ)

  ََّ-ِٗٗانظر: ا١تفصل ( ِ)

  ِٔٗ/ٖ، كخزانة األدب ََُ/ٔشرح ا١تفصل ( ّ)

دل أجده إال من قوؿ ". كعقب عليو بقولو: ) ةرَِآخِِِاِوالِفيِأمرٍِيَِنْـِدُِِرٍِمِِْفيِأَِاَلِِ،ِالًِلَِهِْبْـِسَِِمِفارغاًِكُِدَِحَِىِأَِرَِهِأنِأَِرَِإنيِألكِْ: حديث عمر"ذكر الزَّيٍػلىعي  (ْ)
 َٕٗ، أثر رقم: ّّٓ/ِحاديث كاآلثار الواقعة يف تفسَت الكشاؼ (. ٗتريج األىكذا ابن مسعودو 

 من سورة طو(. ٗٔ)يف معرض تفسَت اآلية:  ّٕٓ/ٕالبحر ايط  (ٓ)

 ٕٗٗ/ِالبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت  (ٔ)

 ٔٓ: ، من اآليةاألعراؼ( ٕ)

 ُُٔ( التماـ ٖ)
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امرأة  :، ك"فػىعيوؿ" ال تدخلو ا٢تاء، ٨تؤتعناه مثل: رىًحيم كرىحيـومل على "فػىعيوؿ"؛ ألنو " قد حيي  إف "فىًعيبلن  :يقاؿ)
 .(1)(صىبيور

 

 :أشهرىا، االعًتاضدل يسلم أغلبها من  ،يف سبب ىذا التذكَتالرأم غَت ىذا  كثَتة كىناؾ آراءه   
 

ا إذ العربي : )الفراءقاؿ  .قريب أك بىعيد ، أم يف مكافو ٤تذكؼميذىك رو صفة ١توصوؼ " كل منهما "قىرًيب" ك"بىًعيد -1
ألف ا١تعٌت ىي يف مكاف  ؛ريب كالبىعيدذكَّركا القى  ،منا قريبه أك بىًعيده  فبلنةه : أك قالوا ،مٌنا بىًعيده أك قريبه  دارؾي  :قالت

لىفان من ا١تكاففجيعل القى  ،ريب أك بىعيدقى   .(2)(ريب كالبىًعيد خى

لقىريب يف معٌت ا١تسافة : إذا كاف اقاؿ الفراء) .كالبىًعيد نىسىبان  يبكالقىرً  كالبىًعيد مكانان، يبرً لفصل بُت القى أف ىذا ل  -2
  .(3)(يبيترً : ىذه ا١ترأةي قى إذا كاف يف معٌت النَّسىب يػيؤىنث، ببل اختبلؼ بينهم. تقوؿ، ك كيؤنَّثييذكَّر 

من التأنيث  أك نسىبو فهو جارو على ما يصيبو مكافو  منكل ما قػىريبى   ألف؛ )ىذا ق( ُُّ)ت  كخطَّأ الزجاج
 .(4)(كالتذكَت

  .(6)، كاٞتوىرم(5). قالو الزجاج؛ ألف "الرٍَّٛتىة" مؤنث ٣تازم غَت حقيقيجاز ىذا التذكَت -3

  .(7)، كال جيوز التذكَت كالتأنيث إال مع تقدًن الفعلطالعةه  الشمسي  :؛ لوجوب التأنيث يف ٨توغَت صحيح أيضان  كىو

  .(8)قػيٍرب ، أم ذاتبسى النَّ طريق على  ىذا التذكَت -4

، لعً اؿ، كفى عَّ : فػى  النَّسىب مقصور على أكزاف خاصة، كىي؛ ألف اشتماؿ الصفات على معٌتكتيعق ب بأنو باطل)
 .(9)(لكفاعً 

 .(10)را١تذكَّ  أك لئلضافة إذل -5

كليس ) .(11)وؿعي فٍ أك على التشبيو بفىًعيل الذل ىو ٔتعٌت مى  .أك التػَّرىح م الرًَّحمعلى تأكيل الرٍَّٛتىة ب ﴿َقرِيٌب﴾ذكَّر  -6
كمع ذلك فهو ، فهو من الثبلثي ا١تزيد، ةبى كىذا ٔتعٌت مقرَّ  ،ألف ما كرد من ذلك إمنا ىو من الثبلثي غَت ا١تزيد ؛ّتيد

 .(1)(ال ينقاس

                                                 

 ٔ/ْ)ؽ ر ب( ، كالتاج ُِِ/ٓ( ؽ ر باللساف ) (ُ)

 ِِْ/ُ، كاللساف )ب ع د( ُْٓ/ِ( ع د بالتهذيب ) (ِ)

، ِِْ/ُكاللساف )ب ع د( ، ُْٓ/ِ( ع د بالتهذيب )ك  ،ّْٓ/ِىذا عن الفراء يف: معاين القرآف للزجاج انظر  ، كُٖٗ/ُ( ؽ ر ب) الصحاح (ّ)
 ِٕ/ِرم. انظر: ا١تذكر كا١تؤنث ، ك٦تن يرل ىذا أيضان: ابن األنباٖٗٓ/ِمغٍت اللبيب ، ك ُٕ/ٓالبحر ايط ك 

 ِِْ/ُ، كاللساف )ب ع د( ُْٓ/ِ( ع د بالتهذيب ) ، كعنو يفّْٓ/ِمعاين القرآف للزجاج  (ْ)

"؛ ألف الرٛتة كالغفراف يف معٌت كاحد،  (ٓ)  ّْْ/ِ(. معاين القرآف وكذلكِكلِتأنيثِليسِبحقيقينص الزجاج: )إمنا قيل: "قىرًيبه

، كقد ٖٗٓ/ِ، كمغٍت اللبيب ُٕ/ٓ، كعنو يف البحر ايط ُٖٗ/ُ( ؽ ر ب) الصحاح . (كوف تأنيثو حقيقيَّان جاز تذكَتها ال يألفَّ منص اٞتوىرم: ) (ٔ)
 ّّٖ/ْ، كركح ا١تعاين ّّٔ/ّ، كاكم )ح ر ـ( ٕٓ/ِذيكر ىذا الرأم أيضان يف تفسَت النسفي 

 َِٖ ، كالكلياتٖٗٓ/ُمغٍت اللبيب ، ك ُٕ/ٓالبحر ايط : انظر (ٕ)

 ُٕ/ٓ، كالبحر ايط ّّٔ/ّ( ح ر ـ: اكم )انظر( ٖ)

 ُّٖ/ْركح ا١تعاين  (ٗ)

 ٕٓ/ِ: تفسَت النسفي انظر( َُ)

 ُٕ/ٓ، كالبحر ايط ٕٓ/ِ: تفسَت النسفي انظر( ُُ)
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  كمن بينها رأم ابن جٍت، كىو يقـو على مبدأ لغوم، الذم سًلم من االعًتاضىو من ىذه اآلراء  كىكذا ٧تد أف قليبلن     
"قىرًيب"، ك"بىًعيد" : ؛ فذيك ريف ا١تعٌتىنا إعطاء الشيء حكمى غَته إذا أشبهو. كقد أىشبهت "فىًعيل" "فػىعيوالن"  كؼ، ىومعر 

 . يف نصوص ييفًتض أف يكونا فيها مؤنثُت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

 ُٕ/ٓالبحر ايط ( ُ)
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ِمراعاةِالمعنىِواللفظِلُِلَِ:ِعِِالرابعالمبحثِ
ِِ

 :، كتقارب األلفاظ لتقارب ا١تعاينعلى اللفظ كاٟتمل، اٟتمل على ا١تعٌتكيشمل   ِِ
 

 الحملِعلىِالمعنىِ:أوالًِ
ذكىر ابن جٍت أمثلة أين ث فيها كقد  .(2)، كىو كثَت يف اللغة(1)(، كٛتليو على معناهسينن العرب ترؾي حكم ظاىر اللفظ من)  

 : للمعٌت، كىي ؛ مراعاةن كذيك ر ا١تؤنثا١تذكَّر 
 

ن -2،  1  
ُ
ذ
ُ
 َبْعض ،ألا

 : ابن جٍت يف قوؿ الشاعر ذكر  
 (3)الَِيْسَمُعِاآلذاُنَِرْعداًَِِِِِِِوُىُمِزَبَاٌبَِحائٌِرِِ

: ض يف قولو سبحانوعٍ ث البػى ن  ، كما أي وً ضٍ ، ذىب باأليذيف إذل العي كذلك، إال أنو ذىكَّر  ٍُتى ، كما أف العى األيذيف أنثى) أف  
، كاف ركب التأكيلب من ضي رٍ ، كإذا جاز تأنيث ا١تذكر على ضى ارة سيارةه يَّ ضى السَّ عٍ بػى ألف ؛ (4)﴾ْلَتِقْطُوِبـَْعُضِالسَّيَّارَةِِتَـِ﴿

 .(5)(أجدرى  -الفرع إذل األصل  ١تا يف ذلك من رد   -ا١تؤنث  تذكَتي 
 

تعاذل: و ، كعليو قول(6)، كتنب و على ىذا كتب ىذا القبيل"، كىو أهنا مؤنثةأيذيفجٍت فذكىر ا١تعٌت الصريف لكلمة "بدأ ابن    
أراد الشاعر  إذ  ؛اٟتمل على ا١تعٌت""، كىي فعلها مذكَّران يف البيت ٣تيءعلة ابن جٍت بُتَّ  مث. (7)﴾﴿وتَِعيَـَهاُِأُذٌنَِواِعَيةٌِ

األيذيف" تذكَت " ى ىذه الًعلةعل أيضان  بعض اللغويُت. كٛتل ٥تالفة الظاىر للواقع اللغوم. ففىسَّر هبذا سبب وى ضٍ باأليذيف العي 
 .(8)غَت ىذار خى شواىد أي  يف

 

الفعل مع كلمة ؛ حيث أين ث ﴾ْلَتِقْطُوِبـَْعُضِالسَّيَّارَةِِتَـِ﴿: قراءة يفإذل أف ىذه العلة متحققة أيضان كأشار ابن جٍت   
صارت ؛ ف" بإضافتها إليها"السَّيَّارة " قد اكتسبت معٌتضعٍ بػى أف كلمة " :أم. ارةه(يَّ سى  ارةً يَّ ضى السَّ عٍ بػى ألف )؛ ض﴾عِْبَـِ﴿

 .مؤنثة

                                                 

 ِّّفقو اللغة للثعاليب  (ُ)

 َٔٓ/ِانظر: اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ  (ِ)

ىو  :كًقيلى  ،ًجٍنسه من الفىٍأًر ال شىعىر عليو :كالزَّبىابي ، ُُٗ/ُّ( يب )ز ب، كالتهذْٔ( ٖ، بيت: ْ صيدةقيف ديوانو ) للحارث بن حلزة الكاملمن  البيت (ّ)
 ُْ/ٗب(  . اكم )زىو فىٍأره أىصىم   :كًقيلى ، عىًظيمه أىٛتري حىسىني الشَّعىرً فأره 

 .(ٕٔ، ك٥تتصر يف شواذ القرآف البن خالويو ْٗ/ُِتفسَت الطربم ءة شاذة، كىي قراءة اٟتسن البصرم )كىذه القرا، َُسورة يوسف، من اآلية: (ْ)

  ٗٗ يف تفسَت أشعار ىذيل ( التماـٓ)

)باب ما  ، كا١تخصصَِٗٔ/ٓ، كانظر أيضان: الصحاح )أ ذ ف( ٕٔكر كا١تؤنث بلغة يف الفرؽ بُت ا١تذ ال، ك ِْٔ/ُا١تذكر كا١تؤنث البن األنبارم  :انظر( ٔ)
 ٔٓ/ُ، كاللساف )أ ذ ف( ُِٓ/ُٔيؤنث من اإلنساف كال ييذكر( 

  ُِ، آية: سورة اٟتاقة (ٕ)

  ٗٗ يف تفسَت أشعار ىذيل ( التماـٖ)
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  .(1)(ارةه يَّ ارة سى يَّ ضى السَّ عٍ بػى ألف ) عند ابن جٍت السابقةالعبارة ك، بعبارة  العلماء ىذه القراءةعليو بعض خرَّج ىو ما ك     

لى عٍ ككأفَّ اٟتىسىنى ذىب يف تأنيثو بػىٍعض السيارًة إذل أف فً : )ق(َُّقوؿ الطربم )ت  ، كما يفأخرل ٔتعناىاأك بعبارة   
  .(2)(ف ا٠تربي عن بعضو خربان عن ٚتيعو، يكو يف خربو كاف عن ا١تضاؼ إذل مؤنث ، كالعربي تفعل ذلكفعليهابعًضها 

لى الياًء ٛتىٍبلن على لفظ اٞتمهوري ع: )مربىً كٍ ، كما يف قوؿ العي "، أك "للحمل على ا١تعٌت(3)"للمعٌت"أف ىذا  أك بزيادة   
ىذا ٤تموؿ على : )أيضان  ق( ُٕٔ)ت  القرطيبكقاؿ .  (4)(سىيَّارةه  ارةً يَّ السَّ ؛ إذ بعضي رىأي بالتاء ٛتىٍبلن على ا١تعٌت. كيػيقٍ بػىٍعض
 .(5)(ارةه يَّ ارة سى يَّ ألف بعض السَّ  ؛ا١تعٌت

، كلو دل يكن منو دل ألنو أضافو إذل مؤنث ىو منو؛ ضى عٍ كإمنا أٌنث البػى : )اد فيما يبدك من قوؿ سيبويوككل ذلك مستف  
 .(6)(ييؤنػٍَّثو

 

3-  
َ
ل أ  وَّ

 : ا٢تيذىرل  يب رى اٞتي  عو بٍ بن رً  مىنىاؼو  ابن جٍت يف بيت عبدً  ذكر  
 (7)فَُأْخِضُبَِصْفَحتَـْيوِِمَنِالدَّمِِِمنِّيٍِةَِِِِِِِِِلِوِْْتَِعَلىَِحيَّاَنَِأوَُّلِصَِكانَِ

علىِالمعنىمِْحِْ؛ "نث "أكَّالن أى ) أنو    :، كبػىٍيًت الكتابالًِ

 .(9)((8)اَِتُكوُنِفـُتَـيًَّةَِِِِِِتْسَعىِبِبزَّتِهاِِلُكلَِِّجُهولِِالَحْرُبَِأوَُّلِم              
  

 . بلن على ا١تعٌتٛتٍٍ ؛ ( يف البيتُت"" كانىٍت" ك"تىكيوفي الفعل معو ) ثى ، كقد أين  " لفظ مذكر"األىكَّؿي 
     

4-  
َ
 لُس رْ أ

 : قاؿ الفراء يف قوؿ الشاعرقاؿ ابن جٍت: )
َِكانَِ َِكَقْدِرَِِلْو (10)ُحبَّاًِِلغَْيِركَِقْدَِأتَاَىاَِأْرُسِليُِِِِِِقاَلَمٍةِِفيِقـَْلِبي  

                                                 

 ُُٗ/ُِر(  م س، كالتاج )ّٕٗ/ُ، كالكليات للكفوم ِِٔ/ُ، كاللساف )ب ع ض( ُْْ/ ُ( ، كاكم )ع ض بْٗ/ّمعاين القرآف للزجاج ( ُ)

  ْٗ/ُِ الطربم تفسَت( ِ)

ِيَـِ﴿قاؿ ا عز كجل: : )قاؿ ابن األنبارم (ّ) بـَْعُضِالسَّيَّارَةَِِوَأْلُقوُهِِفيَِغَيابَِةِالُجبِّ : كبػىٍعضه مذكَّره ، كقرأ اٟتىسىني ، ؛ ألنو لبػىٍعضو فذكَّر الفعلى  ،﴾ْلَتِقْطوُِ
  ُْٖ/ِا١تذكر كا١تؤنث  .(سَّيَّارةي : تػىٍلتىًقٍطوي البالتاء، فأنَّثو على معٌت تـَْلَتِقْطُو﴾﴿

  ْٗ/ِالتبياف يف إعراب القرآف ( ْ)

  ُّّ/ٗتفسَت القرطيب ( ٓ)

  ُٓ /ُكتاب ( الٔ)

 َٓ/ِ، كديواف ا٢تذليُت ٖٖٔ/ِبيت من الكامل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ( الٕ)

. ا( ٖ) اللساف  :انظر الثػ يىاب.: . كفػيتػىيَّةن: تصغَت فتاة، أم تبدأ صغَتة مث تشتد. كالًبزَّةي َُْ/ُلكتاب البيت من الكامل، كقد نسبو سيبويو لعمرك بن مىٍعًد يىٍكًربى
      َِّ/ُ)ب ز ز( ، كُٗ/ٓا(  ت )ؼ

 ٕٔتماـ ( الٗ)

ق(، كلكن بركاية ٗتتلف  ِٖ، كينسب ٞتميل بثينة )تُٕ/ّ، كاللساف )ر س ؿ( ْْٕ/ٖ( منسوبان للهيذىرلٌ يف اكم )س ر ؿ ككرد، بيت من الكامل( الَُ)
َِكَقْدِرُِقاَلَمةٍَِِأنََِّلْوِقليبلن عن ىذه، كال شاىد فيها:   (.ْٓ. )ديوانو:  َرسائِليَِأتـَْتكَِِِأوِِْوَصْلُتِكَِِفْضالًِِِِِِِِفيِقـَْلِبي
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 ، كذلك أف أكثر من يرسل يف ىذا ا١تعٌت النساءي ولِىناِإلىِالمرأةسُِذىبِبالرَّ؛ ألنو "سيوالن" على "أىٍرسيلرى سَّر "إنو إمنا كى 
عليو ىذا النحو، سَّر كى " ٦تا يي ك"أىفٍػعيل، (1)""أىفٍػعيل ر "فػىعيوالن" على، فكسَّ د ا١ترأة غلَّب فيو معٌت التأنيث، فلما أرادكف الرجاؿ

ح ل مى ، كإذا كاف الرَّسيوؿ ٔتعٌت الر سىالة فقد كيفينا ىذا التَّ كأىٍلسينو  افو سى ، كلً نىاؽو كأىٍعنيقو ، كعى تىافو كآتينو، كعيقابو كأىٍعقيبو أ: ٨تو
يف أكؿ ىذا  ، كقد ذكرتي ، كىو مؤنث البتةى ُسولِىناِالرَِّسالةالرَّ؛ ألف سَّر رسوالن على أىٍرسيل: إنو كى ل ب، فلنقلطى كالتَّ 

 .(2)(من ىذا النحو على معناه دكف لفظول ا ٛتيً الكتاب طرفان ٦تَّ 
 

، كما وؿ ىنا ا١ترأةسي ، كلكن الشاعر أراد بالرَّ "؛ ألف ىذا ٚتع للمؤنثعلى "أىٍرسيلمع ، ككاف حقو أال جيي روؿ مذكَّ سي فالرَّ     
. كقد بُت الرجاؿ كالنساء ب  أف ا١ترأة أكثر من يرسل يف اٟتي ، كىي الذم علل ٢تذا بلمحة لطيفة ق(َِٕ)ت  الفراء يرل

  :قاؿ الفراء يف قوؿ الشاعر)ارم ىذا عنو بعبارة موجزة كاضحة: بنقل ابن األن
 

َِكَقْدِرُِقاَلَمٍةِِ َِكانِِفيِقـَْلِبي ِليُحبَّاًِِلغَْيِركَِقْدَِأتَاَىاَِأْرسَُِِِِلْو  
، فجمعو على رجل إذل ا١ترأة إمنا يكوف امرأةن ؛ ألفَّ الرَّسيوؿ من ال"، كىو من عبلمات التأنيثع الرَّسيوؿى على " أىفٍػعيلٚتىى   

 .(3)(التأنيث ٢تذه الًعلة

 ابن جٍت هبذا التعليل يف ا٠تصائص، يف تعليقو على ىذا البيت، دكف أف يشَت إذل صاحبو الفراء، كما صنعكقد قاؿ   
 ! (5)يف ىذا كالزَّبيدم ابن منظور! كتابعو ذلك عن ابن جٍتابن سيده كنقل ! (4)ىنا

؛ حىت إنو كيعٍت ذلك أنو أيعجب هبذا الرأم !ن جٍت بغَت ىذا الرأم يف ا٠تصائص، مع أنو رىأىل ىنا أنو ٘تىح له كدل يقل اب  
  .ما مر، كالتزامو هبا يف مؤلفاتو البلحقة ، كمدلع آراء ابن جٍتىو ما يفيد يف تتب. ك "فيما ألَّفى بعدى "التَّمىاـ دل يقل بغَته

 

و عى ، كىو أف يكوف قد ٚتىى مرد ه للحمل على ا١تعٌت أيضان ، كجهان آخر "ابن جٍت ىنا يف ٚتع "رىسيوؿ" على "أىٍرسيلكأجاز     
: د ايخىر غَت ىذا، كقد قاؿ فيها العلماءكىذا معركؼ يف اللغة، كعليو شواى .ثةمؤن، كىي نو ٔتعٌت الر سىالةىذا اٞتمع؛ أل

 .(6)؛ حيث كاف ٔتعٌت الرسالة(أىنَّث الرَّسيوؿى )

 

 شْيِرَِقُـَِتِميم،ِ - 6،  5   
 :يف قوؿ الشاعر ابن جٍت ذكر    

 (1)َيُسوُقِالظُّْمَيَِوْسَطِبَِنيَِتِميَماَِِِأَخْذتُمَِعْقَلُوِوتـَرَْكُتُموُهِِِ

                                                 

 ُِٗ/ُنقل ابن األنبارم ىذا التعليل عن الفراء. انظر: ا١تذكر كا١تؤنث ( ُ)

 ُِٖالتماـ ( ِ)

 ُِٗ/ُكا١تؤنث البن األنبارم ا١تذكر (ّ)

 ُْٕ-ُْٔ/ِانظر: ا٠تصائص (ْ)

 ّٕ/ِٗ( ، كالتاج )ر س ؿُٕ/ّ (، كاللساف )ر س ؿُْٔ/ُِ، كا١تخصص )باب اإلدارة عن الشيء( ْْٕ/ٖانظر: اكم )س ر ؿ(  (ٓ)

 ّٕ/ِٗؿ (  س ر، كالتاج )ُٕ/ّاللساف )ر س ؿ(  (ٔ)
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 :تابالكً  ، كبػىٍيتً ؛ فلم يصرفوِبيَلةبَتِميمِإلىِالقَِذىىىبى ) أنو 

   (2)يَحِالَولِيُدَِسَماحًةِِِِِِِوَكَفىِقـَُرْيَشِالُمْعِضالِتِوَساَدَىاَغَلَبِالَمَسامِِ      

: فلعلَّو ذىب إذل حذؼ التنوين؛ اللتقاء الساكنُت ........ قيل     : ما ذىب إليو صاحبي الكتاب من أنو فإف قلتى
 .(3)(، كنظائره كثَتة"، كىذا ىو الوجوراه قاؿ: "كىسىادىىا"، كدل يقل: "كىسىادىهأال ت ؛أكذل فلم يصرفو ؛لةيى بً قى ش إذل اليٍ رى ذىب بقي 

 

ًيم" ك": اٝتي منع ةى لَّ عً يف ىذا ابن جٍت  ذكىر   ". ففي ىذه اٟتالة "القىًبيلىة ، كىي اٟتمل على معٌت" من الصرؼشيٍ رى قػي "٘تى
؛ فإهنما يصرفاف ،(، كىو مذكَّرما لو أيريد هبما اٟتي )القـو. ٓتبلؼ "ية كالتأنيثالعلمىي "، مانعة من الصرؼ ةى لَّ عً توجد 
. كقد قرر ذلك سيبويو كا١تربد كابن األنبارم كغَتىم أيضان يف تناك٢تم لتذكَت كتأنيث "كاحدة، ىي "العلمية ةى لَّ عً لوجود 

  .(4)ىذين االٝتُت كغَتمها من أٝتاء القبائل
 

ٍنع مكقد استأن  
ى
"، ن الصرؼ ىو "اٟتمل على ا١تعٌت"، كليس "التقاء الساكنُتس ابن جٍت برأم سيبويو يف أف سبب ا١ت

؛ ""كىسىادىىا"، كدل يقل: "كىسىادىه مَت على "قػيرىٍيش" مؤنثان، فقاؿ:اد الض؛ فذكىر أف الشاعر أعكقوَّل ىذا بالسياؽ النحوم
 !ابن جٍت القىًبيلىة. ك در  ٦تا يعٍت أنو يريد هبا 

 

ِ،ِلَْبُنِإْحِليُل،ُِطَوىِ-ِٜ،ِِِٛ،ِِِِٚ
؛ (6)"يلى لً حٍ إؼ "رً صٍ يى  كدل: )، إذ قاؿ(5)ييف شرح أشعار كاًنفو الفىٍهمً  بن جٍتكردت ىذه األلفاظ الثبلثة يف نص كاحد ال  

و كمثلي . فلم يصرفو للتعريف كالتأنيث، (1)﴾ىطُوَِِالُمَقدَّسِِِادِِالوَِِإنََّكِبِِ﴿ :قرأى  نٍ مى  و قراءةي ، كمثلي ةعَِقِْذىبِبوِإلىِالبُـِألنو 

                                                                                                                                                                  

يل. كقاؿ يف ، كالبيت من الوافر، من قصيدُٓالتماـ ( ُ) ة مطلقة الركم باأللف. كقد نسبو أبو الفرج األصفهاين لسىارية بن زينػىٍيمو العبدٌم أحد بٍت عىًدم  بن الد 
ظ ٍميي ٚتع ظىٍميىاًء، (. كعىٍقليوي: ديَّتو. كالُِِ-َِِ/ُِشرحو: إنو عَتَّ قومان بأخذ ديَّة األىٍسوىد بن ميرَّة أخيهم، كأهنم دل يدركوا بثأره من ٘تيم. )انظر: األغاين 

 (.َِّ/ْك"ظ ـ ا"  ّٓٗ/ْكىي: الناقةي قليلةي اللحم. )انظر: اللساف "ع ؽ ؿ" 

كلو أيضان يف ، دة ديدح فيها الوليد بن عبدا١تلكمن قصي َْ ص (ّٔ، بيت: ّصيدة: قلر قىاع العاًمًلٌي يف ديوانو )، كالبيت لعدم بن آَِ/ّالكتاب ( ِ)
كببل نسبة ، َِٓ/ُ، كخزانة األدب ِِّ/ٓ، كاللساف )ؽ ر ش( ُٖٓ/ٔ، كاكم )ؽ ش ر( َُُٔ/ّ، كالصحاح )ؽ ر ش(ُُٗد ا١تذكر كا١تؤنث للمرب 

ت: األيمو ُُٖ/ِ، كا١تذكر كا١تؤنث البن األنبارم ِّٔ/ّ، كا١تقتضب ُٓ/ّح س ـ( يف العُت ) ٍعًضبلى
ي
، كىو: الكثَت السَّمىاحة. كا١ت ىسىاًميحي، ٚتع ًمٍسماحو

ري ، كا١ت
 ِِّ/ٓالش داد. اللساف )ؽ ر ش( 

 ُٓ( التماـ ّ)

، كا١تخصص ُُٕكُُِ/ِ، كا١تذكر كا١تؤنث البن األنبارم ِّٔ/ّا١تقتضب ، ك ُُٗ-ُُٕ، كا١تذكر كا١تؤنث للمربد َِٓ-ِْٕ/ّانظر: الكتاب ( ْ)
، كاإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ َُُٔ/ّؽ ر ش( . كانظر يف اٟتديث عن اسم " قريش" كحده:  الصحاح )ُٗٓ/ُٕ)باب أٝتاء القبائل كاألحياء( 

 ِّٓ/ُٕ، كالتاج )ؽ ر ش( َِٓ/ُخزانة األدب )يف تفسَت اآلية األكذل من سورة قريش(، ك  ْٖٓ/َُ، كالبحر ايط ِِّ/ٓ، كاللساف )ؽ ر ش( َٔٓ/ِ

، كالعقد الفريد ِٔٔ/ِبن معد  بن عدناف. االشتقاؽ البن دريد فػىٍهمه: بطن من قػىٍيس عىٍيبلفى، كىو فػىٍهم بن عمرك بن قيس عىٍيبلفى بن مضر بن نًزار  (ٓ)
ّ/َّٓ  

رم؛ فأنقيلو ليس يف ا١تطبوع من الكتاب كبلـ قبل ىذا يوضحو ؛ ٦تا يعٍت أف ىناؾ سقطان يف الكبلـ، كلكٍت كقفت على نص ابن جٍت كامبلن يف معجم البك( ٔ)
 : ي  ديًٍ رى العي  فه قاؿ كانً  .اسم كادو  :بكسر أكلو ،يلي لً إحٍ ىنا ليًتابط الكبلـ، كيتضح السياؽ. قاؿ البكرم: )
 عُِشَِّخَِتَِِنَـِاَلِىِوَِوَِزِِْنَـِاَلِِيلَِلِِبإحِِِِِِِِْانَِنَِـَّأِِتِِْئِبِِّنُِاِلَِنَّيِعَِِلِأَِسَِْتِِوِْلَِفَـِ

؛ كدل يصرفو ،اؿى أم سى ، مدً ل يى دى ن كى ي مً ككذلك ٝتي  ، ليٍ م جيرم بالسَّ كذلك أف الوادً ؛ أم ٣تاريو ،عً ٍر يل الضَّ بأحالً  يهان بً شٍ ي تى ينبغي أف يكوف ٝتي  : أبوِالفتحقاؿ  
 َُِ/ُ(. معجم ما استعجم )إحليل( فلم يصرفو للتعريف كالتأنيث، ﴾ىالُمَقدَِّسُِطوَِِادِِالوَِِإنََّكِبِِ﴿: ن قرأمى  كمثلو قراءةي  ،ألنو ذىب بو إذل البقعة
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  :(2)لو يٍ فى طي  قوؿي 

 (3)بِِلَِجِْمَِِرِِيِْخَِِنِْمِِِلَِيِْالخَِِ،اِفِلُْبنَِرَِعِْوأٍَِِِِِِِةِرَِمِِْفِغَِارَِعَِْأِِافِِرَِعِْاألَِِنَِاِمِِنَِبْـِلَِجَِ                           

 .(4)(فلم يصرفو ةعَِقِْتأنيثِالبُـِ، إال أنو ذىب بو إذل  اسم جبل "ليٍبى "ك
 

 : ابن جٍتالثبلثة اليت ذكرىا األلفاظ  ىذه كفيما يلي دراسة  
 

، فكاف حقو أف يصرؼ، (5): كادو هًتاًميٌّ قرب مكةيف ببلد ًكنانة، كقيل اسم كادو  إْحِليُل":" -ِأ كلكن . كىو مذكَّره
 :دل يصرفو يف قولو الشاعر كانًفان الفىٍهًميٌ 

 (6)عُِشَِّخَِتَِِنَـِاَلِىِوَِوَِزِِْنَـِاَلِِيلَِلِِبإحِِِِِْناِنََِّأِِتِِْئِبِِّنُِاِلَِنَّيِعَِِلِأَِسَِْتِِوِْلَِفَـِ
كقد نقل . نع من الصرؼ للتعريف كالتأنيثفمي  ؛كىي مؤنثة ،ةعى قٍ أنو ٛتلو على معٌت البػي كعلة ذلك عند ابن جٍت ىي     
 .(7)الوادم ذلك م ىذا عنو يف تعريفرً كٍ البى 

 

. كيرل ابن جٍت أف (8)التنوين قراءة باقي السبعة، كبكأيب عمركبغَت تنوين قراءة نافع كابن كثَت  ﴾طَُوى﴿ -ِب
، فمينع من الصرؼ للتعريف ، كىي مؤنثة(9)ةعى قٍ البػي القراءة بغَت تنوين ترجع ٟتمل ىذا اللفظ على معٌت 

 كالتأنيث. 
: احتماؿ أف يكوف ت كمعاين القرآف إذل ىذا التوجيو، مع توجيو آخر، كىوعلل القراءا كتب كتشَت

 .(10)نع من الصرؼ للعلمية كالعدؿفمي  ، كعيمىرى ا١تعدكؿ عن عاًمرو،الن عن طاكو مىٍعديك  ﴾طَُوى﴿
، فمينع لفظان أعجميان  ﴾طَُوى﴿ ىو احتماؿ أف يكوف، ك بعض كتب التفسَت توجيهان ثالثان  إذل ذلك كتضيف

 . (11)من الصرؼ للعلمية كالعجمة
                                                                                                                                                                  

كبلـ ابن جٍت كاف تعليقان على ىذا البيت لكاًنف الغيرى     ديًٍي الفىٍهًمي، كقد تعرض ابن جٍت لشعره يف كتاب "التَّمىاـ"، كسقط يف الطبع البيتي كجزءه من شرحو، إذا ن
 كبقي اٞتزء ا١تنقوؿ يف ا١تنت! 

 ، كسيأيت توثيق القراءة يف اٟتديث عنها.ُِطو، من اآلية: ( ُ)

 ّْٗ/ُٓفحوؿ ا١تعدكدين، من أكصف العرب للخيل. األغاين الغىنىًوٌم من قيس عىٍيبلف، شاعر جاىلي من ال بن عوؼ بن كعب له يٍ فى طي  (ِ)

، مع خبلؼ يف ركاية بعض ُْْ/ِْ، كالتاج )ع ر ؼ( ُِِ/ُ، كمعجم البلداف )األعراؼ( ٔ( ص ُِ، بيت: ُالبيت من الطويل يف ديوانو )قصيدة: ( ّ)
 ُِِ/ُب. معجم البلداف )األعراؼ( : مكاناف بببلد العر " ليٍبى  اؼي رى عٍ أى " ك، "ةو رى مٍ غى  ؼي ارى عٍ أى ك" األلفاظ. 

 ُّٗالتماـ ( ْ)

 ّّٓ/ِٖ، كالتاج )ح ؿ ؿ( ُُٕ/ُمعجم البلداف )إحليل(  (ٓ)

 ّّٓ/ِٖ، كالتاج )ح ؿ ؿ( ُُٕ/ُ، كمعجم البلداف )إحليل( َُِ/ُالبيت من الطويل، كقد نسب لو يف معجم ما استعجم )إحليل( ( ٔ)

 َُِ/ُمعجم ما استعجم )إحليل(  (ٕ)

 ُّٔ/ٕ، كالبحر ايط ُِِ، كالتيسَت للداين ُْٕسبعة البن ٣تاىد ال( ٖ)

اَِأتاَىاِنُوِدَيِِمنِ﴿اختيار كلمة " البػيٍقعىة" ىنا ٟتمل الوادم عليها، يرجع للتصريح هبا يف آية أخرل ٖتكي  ا١تشهد نفسو يف القصة، كىي قولو تعاذل:  (ٗ) فـََلمَّ
، كمعاين القراءات ِّٓ-ُّٓ/ّمعاين القرآف . كقد أشار الزجاج إذل ىذه اللفتة. انظر: َّالقصص، من اآلية: ِ﴾ِالُمَبارََكةِِِاألَْيَمِنِِفيِالبـُْقَعةِِِادِِالوََِِشاِطئ

 ُّْ/ِلؤلزىرم 

  ٖٖٓ، كإبراز ا١تعاين ٔٗ/ِ، كالكشف ١تكي ُّْ/ِ، كمعاين القراءات لؤلزىرم َِْ، كاٟتجة البن خالويو ُّٓ/ّانظر: معاين القرآف للزجاج  (َُ)

 ْْٖ/ٖ، كركح ا١تعاين ُّٔ/ٕانظر: البحر ايط  (ُُ)
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 .(2)، فلم ٕتتمع فيو ًعلَّتاف ٘تنعانو من الصرؼ(1)كَّرو ، كىو مذىكَّره ٝتي ٔتذى فؤلنو اسم كادو  ؛كأما عدـ التنوين    
  

" جببلف ليبػٌٍتى كليٍبنافه كىو غَت "، (4)األلف كالبلـ ال تدخلو، (3)بو عىٍمرك بًن ًكبلى بٍت مىٍعركؼه يف ًدياًر  جبل ":لُْبنُِ"-ج
 .(5)أيضان 

من الصرؼ  ونعكىي مؤنثة؛ فم، ةعى قٍ البػي لى معٌت و على ٛتىى ، كأف طيفىٍيبلن مذكَّر يف األصل أنو اسمه  قد رأل ابن جٍتك   
 .للتعريف كالتأنيث

 

مل ؛ كىذا سر  منعو من الصرؼ، كليس اٟتديهم أف ىذا االسم مؤنثه كىٍضعان ؛ فلكليس األمر كذلك عند بعض العلماء  
 :(6)الراًعي ، قاؿفلذلك دل يصرؼ يف أشعار الفصحاء ؛: اسم جبل، مؤنثه على ا١تعٌت؛ قاؿ أبو حامت: )ليٍبي 

 .(8)((7)ُدِالصِّالالَِْبَنَِتطَّرَِِدِلِلَُِجنِْكَِ
للجبل كما  اسمه ، مؤنثةه : ليٍبي : ). كعند البىٍكرًم كذلك(9)(للجبل كما حولو ، اسمه ليٍبي: مؤنثةه كما قاؿ ابن األنبارم: )    

 .(12). ككذا يف التاج(11)(ثي كيػيؤىنَّ  ....  جبلو  : اسمي ليٍبي . كيف معجم البلداف أيضان: )(10)(مال ٕترً ، حولو
 .تأكيل أكذل ٦تا حيتاج إذل تأكيل ؛ ألف ما ال حيتاج إذلكإذا صح ىذا فهو أكذل  

 

" افو نى بػٍ لي " جيوز أف يكوف ترخيمى ) :الشعر السابق لطيفىٍيلو كالراًعي، كىو أنو" غَت منونة يف "ليٍبى  ٣تيءىناؾ رأم ثالث يف ك   
 .(13)( ان داء اضطرار يف غَت الن  

                                                 

  ٖٖٓ، كإبراز ا١تعاين ٔٗ/ِ، كالكشف ُّْ/ِ، كمعاين القراءات ُّٓ/ّانظر: معاين القرآف للزجاج  (ُ)

 َِْاٟتجة البن خالويو  (ِ)

 ٖٔ/ّٔ، كالتاج )ؿ ب ف( ُُ/ٓانظر: معجم البلداف )لب(  (ّ)

  ُُْٗ/ْمعجم ما استعجم )لبٌت(  (ْ)

  ْٕٓ/ٓ، كاللساف )ؿ ب ف( ّٖٓ/َُاكم )ؿ ف ب(  (ٓ)

فى بن ميضىر،  عاكية بن مي ٍُت صى حي  بني  دي يٍ بػى عي ىو  (ٔ) شاعر فحل من شعراء ، كجودة نعتو إياىا، لكثرة كصفو اإلبل؛ غلب عليو ي لقبه اعً كالرَّ بن منيىٍَت من قيس عىٍيبلى
 َِٓ/ِْ، عاصر جريران كالفرزدؽ. األغاين اإلسبلـ

، ُْْ/ُ، كٚتهرة اللغة )ص ؿ( ُِّ( ص ّ، بيت رقم: ٗٓ. كالبيت يف ديوانو )قصيدة: *وُمْسَنماتٌِ َسَيْكِفيَكِاإللوُِعجز بيت من الوافر، صدره : * (ٕ)
ف(  ، ك)ؿ بِّّ/ِٗ، كالتاج )ص ؿ ؿ( ْٕٓ/ٓ، كاللساف )ؿ ب ف( َُْٕك  ُُْٗ/ْ، كمعجم ما استعجم )لبٌت( ُِّ/ُّكالتهذيب )ط د ر( 

 ك . ّٖٓ/َُ، ك)ؿ ف ب( َُْ/ٗ، كاكم )ط د ر( ٔٗ/ُ، كببل نسبة يف ا٠تصائص ٖٔ/ّٔ
ي
: ؿي دى نٍ كاٞتى  ناـ.السَّ  ضخمةي  ٚتع سىًنمىة، كىي النػ يىاؽ: ٍسنىماتي ا١ت

لىة، كىي ٍندى ىطىًر فيها نىباته مىوى : ٚتع صَّلَّة، كىي الص بلؿي جىارة . ك اٟتً  ٚتع جى
، ُْٕ/ُ، ك)ج ف د ؿ( ّْٗ/ّ. اللساف )س ف ـ( عيها كتػىٍرعىاىىافاإًلبلي تػىٍتبػى ، اًقعي ا١ت

  ٓٔ/ْك)ص ؿ ؿ( 

 ُّٔ/ُٕا١تخصص )باب تسمية األرضُت(  (ٖ)

 ْٗ/ِا١تذكر كا١تؤنث  (ٗ)

 َُْٕ/ْمعجم ما استعجم )ٚتلة من القوؿ فيما يؤنث من الببلد كيذكَّر(  (َُ)

 ُُ/ٓمعجم البلداف )لب(  (ُُ)

 ٖٔ/ّٔتاج العركس )ؿ ب ف(  (ُِ)

. كقد جاء ىذا الرأم يف اكم تعليقان على بيت الراًعي، كيف ا١تخصص تعليقان على ْٕٓ/ٓ، كعنو يف اللساف )ؿ ب ف( ّٖٓ/َُاكم )ؿ ف ب(  (ُّ)
 ُّٔ/ُٕبييت: الراًعي كطيفىٍيلو معان. انظر: ا١تخصص )باب تسمية األرضُت( 
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لى ، كاٟتىمل عما جيرياف على كىٍفق قواعد اللغة؛ فالوضع اللغوم أصله ؛ ألهنمن ىذا الرأم ككبل الرأيُت السابقُت أقوم  
 . ركرة فهي خركج عن األصوؿ ا١تطردة، كالقواعد اللغوية ا١تعركفة، أما الضا١تعٌت باب كاسع يف لغة العرب

 

 الَكْأس -ٓٔ

  :٢تيذىرل ٍخرو اابن جٍت يف قوؿ أيب صى  ذكر     

َِكْأُسِالرََّدىِكلَِّواِردَِِبَِنْشَراًِِمْنُِسَلْيَمىِوِغرَّبَأْطيَِ  (1) ًةِِِِِِِإذاَِماَِسَقى
 

 .(2)(، كنظَته كثَت، كال كأس يف اٟتقيقة ىناؾمذكَّرنفسو، كىو  الرََّدى؛ ألنو إمنا يريد ذكَّرى ًفٍعلى الكأسأنو )    
 

، فذىب إذل أف جٍت للبحث عن علة لذلك " مذكَّران  يف البيت دفع ابنى فعلها "سىقىى يءك٣ت، (3)" مؤنثة يف اللغة"الكىٍأس  
 .على معٌت الرَّدىل "ل "الكىٍأسالشاعر ٛت

، أك ألهنا مؤنث ٣تازم لتذًكَت من إضافتها إذل الرَّدىل" اكتسبت ا؛ ألف "الكىٍأسالفعل ذىكَّرى ن عندم أف يكوف قد كديك   
 .(4)كتأنيثو يف حاؿ تقد ـ الفعلجيوز معو تذكَت الفعل 

 
 

*   *   * 
 

 الحملِعلىِاللفظِ:ثانياًِ  

  :، كىيأين ث فيها ا١تذكَّر مراعاةن للفظواليت ذكىر ابن جٍت بعض األمثلة   
 

 ِالَفْلَحاءُِ ُمَعاِويَةُِ -1

 َعْنَترُةِالَفْلَحاءُِ -2

 :ًمي ا٢تيذىرلٌ ة القيرى نى يػٍ ثػى يب بػي ابن جٍت يف قوؿ أى  ذكر    
 (5)ماُشْكدُِِكَِإنَِّالَفْلَحاءُِِِمَعاِويَةَِ      ئِيِسِهمِْلرَِِأواُِجْرَدانَوُِْدَِخبََّوقَِ

 

 : ". كمثلو قوؿ اآلخراألىفٍػلىح ةى ميعاًكيى ، كقياسو لوال معاملة اللفظ """ميعاًكيىةى  لفظ لتأنيثنَّث أى ) أنو  
ِِِِماًُِِمأَلَِِوَعْنتَـَرةِالَفْلَحاُءِجاءَِ                                  .(2)((1)َأْسَودُِِةَِكأنََّكِِفْنٌدِمنَِعَمايَِِ

                                                 

 ، مع خبلؼ يف ركاية بعض الكلمات.ِّٗ/ِللسكرم  ا٢تذليُت، كىو لو أيضان يف شرح أشعار بيت من الطويل( الُ)

  ُٖٗ( التماـ ِ)

 ٕٓٓ/ُذكر كا١تؤنث البن األنبارم ( ا١تّ)

 ٕٖانظر: التكملة أليب علي الفارسي ( ْ)

فردات: )ميعىاًكيىةي بن عيٍركىةى بن صىٍخرو بن يػىٍعميرى البيت من الطويل، كقد ذكر السكرم ىذا البيت أليب بػيثػىيػٍنىةى القيرىًمي، كقاؿ معر فان ٔتعاكية ا١تذكور كبعض ا١ت( ٓ)
ٍنشىق  الشَّفىًة الغىًليظيها." شيٍكده ": عىًطيَّةه. أم: ما أكفرى نىًصيبىك. يػىٍهزىأي بو،كأنو يتعجب

ي
. أم  شيٍكدو، أم : عىًطيَّةو(. شرح أشعار ا٢تذليُت ....ك" الفىٍلحىاءي ":  ا١ت

 َّٕ/ِللسكرم 
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ةيةاكً عى "مي  :يلفظلتأنيث  مراعاةن " الصفة "فػىٍلحىاءيرل ابن جٍت أنو أين ثت     أيضان  كذلك سر  تأنيثها. " بالتاء"، ك"عىٍنًتى
إمعانان منو يف اإلدياف باٟتمل  -األخَت  كعقب البىٍكرًم على البيت .(3)حياف ، كأيبابن سيدهك ، عند أيب عيبػىٍيد البىٍكرًم

 .(4)(اءي حى لٍ الفى  :دل جيز أف يقوؿ عنًتةى  ك مكافى أك عمره  زيده  :لو قاؿبأف الشاعر ) -على اللفظ 
 

 بي قَّ لى يػي  ي  سً بٍ العى  ةي رى تػى نٍ كاف عى : ). ففي ا١تزىر(5)كىي مؤنثة، ةفى ؛ إلرادة الشَّ أف ىذه الصفة أين ثت آخركف كيرل   
 .(6)(ةفى ذىبوا بو إذل تأنيث الشَّ ؛ حي لى فػٍ األى  :كإمنا دل يقولوا .لىفٍ ة الس  فى يف الشَّ شىق  كىي ، كانت بو  ةو حى لى لفى "؛ اءى حى لٍ الفى "

 .(7)يف اللساف كالتاجكالقوالف معان  

 

*   *   * 

 

ِتقاربِاأللفاظِلتقاربِالمعانيِ:ثالثاًِِِ
، يرجع إذل قيمة الصوت اللغوم كف أختها مع تقارهبما الصويتُت دابن جٍت أف استعماؿ كلمة يف سياؽ مع يرل    

 كقد أثار ىذه ا١تسألة يف ٖتليلو لنماذج من الشعر ا٢تيذىرل على النحو اآليت:  ، كدكره يف معٌت الكلمة.الذم خيتلفاف فيو
 

  ،َِزْغرزََخر -ٔ

  قوؿ أيب صخر ا٢تيذىرلٌ:على ابن جٍت  علَّق     

ِكاِشٍحَِِِبْلَِقْدَِأتاِنيِناصِِ  (8)اِولِِقَِبَِعَداَوٍةَِظَهَرْتِوَزْغِرِأٌَِِِِِِِحَِعْن

                                                                                                                                                                  

َتو التػٍَّغلىيب )التنبيو على أكىاـ أيب علي يف أماليو ن الطويل لشيرىٍيح البيت م( ُ) اد العىٍبًسي، ، كعنًت (ِٗ/ٕ، كانظر: تاج العركس "فلح" َّبن ٣تًي ة ىو عنًتة بن شىدَّ
ايةي  .لالًقٍطعة العظيمةي الشٍَّخًص من اٞتىب :كالًفٍندي ( ِّٕ/ٖ.) األغاين لتشقق شفتيو الفىٍلحىاءي  : عنًتةي كقيل لو ؤلى . جىبله عظيمه  :كعىمى

ي
الذم قد لًبسى أٍلمىتو كىي : ـي كا١ت

 .(ِٗ/ٕ. )تاج العركس "ؼ ؿ ح" الد رٍعي 

  ٖٓ( التماـ ِ)

من سورة  ٕ)يف معرض تفسَت اآلية:  ِْٓ/ّ، كالبحر ايط ِّٓ/ّ)ح ؿ ؼ(  ، كاكمَّللبكرم  : التنبيو على أكىاـ أيب علي يف أماليوانظر( ّ)
 (. النساء

  َّالتنبيو على أكىاـ أيب علي يف أماليو ( ْ)

، ككفيات األعياف ُٗٓ/ّ، كمرآة اٞتناف ّّٗ/ُ، كالصحاح )ؼ ؿ ح( َْٓ/ْ، كمقاييس اللغة )ؼ ؿ ح( ٓٓٓ/ُانظر: ٚتهرة اللغة )ح ؼ ؿ( ( ٓ)
ٕ/ّٖ  

 بي قَّ لى يػي  ي  سً بٍ العى  ةي رى تػى نٍ كاف عى ك الصحاح: ) . كنص  يف ا١تنت ثرت نقلو؛ فآ، كقد نقلو السيوطي عن الصحاح، كلكن يف نص ا١تزىر مزيد إيضاحِّْ/ِا١تزىر  (ٔ)
. كلعل ىذا ٦تا يدؿ على أف السيوطي يف ا١تزىر ليس جامعان ّّٗ/ُح(  ؿ . الصحاح )ؼ(ةفى ذىبوا بو إذل تأنيث الشَّ ، كإمنا كانت بو  ةو حى لى لفى "؛  اءى حى لٍ الفى "

 للنصوص فقط.

 ِٗ/ٕ" العركس "ؼ ؿ ح، كتاج  ُٓٓ/ٓح( ؿ : اللساف )ؼانظر( ٕ)

 ، كمعجم البلدافّْْ/ ٓ، كاكم )غ ز ر( ٕٔ/ٖ، كالتهذيب )غ ز ر( ِٖٗ/ِشرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  أيضان يف من الطويل، كىو لو البيت( ٖ)
كزىٍغري كل شيء: كثٍػرىتيو كاإلفراطي  .حذؼ الياء للضركرة ،يلأقاكً  : أمؿً قاكً أى  رً غٍ كزى  .َّْ/ُُ( ، كتاج العركس )ز غ رُٖٔ/ّ (، كاللساف )ز غ رُّْ/ّ)زغر( 

  ُٖٔ/ّ (، كاللساف )ز غ رّْْ/ٓفيو. اكم )غ ز ر( 
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ثٍػرىةه "زىٍغره " :قاؿبقولو: )    ب ا٠تاء من رٍ ، أال ترل إذل قػي مقاربةِاللفظِلمقاربةِالمعنىه من رى كٍ ذً  متي . ىذا ٦تا كنت قدَّ (1) : كى
، فكأف ا١تاء صوتان من الغُت بي أرطٍ  ، إال أف ا٠تاءى ٢تما شامله رة ثٍ ، فمعٌت الكى ر ماؤه، إذا كثي مالوادً  : زىخىرى كقد قالوا ،الغُت

 .(2)(هبا لذلك صَّ خي 
 

" با٠تاء"  ٣تيءىنا علة  ح ابن جٍتكضَّ     أف فناسب  ؛ب صوتان من الغُت، فذكر أف ا٠تاء أرطٍ زىٍغر" بالغُت، ك"زىخىرى
سها يف . كتأيت رطوبة ا٠تاء من مهىٍ شديدةه  صعبةه  اكةً دى يل العى ، كأقاكً ب؛ ألف ا١تاء رطٍ "الوادم" ك"زىٍغًر أىقىاًكؿً  : "زىخىرى يقاؿ

 .(3)مقابل الغُت اجملهورة

، ى يف الصدكرفى اكة اليت ٗتيٍ دى للعى  فتكوف الغُتي  ،ف يكوف ذلك ٠تفاء الغُت يف اٟتلق، كظهور ا٠تاء عنهاكديكن أيضان أ   
   .(4)مستور غَتي  ماءه ظاىره  ؛ ألفَّ مللوادً  كا٠تاءي 

 

 ، الَحْزن مالَحزْ  -ٕ

  : يف قوؿ أيب صىٍخرو ا٢تيذىرلٌ ابن جٍت ذكر    

ْلِوِبَـِولَتَـْهاِنِِ طَيَِّبُةِالثَـَّرىِِِِِ فماَِرْوَضٌةِبالَحْزمِِ  (5)َدِاألَبارِدِِعِْجاُءِالدَّ

يم أقول لفظان من ما أف ا١ت، فكتقاربِاأللفاظِلتقاربِالمعانيك من تي فٌٍ ، فهذا ٦تا عرَّ من اٟتىٍزف : اٟتىٍزـ أقولقالواأهنم ) 
، كدل ىروٍ ؛ ألنو عرىض كىو دكف اٞتى اٟتىٍزف" فاستعملوه يف اٟتيٍزف"فوا ، ك٢تذا صرَّ النوف، فكذلك اٟتىٍزـ أقول من اٟتىٍزف

 .(6)(يظ من األرضيستعملوه با١تيم إال يف الغلً 
 

فا١تيم أقول صوتان من  (؛اٟتىٍزف) ألضعف منو، كالنوف مع ا١تعٌت ا(اٟتىٍزـ) ا١تيم مع ا١تعٌت القوم ٣تيءح ابن جٍت علة كضَّ    
 أختها النوف.

ا . ىذا مدىًكم  أعلى يناسب ا١تعٌت القومر ىذا بعً شٍ ، كيي نطبق معها الشفتافت إذ؛ النطق هبا طريقةتأيت قوة ا١تيم من ك    
، ؛ فكل منهما ٣تهورا٠تاصةشيء من الصفات العامة أك  ؛ إذ ال فرؽ بينها كبُت النوف يفديكن أف تػيفىسَّر بو قوة ا١تيم

 . (7)، أىغىنٌّ (، منفىًتح، مستىًفل، ذىٍلقكالرخاكة )مائًع وسط بُت الشدةمت

 

ر ىذه كقد طوَّ . يف التحليل كالتعليلكبراعتو ا١ترىف،  وحس  كتدؿ األمثلة اليت ذكرىا ابن جٍت ىنا كإف كانت قليلة على   
تصاقب األلفاظ ىو "عقد ٢تا بابان مستقبلن ، ك  أكؿ ىذا البحث، كما تقدـ يفكتاب "ا٠تصائص"يف  الفكرة بعد ذلك 

                                                 

  ُٖٔ/ّ (زىٍغري كل  شيءو: كثٍػرىتيو كاإلفراطي فيو. اللساف )ز غ ر( ُ)

 ُْٖ( التماـ ِ)

 ّْ/ْلكتاب ( اّ)

 َُِ/ٖاألمُت الشنقيطي قارف بأضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف مد ( ْ)

. كيف شرح السكرم: ُٕٖ/ُ)ب ر د(  ، كلساف العربَِّ/ٗكاكم )د ر ب(  ،ِّٗ/ِشرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  أيضان يف لو البيتكرد ( ٓ)
 ." بدالن من "طىي بىة "رةي اىً "، كيف اكم كاللساف: "ط"ظاًىرىةي 

 ُٖٗ( التماـ ٔ)

   ْٔ-َٔ/ُسر الصناعة ( ٕ)
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كىذا : )ث ىذه ا١تسألة، فقاؿ، كدعا يف هنايتو إذل ْتاألمثلة سرد فيو كثَتان من .كالتصاقب يعٍت التقارب ،"لتصاقب ا١تعاين
  .  (1)(ٍبحىثي عن مىٍكنونًوييًثَته كيػى  ، كإمنا بىًقي منجود يف أكثر الكبلـ كفػىٍرش اللغةالنٍَّحو من الصٍَّنعة مو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ُِٓ/ِا٠تصائص  (ُ)
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ِاستعمالِاألصلِالمرفوضِِ:الخامسالمبحثِ
 لتنبيوِعلىِأصلِالبابل

.. ..... " ياءه "أٍمسىيىتٍ  الـي : )، حيث قاؿأحد األبياتيتحدث عن اإلبداؿ يف  كىو أشار ابن جٍت إذل ىذه العلة  
 : بدلت ىذه الياء جيمان، قاؿكقد أي 

 

 (1)ْمَسَجاأََِحتَّىِإذاَِماِأْمَسَجْتِوَِ

جرت أصبلن من األصوؿ كانصرفت عنو، فإهنا تنويو كيف ىذا عندم أقول دليل على صحة ما ندَّعيو من أف العرب إذا ى 
ت بو أف أصل ، فإذا كاف كذلك علم"١تا قاؿ: أٍمسىجىتأٍمسىيىتٍ  ترل أنو لوال أف أصل "أىٍمسىت" عنده "، أالكتعتقده

المستعملةِلهاِ األلفاظعلماء العربية أف كثَتان من ىذه  تٍ عى ، فبهذا ك٨توه ادَّ " دىعىوىٍت، كأصل قىضىٍت: قىضىيىتٍ عىتٍ "دى 
،ِماِظهرِمنهاِفيِبعضِاألحوالِظهورَِِوإنَِّ، معتدةه  ، كأهنا مع اطراحها كىجرىا فإهنا مراعاةه حةرَِأصولِمرفوضةِمطَّ

 .(2)(مماِعداِاستعمالوِ،ِوإرادةِمثلوعلىِتقديرِنظائرهِدليلٌِ
 

 ا١ترفوض األصل علىبعض الكلمات  إذ كاف بقاء ؛"التنبيو على أصل الباب"علة إذل  يشَت ابن جٍت هبذا الكبلـ      
دليبلن على تقوية  ومن كاٗتذ، الذم ذكره الشاىد ىذا من إذل كقد انطلقنظائرىا. يف كإعبللو دليبلن على ما مت تغيَته 

"،  فذكر أف أصلها، "ض الكلمات ا١تعتلة البلـ، مثل: "أىٍمسىى"، ك"دىعىا"، ك"قىضىىل بعالفرض الذىٍت ألص "أٍمسىيى
  ."عىوى دى " ،""قىضىيى 

يبعد ، فبل اٟتبشيةمستعمبلن يف ىذا األصل  كيًجد؛ إذ ية على جواز ما ذىب إليو ابن جٍتكتدؿ مقارنة اللغات السام  
 .(3)، قبل أف ييعدؿ عنو إذل غَته يف اآلثار اليت كصلت إلينا منهاهان مراحل مرحلة مأف يكوف قد كيجد يف العربية يف

التنبيو على ة "لَّ عً بكفسر  ،(4)الكلمات السابقة؛ فنقلوعن أصل البلـ يف ابن جٍت  ٔتا قالوُت يكقد اىتم بعض اللغو   
ا  .جىعىلىو طىًويبلن : ٍطوىلىوؿى الٌشٍيءى كطوَّلىو كأى أىطا: )ابن سيده، قاؿ األمثلة ما أشبو ذلك من "األصل ككأىفَّ اٌلذين قالوا ذلك إمنَّ

ا أىتى  ،كال ييقاسي ىذا .يـَُنبِّهواِعلىَِأصلِالبابِِأىراديكا أىف    .(5)(للتَّنبيوِعلىِاأَلْصلِِ ىإمنَّ

 

نظرية  غوية،الل النظريةيف ضوء ىذه ٦تا خرج عن القاعدة، مثلة كما أشبهها كما تقدـ يشَت إذل أمهية دراسة ىذه األ  
  .سامية بالنسبة للعربيةاللغات ال أمهية دراسةذلك أيضان كيعكس  .التنبيو على أصل الباب""

                                                 

،  ِٕٓ/ّبل نسبة يف األصوؿ يف النحو كب، ّٖٗكإيضاح شواىد اإليضاح ، ِٖٕ/ِلرجز للعجَّاج يف ملحقات ديوانو بركاية األصمعي كشرحو البيت من ا( ُ)
اأى أٍمسىجىٍت كى  جيمان يف ". كالشاىد فيو إبداؿ الياء ُّٓ/ّٗك(  س ، كالتاج )ـٕٓ/ٔ، كاللساف )ـ س ا( ُٖٓ، كا١تفصل َٗٓ/ٖكاكم )س ـ م(  "، ٍمسىجى

". انظر:  ( كلكن ٓٓ/ُ. كإبداؿي الياء جيمان ييسمى عىٍجعىجىة، كىي لغة قيضىاعة ) التهذيب "ع ج" ْٖٗإيضاح شواىد اإليضاح فاألصل: "أىٍمسىيىٍت كأىٍمسىيى
  أف يكوف قد تأثر ىو هبا.العجَّاج شاعر ٘تيمي كما مر؛ فيبعد أف يكوف ىذا اإلبداؿ قد جاء على ىذه اللغة، إال

 ُّّ-ُِّ( التماـ ِ)

 ِِٗ-ُِٗرمضاف عبد التواب  /، كا١تدخل إذل علم اللغة دْٖنظر: فصوؿ يف فقو العربية ( اّ)

 ٕٓ/ٔ( ، كاللساف )ـ س مَٗٓ/ٖانظر: اكم )س ـ م(  (ْ)

 ِّٗ/ِٗؿ(  ك ، كالتاج )طَِٖ/ ْؿ(  ك ، كعنو يف اللساف )طِّٓ/ٗكم )ط ؿ ك( ( آ)
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ِاالشتقاقِوالقياساالستنادِإلىِ:ِالسادسالمبحثِ
 انقلبتِعنوِعينِالكلمةِماِترجيحِلِ

 األمثلة:بعض لمة يف قلبت عنو عُت الكنًتجيح األصل الذم ا؛ لاالشتقاؽ كالقياساعتمد ابن جٍت على       
 التَّارَةُِ  -1

  :اسل بن غيزىيَّة اٞتيرىيبغابن جٍت يف قوؿ ذكر    

 (1)َتردُِِةٌِتارَِِمِْيهِِوفِِِمِْهُِنْـِعَِِرُِدُِصِْتَِِِِِِِةٌِلَِناىِِِمِِوِْيِالقَِدِِيِْبأَِِوفُِيُِالسُِِّينَِحِِ
 

، (2)وؿي سي الرَّ  ، كالتػٍَّوري "من معٌت "التػٍَّور قاؽ فؤلنو، أما االشتٚتيعان  اشتقاقاًِوقياساًِ" كاكان ينبغي أف تكوف عُت "تارةأنو )  
، عناىا ......... كأما كجو القياس، فؤلهنا عُت" ىكذا مةي ارى التَّ ، ك"من شأنو أف يذىب كجيئوؿ سي الرَّ ...... كالتقاؤمها أف 

أٍكثػىري كاًك عن الكلمة  عىٍُت  األلف يفاٍنقبلب كىي أف  .(3)(واب يف ٨تو ىذا ٔتا قد عرفتى تى صاحب الكً  ةي يَّ صً كقد سبقت كى 
 .ياءمن اٍنًقبلهًبا عن 

 

الشتقاؽ عنده كا .الكلمة كاكه  ىذه عُتى  أفَّ ، كىو رأيوتأكيد لمعان  "االشتقاقِوالقياس"على  كما نرلاعتمد ابن جٍت    
يف بأف األلف  ى ذلككحكم بناءن عل، "التػٍَّور" ك"ةارى التَّ "؛ إذ ربط يف براعة بُت معٌت ىو االشتقاؽ اللغوم، كليس الصريف

يف ًفو لً ، ْتمل القليل الذم ال ييعرؼ أصلي أى يف ىذه ا١تسألةسيبويو  كصية. مع اعتماده أيضان على منقلبة عن كاك ""تىارىة
 .كىذا ىو القياس .كاك اأهنفيو  على الكثَت الذم عيًرؼى ىذا ا١توضع 

 

: اًٟتُت ةي ارى التَّ : )اتيَّ ل  ، ففي الكي ياءن  عُت الكلمة، كتدفع احتماؿ أف تكوف م رأم ابن جٍتعى دٍ كىي علة قوية تى   
ىرَّةي........... 

، كٚتعها تاراته التَّارىة ألفها كاكه  أيضان أف عاجما١ت كتؤكد .(4)(أك ياءو  كألفها ٖتتمل أف تكوف عن كاكو كا١ت
 .(5)كتًيػىره 

 

ف لً حكم على عدد من الكلمات بأف األى إذ ؛ دهكابن سي،  غَت ابن جٍت العلماء بعضسيبويو لوصية هبذه الكقد تأثر     
يف ىذا بتأث رًه ذات مرة كصرح  .(6)بلهًبا عن ياءقأٍكثػىري من انعن كاًك ا يف ىذا ا١توضع قبلهبانألف  ؛يف عينها منقلبة عن كاك

ٍمنىا أىف أىلفىها كاكه كإً ): الدَّاجىة كىي اٟتىاجىة عنفقد قاؿ  ،بسيبويو فحىمليو  ،ا يف الل غة يػيٍعرىؼ بو أىلًفيو٢ت أصلى ألىنو ال ؛ منا حىكى
 .(7)(ألىف ذلك أىكثري على ما كىصَّانا بو ًسيبويوً  ؛على الواًك أىٍكذلى 

 

                                                 

 َٕٖ/ِ، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم البيت من البسيط( ُ)

: الرَّسيوؿ بُت القـو( ِ)  ُّٔ/ُر(  ك ، كاللساف )تّٔٗ/ُ صحيحه(. ٚتهرة اللغة )ت ر ك( ، عريبه يف ا١تعاجم: )التػٍَّوري

 ُِّالتماـ ( ّ)

 ُّٔ/ُالكليات ( ْ)

 ِٕٗ/َُر(  ك ، كالتاج )تُّٔ/ُ ر( ك ، كاللساف )تُِِ/ُْر ك( ، كالتهذيب )ت ُّْ/ٖالعُت )ت ر ك( ( ٓ)

 ِّْ/ّٓف(  ك ، ك)ضِْٗ/ُّ، ك)ج ك ـ( ِٖٓ/ٓ، كالتاج )د ك ج( ّٕٓ/ٕ، ك)ج ـ ك( ُْْ/ْ، ك)ق ث ك( ِْٕ/ّانظر: اكم )ض ف ك( ( ٔ)

 ِٖٓ/ٓ( د ك ج، كعنو يف التاج )ّْٓ/ٕاكم )ج د ك(  (ٕ)
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 الَهاَمةُِ -2

 :رل ذى ا٢تي  بو لً غٍ يف بيت عبدا بن أيب تػى  ذكر فقد؛ يف مثاؿ آخرأيضان العلة  ىذه علىابن جٍت اعتمد      
 (1)اامَِىَِوَِِاماًِظَِاِعِِوِْسَِمَِْةِأَِمَِوِعصِِِِِِِِِِِْراًِابِِِجَِاَلِوَِِراًِخِْصَِوَِِيعاًِبِِرَِ

 ِ، قاؿتا١تي   "ةامى ا٢تى "، كأما االشتقاؽ فؤلف القياس فاٟتمل على األكثرا ، أمواشتقاقاًِ قياساًِ من كاكو  " بدؿه ةامى ىى ف "لً أى ) أفَّ 

ِكُِنُِدَِْيِِامِِالهَِِنَِمِِِِِِِِِِةٌِىامَِِنتَِماِأَِىِإنِّلَِيْـِلَِِبِِتمتعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْ  .( 3)(( 2)هاامُِمَِحِِِمٍِوِْيَـِِلَِّو
 

اس . كالقي"القياسِواالشتقاق" ، ىييف عُت ىذه الكلمةأللف كاكه اٟتكم بأف أصل االًعلَّة اليت سوَّغت البن جٍت     
عيًرؼى فيو الكثَت الذم على يف ىذا ا١توضع ْتمل القليل الذم ال ييعرؼ أصلي أىًلًفو ، يف ذلكسيبويو  من استفادهىو ما 

  .أهنا كاك، كما تقدـ
: يقاؿ؛ ٔتعناىاكانت   ١تا ،ي تكعُت كلمة مى  كاكه ها عينى  كيعٍت ىذا أفَّ  .تا١تي  ٔتعٌت  "ةامى ا٢تى "  أفَّ كذىب يف االشتقاؽ إذل   

  .عناىا أهنا مثلها اشتقاقان من أهنا ٔتكلكن ال يلـز  .ي ته فهو مى ماتى ديىيوت 

م كً رى ذكره ا٢تى ) ؛ حيث"لفظ "ىىامىةيف اللغويُت ، كحاٝتان ٠تبلؼ ١تذىب ابن جٍت رج حان قويان م القياسيبقى مع ىذا فك   
 .(4)(كذكره اٞتوىرم يف ا٢تاء كالياء، ه يف ا٢تاء كالواككغَتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

امىا".ٖٖٔ/ِو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ، كىالبيت من ا١تتقارب( ُ)  ، كفيو: "رًمىامىا " بدالن من "ىى

يلىوَّح(، كليس يف ديوانو، طبعة دار الكتب العلمية  ِٕ/ِلبيت من الطويل، كىو يف األغاين ا( ِ)
، الطبعة األكذل بَتكت -جملنوف ليلى )قػىٍيس بن ا١ت

 ـ.َُٗٗق/َُُْ

 ُٖٓالتماـ ( ّ)

(
4

. انظر: ، كذكره الفَتكزآبادم أيضا يف ا٢تاء كالياءَِّٔ/ٓ، كالصحاح )ق م ـ( َُٓٗ/ٔ)ق ك ـ(  : الغريبُت للهركم، كانظرَّٕ/ٔلساف )ق ك ـ( ال (
 َُٗ/ْـ(  ا القاموس ايط )ق



 55 

ِإجراءِالوصلِمجرىِالوقف:ِالمبحثِالسابع
 :...... قولو:جريِفيوِالوصلِمجرىِالوقفومماِأُِ: )قاؿ ابن جٍت

 (1)يادِِاٌبِوغََِتِؤِْمُِِاهللِِِقُِْزِِرِوََِِِِِِِِمْعُوِِاهللَِِنَِّإْقِفَِتَّيَـِِنِْمَِوَِ

 .(2)(فاعرفو كثَته كىو    
 

 أجرلبأنو " ٢تذاكعلَّل ابن جٍت  ،عُت الفعل بعد حذؼ البلـ للجـز، كلكن الشاعر سكَّن "قً تَّ يػى مىٍن ك " :األصلأي: أن   
 :مدً نٍ العيذاًفر الكً  قوؿي ، كمنها شواىد ىذه الظاىرةأيضان بعض اللغويُت خرَّج  كعلى ىذا. "الوصل ٣ترل الوقف

 
 (3)يقاًِوِِاِسَِنَِاْشتَـْرِلَِِىمَِْيِلَِسُِِتِْالَِقَِ                                       

  :اآلخر كقوؿي   

ِكَِتَـِكِِْتَِاَلِفَِِرِْذَِاحِْفَِ                                          (4)اجَِوَِعِْأَِاًِيَِّرِِْر

، إال أنو اى  فإفى  قً تَّ يػى ، كمن ، كال تىٍكًتىً كىرًيٌان ًتىً اشٍ األصل ....): ما سبقيف تعليقو على  ق( ٗٔٔ)ت  صفورقاؿ ابن عي   
  .(5)(، أك إجراءن للوصل ٣ترل الوقفأسكن إجراءن للمتصل ٣ترل ا١تنفصل

مث جعلو يف الوصل   ،"رٍ تػى اشٍ "نول الوقف على )عر عن بعضهم أف الشا السَّرَّاجاألصوؿ البن كتاب ىذا يف  من ك   
 . (6)(كذلك

كانت البلـ فقد سيك نت عُت الفعل كإف  ؛ للتخفيف ذلكأف إذل  كالز٥تشرم اجرَّ ابن السَّ كذىب بعض اللغويُت، ك  
 . (7)ٗتفيفان  ؛: كىٍتففقيل ،يف كىًتفسيك نت  ، كما٤تذكفة

  .(8)نها كما يسكن اضربٍ ؛ فسكَّ ىي البلـصارت ل أف عُت الفع متوىُِّ: بل على كقاؿ آخركف  

مث  ،يسقطوف اٟترؼ للجـز ،زيدان  رٍ  أى دل :فيقولوف، ؼ آخرهذً يف كل معتل حي  لغةِلبعضِالعربابن األنبارم أنو )كركل    
 : كعلى ذلك قولو ،يسكنوف ما قبل

                                                 

، كشرح شافية ابن اٟتاجب ٕٗبن عصفور ، كضرائر الشعر الٖٗ/ُ، كالصحاح )أ ك ب( ِّٔالبيت من الوافر، كىو ببل نسبة يف اٟتجة البن خالويو  (ُ)
  ِِٖك ِِٓ/ْ، كشرح شواىد شرح الشافية للبغدادم َُّ/ُ، كاللساف )أ ك ب( ِٗٗ/ِ

 ٖٗالتماـ ( ِ)

، كالتاج )ب خ ِِٓ/ْ، كشرح شواىد شرح الشافية للبغدادم ٕٗ، كضرائر الشعر البن عصفور َُٕالبيت من الرجز، كقد نيسب لو يف نوادر أيب زيد  (ّ)
. كالسًَّويقي: طعاـ يػيتَّخىذ من اٟتًٍنطىة كالشًَّعَت. ُٔٓ/ِ، كالبحر ايط ِٖٗ/ِ، كشرح الشافية البن اٟتاجب ِْٗ/ّ، كببل نسبة يف الكشاؼ ّْٖ/ُٓس( 

 َّٕ/ّاللساف )س ك ؽ( 

 ِِٓ/ْ، كشرح شواىد شرح الشافية للبغدادم ٕٗالبيت من الرجز، كىو ببل نسبة يف ضرائر الشعر  (ْ)

 ِِٓ/ْ، كعنو يف شرح شواىد شرح الشافية للبغدادم ٕٗضرائر الشعر البن عصفور  (ٓ)

 ُٔٓ/ِ، كانظر: البحر ايط ََْ/ِاألصوؿ يف النحو  (ٔ)

فقد أجاز ذلك يف  ُِْ-ُُْ/ِمن سورة النور(. كانظر: الكشف ١تكي  ِٓ)يف شرح اآلية:  ِْٗ/ّ، كالكشاؼ ََْ/ِانظر: األصوؿ يف النحو  (ٕ)
 ر، كضعَّفو يف القراءات القرآنية.الشع

)يف شرح  ُٔٓ-َٔٓ/ِ(، كالبحر ايط ُ، )كحاشية ٤تققو رقم: ِٗٗ-ِٖٗ/ِ، كشرح الشافية البن اٟتاجب ِّٔانظر: اٟتجة البن خالويو  (ٖ)
 ِِٔ-ِِٓ/ْمن سورة البقرة(، كشرح شواىد شرح الشافية للبغدادم  ِّْاآلية:
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ِيادِِاٌبِوغََِتِؤِْمُِِاهللِِِقُِْزِِرِوََِِِِِِِِمْعوُِِاهللَِِنَِّإْقِفَِتَّيَـِِنِْمَِوَِ                                   
 :كقولو 

  . (1)(يقاًِوِِاِسَِنَِاْشتَـْرِلَِِىمَِيِْلَِسُِِتِْالَِقَِِ                                       
 

  !(2)(يف العربية ذا مينكره ، كى"رٍ تػى اشٍ " راءى  نى كى سٍ : أى قاؿ أبو حامت) !كيًجد من يعًتض على ىذه الظاىرة كل ىذاكمع     

عن  صو فٍ من ىذا القبيل يف القرآف الكرًن قراءة حى  كما أف ،السابقة كالتخرجيات كيدفع ىذا اإلنكارى التعليبلتي    
 .(4)﴾َويـَتـَّْقوِِِاللَّوََِِيْخشَِِوِوَُِوَرُسولََِِوَمنِيُِطِعِاللَّوَِ﴿ :(3)عاصم

  .(5)لشدة اتصاؿ الضمَت ٔتا قبلو؛ ما سبقفيمنو ، كإف كاف التسكُت فيها أحسن وً كىيػىتَّقً  :، يريدبتسكُت القاؼ  

 
يف ىذه تسكُت العُت علة ىو  إجراء الوصل ٣ترل الوقفأف  ،تقدـ عند ابن جٍت كغَته، كابن عيصفور٦تا يظهر ك   

 بقية شأنو شأفأك شبهة،  اعًتاضأم عن ىذه الظاىرة كىو تفسَت يدفع  .للجـز حذؼ آخرىاا١تعتلة البلـ، بعد األفعاؿ 
 .اللهجياالستعماؿ ك  م،التوى  ك  ،ا٠تفة طلبي ، كىي: ا١تتقدمة ليبلتكالتع التفسَتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 من سورة النور(. كدل أقف على نسبة ٢تذه اللهجة.  ِٓتفسَت اآلية:  )يف معرض َّٗ/ٗركح ا١تعاين  (ُ)

  َُٕنوادر أيب زيد  (ِ)

  ُِّ، كالتيسَت للداين ْٖٓالسبعة البن ٣تاىد  (ّ)

   ِٓسورة النور، من اآلية:  (ْ)

 َُٖ ، كإبراز ا١تعاينِّٔبتصرؼ يسَت،  كانظر: اٟتجة البن خالويو  ٖٗ-ٕٗضرائر الشعر البن عصفور  (ٓ)
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ِالشعريةِالضرورةِالمبحثِالثامن:
ِ .(1)ال ـسواء كاف عنو مندكحة أ، ما كقع يف الشعر دكف النثر: الضركرة ىيِِ
  :بعض الظواىر اللغوية يف كتاب "التَّمىاـ"، كىي كقد ٛتل عليها ابن جٍت  

 

 عينِالكلمةِيكِتحِر -ِأ
 :ا٢تيذىرل  ةى فى رى يب طى ارىةى بن أى مى قوؿ أيب عي  علىابن جٍت  قعلَّ     

ِ(2)وفِِشُِمَِِرٍِشِِحَِِمٍِهِْسَِِلُِّكُِوَِ
، كيؤكد "؛ فأسكن ٗتفيفان حىًشر، كأصلو "ران على أصلوشً : إنو أخرج حى " قوالف: إف شئت قلترو شً حى لك يف "بقولو: )  

إذل  اضطر" إال أنو : إنو يف األصل "فػىٍعل" .......كإف شئت قلتمن "فػىٍعلكأقيس فىًعبلن " يف الصفات أكثر ذلك أف "
 :"، كما أنشد أبو زيد: "حىًشرٖتريكو ككسره فقاؿ

ِِِ (3)ُمْذَِسَنٌةِوَخِمُسوَنَِعَدَداِِِِِِ؟َعاَلَمِقُِتَلُِمْسِلٌمِتـََعبَُّدا
سيوفى " ر عُتى سى فكى     .(4)(الوزن إقامة إلى للحاجة؛ "ٜتًى

 

 :يف البيت األكؿ على أحد كجهُتبالكسر " حىًشر" كلمة  عُتٖتريك ابن جٍت  خرَّج      
 .كىذا ال شيء فيو. األصلعلى ذلك  أفَّ   -ُ
 يف "َخِمُسونَِ"كلمة  عُتٖتريك  إذل الشاعرى  أيضان  تدفعاليت  كىذه الضركرة ىي. شعريةالِضرورةللأنو أك   -ِ

يف إذل حركة ا١تيم احتاج ف الشاعر : إكذلكبعض اللغويُت   قاؿ فيوك  .الذم أنشده أبو زيد البيت اآلخر
   .(5)إلقامة الوزف ؛؛ فكسرىا"َخِمُسونَِ"

 
 
 

*   *   * 
 

  عينِالكلمة تسكين - ب

 :رل ذى ا٢تي  رو خٍ قوؿ أيب صى  على ابن جٍت قعلَّ       

ِِالَعْيَنَِأْنِتَـِكَِِلِوَِ     (1)بَِِواعِِدَِِبَِعْقَدتِِوَِفْضاَلِتُِزْرقٍِِِِِىِِِرَِْنِيُِقرُّ

                                                 

، كالضرائر َٓ/ُ.  كليس ىذا بصحيح لدل اققُت. انظر: خزانة األدب ما ليس للشاعر عنو مندكحةىذا تعريف اٞتمهور. كقاؿ بعضهم:  الضركرة ىي:  (ُ)
 ٕ-ٓلؤللوسي 

ًذ، ككذلك الر يش. . كسىٍهمه حىشً ٖٗ/ِ، كاللساف )ح ش ر( ٕٕٖ/ِالبيت من الرجز، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  (ِ) : ميٍلزىؽه جيد القيذى ره
. اللساف )ح ش ر(  ىٍجليو 

ىشيوؼ: ا١ت
 ٖٗ/ِكا١ت

  ُّٓ/ِ، كاللساف )خ ـ س( َٗ/ٓ، كاكم )خ س ـ( ٕٕ/ِ، كالبيت من البسيط، ككرد ببل نسبة أيضان يف ا٠تصائص ْٗٓنوادر أيب زيد  (ّ)

 ُْٓ-ُّٓالتماـ  (ْ)

 ِٗ/ُٔ، كانظر: التاج )خ ـ س( ُّٓ/ِللساف )خ ـ س( ، كاَٗ/ٓاكم )خ س ـ(  (ٓ)
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تً كأم)بقولو:       :(2)ةمَّ ي لذم الر  لً أنشدنا أبو عى  .ضرورة ال كصفه  كىي اسمه عينها  فإسكافي  "ا "فىٍضبلى
 (3)لِِوىِفيِالمفاصِِالهُِِاتُِضَِْفِرَِوقاًِوَِفُِخُِِِِِِِِوِبِِلِْشاَءِقَـِحَِْعوَّْدَنِأَِِِذَكرٌِِتَِْبِأَِ                          

 :كقاؿ اآلخر
 (4)اَِمْثالَنِِبِِْلنَِثَـِمِدِْيِقَِاتِِوَِاآللِاللٍَِِِِِِِِّةِيضَِرٍِِنِمَِيِْعَِنََِّنْظراٍتِبِِكَِِلِوَِ                         

 :كقوؿ اآلخر
 (5)وعُِرُِتَـِِيبِِبِِالحَِِاتُِوَِعِْدَِاَعِوَِرَِفَـِ

 :أصحابنا كأنشدين بعضي   
 اهَِاتِِمََِّلِِنِْمِِِةَِمَِّاللَِّتُِدْلَنناِِِِِِِِِِاِهَِتِِاَلِوِْدَِِوَِْأِِرِِىِْالدَِِّوفَِرُِصُِِلَِّعَِ  

ِ(6)هااتِِرَِفْـِزَِِنِْمِِِسُِفِْالنـَِِّيحُِرِِتَِسِْتَِفَـِ
 .راهتافى زى أم: األصل: .(7)(راهتافى زى : الغرضي 

   

 ابنك  ،(8)يالقىٍيسً ابن عبدا أيضان  بذلكقاؿ ك . الشعرية للضرورةالعُت يف ىذه الشواىد يرل ابن جٍت أف تسكُت    
  .(9)عند ابن عيصفور كرذ  يي دل األكؿبيت ال مع مبلحظة أف، صفورعي 
باأللف  "ركفة يف ٚتع االسم الذم على كزف "فػىٍعلىة؛ ألنو خبلؼ القاعدة ا١تعضركرةما سبق عىدَّ تسكُت العُت يف مثل كيػي   

صحيح "، ككاف سم إذا كاف على كزف "فػىٍعلىةاال: )السابق ةمَّ يف تعليقو على بيت ذم الر  صفور . يقوؿ ابن عي (10)كالتاء
ع باأللف كالتاء، فإالعُت ٍفنىة كجىفنىات، كقىٍصعىة كقىصىعاتدل نو إذا ٚتي ،  يكن بيدٌّ من ٖتريك عينو؛ اتباعان ٟتركة فائو، ٨تو: جى

علوا ذلك فرقان بُت االسم . كإمنا فى سكوهنا، ٨تو: ضىٍخمة كضىٍخمات، كصىٍعبة كصىٍعباتكإف كانت صفةن بقيت العُت عل

                                                                                                                                                                  

: ا١تياهي الصاًفيىةي. ٕٕٕ، كإيضاح شواىد اإليضاح ِِٗ/ِ، كالبيت من الطويل، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ُٖٕالتماـ  (ُ) . كالز ٍرؽي
، أم: يىٍسنتى  يف سىًبيًلو. اللساف )ز ر : ماءه دىاًعبه  . ّٖٔ/ِك)د ع ب(  َُٖ/ّؽ(  كالدَّكىاًعبي

 ة لقولو يف الوتدمَّ ذك الر   :كإمنا قيل لو، العصر األموم من شعراء، أحد فحوؿ الشعراء، التميميٌ  ايببى الر   مٌ كً دى بن مسعود العى بة قٍ بن عي  بلفي يٍ غى أبو اٟتارث  ىو (ِ)

تشبيو، ككاف فصيحان بليغان ييعجب . كقيل: لتىًميمىةو عىلَّقها ْتىٍبلو يف صغره. أيكيت حظان كافران من حيٍسن الل البارلبٍ اٟتى  :كالريمَّة، بضم الراء. *التقليدِةِِمَِّباقيِرُِِشعثَِأ*
 ُٔ-ُُ/ْ، ككفيات األعياف َُ-ُ/ُٖق. األغاين ُُٕالناسى إذا تكلَّمى، تويف يف سن األربعُت سنة 

 ُِٖ/ْ، كشرح شواىد شرح الشافية ٖٓ، كضرائر الشعر ٕٕٔ، كإيضاح شواىد اإليضاح ُّّٕ/ِالبيت من الطويل، كىو يف ديوانو بشرح الباىلي  (ّ)

 ٖٔ، كضرائر الشعر ٕٕٕبيت من الطويل، كىو يف إيضاح شواىد اإليضاح ال (ْ)

 ٕٕٕالبيت من الطويل، كىو يف إيضاح شواىد اإليضاح  (ٓ)

، ؿ إذل حاؿ، كىي االنتقاؿ من حاٍكلىةدى  ٚتع :اهتي الى كٍ دى . ك ُِٗ/ْ، كشرح شواىد شرح الشافية ٖٕٕاألبيات من الرجز، كىي يف إيضاح شواىد اإليضاح  (ٔ)
 ُُّ-َُّ/ْانظر: شرح شواىد شرح الشافية  كتيًدٍلنىنا: مضارع أىدىالىو، أم غلبو. كاللَّمَّة: الشدة.. رً ىٍ الدَّ  كؼى ري صي الضمَت يعود على ك 

 َُٖالتماـ  (ٕ)

 ٕٖ-ٖٓ، كضرائر الشعر ٖٕٕ -ٕٕٔانظر: شرح إيضاح شواىد اإليضاح  (ٖ)

 ُٖٔ/ِانظر: ا١تقتضب  (ٗ)

 ٖٓضرائر الشعر  (َُ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
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.....فكاف ينبغي على ىذا أف يقوؿ: ، فاحتمل لذلك ثقل اٟتركة .ك ٠تفتوككاف االسم أكذل بالتحري ،كالصفة
 .(1)(فىسىكَّن العُت م ٢تا ْتكم الصفةكى إذل التسكُت حى  ، إال أنو ١تا اضطر"رفىضىات"

 

 .الوزف لئبل ينكسريف عُت الكلمة؛  كىكذا جاز يف الشعر ٖتريك الساكن، كتسكُت ا١تتحرؾ  
 

*   *   * 
 

 ِتَِيِْمِلَِحذفِاسِ-جِِِِ
 :(2)بن عيٍركىةى  بن ليٍعطو  أيٍىبافً يف قوؿ كذلك    

 .(3)واإْذِأُبِيرُِِبَِنيُِعتَـْيَبةَِِْدتٍَِرَِِِِِِِِِشهِِخَِْرِفَِفـََلْيَتَِأباِبُثينَةَِغيْـِ
 

 .ةى شىًهٍدتي بىًٍت عيتػىٍيبىةنى يػٍ  أىبا بػيثػى ٍيتىًٍت فلى : ، أرادضرورةًِلىٍيتى ؼ اسم حىذى : )ابن جٍت قاؿفقد    
 : كمثلو ما أنشد أبو زيد  

َناَِعَلىَِماِخَِِِِفـََلْيَتَِدفـَْعَتِالهَّمََِّعنِّيَِساَعًةِِِ  (4)الَِِبِِيِْمَِناعِِِتِْلَِيـَِّفَِبتـْ

 .(5)(. كلو نظائري أراد: فػىلىٍيتىكى   
   

 .البيتُت يف( ، ككاؼ ا١تخاطىبياء ا١تتكلمكىو ) "اسم لىٍيتى " ىي الداعي ٟتذؼ الضرورةِالشعريةأف  ابن جٍت يرل    
 .(6)األخَت البيتكابن ىشاـ أيضان يف تعليقهما على زيد األنصارم  أيبكىو رأم 

 شبيوحرؼ  "لىٍيتى "؛ ألف لدل النحاة عركفةد ا١تليس من القواعؾ اللغوم و السلىذا  كتفسَت ذلك بالضركرة يأيت من أف  
: كقيل. ، كما تقدـا كاف ال بد من تقدير مضمرك٢تذ ؛تص بالدخوؿ على األٝتاء، أم خيلعفبل جيوز أف يليو ف ،بالفعل

"الشأف " ضمَتى ر ا١تقدَّ أف يكوف  األحسن يف العربية نىةى  .(7)فػىلىٍيتىوي دىفػىٍعتى  .كلىٍيتىوي أىبىا بػيثػىيػٍ
 

د  عى ، فلمى يػي كما ذكر ابن جٍت نفسوفيها نظائري  ، كلو (8)بعض الشواىد اللغوية" حذؼ "اسم لىٍيتى  نٍ كاف قد كرد مً كإذا      
 كىم كف إليو إالَّ ري ضطَّ ليس شيء يي  :ةى دى عى سٍ يد بن مى عً األخفش سى قاؿ ؛ كقد )عربية ٢تجةن أال ديكن أف يكوف ذلك ضركرة ؟! 

                                                 

 ٖٓرائر الشعر ض (ُ)

. ا١تؤتلف كا١تختلف لآلمدم  بن عيٍركىةى  أيٍىباًف بن ليٍعطو  (ِ)  ّٓالد ؤىرل الًكنىاين، شاعره فارسه

" بدالن من "فػىلى القيرىًمي ا٢تيذىرل  أيٍىباًف بن ليٍعطو على أيب بػيثػىيػٍنىةى ، كالبيت من الوافر، كىو من أبيات ردَّ هبا ْٖالتماـ  (ّ) ". انظر، بركاية: "كقػيٍلتي : شرح أشعار ٍيتى
  ِٕٕ/ِا٢تذليُت للسكرم 

 َُٓ/َُ، كخزانة األدب ُّٗ/ُ، كىو ببل نسبة يف مغٍت اللبيب ُٔٗالبيت من الطويل، كقد نسبو أبو زيد لعىًدم  بن زىٍيدو. النوادر يف اللغة  (ْ)

 ٖٓ-ْٖالتماـ  (ٓ)

 ُّٗ/ُ، كمغٍت اللبيب ُٔٗانظر: النوادر يف اللغة  (ٔ)

 ََٓ/َُ، كخزانة األدب ُّٗ/ُبتصرؼ، كانظر: مغٍت اللبيب  ُٔٗنوادر يف اللغة ال (ٕ)

 (، كىو:ِٖٔ/ُِىناؾ من ىذا القبيل بيت ثالث ليىزًيد بن اٟتىكىم بن أيب العاص  الثػَّقىًفي)من أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم. األغاين  (ٖ)

 .ىوِِتَِرِْمُِِىِالماءَِوَِتَـِيِماِارِْنِّعَِِكَِرُّوشَِِِِِِوُِكلُِِّكَِرُِيْـِكانِخَِ افاًِفَِكَِِِتَِيِْلَِفَـِ
  ُِٗ/ُ، كببل نسبة يف األصوؿ يف النحو ْٗٗ/َُ، كخزانة األدب ُّٖ/ُ، كمغٍت اللبيب ِٓٗ/ُِ، كاألغاين ٖٔ/ُأمارل القارل 
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، لكنو ٥تطئ ألجود اللغتُتئ، من لغات العرب مصيب غَت ٥تط الناطق على قياس لغةو ك . (1)(لغةِبعضهميرجعوف فيو إذل 
 .(2)، غَت مىٍنًعي  عليومنو مقبوؿه فإنو  سجعو أك  ذلك يف شعرو إذل فإف احتاج 

كف إليو إال كىم حياكلوف بو ري ضطَّ ليس شيء يي : )سيبويو قاؿ، قصده الشاعر كجو دالرلدكؿ ٢تذا العي أال ديكن أف يكوف     
  .(3)(وجهاًِ

 ًتؾأف تي  باليت جي، كخصوه ببعض األحكاـ كحدهلو أهنم ْتثوا الشعر  القوؿ بالضركرةكاف أغٌت النحاة عن ما  ف   
، شاعت يف شعرىم ظاىرة من الظواىر فإذا ،فشعراء كحدىم، يتخذكف منها ما يشاءكف، كيهملوف منها ما يشاءك لل

 . (4)، عيدَّت حينئذ من خصائص األسلوب الشعرمالغالبة منهم كنسج على منوا٢تا الكثرةي 
 

 "ري عي شٍ أى ػ"ف، ري عي شٍ ليتٍت أى  :معناه "مرً عٍ شً  تى يٍ لى " :كقو٢تم: )الكىفىًوم قاؿ ؛وجد لو استعماؿه شبيوه يف النثرما ٨تن فيو ي مث إفَّ   
 .كىو ياء ا١تتكلم  (5)(تى يٍ لى  اسمً  نً م عى رً عٍ ا١تضاؼ إليها شً  كالياءي "، ري عي شٍ أى "عن  "مرً عٍ شً "كناب ، ىو ا٠ترب

االستعماؿ يف اللغة نظمان كنثران. كمنو يف جرل بو  ؛ ألنو كٍجوه كإف تطلبو الوزف مَّى إذان ضركرةن فلو أتى الشاعر هبذا ال ييسى    
 .(يًٍت تً أٍ تى  كى تى يٍ لى : يا ريٍت ًٕتًيًٍت )اللهجات العامية

 

*   *   * 

 

 ِكلمةِالَِّذيِِفيِإسكانِالذالِ-دِِ
 :ليٍ ذى ىي  قاؿ بعضي : )قاؿ ابن جٍت

 كِْعَِفَِنْـِويَـِِاجةٍِيِذاِحَِعِِمَِِِإنَِِِِِِِِّكَِْلِِتُِلِْيِوقُـِِلِِتِِلِْماِقُـِيَِفِِِكَِِلِِىلِْ                   

 (6)كِْعَِْذِمَِيِاللَّيِفِِعِِْذِمَِاللَِّينَِلِِعَِجِْوتَِ                                       

 . (7)(فمنعهاِإلقامةِالوزن، أك صنعةن  " بالكسر، أما لغةن ذً اللَّ أراد "
 

 قاـقد . ك (ذٍ اللَّ ) من حركتها هامنعً ك  (مذً الَّ )الذاؿ يف كلمة إذل تسكُت اافظة على الوزف ىي الدافع  يرل ابن جٍت أف    
 :التصرؼ ذاهبلشاعر ا

 .دكف غَته على ما جيوز يف الشعر ان اعتماد :، أمصنعةًِ إما -ُ

                                                 

 ّٗ/ِكعنو يف ا١تزىر من قصيدة زىَت بن أيب سلمى(،  ٕ)يف شرح البيت رقم:  َّٖشرح القصائد التسع ا١تشهورات أليب جعفر النحاس  (ُ)

 ِٖٓ/ُ، كعنو يف ا١تزىر ُِ/ِانظر: ا٠تصائص  (ِ)

 ّٗ/ِ، كعنو يف ا١تزىر ِّ/ُالكتاب  (ّ)

 ّّْانظر: من أسرار اللغة  (ْ)

، كخربىا ٤تذكؼ دائمان يف ىذا األسلوب، كالتقد مرً عٍ شً ، كقيل يف إعراهبا غَت ذلك ٔتا ال شاىد فيو، كىو: ْٕٗالكليات  (ٓ) بكذا  مرً عٍ شً ير لىٍيتى اسم لىٍيتى
 ْٓٗ/ُحاصل. انظر: مهع ا٢توامع 

 . كيف ركاية الثاين خبلؼ عما ىنا.ِٕٔ/ِمن الرجز، كقد جاء منو البيتاف: الثاين كالثالث يف اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ  (ٔ)

 ِْالتماـ  (ٕ)
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نسبة ىذه اللغة كيسوغ  .(1)(مذً الَّ لغة يف ) (ذٍ اللَّ ) أف كذلك كتبالبعض  كتذكر .معهودة ياًِعلىِلغةرِْجَِ كإما -ِ
  ؛ جمليء ذلك يف شعرىا.ذيل٢ت

 .لغة وطا١تا أن ؛الوزفكإف تطلبو  ،ىنا الشاعر فيما استعملو بالضركرة داعي للقوؿ الأنو  كعندم  
 

، يف شرح ا١تفصل ابن يعيش ما أفاد حسببعض ا١تراحل حىت كصلت إذل ىذه الصورة، بىذه  (ذٍ اللَّ )كلمة   مرتكقد    
 .(2)(رل الوقف، مث أىٍجرىكا الوصل ٣تلذاؿ للوقفنوا ابالكسرة منها أسكى  أهنم ١تا حذفوا الياء اجتزاءن )ذكر فقد 

   
 

  *   *   * 
 

 

 رِاألعالميتغي -ِه
 :، من ذلك قو٢تاإلقامةِاألوزان؛ ؼ األعبلـ كٖتر  الشعراء تغَت  : )قاؿ ابن جٍت  

ِ(3)رِِطِْالقَِِنَِمِِِجاةِِيِكالحَِِنِيِْاقاًِوعَِزَِحِِِِِىِِرَِِأَِاَلِِسِِارِِوَِيِفيِالفَِِفِرِْبِطَِلِّقَـِأُِ
 :اقان. كقاؿزى حً : كقان، فقالتحازي  أرادتٍ : قالوا  

ِ(4)لِِجَِْنِِنِْمِِِتَِحِْبِّقُـِوَِِلٍِحِْفَِِنِْمِِِحَِبِّقُِفَـِِِِِِِِمِْهِِلِّكُُِِِمِالناسِِأْلََِأِِطاءٌِعَِِوكُُِبِأَِ
 : كقاؿ .(5)ةى يَّ طً عى  :يريد  

ِ(6)وقُِلُِالعَِِةَِبَِلَِعِْثَـِِبِِتِْقَِلِِعَِِدِْقَِوَِِِِِِِِِِِرٍِيِْسَِِبنِِِةََِبِلَِعِْثَـِِبِِةٍِلَِائِِسَِوَِِ
 : . كقاؿارو يَّ بن سى ا: ريدي  

مِِيِسَِِبَِأِِدٍِداوِِِجِِسَِْنِِنِْمِِِِِِِِِاِِهَِكُِّنِسَِيٍِمَِِأِِةٍِمَِكَِحِْمُِاِبِِعَِدَِوَِ ِِِ(7)الَّ

                                                 

؛ فمجموع ما فيها من لغات أربع، "اؾ لغتاف أيخرياف يف "الًَّذم. كىنْٗٔ/ٗ، كالتاج )ؿ ذ ذ( ّْٗ/ٓ، كاللساف )ؿ ذ ذ( َٕٓ/ِالصحاح )ؿ ذ ذ(  (ُ)
، كىي أقلها يف االستعماؿ. اإلنصاؼ يف مسائل " بسكوف الذاؿكىي أفصحها، ك"الًَّذٌم" بياء مشددة، ك"اللًَّذ" بكسر الذاؿ، ك"اللَّذٍ  ،كىي: "الًَّذم" بياء ساكنة

 . كقد مرَّ أفَّ "اللًَّذ" لغة ىذلية.  ّٖ، كا١تقرب البن عصفور ُّٗ/ّش ، كانظر: شرح ا١تفصل البن يعئٕٕ -ٕٓٔ/ِا٠تبلؼ 

 ُّٗ/ّشرح ا١تفصل  (ِ)

قتلو بنو  ،كقان البيت للحنفية ترثي أخاىا حازي  :كقيل .دزٍ كىم من األى  ،ر قتلوهككاف بنو شكٍ ، كقان ق ترثي أخاىا حازي نً رٍ ىو ٠تً  :مر  قاؿ ابن بػى البيت من الطويل، ك  (ّ)
ح ج اللساف ) .أك غَته رو طٍ اخة ا١تاء من قى فَّ نػي  :اةي جى اٟتى ، ك َِْ/ّٕ، كالتاج )ح ج ك( ّٔٓ/ّكببل نسبة يف اكم )ح ؽ ز(   ،ْٕ/ِلساف )ح ز ؽ( ال .رشكٍ 

 ّٔ/ِ( ا

 ّٗٔ/ّ، كاللساف )ع ط ا( ُُّ/ِ. اكم )ع ط ك( ث يهجو جريران يٍ عى بػي لالبيت من الطويل، كىو ل (ْ)

 (، كالبيت يف ىجاء جريرو كما عرفنا.ّ/ٖاٝتيو عىًطيَّةي بن ا٠تىطىفىى )األغاين  ألفَّ كالدى جريرو  (ٓ)

، كالصحاح )ع ؿ ؽ( ُٓٔ/ُ، كالتهذيب )ع ؽ ؿ( َِّ( ص ّْ، بيت: ٗٔالبيت من الوافر، كىو للميفىضَّل الن ٍكرًم . األصمعيات )قصيدة:  (ٔ)
. الصحاح )ع ُِّ/ُِ، كالتاج )س م ر( َُْ/ْ، كاللساف )ع ؿ ؽ( ُُِ/ُ، كاكم )ع ؽ ؿ( َُّٓ/ْ ىًنيَّة عىليوؽه

: ما يػىٍعلىقي باإلنساف، كا١ت . كالعىليوؽي
 َُّٓ/ْؿ ؽ( 

، كاكم )ؽ ف ب(   ُِّٕ/ّ، كالشطر الثاين منو ببل نسبة يف اٞتمهرة َُْ/ِّالبيت من الكامل، كىو لؤلىٍسوىد بن يػىٍعفير كما يف التاج )س ؿ ـ(  (ٕ)
 ِّٓ/ٓ، كاللساف )ؽ ف ب( ِٖفصاحة ، كسر الَْٓ/ٔ
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ِ.(1)(افمى يٍ لى  سي يب : أى يريد  
ِ

كاعلى أف يف األبيات الثبلثة األيكىؿ كنص العلماء أيضان      :إذ قالوا ؛""للضرورةاألٝتاء ىذه  الشعراء غَتَّ
ِ.(2)(كمثلو كثَت، فغَتَّ  فلمِيستقمِلوِالشعر ،أك حازقان ، كقان حازي  :أراد: )ألكؿيف البيت ا -
 .(3)(ةيَّ طً عى  موضعى  اءن طى ضع عى و ف واحتاج، أباهي  ةى يَّ طً  عى ٌتى )عى : كيف الثاين -
ٌيارو لى عٍ ثػى  :أراد): كيف الثالث -  .(4)(للضرورة "سىٍَت "فجعلو ، بةى بن سى
، كىي أف ذلك للضركرةإذل  إشارةدكف ، (6)(مافى يٍ لى أراد سي )أك ،(5)(افى مى يٍ لى با سي : أيريد)كذكركا يف البيت الرابع أنو  -

 .مفهومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 َِٕ-َِٔالتماـ  (ُ)

 ْٕ/ِ، كعنو يف اللساف )ح ز ؽ( ّٔٓ/ّاكم )ح ؽ ز(   (ِ)

 ّٗٔ/ّ، كاللساف )ع ط ا( ُُّ/ِاكم )ع ط ك(  (ّ)

 ُِّ/ُِ، كالتاج )س م ر( َُْ/ْ، كاللساف )ع ؿ ؽ( ُُِ/ُ، ككذا يف اكم )ع ؽ ؿ( ْٕ/ُّالتهذيب )س ر م(  (ْ)

  ِٖسر الفصاحة  (ٓ)

 ِّٓ/ٓ، كاللساف )ؽ ف ب( َْٓ/ٔاكم )ؽ ف ب(   (ٔ)
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ِبالشيءِعنِالشيءِاالستغناءِ:التاسعالمبحثِ
 : رل ذى بن غيزىيَّة اٞتيرىيب ا٢تي  اًسلو غيف بيت  ابن جٍت ذكر    
 

 (1)دُِدَِناِجَِانِِمَِْيَِأِِنِْعَِوَِِارِِسَِاليَِِنِِعَِِِِِِِِةٌِضَِرِِعِْمُِِرِِفِْالصُِِّالُِبَِجِِِناْبِبَِصَِانِِْمَِّثُِ
   

 (2)"اؿو مًشى "" ٕتمع على ؿامى الش  ، ككذلك ""نو دٍيي أى " ، كعلى يف ىذا البيت "افو دٍيى أى " قد ٕتمع على  "ُتمً اليى ") أف     

عنِتكسيرىاِ استغناؤىم :أحدىما: شيئانذلك عندم  وعلةفلم ٕتمع،  "اري سى اليى "......... كأما  "لو مٍشي أى "ك "لً ائً مشى "ك
طان من  قى سٍ  عنو مي ، حىت يكوف ا١تستغٌتى كقد يستغنوف بالشيء عن الشيءبويو: "فيكوف ىذا ٦تا قالو سي ،ال""ِشمَِبتكسيرِ
 .(4)(مالشُّؤِْعنِِرِوعدولٌِسِْباليُِ تفاؤلٌِ، إمنا ىو لرى ار كالييسٍ سى : أف اليى واآلخر .(3)"ةى تَّ البى  كبلمهم

 

عنو  ذلك. كقد نقل افهي ٔتعناى ؛"مًشىاؿّتمع كلمة " ، ىي االستغناء عنو"سىار"يى   ٚتعة عدـ  عل وأن يرل ابن جٍت    
 .(5)(اـمى ابن جٍت يف كتاب التَّ  وقال ،"اؿمًشى "عنو ّتمع  استغناءن  "ارسى يى "كدل جيمع : )السيوطي، فقاؿ

 

: أيضان، كابن السَّرَّاج الذم قاؿكغَته  - كما ذكر ابن جٍت  -، أشار إليها سيبويو " علة معركفة يف اللغةك"االستغناء 
 عي ٍٚتى أى "كال يثٌت ) :يف ا٢تمعكمن ذلك . (6)(ما يكوف يف بابو كقد يستعملوف فيو ٚتعى ، كقد يستغنوف بالشيء عن الشيء)

 .(7)(لبلستغناء عنهما بكبل ككلتا ؛على رأم البصريُت" اءي عى كٚتىٍ 
 

ككاضح أف  .(8)الش مىاؿ اليىدً ك  على اًٞتهىةً ييطلقاف  "الييٍسرىل"ك" ارسى اليى "( فإف ـؤالتفاؤؿ كالتشا)كبالنسبة للعلة األخرل   
 ،ؾ ٚتع ىاتُت الكلمتُترٍ ل بو ابن جٍت تػى كىو أحد ما علَّ  ." تفاؤالن "؛ تسمية الشيء باسم ضده من باباإلطبلؽ  ىذا
 . (9)("التفاؤؿ"إنو على  :فقيل، : الييٍسرىلكأما قو٢تم: )يف الفائق وكمن
 .(11)أثر ملموسفيها ك٢تا  ،(10)بصفة عامة أسباب نشأة التضاد يف اللغة" من التفاؤؿ"معركؼ أف ك   

 

                                                 

، ّٖٔ/ّ، ك)صفر( َّٕ/ُ، كمعجم ما استعجم )جدد( َٕٖ/ِ، كالبيت من البسيط، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم ُُِالتماـ ( ُ)
 . انظر: معجم ما استعجم يف ا١توضعُت السابقُت.موضع من هتامة: ددى جى . ك ةمى امن هًتى  :رً فٍ باؿ الص  كجً . ُّْ/ّكمعجم البلداف )صفر( 

اًئلي، كمشييل، كمًشاؿه بلف( ِ) ظ الواحد(. القاموس ايط جاء ىذا اٞتمع بلفظ ا١تفرد، كتنص على ىذا ا١تعاجم، ففي القاموس: )الش مىاؿ: ...... ٚتع أىمٍشيله، كمشى
  َّٗ/ّ)ش ـ ؿ ( 

 (.طان قى سٍ  عنو مي  يكوف ا١تستغٌتى بالشيء عن الشيء حىتَّ  .... يستغنوف)..ُُِ/ّيف الكتاب  ( ّ)

  ُِِ( التماـ ْ)

 َُٔ/ُمهع ا٢توامع ( ٓ)

 ْْٕ/ِاألصوؿ يف النحو ( ٔ)

 َُٔ/ُمهع ا٢توامع ( ٕ)

 َُُٖ/ِ، كا١تعجم الوسيط )م س ر( ُٓٓ/ٔانظر: اللساف )م س ر( ( ٖ)

 ِٖٗ/ّالفائق يف غريب اٟتديث ( ٗ)

 ّْٓ، كفصوؿ يف فقو العربية َُْ/ُ، كالكليات ٕٓٓ/ُالبحر ايط يف أصوؿ الفقو للزركشي انظر: ( َُ)

  ٗٗانظر: األضداد أليب حامت السجستاين  .، كغَت ذلكأيضان: للمىٍهلىكىة مفازةه، كلٍلمىٍلديكًغ سىًليمه، كلًلعىٍطشاًف ناًىله   كقو٢تم(ُُ)
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ِإرادةِالمبالغةِ:شراعالالمبحثِ
اـ تتمثل ىذه العلة عند ابن جٍت       :" يف أمرينيف كتاب "التَّمى

 

ِلمبالغةلِإلىِالمجازِعنِالحقيقةِالعدول -ِأ
  ..... ك٨توه ابى الًت   تي ثٍ ْتى  ) :ؿيقا فاألصل أف ،"غةالمبال"يف  (1)جملازدكؿ عن اٟتقيقة إذل االع ةلَّ عً جٍت  حيصر ابن     
والِيف طلب ذلك ا١تعٌت،  للمبالغة فاستعارةه ، عن حقيقة ىذه ا١تسألةٍثتي ْتى كى عن حقيقة ىذا األمر،  تي ثٍ فأما قو٢تم: ْتىى   

 .(2)(كلوال ذلك لكانت اٟتقيقة أكذل من اجملاز، نتركِالحقيقةِإلىِالمجازِإالِلضربِمنِالمبالغة
 

عن اٟتقيقة  كؿفائدة العد) يرل أفأيضان فهو  ؛ىنا ما ذىب إليوجٍت في ابنى  ق( ٕٖٗ)ت  َت اٟتاجمً أى  ابني  ككافق  
 .(3)(.....قصد ا١تبالغة

 ،عديدة كمتنوعةي ، فهلَّ عللواجملاز، كال تفسر ك على الباعثةأحد األسباب  ""ا١تبالغةأف يرل بعض العلماء  يف حُت   
 :منها

ـه  :مثل ، يمي ظالتع -1 ؛ تعظيمان ٟتاؿ االسم الصريح إذل اجملاز دىؿ عنفيػيعٍ  .عىارل ًلًس العلى اجملٍ  سىبلى
اطب باٝتو، فيقاؿ  .: سبلـه على فبلفا١تخاطىب، كصونان لو من أف خيي

 .(4)﴾ٌدِِمْنُكْمِمنِاْلَغاِئطِِءَِأحَِجاِوِْأَِ﴿ :كما يف قولو تعاذل ،ةً قَتي لذٍكًر اٟتقيقحالت  -2

3-  
ي
 .(5)﴾اْشتَـَعَلِالرَّْأُسَِشْيًباوَِ﴿:ِكقولو تعاذل،  ازجيًة على اإلً بار يف بياًف الع بالغةي ا١ت

ًليَّةن، كقولو ٗتىىيٌ  كيسمى استعارةن  ،احيضكزيادة اإلً ـً كبللًتػىٍلًطيًف ال ؛اسوس قيوًؿ يف صورةتػىٍفًهيمي ا١تع -4
ِمَِِواْخِفْضَِلُهمَِ﴿: تعاذل  .(6)﴾الرَّْحَمةِِِنَِاَِجَناَحِالذُّلِّ

ت رىأىي :من الداللة على الشجاعةغي يف "، فإنو أىبلان ت أىسىدرىأىي" :٨تو ،كتأكيده كيورً بياًف حاًؿ ا١تذٍ  زًيادىةي  -5
 .جاعان شي  ان انسإن

 .(7)قَّف على قرينةو و منو يت ٌتعا١ت فَّ فهمى ألى  ؛ةً تىكثَتي الفصاح  -6
 

 

 . "ا١تبالغة"ىي ، ك ة كاحدةلَّ ل إذل عً لى  من ىذه العً رد  كثَتكيف اٟتقيقة ديكن     

                                                 

. كاجملاز ىو: ما أفاد معٌت غَت مصطلىح عليو يف الوضع الذم كقع فيو اٟتقيقة ىي: ما أفاد معٌت مصطلىحان عليو ( ُ) يف الوضع الذم كقع فيو التخاطيبي
؛ لعبلقة بُت األكؿ كالثاين. الطراز للعلوم   ْٔكْٕ/ُالتخاطبي

 ُُّ-ُِٗالتماـ ( ِ)

  ُِٔالتقرير كالتحبَت البن أمَت اٟتاج ( ّ)

 ّْ: نساء، من اآلية( الْ)

 ْ: يةمرًن، من اآل( ٓ)

 ِْ: ، من اآليةاإلسراء( ٔ)

   ِٖ-َٖ/ُ، كالطراز للعلوم ِٕٔ/ُدلة يف األصوؿ للسمعاين : قواطع األ، كانظر أيضان ْٓٓ/ُ لزركشيل البحر ايط يف أصوؿ الفقو: انظر( ٕ)
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ل أنو دل يقتصر عليها يف ؛ بدلي، كدل يقصد اٟتصر""ا١تبالغةكىي ، للى العً أىم ىذه ىنا  ذكرقد ابن جٍت  أفَّ  يبدك كما  
دـ عي  فإفٍ  .كالتشبيو، كالتوكيد، ساعاالت :كىي ،ثبلثة كإمنا يقع اجملاز كيعدؿ إليو عن اٟتقيقة ١تعافو : )فيو ا٠تصائص، إذ قاؿ

 . (1)(ةى ىذه األكصاؼ كانت اٟتقيقة البتَّ 
ذكر   ؛ حيث قاؿ بعدماالواحد (3)، كيقصد أف تكوف ىذه ا١تعاين الثبلثة موجودة يف اجملاز(2)كىو يقصد بالتوكيد ا١تبالغة  

فا١تعاين الثبلثة موجودة ، (4)"رٌِحَِْبِِوَِىُِ" :سرى الفى  يف صلى ا عليو كسلم فمن ذلك قوؿ النيب: )تلك ا١تعٍت الثبلثة للمجاز
أك  حىت إنو إف احتيج إليو يف شعرو  ،واد ك٨توىا البحرى ؼ كجى رٍ س كطً رى س اليت ىي فػى رى نو زاد يف أٝتاء الفى أما االتساع فؤل :فيو

كأما  .و٣ترل مائً م يف الكثرة و جير يى رٍ جى  .......... كأما التشبيو فؤلفَّ  ة تلك األٝتاءاستعمل استعماؿ بقيَّ  أك اتساعو  سجعو 
 .(5)يف النفوس منو( ، كىو أثبتي فؤلنو شبَّو العىرىضى باٞتىٍوىىرالتشبيو 

 يف "التَّمىاـ"؛ فوىسَّع يف أغراض اجملاز. هعىدىؿ يف "ا٠تصائص" عما ارتآ تمل أف يكوف قدكحيي   
 

 *   *   * 
 

   

ِترجيحِأحدِالمعنيينِللكلمةِمبالغةًِ -ِب
 :قاؿ أبو صىٍخرو من قصيدةو : )جٍت قاؿ ابن  

َباَلةٍُِِقَصاِقَصةٍَِِوْردٍَِِِِِِِِشِرسٍِِباِسلٍِِالُمَحيَّاَِعُبوسٍَِِجْهمِِ  (6)َشِكمِِِرِئـْ

، فكأنو يقابل وتى إذا كافأٍ  ،تيومٍ ، كمنو شىكى قة ا٠تيلي دَّ ة كىي شً ، ينبغي أف يكوف من الشًَّكيمى : غىضيوبه شىًكمه"....... "
: ال ها ىنا للشر؟ قيل، فكيف أخلصتى ال خيص خَتان من شر : إف الشٍَّكم ىو ا١تكافأة مرسلةفإف قلتى  .مه مكاًفئان ٢تأعداءى 

يقعِ رِعلىِأحدِماصَِقِْفيُـِ، رادِفيِبعضِاألحوالِالمبالغةيُِ، ثم يف األصل شائعان غَت مقصور نكر أف يكوف الشيءي يي 
، ك٨تو ذلك، فكما : اٞتىٍوىىري ُت من ٕتارةو مً ، كللثَّ وي قٍ : الفً هاكحرامً  لم حبلؿ الشريعة، كلعً ا : بيتي ةبى عٍ ، كقولنا للكى عليو

، ال سيما كقد تقدـ يف أكؿ البيت ما المبالغة، كا١تعٌت اٞتامع ٢تما إرادة " للشرشىًكمً كذلك اختص " ،اختص ىذا للخَت
  .(7)(ضاىيوه على ما يي رً صٍ إذل ذلك كحدا على قى  بى ذى جى 

 

                                                 

  ِْْ/ِا٠تصائص ( ُ)

  ْْْ/ِصائص ا٠ت و أخرجو عن ضعف العىرىضية إذل قوَّة اٞتىٍوىىرًية(.يوضح ىذا قوليو يف التعليق على أحد اجملازات: )كأما ا١تبالغة كالتوكيد فؤلن (ِ)

   َُٗ/ِانظر: عبقرم اللغويُت ( ّ)

)فتح  َِِٖ( الشجاعة يف اٟترب كاٞتب، حديث: ِْكتاب اٞتهاد كالسَت، باب )  –يف صحيح البخارم  -رضي ا عنو  -جزء من حديث عن أنس ( ْ)
 (.   ِْ/ٔالبارم 

  ّْْ- ِْْ/ِا٠تصائص ( ٓ)

، كاكم )ؾ ّٖٓ/ِ، كغريب اٟتديث للحريب ِِ/َُ، كالتهذيب )ؾ ش ـ( ٖٔٗ/ِالبيت من البسيط، كىو لو أيضان يف شرح أشعار ا٢تذليُت للسكرم  (ٔ)
: األسد العظيم ا٠تىٍلق الشديد. الر ئٍػبىاؿ:َْٕ/ِّ، كالتاج )ش ؾ ـ( ْٓٔ/ّ، كاللساف )ش ؾ ـ( ٔٗٔ/ٔش ـ(  األسد اٞترئ ا١تًتصد للشر.  . كالقيصىاًقصي

 ( َُّ/ٔكاكم "ؽ ص"  ، ِٓٔ/ٖانظر: )العُت "ر ؿ ب أ" 

 ِِِ-ُِِ( التماـ ٕ)
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الذم يقابل ىو  :يف البيت (شىًكمً )معٌت  أف -""إرادة ا١تبالغة ، كىياليت ذكرىا علةان على المعتمد-ل ابن جٍت ير     
يف ا١تدح بالقوة  "ا١تبالغة"ىذا  يف ظهر. كتأم ا١توازم ٢تم يف القوة، ئ ٢تم فقطكليس ا١تكافً ، ان وبضي غى  ئان ٢تمأعداءه مكافً 

 .(1): غىضيوب( شىًكم) :يتىذا البتفسَت يف أيضان  بعض اللغويُت كقاؿ كالشراسة.

الكلمة ذات ىذه أف أشار إذل بعد أف ، "ئا١تكافً ، كىو ٣ترد "( ) شىًكمه لػ استبعد ابن جٍت ا١تعٌت اآلخر كعلى ذلك  
د أصل ىذا الًتكيب إشارة مفيدة ٖتل  إشكالية تعد   كىذه ."مطلقان يف ا٠تَت كالشر ١تكافأةا" كىي، يف األصلداللة عامة 

يف  ةو دَّ على شً  كاآلخر يدؿ  ، على عطاء أحدمها يدؿ   :الشُت كالكاؼ كا١تيم أصبلف صحيحاف: )رس؛ إذ قاؿابن فا عند
، كىي ذا الًتكيب ذك داللة أصلية كاحدة: إف ى، كالشدة شرٌّ؛ كعليو ديكن أف يقاؿالعطاء خَته كذلك أف  .(2)(ةو كقوَّ  شيءو 

 .شران  أـكاف   خَتان أك العطاء  ا١تكافأةي 

 :(3)دبٍ ة بن العى فى رى طى  قوؿي  ،أيضان  ا٠تَتيف  ستعملالكلمة تي  كأفَّ  ،فيد ىذا العمـويا ك٦ت  
 

 (4)اِجَلِالشُّْكمِِوعَِِالثوابَِِِمْنوُِِِِِِِِِائِلِوِبِْلْغِقَتادَةِغيَرِسَِأَِ
 

، فإذا  : اٞتزاءي بالضم مكٍ ش  ألف )ال .(5)"هَأْجرََِأيَِأْعطُوهِِ،اْشُكُموهُِِ:فقال؛َِرسوَلِاهللَِِِأنََِّأباِطَْيَبَةَِحَجمَِ"ِ:اٟتىًديثيف ك   
 .(6)(جزىيٍتو :، أم. تقوؿ منو: شىكىٍمتيوي ابتداءن فهو الش ٍكدي بالداؿ كاف العطاءي 

 

 :قولوبُت ا١تعنيُت يف ق(  ُِّ)ت  (7)اـو ٘تىَّ  كقد ٚتع أبو  

 (8)مِِكِْشُِ نِْيَكِمِِاِفِِمَِاِبِِوىَِحُِمَِْكِتَِفإنَِِِِِِِِِّاناًَِشِديَدَِشِكيَمةٍِيَِحِْفإْنَِتُكِأَِ
 

: مثل ،بعض الكلماتالبيت  يف أكؿأف فنبَّو إذل ، لتقوية رأيو؛ "فاعتمد على "السياؽ اللغومابن جٍت زاد ، كقد ىذا   
 ان.وبضي غى  أنو الذم يقابل أعداءه مكاًفئان ٢تم(، كىو شىًكمً يف ) الذم ذىب إليو ا١تعٌت حي رج  ت كىي، ""جىٍهم" ك"شىًرس

 !ىذه الرباعة اللغويةسب لو ٖتك 
                                                 

 ّٖٓ/ِ، كانظر: غريب اٟتديث للحريب ْٓٔ/ّـ(  ؾ اللساف )ش( ُ)

 َِٔ/ّـ(  ؾ )ش ا١تقاييس( ِ)

 الطبقة األكذل من الشعراء، كلد يف بادية البحرين، كتنقل يف بقاع ٧تد، مات مقتوالن ، من بٍت قيس بن ثعلبة بن بكر بن كائل، شاعر جاىلي يفطىرىفىة بن العىٍبد (ّ)
 ِِٓ/ّ، كاألعبلـ للزركلي ِِ-ُِـ. انظر: معجم الشعراء للمرزباين ْٔٓمقتوالن دكف الثبلثُت من عمره سنة 

، كركايتها ْٓٔ/ّـ(  ؾ اللساف )ش، ك َُٔٗ/ٓؾ ـ( ، كالصحاح )ش ٕٕٖ/ِ، كببل نسبة يف ٚتهرة اللغة )ش ؾ ـ( ٖٖالبيت من الكامل يف ديوانو ( ْ)
."  "جىٍزؿى العىطىاًء" بدالن من "ًمٍنوي الثػَّوىابى

  ْْٔ/ّ، كاللساف )ش ؾ ـ( ْٔٗ/ِ، كالنهاية يف غريب اٟتديث )ش ؾ ـ( ِّٕ/ِانظر: غريب اٟتديث للخطايب ( ٓ)

، كاللساف ْٔٗ/ِ، كالنهاية يف غريب اٟتديث )ش ؾ ـ( ّٖٓ/ِللحريب ، كغريب اٟتديث ُُٕ، كانظر: أدب الكاتب َُٔٗ/ٓالصحاح )ش ؾ ـ( ( ٔ)
  ْْٔ/ّ)ش ؾ ـ( 

، فأجاد فيها الشعر، كشاع ذًكره؛ حل إذل مصرر ، مث ( ةيَّ ورً راف بسي وٍ من قرل حى )  جاسم ٔتدينة ق بالشاـُٖٖسنة  لدالطاًئي، ك  سكٍ يب بن أى بً حى ىو  (ٕ)
انظر: تاريخ بغداد  .قُِّا سنة ١توصل فلم يتم سنتُت حىت تويف هب كرل بريد امث ،مو على شعراء كقتو فأقاـ يف العراؽأجازه كقدَّ ك إذل بغداد  ا١تعتصم استقدموف

 ُٓٔ/ِ، كاألعبلـ للزركلي ِِٓ-ِْٖ/ٖ

 َْٔ/ُ( ُٕ، بيت: ْْٖالبيت من الطويل يف شرح ديواف أيب ٘تاـ )قصيدة: ( ٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 الخاتمة
البنِِوِأبوَِسِعيدِالسُّكَِّريلَِفَِغِْلِاللغويةِفيِكتابِالتََّمامِفيِتفسيرِأشعارُِىَذْيلِمماِأَِلَِالعِِ" التطواؼ مع  بعد ىذا  

 :، خيلص البحث إذل النتائج اآلتية"جني
ا١توازنة باتضح ذلك عمليان قد ك  ؛"ُتي  لً أشعار ا٢تيذى شرح " ه يفتفسَتى  الس كَّرًم فات ا١ت " تكملةن التَّمىاـكتاب "يػيعىد    -1

كره الس كَّرًم ليست قليلة ١تا ذ  ى. كما أف مناقشة ابن جٍتعلى مسمَّ  هو اسمه ف؛ ٍُت بُت بعض النصوص يف الكتابػى 
 البن جٍت يف كتابو. أساسيان ىذا ليس ىدفان  كاف  كإفٍ "! ُتي  لً شرح أشعار ا٢تيذى ٤تقق " ذىبكما   جدان 

"قانوف أك ْتسب ، الصوتِاألضعففيِالصوتِاألقوىِ تأثَتبيف ا١تماثلة الصوتية عند ابن جٍت؛ اإلبداؿ  يتم -2
  بالتعبَت الصويت اٟتديث، كليس للخفة كتيسَت النطق، كما يرل بعض القدماء. "األقول

ىو رأم ك . لفةا١تخايزكؿ ب "اجتماع ا١تثلُت"فثقل  ؛ىي طلب ا٠تفة لمخالفةِالصوتيةاِعلة يرل ابن جٍت أف -3
 .أكثر من غَته نفسها الظاىرة؛ العتماده على للبحث دقتو ثبتقد ك  يف ىذه الظاىرة. بعض ادثُت أيضان ل

يل الفركؽ بُت ا١تماثلة على تقلحيث تعمل  ،"التوازف اللغومٖتقيق "ىي  الصوتية ا١تخالفةأف علة فالذم يرل   
 ظاىرةه أنو قد ٖتدث ، ك ةاللغ يف ا١تنطقى يفًتض  -ىذه الفركؽا١تخالفة على زيادة كتعمل ، األصوات ا١تتجاكرة

 أخرل، مع أف اللغة ال تسَت دائمان كىٍفقى منطق العقل يف ظواىرىا. ظاىرة نتيجة حدكث

بعيدة يعتمد على أشياء  ،ة التأثَت يف السامع، ىي زياد"ضةنفسية ٤تعلة " علة ا١تخالفة الصوتية أفكمن يرل   
ففي بعض ؛ ا١تواقف الكبلمية فسر كلَّ ت ال أيضان  كىذه أمور نفسية، كىي، ل ا١تتكلم كذىنوتصل بعقعن اللغة، ت

 .عيوالتأثَت يف سام يريدال اإلخبار فقط، ك  ا١تتكلماألحياف يقصد 

وؿ الشاعر: ألفان يف قاألكذل ، كإبداؿ ا٢تمزة كتوافق النغمة على حدكث اإلبداؿ ،قد حيىًٍمل التشابو الصويت -4
ضركرة ىنالك كال  ، فبلالثانية ضركرةن، كاألكذل للمشاكلة الصوتية، أيبدلت ا٢تمزة ييطىٍأًطئ "، أصلها: ""ييطىاًطي"

 .ابن جٍت بُتَّ  كما،  قياس يدعو إليو

 على اذكؼ، كقصًد اإلجياز، ككثرًة االستعماؿ. يكثر اٟتذؼ للتخفيف، كًعٍلًم ا١تخاطب بالشيء، ككجوًد دليلو  -ٓ
عتقاد أف ال، بل العطف على الضمَت اجملركربسبب ليس ، ﴿واأَلْرحاِم﴾ٛتزة يف قراءة  يرل ابن جٍت أف اٞتر -ٔ

لىح ن ىذه القراءة عند من يػي  كحيل  ىذا اإلشكاليةى  ،فيُتللكو  كىو رأمه ، ذفت لتقدـ ذكرىاتكوف فيو باء ثانية حي 
 يف اللغة أيضان. جائزه  األكؿى  ثبت أف الوجوى  . كإفٍ من البصريُت

د" أك اٟتركات حركؼ ا١ت؛ ألف "دقيق غَتي أمره  نوف الساكنة ْتركؼ ا١تد يف اٟتذؼ إذا كليهما ساكنه ال تشبيوي  -ٕ
ذؼ  الطويلة بالتعبَت ، كيبقى جزء من صوهتا متمثبلن يف رمزىا الكتايب فقط يف ىذه اٟتالةالصويت اٟتديث حيي

ذؼ  ، أما اٟتركات القصَتة اليت ىي جزء منها  .كليةن النوف الساكنة فإهنا ٖتي
، بعضها متطور عن اآلخرحيث يتبُتَّ أف  ؛أمر ضركرم عند دراسة صيغ اٞتموع التنبيو على األصالة كالفرعية -ٖ

دكف . كىو ما يدفع عن العربية شيبهة كثرة صيغ اٞتموع فيها ضعت يف األصل للكلمةكلها مصادر كي كليست  
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( )أقاكًنعرفنا أف ك  .أىقىاًكـ كأىقىاًكًن() ٚتع اٞتمعبعض ا١تعاجم أف  كما رأينا يف كلمة )قػىٍوـ(، فقد ذكرت مربر.
  .ٚتع اٞتمعيف ( )أقاكًن؛ كلذلك تكتفي بعض الكتب بػصيغة األخرل تطور عنها، كأف الىي األصل

ال ، ك عا١تية توجد يف اللغات اإلنسانية ظاىرةه لداللة الكبلـ عليو  لفظو ما حذؼى عرؼ بعض علمائنا القدامى أف  -ٗ
 .قٟٗٔٗتنفي ا١تتوىف سنة ، كما رأينا عند زىين الدين بن ٧تيىيم ادىاكح ص العربيةٗت

 .اؽ من النحويُتذَّ ، كىو رأم اٟتي ؼاء عند ابن جٍت ىي مشاهبتها للحر بٌت من األٝتعلة ما يي   -َُ
ء " مع أهنا صفة يف األصل على كزف فػيٍعلىىيىادينػٍ كلمة "ساغ تنكَت    -ُُ  ؛ ١تاباألٝتاء ؛ تشبيهان ٢تامؤنث فػىٍعبلى

نٍػيىاثير استعما٢تا استعماؿ األٝتاءكى  كعليو فبل ضركرة  ، كما ذكر ابن جٍت.(، أم دكف ذكر ا١توصوؼ )اٟتياة الد 
 ، كأيب حياف األندلسي.يف بعض النصوصىذه الكلمة نكرةن  كجديف عند من كال ٖتر 

 من ٛتلها على بعض الشواىد الشعرية عليو أكذل لي مٍ ؛ فحى لى ا١تعٌت باب كاسع يف لغة العرباٟتىمل ع -ُِ
 ، كالقواعد اللغوية ا١تعركفة.؛ ألهنا خركج عن األصوؿ ا١تطردةالضركرة

" با٠تاء، ك" ٣تيءعلة   -ُّ ب صوتان من الغُت، فناسب أف ا٠تاء أرطٍ  عند ابن جٍت ىي، زىٍغر" بالغُت"زىخىرى
. كتأيت رطوبة ا٠تاء من شديدةه  صعبةه  ةً اك دى يل العى ، كأقاكً ب؛ ألف ا١تاء رطٍ "ٍغًر أىقىاًكؿً زى الوادم" ك" : "زىخىرى أف يقاؿ

  .سها يف مقابل الغُت اجملهورةمهىٍ 
 ؛ فتكوف الغُتي يكوف ذلك ٠تفاء الغُت يف اٟتلق، كظهور ا٠تاء عنها أف أيضان و جيوز أن إذل البحث ككصل  
 .مستور غَتي  ماءه ظاىره  ؛ ألفَّ مللوادً  ، كا٠تاءي ى يف الصدكرفى اكة اليت ٗتيٍ دى للعى 

؛ ""التنبيو على أصل الباب صل ا١ترفوض يف بعض الكلمات، ىياؿ األعلة استعمابن جٍت إذل أف نبَّو   -ُْ
أف  ضى رى فتػى قد انظائرىا. ك يف كإعبللو دليبلن على ما مت تغيَته  ا١ترفوض األصل علىبعض الكلمات  إذ كاف بقاء

"، "ىو ، ى"ٍمسىى"، ك"دىعىا"، ك"قىضى أى بعض الكلمات ا١تعتلة البلـ، مثل: " أصلي يكوف  "، "قىضىيى  . "عىوى دى "أٍمسىيى
، اٟتبشيةمستعمبلن يف ىذا األصل  جدكي ؛ إذ ية على جواز ما ذىب إليو ابن جٍتكتدؿ مقارنة اللغات السام  

، قبل أف ييعدؿ عنو إذل غَته يف اآلثار اليت كصلت هايبعد أف يكوف قد كيجد يف العربية يف مرحلة من مراحلفبل 
 .إلينا منها

 عبارة يف إعراب ، كما مرَّ الغرض الببلغي منهاعلى ة عرابيبعض األكجو اإلح يرجت يفابن جٍت مد اعت  -ُٓ
اهي "؛من ا٢تاء اذكفة يف " على البدؿ ت، كليسعلى الظرفية ةمنصوب؛ إذ رجَّح أف تكوف "النػَّهىارً  ضىحى كى " ألف  سىًتى

٦تا يشَت  .، كاإلسهاب ضد اإلجيازكالتوكيد لئلسهابفيو من التكثَت كالبدؿ يشابو التوكيد ٔتا ، حذفها لئلجياز
 .، كأمهية التكامل بينها يف البحث كالدراسةاللغة العربية فركعإذل الصلة الوثيقة بُت 

ليلو يف ضوء ىذه الفكرة؛ إذ أحاؿ يف معرفة ، إذل فكرة ترابط النص، كٖتأكثر من ألف عاـو  و ابن جٍت قبلتنبَّ  -ُٔ
اليـو هبذه الدراسة، كيوليها  اٟتديث ينادم علم اللغةك  السابقة عليو. األبياتم يفسره على اذكؼ يف البيت الذ

 اىتمامان كبَتان.
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 يف أكؿ "جىٍهم" ك"شىًرس"كوجود كلميت:  لًتجيح أحد معنيي الكلمة،؛ على "السياؽ اللغوم"ابن جٍت اعتمد  -ُٕ
، كليس ا١تكاًفئ اًِوبضُِغَِ الذم يقابل أعداءه مكاًفئان ٢تمىو ( يف آخره: شىًكمً ) عٌتأف يكوف م ذلك حرجَّ ؛ فقد البيت

  )ا١توازم( ٢تم فقط. كيف ذلك ما فيو من ا١تبالغة يف ا١تدح بالقوة كالشراسة.
ٛتبلن "" من الصرؼ منع "قػيرىٍيش جيح، كًت نحوم يف ترجيح بعض العلل اللغويةاعتمد ابن جٍت على السياؽ ال -ُٖ

كذلك ألف الشاعر يف بيت شعرم؛  ،"اللتقاء الساكنُت فيها حذؼ التنوينن علة "بدالن م"، يلةبً على معٌت القى 
  ؛ ٦تا يعٍت أنو يريد هبا القىًبيلىة.""كىسىادىىا"، كدل يقل: "كىسىادىه على " قػيرىٍيش" مؤنثان، فقاؿ:اد الضمَت أع

ها عُت الفعل ا١تعتل البلـ بعد ، يف ٗتريج الشواىد اليت سيك ن فيإجراء الوصل ٣ترل الوقفذ ابن جٍت بعلة خى أى  -ُٗ
. من ىذا  أفَّ  ، كيكفيأم شبهة أك اعًتاض اواىد ما يدفع عنهمن الش ك٢تذه الظاىرة حذؼ آخره للجـز

 ..َويـَتـَّْقِو﴾َِيْخَشِاللَّوَِِوِوَُِوَرُسولَِِ﴿َوَمنِيُِطِعِاللَّوٍَِِفصو عن عاصم:القراءة السبعية ٟتى القبيل يف القرآف الكرًن 
: كقو٢تم: عطاء، يف ،إلقامة الوزفف األعبلـ؛ يكٖتر  تغيَت؛ كىي الشعراء يف لغة لغويةظاىرة  ابن جٍت الحظ -َِ

، يفعىطً  ـو  : أيب سليماف.يَّة. كأيب سبلَّ
دل يقصد اٟتصر، أنو  إذل حثالب كماؿ ."يف "ا١تبالغة ابن جٍت  عند عن اٟتقيقة إذل اجملازدكؿ العي  ًعلَّةي  تصر ا٨ت -ُِ

بعد ذلك يف ذىب بدليل أنو ؛ يف كتاب "التَّمىاـ" فاقتصر عليها ؛"از، كىي "ا١تبالغةعلل اجمل أبرزبل عيًٍت ب
فنا أنو يقصد بالتوكيد كعر  .إذل أف اجملاز يأيت ١تعاف ثبلثة، كىي: االتساع، كالتشبيو، كالتوكيد "ا٠تصائص"

 ا١تبالغةى.
 راض اجملاز.ه يف "التَّمىاـ"؛ فوىسَّع يف أغصائص" عما ارتآكلعلو عىدىؿ يف "ا٠ت

 
 

وآخِو ِراًِالحمدِهللِربِالعالمينِأوالًِ
ِ

ِد.ياسرِالسيدِرياضِالسيدِالمرسيِِ                                                          
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
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ِالمصادرِوالمراجعِ
 ِِأواًل:ِالكتب

 شركة: عوض، ط عطوة مإبراىي: ت السبع، أليب شامة الدمشقي، القراءات يف األماين حرز من ا١تعاين إبراز -1
 .ـُِٖٗىػ/ َُِْ مصر - اٟتليب البايب مصطفى مكتبة

 ، د ت.بَتكت -: مؤسسة الرسالة الكاتب، البن قتيبة، ت: ٤تمد الدارل، ط أدب -2

األردف، ط: األكذل  -: مكتبة ا١تنار، طاألزمنة كتلبية اٞتاىلية، لقطرب، ت: د/ ٚتيل حنا حداد -ّ
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓ

 د ت.، بَتكت -دار ا١تعرفة  :ط، عبد الرحيم ٤تمود :ت، شرمأساس الببلغة للز٥ت -ْ

 ، د ت.وعات اجملمع العلمي العريب بدمشق، مطبأسرار العربية، أليب الربكات األنبارم، ت: ٤تمد هبجة البيطار -ٓ

 ـ.ُُٗٗق/ُُُْ، بَتكت، ط: األكذل -: دار اٞتيل شتقاؽ، البن دريد، ت: عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف، طاال -ٔ

 -: دار ا١تعارؼ عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف، طاألستاذ أٛتد ٤تمد شاكر، األستاذ ات، لؤلصمعي، ت: األصمعي -ٕ
 ـ.ُّٗٗ: السابعة مصر، ط

 ـ.ُٕٖٗمكتبة األ٧تلو ا١تصرية  :، طد/ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية -ٖ

 .ـَُٗٗالقاىرة -: دار الفبلح ط، ، د/ ٤تمد علي ا٠تورلاألصوات اللغوية -ٗ

 الثالثة: ط بَتكت - الرسالة مؤسسة: الفتلي، ط اٟتسُت عبد/ د: ت السراج، البن حو،الن يف األصوؿ -10
 ـ.ُٖٖٗ ىػَُْٖ

ند السيوطي بُت النظرية كالتطبيق، عصاـ عيد فهمي أبو غربيَّة، ط: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، النحو عأصوؿ  -11
 ـ.ََِٔ: األكذل ط

: دار الكتب ( ت: د/ أكغست ىفنر، طدادب يف األضضمن ثبلثة كت) األضداد، أليب حامت السجستاين -12
 ، د ت.بَتكت -العلمية 

 بَتكت - : دار الفكر للطباعة كالنشرط ، مد األمُت الشنقيطي أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف،  -13
 .ـُٓٗٗ /ىػ ُُْٓ

 -مكتبة فياض القاىرة،  -اب ثبلثُت سورة من القرآف الكرًن، البن خالويو، ط: دار ا١تنار إعر  -ُْ
 .ـُٕٗٗق/ُُْٕ: الثانية ا١تنصورة، ط

 /ىػَُْٗ : الثالثة، طبَتكت -: عادل الكتب ، طزىَت غازم زاىد : د.، تالنحاس جعفر يب، ألالقرآف عرابإ -15
   .ـُٖٖٗ

: دار ن العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت، للزركلي، طاألعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء م -ُٔ
 ـ.ُٖٔٗ، ط: السابعة بَتكت - العلم للمبليُت

 ـ.ََُِ: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ، أليب الفرج األصفهاين، طاألغاين -ُٕ
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: ا١تكتبة ت: د/ ٛتدم عبدالفتاح مصطفى خليل، ط، اح يف علم أصوؿ النحو، للسيوطياالقًت  -ُٖ
 .ـََُِق/ُِِْ: الثانية القاىرة، ط -األزىرية للًتاث 

 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕ: الثانية بَتكت، ط –: دار اٞتيل ط ،األمارل، أليب علي القارل -ُٗ

الشيخ : بُت النحويُت البصريُت كالكوفيُت، أليب الربكات األنبارم، تاإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ  -َِ
 ـ. ُٕٖٗق/َُْٕ صيدا بَتكت -: ا١تكتبة العصريةط، ٤تمد ٤تيي الدين عبداٟتميد

 -٤تمد بن ٛتود الدعجاين، ط: دار الغرب اإلسبلمي  إيضاح شواىد اإليضاح، البن عبدا القيسي، ت: د/  -21
 ـ.ُٕٖٗق/َُْٖ: األكذل بَتكت، ط

ق/ ُّٗٗ، الطبعة الثالثة بَتكت -دار النفائس  :ط، مازف ا١تبارؾ : د/للزجاجي، ت ،اإليضاح يف علل النحو -22
 ـ.ُٕٗٗ

، د : الثانيةطبَتكت،  - : دار ا١تعرفةطم اٟتنفي، يٍ زين الدين بن ٧تيى لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -ِّ
 ت.

، بَتكت -دار الكتب العلمية  :، ط٤تمد ٤تمد تامر/ د :، تلزركشي، لالبحر ايط يف أصوؿ الفقو -ِْ
 .ـَََِ/ىػ ُُِْاألكذل  :ط

 .ـُِٗٗق/ُُِْبَتكت  -: دار الفكر البحر ايط يف التفسَت، أليب حياف األندلسي، ط -ِٓ

، دمشق -دار سعد الدين ، ط:٤تمد ا١تصرم ت: بادم،آلفَتكز لنحو كاللغة، لغة يف تراجم أئمة الالبي  -ِٔ
 .ـَََِق/ُُِْ : األكذلط

: مكتبة ، طرمضاف عبد التواب د/: تالربكات األنبارم،  أليبالبلغة يف الفرؽ بُت ا١تذكر كا١تؤنث،  -ِٕ
 .ـُٔٗٗ /ىػ ُُْٕ: الثانية ط ،القاىرة -ا٠تا٧تي 

 

، مطبعة حكومة عبد الستار أٛتد فراج كآخرين :ت، ، للزَّبيدمتاج العركس من جواىر القاموس -ِٖ
 .ـ كما بعدىآُٔٗىػ/ُّٖٓالكويت 

 -ط دار العلم للمبليُت  ،أٛتد عبد الغفور عطاراألستاذ  :، تللجوىرم ،حاح العربيةتاج اللغة كص  -ِٗ
 ـ.َُٗٗالرابعة  :، طبَتكت

 ، د ت.بَتكت -: دار الكتب العلمية طلخطيب البغدادم، ل ،تاريخ بغداد -َّ

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖ: األكذل بَتكت، ط -: دار الفكر ، للعكربم، طتبياف يف إعراب القرآفال  -31

: تلعي، يٍ بن ٤تمد الزَّ ماؿ الدين ٞت ٗتريج األحاديث كاآلثار الواقعة يف تفسَت الكشاؼ للز٥تشرم، -ِّ
  . ىػُُْْط: األكذل  ،الرياض -دار ابن خزدية :، ط عبد ا بن عبد الرٛتن السعد

دار الكتاب : ط، عباس مصطفى الصاٟتي: د/ لشواىد كتلخيص الفوائد، البن ىشاـ، تٗتليص ا -ّّ
 .ـُٖٔٗ/قَُْٔ: األكذل ، طالعريب

الثالثة  :، طالقاىرة -مكتبة ا٠تا٧تي  :، طد/ رمضاف عبدالتواب ،التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو  -ّْ
  ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ
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: مكتبة ا٠تا٧تي حو كعلق عليو د/ رمضاف عبدالتواب، طخرجو كصح، أالتطور النحوم للغة العربية، برجشًتاسر -35
 .ـُْٗٗ/قُُْْ الثانية: اىرة، طالق -

 ، د ت.مصر -: دار الرياف للًتاث التعريفات، لعلي بن ٤تمد اٞترجاين، ت: إبراىيم اإلبيارم، ط -ّٔ

 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕالقاىرة  -: دار اٟتديث م )جامع البياف يف تفسَت القرآف(، طتفسَت الطرب  -ّٕ

 ، د ت.القاىرة -دار الشعب : (، طاٞتامع ألحكاـ القرآفتفسَت القرطيب ) -ّٖ

 ، د ت.مصر -: دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البايب اٟتليب تفسَت النسفي، ط -ّٗ

بَتكت  -: دار الفكر البن أمَت اٟتاج، ط ،أصوؿ الفقويف  على التحرير كالتحبَتالتقرير  -َْ
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ

 ـ.ُُٖٗق/َُُْ: األكذل جامعة الرياض، ط :أليب علي الفارسي، ت: حسن شاذرل فرىود، طالتكملة،   -41

، كأٛتد ي، كخدجية عبدالرزاؽ اٟتديثيسً يٍ أٛتد ناجي القى : ل، البن جٍت، تيٍ ذى التَّمىاـ يف تفسَت أشعار ىي   -42
 .ـُِٔٗ: األكذل ببغداد، ط -عاين : مكتبة ال، طمطلوب

 -: دار اٞتيل ط، مطبوع مع أمارل القارل، مرً كٍ د البى يٍ  أماليو، أليب عيبػى بيو على أكىاـ أيب علي يفلتنا -ّْ
 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕ: الثانية بَتكت، ط -كت كدار اآلفاؽ اٞتديدة بَت 

، الدار ا١تصرية  للتأليف كالًتٚتة :، طعبد السبلـ ىاركف كآخريناألستاذ : ت، لؤلزىرم ،هتذيب اللغة -ْْ
 .د ت

: بَتكت، ط -: دار الكتب العلمية و يرتزؿ، ط: أتأليب عمرك الداين، ت لتيسَت يف القراءات السبع،ا -ْٓ
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔاألكذل 

ينػىوىرًم، دراسة كٖتقيق: د/ ٤تمد بن خالد الفاضل، ط: نى ٙتار الص   -ْٔ إدارة اعة يف علم العربية، للجىًليس الد 
 ـ.َُٗٗق/ُُُْالسعودية،  -الثقافة كالنشر ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

: ا٠تامسة ط ،فخر الدين قباكة/ : دت، لخليل بن أٛتد الفراىيدمل اٞتمل يف النحو، -ْٕ
 .ـُٓٗٗ/قُُْٔ

األكذل : ط، بػػػَتكت -دار العلػػػم للمبليػػػُت : ط، / رمػػػزم منػػػَت بعلبكػػػيد :ت ،البػػػن دريػػػد ،ٚتهػػػرة اللغػػػة -ْٖ
 ـ.ُٕٖٗ

بػَتكت،  -: مؤسسة الرسػالة ، طالبن خالويو، ت: د/ عبدالعاؿ سادل مكـر ،اٟتجة يف القراءات السبع -ْٗ
 ـ.ُُٔٗق/ُُْٕ: السادسة ط

 :، طبَتكت - العلمية الكتب دار :ط ،يعقوب بديع ميل، كإطريفي نبيل ٤تمد: ، تللبغدادم ،خزانة األدب -50
 ـ.ُٖٗٗ األكذل

 ، د ت.بَتكت -: دار الكتاب العريب ار، طبن جٍت، ت: األستاذ ٤تمد علي النجال ،ا٠تصائص  -51

 ـ.ُٖٔٗ: التاسعة القاىرة، ط -: دار ا١تعارؼ اللغة، د/ كماؿ ٤تمد بشر، ط دراسات يف علم -ِٓ

 ، د ت.القاىرة -دار  اٟتديث : دراسات ألسلوب القرآف الكرًن، للشيخ ٤تمد عبدا٠تالق عيضيمىة، ط -ّٓ
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 .ـ ََِْ/ ىػُِْٓالقاىرة  -عادل الكتب : ط، ٥تتار عمرأٛتد د/ ، دراسة الصوت اللغوم -ْٓ

ة اإلماـ امقسم النحو كالصرؼ كفقو اللغة بكلية اللغة العربية ّتمية مرحلة ا١تاجستَت )رسائل العلدليل ال -55
 ، دكف طبعة.مود٤تمد بن سعود اإلسبلمية(، إعداد د/علي بن ٤تمود اٟتي 

م، ت: ٤تمد حسن آؿ ياسُت، ط: دار كمكتبة رً كَّ ، صنعة أيب سعيد اٟتسن الس  يواف أيب األسود الدؤرلد  -56
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ: الثانية ، طبَتكت -ا٢تبلؿ 

ا١تتنيب بشرح أيب البقاء العكربم، ت: مصطفى السقا، إبراىيم اإلبيارم، عبداٟتفيظ شليب، ديواف أيب الطيب   -57
 ـ.ُُٕٗق/ُُّٗ مصر -: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب ط

 ـ.ُِٖٗق/َُِْبَتكت  -: دار بَتكت للطباعة كالنشر ديواف ٚتيل بثينة، ط -ٖٓ

: األكذل بَتكت، ط -ديع يعقوب، ط: دار الكتاب العريبواف اٟتارس بن حلزة، ت: د/ إميل بدي  -59
 ـ.ُُٗٗق/ُُُْ

األكذل  :، طبَتكت -: دار الكتب العلمية ج، طن: أٛتد حسن بسديواف اٟتماسة، أليب ٘تاـ، ت -َٔ
 .ـُٖٗٗق/ُُْٖ

، جدة -مؤسسة اإلدياف، ط: و صاحلعبد القدكس أب، ت: ذم الرمة شرح أيب نصر الباىلي ركاية ثعلب فاديو   -61
 ِ.ـُِٖٗ/ىػَُِْاألكذل، ط: 

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٔ: األكذل بَتكت، ط -م، شرح د/ كاًضح الصَّمىد، ط: دار اٞتيل َتًٍ مى الراعي الن  ديواف   -62

 ، د ت.بَتكت -ديواف طرفة بن العبد، ط: دار صادر  -ّٔ

ح أ، ل الغنوم شرح األصمعييٍ فى ديواف طي   -64 ، ط: األكذل بَتكت -: دار صادر كغلي، طت: حىٌساف أبو فبلى
 ـ.ُٕٗٗ

 دمشق، د ت. -ديواف العجاج بركاية األصمعي كشرحو، ت: د/ عبداٟتفيظ السلطي، ط: مكتبة أطلس   -65

بَتكت،  -: دار الكتب العلمية/ حسن ٤تمد نور الدين، ط، ٚتع كشرح كدراسة دليقاع العامً م ف الر  دً ديواف عى   -66
 ـ.َُٗٗق/َُُْ: األكذل ط

 ، د ت.القاىرة، ط: الثالثة -، ط: دار ا١تعارؼ ديواف النابغة الذبياين، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم  -ٕٔ

 ـ.ُٓٔٗق/ُّٖٓالقاىرة  -: الدار القومية للطباعة كالنشر ديواف ا٢تذليُت، ط  -ٖٔ

: دار ، طعظيم كالسبع ا١تثاين، لؤللوسي، ضبطو كصححو علي عبدالبارم عطيةركح ا١تعاين يف تفسَت القرآف ال -69
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓ: األكذل بَتكت، ط -الكتب العلمية 

 .القاىرة، ط: الثالثة، دت -: دار ا١تعارؼ السبعة يف القراءات، البن ٣تاىد، ت: د/ شوقي ضيف، ط -َٕ

 ىػَُْٓ األكذل ط ،دمشق - القلم دار ط ،ىنداكم حسن /د سر صناعة اإلعراب، البن جٍت، ت: -ُٕ
 ـ.ُٖٓٗ
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 :ط -بَتكت  -: دار الكتب العلميةف ا٠تفاجي، طسر الفصاحة، البن سنا -ِٕ
 .ـُِٖٗ/قَُِْاألكذل

: ، ط٤تمد نعيم العرقسوسيك ، : شعيب األرناؤكطت، مد بن أٛتد الذىيب، سَت أعبلـ النببلء -ّٕ
  ق.ُُّْ: التاسعة طبَتكت  -مؤسسة الرسالة 

: ، طمكة -ة ا١تكية : ا١تكتب، ط: حسن أٛتد العثمافتاٟتاجب،  البنالشافية يف علم التصريف،  -ْٕ
 .ـُٓٗٗ/قُُْٓاألكذل 

 - العركبة: مكتبة دار عبدالستار أٛتد فراج، ط: م، ترً كَّ ، أليب سعيد الس  ذليُتشرح أشعار ا٢ت -ٕٓ
 ، د ت.القاىرة

: بػػػَتكت، ط -شػػػرح ديػػػواف أيب ٘تػػػاـ، للخطيػػػب التربيػػػزم، ت: راجػػػي األٝتػػػر، ط: دار الكتػػػاب العػػػريب -ٕٔ
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالثانية 

: األكذل بػػػػَتكت، ط –: دار الكتػػػػب العلميػػػػة لخطيػػػػب التربيػػػػزم، طل، أليب ٘تػػػػاـ اف اٟتماسػػػػةشػػػػرح ديػػػػو  -ٕٕ
 ـ.َََِق/ُُِْ

لعلمية دار الكتب ا :ط ،٤تمد نور اٟتسن كآخرين :ت، االسًتاباذم للرضي ،شرح شافية ابن اٟتاجب -ٖٕ
 .ـُِٖٗىػ / َُِْبَتكت  -

للشيخ ٤تمد يل بتحقيق شرح ابن عقيل ، كمعو كتاب منحة اٞتلة ابن مالكشرح ابن عقيل على ألفي -ٕٗ
 ـ.َُٖٗق/ََُْ، الطبعة العشركف القاىرة -: دار الًتاث ٤تيي الدين عبداٟتميد، ط

: دار اٟترية للطباعة مطبعة : أٛتد خطاب، ط، تالقصائد التسع ا١تشهورات، أليب جعفر النحاس شرح -80
 ـ.ُّٕٗق/ُّّٗبغداد  -اٟتكومة 

 القاىرة، د ت. -بة ا١تتنيب : مكتشرح ا١تفصل، البن يعيش، ط -ُٖ

: دار إحياء فقو اللغة كسنن العرب يف كبلمها، البن فارس، ت: األستاذ السيد أٛتد صقر، ط يف الصاحيب -82
 .مصر، د ت -الكتب العربية فيصل عيسى اٟتليب 

 ـ.ََِْمصر  -: ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة ، طمدً نٍ شى قى لٍ ، للقى صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  -ّٖ

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕالقاىرة  -: ا٢تيئة العامة لشئوف ا١تطابع األمَتية مسلم بشرح النوكم، ط يحصح -ْٖ

: ، طاليمن -صنعاء: مكتبة اإلرشاد صفة جزيرة العرب، للهمداين، ت: ٤تمد بن علي األكوع اٟتوارل، ط -85
 م.1990ه/1410 األكذل

، ك٤تمد أبو الفضل إبراىيم ،جاكم: علي ٤تمد البتىبلؿ العسكرم،  يبألالصناعتُت الكتابة كالشعر،  -ٖٔ
 .ـُٖٔٗ -ىػَُْٔبَتكت  - صيدا: ا١تكتبة العصرية ط

-ت كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية: عُت للدراسا/ ٤تمد حلمي ىلٌيل، ط، ترٚتة د، برتيل ما١تربجالصوتيات -87
 ـ.ُْٗٗ القاىرة
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 ـ.َُٖٗ: األكذل ط ،صفور، ت: السيد إبراىيم ٤تمد، ط: دار األندلسالشعر، البن عي  ضرائر  -ٖٖ

القاىرة،  -دكف الناثر، لؤللوسي، شرحو ٤تمد هبجت األثرم، ط: دار اآلفاؽ العربية كما يسوغ للشاعر  الضرائر -89
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ: األكذل ط

 د ت.جدة،  -: دار ا١تدين ، ط: ٤تمود ٤تمد شاكرتن سبلـ اٞتمحي، البطبقات فحوؿ الشعراء،  -َٗ

، د مصر، ط: الثانية -بيدم، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، ط: دار ا١تعارؼ النحويُت كاللغويُت، للز   طبقات  -91
 ت.

: ا٢تيئة العامة لقصور ار الببلغة كعلـو حقائق اإلعجاز، ليحِت بن ٛتزة العلوم: طالطراز ا١تتضمن ألسر  -ِٗ
 ـ.ََِٗالقاىرة  -الثقافة 

كتور عبدالغفار ىبلؿ، ط: دار ق، األستاذ الد ِّٗق/ُِّيُت أبو الفتح عثماف بن جٍت اللغو  عبقرم   -ّٗ
 ـ.ََِٔق/ُِْٔالقاىرة، ط: األكذل  -الفكر العريب

: ا٢تئية العامة لقصور إبراىيم اإلبيارم، طك أٛتد الزبن، ك العقد الفريد، البن عبد ربو، ت: أٛتد أمُت،  -ْٗ
 ـ.ََِْالقاىرة  -الثقافة 

مصر  -الدينية : مكتبة الثقافة صبيح التميمي، ط د/: علل التثنية، البن جٍت، ت -ٓٗ
  ـ.ُِٗٗق/ُُّْ

: ، طالسعودية -: مكتبة الرشد الرياض ، ط٤تمود جاسم ٤تمد الدركيش /د النحو، البن الوىرَّاؽ، ت: علل -96
  .ـُٗٗٗ /ىػ  َُِْاألكذل 

 .دار الفكر، د ت :، طعمدة القارم شرح صحيح البخارم، للعيٍت -ٕٗ

 د ت ،دار كمكتبة ا٢تبلؿ: ط ،ىيم السامرائي/ إبراد، / مهدم ا١تخزكميد :ت، للخليل بن أٛتد، العُت -98

، مكػػة ا١تكرمػػة -: جامعػػة أـ القػػرل ، طسػػليماف إبػػراىيم ٤تمػػد العايػػد /: دت، لحػػريبل ،غريػػب اٟتػػديث -ٗٗ
   ق.َُْٓ األكذل :ط

مكػػػة ا١تكرمػػػة  -: جامعػػػة أـ القػػػرل ، ط: عبػػػد الكػػػرًن إبػػػراىيم العزبػػػاكمت، لخطػػػايب، لغريػػػب اٟتػػػديث -ََُ
   ق.َُِْ

: مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز ط ،: أٛتد فريد ا١تزيػدم، تد ا٢تركميٍ بػى عي  أليب ،رآف كاٟتديثالغريبُت يف الق -َُُ
 .ـُٗٗٗ/ىػُُْٗ األكذل :، طا١تملكة العربية السعودية -

 دار: ، طإبػػراىيم الفضػػل أبػػو ٤تمػػدك  ،البجػػاكم ٤تمػػد علػػي: ، للز٥تشػػرم، تالفػػائق يف غريػػب اٟتػػديث -َُِ
  ، د ت.الثانية: ط لبناف، - ا١تعرفة

فتح البارم بشرح صحيح البخارم، البن حجػر العسػقبلين، ت : ٤تمػد فػؤاد عبػدالباقي، ك٤تػب الػدين   -103
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٕ: األكذل القاىرة، ط -ا٠تطيب، ط: دار الرياف للًتاث 

: الرابعػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػاىرة، ط -فصػػػػػػػػػوؿ يف فقػػػػػػػػػو العربيػػػػػػػػػة، د/ رمضػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػدالتواب، ط: مكتبػػػػػػػػػة ا٠تػػػػػػػػػا٧تي  -َُْ
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ
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: ا٢تيئة عبداٟتفيظ شليب، طك إبراىيم اإلبيارم، ك العربية، للثعاليب، ت: مصطفى السقا،  اللغة كسر فقو  -105
 ـ.ََِٖالقاىرة  -العامة لقصور الثقافة 

 ـَُِٖيف علم اللغة النصي كالتطبيقي، د/ ٣تدم حسُت، ط: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  -َُٔ

 كما بعدىا. ـُٕٕٗق/ُّٕٗللكتاب  صرية العامة: ا٢تيئة ا١ت، للفَتكزآبادم، طيطالقاموس ا -َُٕ

القاىرة  -: دار ا١تعارؼ ر النحوم بُت القدماء كادثُت، د/ ٤تمود سليماف ياقوت، طقضايا التقدي  -108
 ـ.ُٖٓٗ

دار : ، ط: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل الشافعيقواطع األدلة يف األصوؿ، للسمعاين، ت  -َُٗ
 . ـُٕٗٗ /ىػُُْٖبَتكت  -الكتب العلمية 

 ـ.َُٗٗ: الثانية بَتكت، ط -: دار ا١تشرؽ ٟتركؼ، للفارايب، ت: ٤تسن مهدم، طكتاب ا  -َُُ

 ت. ، داألكذل :، طبَتكت -دار اٞتيل  :، طد السبلـ ىاركفاألستاذ عب :، ت، لسيبويوالكتاب -ُُُ

أك شرح األبيات ا١تشكلة اإلعراب، أليب علي الفارسي، ت: د/ ٤تمود ٤تمد الطناحي،  ،كتاب الشعر -ُُِ
 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ: األكذل القاىرة، ط –ا٧تي : مكتبة ا٠تط

٤تيي الدين  : د/ججها، ١تكي بن أيب طالب، تالكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كح -ُُّ
 ـ. ُٕٗٗق/ُُْٖ: ا٠تامسة كت، طبَت  -: مؤسسة الرسالة رمضاف، ط

طو تبو كضب، ر التأكيل، للز٥تشرمالكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه  -ُُْ
: الثالثة بَتكت، ط -كدار الكتاب العريب  ،القاىرة –: دار الرياف للًتاث ط ،كصححو مصطفى حسُت أٛتد

 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕ

٤تمد ك  ،: عدناف دركيشت البقاء الكفوم، يبأل، جم يف ا١تصطلحات كالفركؽ اللغويةالكليات مع -115
  ـ.ُٖٗٗ/ىػُُْٗبَتكت  - : مؤسسة الرسالة، طا١تصرم

 ـ.ُٕٗٗ: األكذل بَتكت، ط -: دار صادر بن منظور، طلساف العرب، ال -ُُٔ

: بَتكت، ط -: دار الفكر لنحو، أليب الربكات األنبارم، ت: سعيد األفغاين، ط١تع األدلة يف أصوؿ ا -ُُٕ
 ـ.ُُٕٗق/ُُّٗالثانية 

ىم كألقاهبم كأنساهبم كبعض شعرىم، البن بشر اآلمدم، ت: ا١تؤتلف كا١تختلف يف أٝتاء الشعراء ككنا  -118
 ـ.ُُٗٗق/ُُُْ: األكذل بَتكت، ط -: دار اٞتيل ؼ. كرنكو، ط د/

 عبد الدين ٤تي ٤تمدالشيخ : ت األثَت، بن الدين ضياءل كالشاعر، الكاتب أدب يف السائر ا١تثل -ُُٗ
  .ـُٓٗٗ بَتكت -كالنشر للطباعة العصرية ا١تكتبة :، طاٟتميد

: األكذل الرياض، ط -ر الدكرل ، ط: دار النشد/ فاتن خليل ٤تجازم، علم األصوات ٤تاضرات يف -َُِ
 ق.ُِْٖ

 - العلمية الكتب دار :، طىنداكم اٟتميد عبد د/ :، تألعظم يف اللغة، البن سيدهاكم كايط ا -ُُِ
 .ـَََِ األكذل :ط ،بَتكت
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 ، د ت.القاىرة -: مكتبة ا١تتنيب ٥تتصر يف شواذ القرآف، البن خالويو، ت: آثر جفرم، ط -ُِِ

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕ: األكذل بَتكت، ط -ر إحياء الًتاث العريب : داا١تخصص، البن سيده، ط -ُِّ

 .القاىر، ط: السادسة، د ت -: دار ا١تعارؼ ا١تدارس النحوية، د/ شوقي ضيف، ط -ُِْ

ىػ ُُْٕالثالثة  :، طالقاىرة -مكتبة ا٠تا٧تي : ط، ، د/ رمضاف عبدالتوابا١تدخل إذل علم اللغة -ُِٓ
 .ـُٕٗٗ

: اجمللس األعلى للشئوف ة، طضيمى ق عي لشيخ ٤تمد عبدا٠تال: اا١تذكر كا١تؤنث، البن األنبارم، ت -ُِٔ
 ـ.ُُٖٗق/َُُْالقاىرة  -اإلسبلمية 

القاىرة   - تاب اإلسبلمي: دار الكط، بن أسعد اليافعيالمرآة اٞتناف كعربة اليقظاف،    -ُِٕ
 ـ.ُّٗٗ/ىػُُّْ

علي ٤تمد ك ، إبراىيم ٤تمد أبوالفضلك  علـو اللغة كأنواعها، للسيوطي، ت: ٤تمد جاد ا١توذل، ا١تزىر يف -ُِٖ
 .ـُِٗٗق/ُُِْبَتكت  –: ا١تكتبة العصرية صيدا البجاكم، ط

-دمشق، دار ا١تنارة -ا١تسائل اٟتلبيات، أليب علي الفارسي، ت: د/ حسن ىنداكم، ط: دار القلم  -ُِٗ
 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕ: األكذل بَتكت، ط

: مؤسسة ، طامنحامت صاحل الض/ : دت ، كي بن أيب طالب القيسي١ت مشكل إعراب القرآف،  -َُّ
 ق. َُْٓ: الثانية ، طبَتكت -الرسالة 

 .د ت ،دار الفكر :طيف غريب الشرح الكبَت، للفيومي،  ا١تصباح ا١تنَت -ُُّ

معاين القراءات، لؤلزىرم، ت: د/ عيد مصطفى دركيش، د/ عوض بن ٛتد القىوزم، ط: دار ا١تعارؼ  -ُِّ
 ـ.ُّٗٗق/ُُْْ: األكذل القاىرة، ط -

: الثانية القاىرة، ط -: دار اٟتديث للزجاج، ت: د/ عبداٞتليل عبده شليب، ط معاين القرآف كإعرابو، -ُّّ
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖ

بَتكت  -: دار الكتب العلمية طياقوت اٟتموم، ل ،معجم األدباء أك إرشاد األريب إذل معرفة األديب  -134
  .ـُُٗٗ/ىػ ُُُْ: األكذل ط

 ـ.ُٕٕٗق/ُْٕٗبَتكت  -: دار صادر معجم البلداف، لياقوت اٟتموم، ط -ُّٓ

، القاىرة -: ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة اين، ت: عبدالستار أٛتد فراج، ط، للمىٍرزيبمعجم الشعراء -ُّٔ
 ـ.ََِّ

: السابعة بَتكت، ط -جم قبائل العرب القددية كاٟتديثة، لعمر رضا كحالة، ط: مؤسسة الرسالة مع  -137
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْ

بَتكت، ط:  -ط: عادل الكتب ، ألستاذ مصطفى السقام، ت: ارً كٍ لبى د ايٍ بػى أليب عي ، معجم ما استعجم -ُّٖ
 .قَُّْالثالثة 

 .، د تع الدار ا٢تندسية، ط: الثالثة، مطابمع اللغة العربية بالقاىرة، إعداد ٣تا١تعجم الوسيط -139
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ا١تكتبة  :، ط: الشيخ ٤تمد ٤تيي الدين عبداٟتميدتمغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، البن ىشاـ،  -َُْ
 ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗت، ط: األكذل بَتك  -العصرية صيدا 

: ، طبػػػػَتكت -: مكتبػػػػة ا٢تػػػػبلؿ ، طعلػػػػي بػػػػو ملحػػػػم/ : دت، لز٥تشػػػػرمل، ا١تفصػػػػل يف صػػػػنعة اإلعػػػػراب -ُُْ
 ـ.ُّٗٗاألكذل 

: ط ،بػػػَتكت -دار اٞتيػػػل : ط ،عبػػػد السػػػبلـ ٤تمػػػد ىػػػاركفاألسػػػتاذ  :ت ،البػػػن فػػػارسِ،مقػػػاييس اللغػػػة -ُِْ
 .ـُُٗٗىػ/ُُُْاألكذل 

 -اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية : ة، طضيمى عبد ا٠تالق عي  ٤تمدالشيخ  :، تللمربد ،ا١تقتضب -143
 .ـُْٗٗق/ُُْٓالقاىرة 

 -: دار الكتب العلمية ا١تقر ب، البن عيصفور، ت:  عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، كعلي ٤تمد معوض، ط -ُْْ
 .ـُٖٗٗق/ُُْٖ: األكذل بَتكت، ط

 بَتكت -ناشركف مكتبة لبناف ة، ط:، ت: د/ فخر الدين قباك صفوربن عي ، الا١تمتع الكبَت يف التصريف -ُْٓ
 ـ.ُٔٗٗ األكذلط: 

 ـ.ُْٗٗ: السابعة القاىرة، ط -مكتبة األ٧تلو ا١تصرية : من أسرار اللغة، د/ إبراىيم أنيس، ط -ُْٔ

القاىرة،  -من لغات العرب لغة ىذيل، د/ عبداٞتواد الطيب، ط: ا١تكتبة األزىرية للًتاث -ُْٕ
 ـ.ََِٖق/ُِْٗ

 األردف، ط: األكذل -عىمَّافسن أٛتد، ط: دار دجلة يو، نيوزىاد حى ا١تنهج الوصفي يف كتاب سيبو  -ُْٖ
 ـ.ََِٕ

مصر، ط: الثانية  -لؤلستاذ ٤تمد سليماف الطيب، ط: دار الفكر العريب ، موسوعة القبائل العربية -ُْٗ
 ـ كما بعدىا.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ

 -اٞتامعية، ط: دار ا١تعرفة ا١تنهج، د/ عبده الراجحي يب كالدرس اٟتديث ْتث يفالنحو العر  -َُٓ
 ـ.ُٖٖٗاإلسكندرية 

، ت: األستاذ عبدالعزيز ا١تيمٍت الراجكويت، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة ، للمربدنسب عدناف كقحطاف -ُُٓ
 ـ.ُّٔٗق/ُّْٓالقاىرة  -كالنشر 

 ٤تمد ٤تمود د/ ،الزاكل أٛتد طاىراألستاذ  النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر، البن األثَت، ت: -ُِٓ
 ـ.ُٕٗٗ / ىػُّٗٗ بَتكت - العلمية بةا١تكت، ط: الطناحي

بَتكت،  -دار الشركؽ  :النوادر يف اللغة، أليب زيد األنصارم، ت: د/ ٤تمد عبدالقادر أٛتد، ط -ُّٓ
 ـ.ُُٖٗق/َُُْ: األكذل القاىرة، ط

مصر،  -: ا١تكتبة التوفيقية ، ط: عبد اٟتميد ىنداكمت، للسيوطيمهع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع،  -ُْٓ
 د ت.
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: دار إحياء ، ط: أٛتد األرناؤكط كتركي مصطفىتصبلح الدين الصفدم، ل ات،يى بالوفػى  الوايف -ُٓٓ
  .ـَََِ /ىػَُِْبَتكت  -الًتاث

د لبناف،  -: دار الثقافة، طحساف عباسد/ إ: ت اف، كى ل  بن خى النباء أبناء الزماف، أات األعياف ك يى فػى كى  -ُٔٓ
 ت.

 

 ِ:اإلنترنت(ِمواقعِالشبكةِالعنكبوتيةثانيا(ِ
بغداد  -، )رسالة دكتوراه( كلية الًتبية سراء عرييب فدعم الدكرمإللغويان، ابن جٍت ناقدان  -ُ

 ـ.ََِٓق/ُِْٔ

 كىي منشورة على صفحة الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت(:

http://mohamedrabeea.net/list.aspx?bookId=3 

جامعة  اجستَت(م ، )رسالةمن خبلؿ كتابو ا٠تصائص، ٞتاب يازيد التعليل يف النحو عند ابن جٍت ظاىرة -2
 :كىي منشورة على صفحة الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت( ـ.ََِْاٞتزائر 

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/17bc1dda-9c16-
4982-aa59-01b0274a289e.pdf 

ة ، )رسالايتوى ٍت تػى لعبد الغ، دراسة كصفية ٖتليلية "علل التثنيةكتاب "عند ابن جٍت من خبلؿ  العلة النحوية  -3
كىي منشورة على صفحة الشبكة العنكبوتية  ـ.َُِْم اٞتزائرية رً مَّ عى ود مي لي وٍ جامعة مى  ماجستَت(
 :)اإلنًتنت(

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/c9d1ad9e-5b64-
4a26-bd15-c12326609941.pdf 

ر على صفحة ، ْتث منشو االسًتباذم، مد كجيو تكرييت الدين لرضييف شرح الكافية العلة النحوية  -ٗ
الشبكة 

:)اإلنًتنت(العنكبوتية

https://www.majma.org.jo/ojs/index.php/JJaa/article/download/42

3/205/ِ
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ِفهرسِالموضوعات
ِالصفحةِالموضوعِم
ِِ.المقدمة ُ
ِِ:التمهيد ِ

ٝتاء أ-ّ. يف الًتاث العريب ية بالعلة اللغويةالعنا -ِ العلة اللغوية.معٌت ِ-ٔ
ِل.يٍ ذى قبيلة ىي  -ٔكتاب التَّمىاـ.   -ٓمؤلف كتاب التَّمىاـ.  -ْ .اللغوية للى العً 

ِ

ِ .والمخالفةالمماثلةِِ:لاألِوِثالمبح ّ
ِ:ُِلِالحذفلَِعِِِ:المبحثِالثاني  

١تخاطب. اٟتذؼ لعلم ا -ّ. اٟتذؼ لدليل -ِ اٟتذؼ للتخفيف. -ٔ
. اٟتذؼ للتخلص من التقاء الساكنُت -ٓ. اٟتذؼ لئلجياز -ْ
ِ.اٟتذؼ لكثرة االستعماؿ -ٔ

ِ

ِ:ُِلِالمشابهةِوالمشاكلةلَِعِِ:ِالثالثالمبحثِ ْ
تشبو ما بعدىا يف ؛ لمزة األكذل يف بعض الكلمات ألفان إبداؿ ا٢ت -ُ

 .النغمة الصوتية

 األٝتاء ١تشاهبتها للحرؼ. بناء بعض  -ِ

 .بعض الصفات ١تشاهبتها لؤلٝتاء تنكَت  -ّ

ان ٢تا بصيغة تشبيه"؛ يلفىعً "صيغة بعض الكلمات اليت على  تذكَت  -ْ
 ".فػىعيوؿ"

ِ

 : مراعاةِالمعنىِواللفظِلُِلَِعِِ: المبحثِالرابع ٓ
 .اٟتمل على ا١تعٌت -ُ

 .اٟتمل على اللفظ  -ِ

 .تقارب األلفاظ لتقارب ا١تعاين  -ّ

ِ

ِ:ِاستعمالِاألصلِالمرفوض؛ِللتنبيوِعلىِأصلِالباب.المبحثِالخامس ٔ
 

ِ

لًتجيح ما انقلبت قِوالقياس؛ِاالشتقاِاالستناد إذلالمبحثِالسادس:ِِ ٕ
ِ.عنو عُت الكلمة

 

ِ

ِ المبحثِالسابع:ِإجراءِالوصلِمجرىِالوقف. ٖ
ِِالمبحثِالثامن:ِالضرورةِالشعرية. ٗ
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ِِالمبحثِالتاسع:ِاالستغناءِبالشيءِعنِالشيء.ِ َُ
ِ:المبحثِالعاشر:ِإرادةِالمبالغةِ ُُ

 .العدكؿ عن اٟتقيقة إذل اجملاز للمبالغةِ -ٔ
ِأحد معنيي الكلمة مبالغةن.ترجيح   -ٕ

ِ

ِ .البحث نتائج أىم:الخاتمةِ ُِ
ِِ.فهرسِالموضوعات ُّ

 


