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 ملخص حبح

 الباحث

 د/ حمند حمند حمند عبد الٍْاب محاد

مجرس المغػيات في كمية الجراسات اإلسالمية والعخبية لمبشات في 
 بػرسعيج

دمحم  الحسج هلل رب العالسيغ ، والرالة والدالم عمى أشخف السخسميغ ، سيجنا
 الشبي األمي وعمى آلو وصحبو أجسعيغ .

 وبعج،،،،،

فيتشاول ىحا البحث جانًبا ميًسا مغ الجراسات الشحػية ، وىي دراسة األصػل 
 الشحػية ، ذلظ الجانب الحؼ َقمَّْت ؼيو الجراسات . 

واليجف مغ ىحا البحث تدميط الزػء عمى استعسال الفاكيي لألصػل 
 يا .الشحػية ، وكيؽية تػضيفو ل

 . ياس ، واإلجساع ، واسترحاب الحالواألصػل الشحػية ىي : الدساع ، والؿ

تزسغ مباحث ومصالب وقج جعمت لكل أصٍل مشيا فراًل مدتقاًل ، ي
 ، وقج سبقت تمظ السصالب مقجمة وتسييج .متخابصة

فحكخت فييا أىسية السػضػع ، وأسباب اختياره ، والسشيج الستبع  أما السقجمة
 ، والخصة التي سخت عمييا في الجراسة .في البحث 
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 : التعخيف بالفاكيي . وأما التسييج فقدستو مبحثيؽ : السبحث األوؿ

 : التعخيف بعمع أصػل الشحػ . السبحث الثاني

بالحجيث عغ الدساع ، وتحجثت ؼيو عغ  وأما الفرل األوؿ فخررتو
ىحا  تعخيف الدساع ومػقف الفاكيي مغ األصػل الدساعية ، وقج قدست

الفرل خسدة مباحث ىي : القخآن الكخيع ، والقخاءات القخآنية ، والحجيث 
 الشبػؼ الذخيف ، وكالم العخب ، والزخورة الذعخية .

بالحجيث عغ الؿياس ، وقدستو مبحثيغ  وأما الفرل الثاني فخررتو
السبحث األول تحجثت ؼيو عغ تعخيف الؿياس ، ومػقف العمساء مشو ، 

، وأركانو ، ومػقف الفاكيي مغ الؿياس . ثع تحجثت عغ  ونذأتو ، وتصػره
، تحجثت ؼيو عغ تعخيفيا ، وأقدامياالسبحث الثاني مغ الؿياس وىػ العمة ، و 

 ومػقف الفاكيي مشيا .
بالحجيث عغ اإلجساع ، وتحجثت ؼيو عغ  وأما الفرل الثالث فخررتو

 تعخيفو ، وأنػاعو ، ومػقف الفاكيي مغ اإلجساع .

بالحجيث عغ استرحاب الحال ، وتحجثت ؼيو  رل الخابع فخررتووأما الف
 عغ تعخيفو ، ومػقف الفاكيي مشو . 

فقج شسمت بعس ما تػصل إليو ىحا البحث مغ نتائج . ثع  وأما الخاتسة
 أردفت ذلظ بثبت ألىع السرادر والسخاجع ، وفيخس لمسحتػػ .

كيؽية تػضيف وأرجػ بعسمي الستػاضع ىحا أن أكػن قج وفقت إلى بيان 
 الفاكيي لألصػل الشحػية في كتابو الفػاكو الجشية عمى متسسة الجخومية .

وآخخ دعػانا أن الحسج هلل رب العالسيغ ، وصمى هللا عمى خيخ خمقو سيجنا 
 دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ .
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 Summary: 

Title: Grammatical Origins in Al-Fawakih Al-Jiniah by Al-

Fakihi (972 AH) on Mutammimat Al-Jurrumiah Al-Hattab Al-

Ruayni (954 AH) 

Researcher: 

Dr. Mohamed Mohamed Mohamed Abdel Wahab Hammad 

Lecturer of linguistics at the Faculty of Islamic and Arabic 

Studies for Girls in Port Said 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and 

peace be upon the noblest of the messengers, the illiterate prophet 

Muhammad and his family and companions. 

This research deals with an important aspect of grammatical 

studies, namely the study of grammatical origins, an aspect in which 

studies have been rare.  

The aim of this research is to highlight Al-Fakihi's use of 

grammatical origins and how he employed them. 

These grammatical origins are hearing, analogy, consensus, and 

accompanying status. 

For each of these origins, I have made a separate chapter, 

containing sections and interrelated demands, which have been 

preceded by an introduction and a preface.  

As for the introduction, it tackled the importance of the topic, 

the reasons for its choice, the methodology used in the research, and 

the plan that I followed in the study. 

As for the preface, I divided it into two sections:  

The first section: Introducing Al-Fakihi 

The second section: Introducing the origins of grammar 

As for the First Chapter, I devoted it to talking about hearing. 

I discussed the definition of hearing and the views of Al-Fakihi 

about the hearing origins. I divided this chapter into five sections: 

the Holy Quran, Quranic readings, the Prophet's Hadith, the speech 

of the Arabs, and poetic necessity. 
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As for the Second Chapter, I devoted it to talking about the 

analogy and divided it into two sections. In the first section, I talked 

about the definition of analogy, the views of scholars about it, its 

origin, its evolution, its elements, and the views of Al-Fakihi about 

analogy. Then, I talked about the second section of analogy, namely 

defection, showing its definition, and sections, and the views of Al-

Fakihi about them.  

As for the Third Chapter, I devoted it to talking about 

consensus, and mentioned its definition, types and the views of Al-

Fakihi about consensus. 

As for the Fourth Chapter, I devoted it to talking about the 

accompanying status, and mentioned its definition and the views of 

Al-Fakihi about it. 

As for the conclusion, it included some of the findings of this 

research. Then, this was followed by a list of the most important 

sources and references, as well as an index of the content.  

With this humble work, I hope that I have succeeded in 

clarifying how Al-Fakihi employed grammatical origins in his book 

Al-Fawakih Al-Jiniah on Mutammimat Al-Jurrumiah. 

And our last prayer is that Praise be to Allah, the Lord of the 

Worlds, and prayers and peace be upon the best of His creation, our 

prophet Muhammad and his family and companions. 
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 املقدمة

السبيغ عقػل عباده السؤمشيغ ، والرالة  الحسج هلل الحػ أنار بكتابو
والدالم عمى أشخف الخمق أجسعيغ ، إمام األنبياء والسخسميغ ، سيجنا دمحم 

 الشبي األمي العخبي األميغ وعمى آلو وصحبو أجسعيغ  

 وبعج ،،،،،،،،

فيحا بحث بعشػان "األصػل الشحػية في كتاب )الفػاكو الجشية( لمفاكيي 
ىـ("، أردت ٜٗ٘الجخومية( لمحصاب الخعيشي ت ) ىـ( عمى )متسسةٕٜٚت )

أن أبحث ؼيو كيؽية استعسال الفاكيي لجليل الشحػؼ مغ سساع وؾياس 
وإجساع واسترحاب حال ، وتػضيفو ليا في تقخيخ قاعجة أو تخجيح رأػ 
نحػػ عمى رأػ آخخ ، أو حتى رده واالعتخاض عمى االستجالل بو، وىػ في 

 شخيقتيع في معالجة األدلة .كل ذلظ متبع نحاة البرخة و 

و كتاب )الفػاكو الجشية( اشتسل ثالثة متػن ميسة القت اىتساما كبيخا مغ 
العمساء ،وىحه الستػن ىي )السقجمة اآلجخومية( البغ آجخوم أبى عبج هللا دمحم 

ىـ( ، ومتغ )متسسة الجخومية( لذسذ ٖٕٚبغ دمحم بغ داود الرشياجي ت )
بغ دمحم بغ عبج الخحسغ ابغ حديغ الصخابمدي السكي الجيغ أبى عبج هللا دمحم 

ىـ( ، والستغ الثالث )الفػاكو ٜٗ٘السالكي الذييخ بالحصاب الخعيشي )ت
الجشية عمى متسسة الجخومية( لمذيخ عبج هللا بغ أحسج بغ عمى الفاكيي 

 ىـ(ٕٜٚالسكي الذافعي )ت 
 وكاف الجافع  الختيار ىحا السؾضؾع عجة أسباب مشيا :

: أىسية األصػل الشحػية في تقخيخ القػاعج وضبصيا ، فاألصػل  األوؿ
الشحػية مغ األعسجة األساسية في عمع الشحػ ،واختخت )شخح الفاكيي(عمى 
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)متسسة الجخومية( نطخا لكػنو احتػػ عمى ثالثة متػن ،باإلضافة الشتسالو 
 عمى أكثخ أبػاب عمع الشحػ .

يـخ ، ويديـج ممكـة السحاجـة والسجادلـة ني : أن عمع األصػل ُيَشسِّى التفكالثا
بأســـمػب عمســـي ، ولـــو فائـــجة عطيســـة أشـــار عمييـــا األنبـــارؼ بقػلـــو: " وفائجتـــو 
التعػيـــل فـــي إثبـــات الحكـــع عمـــى الحجـــة والتعميـــل ، واالرتفـــاع عـــغ حزـــيس 
التقميج إلى يفاع االشالع عمى الجليل ، فإن السخمـج إلـى التقميـج ال يعـخف وجـو 

 يشفــــــظ فــــــي أكثــــــخ األمــــــخ عــــــغ عــــــػارض الذــــــظ الخصــــــأ مــــــغ الرــــــػاب ، وال
 "(ٔ)واالرتياب

مع أىسيتو ـــ صعب التشاول ، وؼيو  –أن ميجان أصػل الشحػ  الثالث:
ُنْجَرٌة إذ لع ُيْكَتب ؼيو كثيخ ، ومازال يحتاج كثيخا مغ الجراسات ، وكان نريبو 

تكغ مغ جيػد القجماء قميال إذ ما قػرن بجيػدىع في مدائل عمع الشحػ ، ولع 
جيػد السحجثيغ في ىحا الفغ بأوفخ حطًا مغ تمظ التي سبقتيع ، فعقجت العدم 

 عمى أن أكتب ؼيو .
:إضيار مػقف الفاكيي مغ كل دليل مغ األدلة الشحػية ، ومجػ  الخابع

اعتساده عميو في أحكامو . ىحا باإلضافة إلى شيختو الشحػية ، فقج ألف كتابا 
الشجا " وىػ في سغ الثامشة عذخة مغ عسخه مثل " مجيب الشجا إلى شخح قصخ 

مسا يجل عمى غدارة عمسو ، فاقتزت ىحه الجراسة التػجو إلبخازه نحػيا ، 
وليذ أقػػ عمى التػصل إلى نتائج ، وال أوثق مغ دراسة إحجػ مرشفاتو 

 الذخرية ، لمػقػف عمى ماليا مغ تفػق عمسي .

                                                           

 ٓٛ(  اإلغخاب في ججل اإلعخاب ولسع األدلة صـٔ)
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 السشيج الستبع في الجراسة 
 الػصفي التحميمي والسشيج التاريخي. اعتسجت عمى السشيج

أما السشيج الػصفي التحميمي فحاولت التعخف عمى مشيج الفاكيي في 
التعامل مع األصػل الشحػية السختمفة وبيان مػقفو مغ تمظ األصػل، وتتبعت 
الذػاىج وارتباشيا بالسعاييخ والزػابط التي وضعيا الشحػيػن ، خاصة 

ىب ، وقج وضح ذلظ مغ خالل معايذتي البرخييغ فيػ نحػؼ برخؼ السح
 لو.

وأما السشيج التاريخي فكشت أتتبع استعسال السرصمح قبل الفاكيي حتى 
 أصل إلى الشتيجة السخجػة .

وقج كانت شخيقتي في الجراسة حرخ جسيع األدلة الشحػية التي أوردىا 
أتي الفاكيي في شخحو، ثع تشاولت شخيقة استعسالو ليحه األدلة ، فيػ حيشا ي

بالذاىج لتأصيل القاعجة ، وحيشا ُيْحِىُب اإلشكال عغ القاعجة بالذاىج ،وحيشا 
آخخ يخد عمى غيخه مغ الشحاة بالجليل إلى غيخ ذلظ مغ األمػر التي 

 تعخضت ليا بالتفريل في أثشاء الجراسة .
وقج اقتزت طبيعة البحث وفق ىحه الخؤية أف يشيض عمى مقجمة 

 سة وفيارس فشية .وتسييج وأربعة فرؾؿ وخات

: فحكخت فييا أىسية السػضػع ،وأسباب اختياره، والسشيج أما السقجمة
 الستبع في البحث والخصة التي سخت عمييا في الجراسة  .

 : فقدستو مبحثيغ: وأما التسييج

 : التعخيف بالفاكيي . السبحث األوؿ
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  التعخيف بعمع أصػل الشحػ : السبحث الثاني

يػ الدساع ، وكانت مرادر الدساع عشجه خسدة ، :ف وأما الفرل األوؿ
 جعمت كلَّ مرجر مبحثا وىي :

 : القخآن الكخيع .السبحث األوؿ

 ني : القخاءات القخآنية السبحث الثا

 : الحجيث الشبػؼ الذخيف . السبحث الثالث

 : كالم العخب ويشقدع إلى أربعة مصالب   السبحث الخابع 

 : الذعخ     السظمب األوؿ

 : الشثخ       مب الثانيالسظ

 : األمثال   السظمب الثالث

 : لغات العخب السظمب الخابع

 : الؿياس ، وتحتو مبحثان : الفرل الثاني

 : مػقفو مغ الؿياس وتحتو خسدة مصالب:  السبحث األوؿ

 : تعخيف الؿياس  السظمب األوؿ

 :  مػقف العمساء مغ الؿياس        السظمب الثاني

 نذأة الؿياس وتصػره   :السظمب الثالث

 : أركان الؿياس       السظمب الخابع

 :  مػقف الفاكيي مغ الؿياس . السظمب الخامذ
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 : العمة ، وتحتو ثالثة مصالب:  السبحث الثاني
 : تعخيف العمة     السظمب األوؿ

 : أقدام العمة     السظمب الثاني 
 : مػقف الفاكيي مغ العمة   السظمب الثالث

 : اإلجساع  وتحتو ثالثة مباحث:  الثالفرل الث
 : تعخيف اإلجساع  السبحث األوؿ
 : أنػاع اإلجساع   السبحث الثاني

 . مػقف الفاكيي مغ اإلجساع . السبحث الثالث 
 : استرحاب الحال وتحتو مبحثان : الفرل الخابع

 : تعخيف  استرحاب الحال     السبحث األوؿ
 استرحاب الحال .: مػقف الفاكيي مغ  السبحث الثاني

 : فحكخت فييا أىع الشتائج التي تػصل البحث إلييا . أما الخاتسة
 : وفييا اقترخت عمى فيخسيغ : أما الفيارس الفشية

 :ثبت السرادر والسخاجع . األوؿ 
 : فيخس محتػيات البحث . والثاني

: اعتسجت كتاب الفػاكو الجشية عمى متسسة الجخومية دراسة  تشبيو
ىــ ، ط دار ٖٓٗٔم / ٜٕٓٓد عمػان حديغ ، الصبعة األولى وتحقيق عسا

 الفكخ 
 الباحث

 د/ دمحم دمحم دمحم عبج الؾىاب حساد
 مجرس المغؾيات في كمية الجراسات اإلسالمية والعخبية لمبشات ببؾرسعيج
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 التنَٔد ّحتتُ مبحجاٌ :
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 املبحح األّل 

 التعرٓف بالفاكَٕ

 ( ٔ)عبج هللا بغ أحسج بغ عمىىػ  اسسو:  أوالا 

 . (ٗ)، وشياب الجيغ  (ٖ)وجسال الجيغ، (ٕ) ُلقَِّب بالفاكيى لكبو :ثانيا 

سشة  (٘): أجسع مغ تخجع لمفاكيي أنو ولج بسكة ثالثاا : مؾلجه ونذأتو
م ( ألف وأربعسائة ٖٜٗٔ.)  (ٙ)مغ اليجخة ىــ تدع وتدعيغ وثسانسائة (ٜٜٛ)

                                                           

، ٕٚٗ/ٔ،ىجيـة العـارفيغ  ٕٕٓ/ٕ، إيزـاح السكشـػن  ٕٖ٘ٔ/ٕ(  يشطخ : كذـف الطشـػن ٔ)
ىــػ : عبــجهللا بـــغ  ٖٛٚ، وفــي الشــػر الدـــافخ /ٜٙ/ٗ، األعـــالم  ٕٕٙ/ٕمعجــع الســؤلفيغ 

 . ٖٙ٘/ٔج الفاكيي السكي ، ويشطخ : شحرات الحىب أحس
،  ٕٖ٘ٔ/ٕ،كذـــف الطشــــػن  ٖٙ٘/ٔ، شـــحرات الـــحىب  ٖٛٚ(  يشطـــخ : الشـــػر الدـــافخ /ٕ)

، األعـــالم  ٕٕٙ/ٕ، معجـــع الســـؤلفيغ ٕٚٗ/ٔ،ىجيـــة العـــارفيغ  ٕٕٓ/ٕإيزـــاح السكشـــػن 
ٗ/ٜٙ.، 

،  ٕٕٙ/ٕلســؤلفيغ ، معجــع إٚٗ/ٔ،ىجيــة العــارفيغ  ٕٕٓ/ٕ(  يشطــخ : إيزــاح السكشــػن ٖ)
 .  ٜٙ/ٗاألعالم 

 .  ٕٖ٘ٔ/ٕ(  يشطخ : كذف الطشػن ٗ)
، ٕٚٗ/ٔ،ىجيـة العـارفيغ  ٕٕٓ/ٕ، إيزـاح السكشـػن  ٕٖ٘ٔ/ٕ(  يشطخ : كذـف الطشـػن ٘)

ىــػ : عبــجهللا بـــغ  ٖٛٚ، وفــي الشــػر الدـــافخ /ٜٙ/ٗ، األعـــالم  ٕٕٙ/ٕمعجــع الســؤلفيغ 
 . ٖٙ٘/ٔأحسج الفاكيي السكي ، ويشطخ : شحرات الحىب 

، معجـع ٕٚٗ/ٔ،ىجيـة العـارفيغ  ٖٙ٘/ٔ، شـحرات الـحىب  ٖٛٚ(  يشطخ : الشػر الدـافخ /ٙ)
 ، . ٕٕٙ/ٕالسؤلفيغ 
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م( ألف وأربعسائة وأربع ٜٗٗٔ. وقيل:)  (ٔ)وثالث وتدعيغ مغ السيالد
 .(ٖ). ولحلظ ندب إلييا أيزا فقيل : السكي  (ٕ)وتدعيغ

بسكة ونذأ بيا ، غيخ أنو قج ذكخت كتب (ٗ)لقج ولج الفاكيي مغ أم حبذية
حه الكتب السجة التي مكثيا كتب التخاجع أنو سافخ إلى مرخ ، ولع تعيغ ى

بيا وال ماذا كان يعسل ، وقج ذكخت أنو شارك في حل بعس السذكالت 
لقارغ وىػ يقخأ شخح القصخ :" حكي أنو حزخ في الجامع األزىخ وقارغ يقخأ 
" شخح القصخ" عمى بعس السذايخ ، فأشكل عميو بعس العبارات ؼيو فحميا 

أقام البيشة عمى ذلظ ، وشيج لو مغ ، وذكخ أنو ىػ الذارح فمع يرجقػه حتى 
 ". (٘)كان ىشاك مغ أىل مكة بحلظ

: ذكخ مغ تخجع لمفاكيي في مشدلتو العمسية أنو  رابعااا : مشدلتو العمسية
، وأن لو مرشفات  (ٚ)، مذارًكا في أنػاع العمػم(ٙ)كان عالسا بالعخبية 

 . (ٛ)مفيجة
الشحػ ، فكان ؼيو آية  وقج نعت بأنو " لع يكغ لو نطيخ في زمانو في عمع

" وقج جاء في نعت بعس  (ٜ)مغ آيات هللا حتى قيل : إنو سيبػيو عرخه
                                                           

 . ٜٙ/ٗ(  األعالم ٔ)
 .  ٕٕٙ/ٕ(  معجع السؤلفيغ ٕ)
، معجــع الســؤلفيغ ٕٚٗ/ٔ، ىجيــة العــارفيغ ٖٙ٘/ٔ، شــحرات الــحىب  ٖٛٚ(  يشطــخ: الشــػر الدــافخ /ٖ)

 .ٜٙ/ٗ، اإلعالم  ٕٕٙ/ٕ
 . ٖٙ٘/ٔويشطخ : شحرات الحىب   ٖٛٚ(  الشػر الدافخ /ٗ)
 . ٖٙ٘/ٔويشطخ : شحرات الحىب   ٖٛٚ(  الشػر الدافخ /٘)
 . ٜٙ/ٗ(  يشطخ: األعالم ٙ)
 . ٕٕٙ/ٕ، معجع السؤلفيغ  ٖٙ٘/ٔ(  يشطخ: شحرات الحىب ٚ)
 . ٖٙ٘/ٔ،ويشطخ : شحرات الحىب   ٖٛٚ(  الشػر الدافخ /ٛ)
 .  ٖٛٚ(  الشػر الدافخ /ٜ)
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وعغ البعس اآلخخ :" أنو في غاية " (ٔ)"أنو أجاد فييا كل اإلجادة كتبو :
 ." (ٖ)، وعغ آخخ : " لع يدبق إلى مثل ذلظ"(ٕ)الحدغ

ا : محلبو الفقيي لى السحىب : كان ــــ رحسو هللا ــــ يسيل إ خامدا
 . (ٗ)الذافعي

ا : مؤلفاتو  :  سادسا
 (٘)ــــ حجود الشحػ ٔ
 . (ٙ)ــــــ حدغ التػسل في آداب زيارة أفزل الخسلٕ
 . (ٚ)ـــــ شخح اآلجخومية في الشحػ ٖ
 .(ٛ)_ شخح الحجود الشحػية وىػ شخح لكتاب حجود الشحػ الدابق ذكخه ٗ

                                                           

 ، .ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٔ)
 . ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٕ)
 . ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٖ)
، ىجيـة  ٕٕٓ/ٕ،إيزـاح السكشـػن ٖٙ٘/ٔ، شـحرات الـحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٗ)

 .ٜٙ/ٗ، األعالم   ٕٕٙ/ٕع السؤلفيغ ، معجٕٚٗ/ٔالعارفيغ 
، معجــع ٕٚٗ/ٔ، ىجيــة العــارفيغ ٖٙ٘/ٔ، شــحرات الــحىب  ٖٛٚ(  يشطــخ: الشــػر الدــافخ /٘)

 .ٜٙ/ٗ، األعالم   ٕٕٙ/ٕالسؤلفيغ 
 . ٜٙ/ٗ(  األعالم ٙ)
 .  ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٚ)  
ــــح ٖٛٚ(  يشطــــخ: الشــــػر الدــــافخ /ٛ) ،   ٕٕٙ/ٕ،معجــــع الســــؤلفيغ  ٖٙ٘/ٔىب ، شــــحرات ال

ـــػلي رمزـــان  أحســـج الـــجميخؼ عـــام  ٜٙ/ٗاألعـــالم  ـــو الـــجكتػر / الست م ٜٛٛٔ. وقـــج حقق
بة بالقاىخة .  بسصبعة ـو



 

 

062 

 .(ٔ)_ الفػاكو الجشية عمى متسسة الجخومية ٘
. شخح فييا السؤلف  (ٕ)_ كذف الشقاب عغ مخجرات ممحة اإلعخابٙ

_ مجيب ٚ.(ٗ)، وسسي أيًزا بـــ " شخح السمحة" (ٖ)ممحة اإلعخاب لمحخيخؼ 
. صشفو سشة ست عذخة وتدعسائة ، وكان عسخه  (٘)الشجا إلى شخح قصخ الشجا
 .(ٙ)حيشئٍح ثسان عذخة سشة 

ىــ ( اثشتيغ وسبعيغ ٕٜٚ. سشة )  (ٚ): تػفي الفاكيي بسكة سابعاا : وفاتو
م ( أربع وستيغ ٗٙ٘ٔ، السػافق ) (ٛ)وسبعيغ وتدعسائة مغ اليجخة 

م ( خسذ وستيغ ٘ٙ٘ٔ. وقيل : )  (ٜ)وخسدسائة وألف مغ السيالد
 .(ٓٔ)وخسدسائة وألف مغ السيالد 

                                                           

، إيزـاح ٕٚٗ/ٔ، ىجيـة العـارفيغ ٖٙ٘/ٔ، شحرات الـحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٔ)
.وقـج حققـو الباحـث / عسـاد ٜٙ/ٗ، األعالم   ٕٕٙ/ٕ، معجع السؤلفيغ  ٕٕٓ/ٕالسكشػن 

 م .ٜٕٓٓىــ  / ٖٓٗٔعمػان حديغ ، شبع بسصبعة دار الفكخ 
 .ٜٙ/ٗ، األعالم   ٕٕٙ/ٕ(  يشطخ: معجع السؤلفيغ ٕ)
 .  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٖ)
 .  ٖٙ٘/ٔ(  يشطخ: شحرات الحىب ٗ)
، ىجيـة  ٕٖ٘ٔ/ٕ، كذف الطشػن ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /٘)

 .ٜٙ/ٗ، األعالم   ٕٕٙ/ٕ، معجع السؤلفيغ ٕٚٗ/ٔىجية العارفيغ 
 .  ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٙ)
 . ٜٙ/ٗ(  يشطخ: األعالم ٚ)
، ىجيـة  ٕٖ٘ٔ/ٕ، كذف الطشػن ٖٙ٘/ٔ، شحرات الحىب  ٖٛٚ(  يشطخ: الشػر الدافخ /ٛ)

 . ٜٙ/ٗالم ، األع ٕٕٙ/ٕ، معجع السؤلفيغ ٕٚٗ/ٔىجية العارفيغ 
 . ٜٙ/ٗ(  األعالم ٜ)
  . ٕٕٙ/ٕ(  معجع السؤلفيغ ٓٔ)
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 املبحح الجاىٕ

 التعرٓف بعله أصْل اليحْ

 معانى مشيا: يصمق لفع األصل لغػيًا عمى عجة التعخيف المغؾي :

. قال الفيػمي :"أصل كل  (ٔ)األصل : أسفل كل شيء وجسعو أصػل  -
، واستأصل الذيء ثبت أصمو ، كل شيء أسفمو ، وأساس الحائط أصمو 

فاألب  يءما يدتشج وجػد ذلظ الذ يءثع كثخ حتى قيل أصل كل ش ، وقػػ 
 (ٕ)أصل لمػلج والشيخ أصل لمججول 

ل يوأص ؼل الخأي:"وإنو ألص ؼ خذخ ويدتعسل بسعشى العقل ،قال الدم -
 "(ٖ)العقل

:"فالن ال أصل لو وال  ؼ ويدتعسل بسعشى الحدب ، قال الدمخذخ -
 . "(ٗ)ال ندب لو وال لدان  ؼ:، أفرل

و مَ َص :"أَ  ؼ ويدتعسل بسعشى أصاب األصل والحؿيقة،  قال الدمخذخ  -
 ".(٘)أصاًل بسعشى قتمو عمسا ......مغ األصل بسعشى أصاب أصمو وحؿيقتو

                                                           

 أصل  ٜٛ/ٔ( لدان العخب ٔ)
 اصل   . ٚٗٗ/ٕٚويشطخ : تاج العخوس  ٙ(  السرباح السشيخ صـٕ)
ــٜٛ/ٔويشطــــخ : لدــــان العــــخب ٜٕ/ٔ(  أســــاس البالغــــة  ٖ) ، تــــاج ٙ، السرــــباح السشيــــخ صـــ

 أصل. ٜٗٗ/ٕٚالعخوس 
ــٜٛ/ٔويشطــــخ : لدــــان العــــخب ٜٕ/ٔ(  أســــاس البالغــــة  ٗ) ، تــــاج ٙ، السرــــباح السشيــــخ صـــ

 أصل. ٜٗٗ/ٕٚالعخوس 
 أصل. ٜٕ/ٔ(  أساس البالغة  ٘)
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مختفعة  ْت سَ ىِّ ػُ تُ  يقاعجتو الت يءومشيا ما قالو الخاغب :"أصل الذ -
وىحا السعشى األخيخ ىػ الحػ تقرجه ،وتحتاج إليو  (ٔ)الرتفع بارتفاعو سائخة 

في معخفة أصػل الشحػ ، فاألصل ىػ ما يبشى عميو غيخه بحيث يفتقخ إليو 
 وال يفتقخ ىػ إلى غيخه.

  يصظالحالتعخيف اال

تفخعت مشيا  يبقػلو :"أصػل الشحػ : أدلة الشحػ الت ؼ غ األنبار عخفو اب
تشػعت عشيا جسمتو  يصػل الفقو أدلة الفقو التأفخوعو وأصػلو ،كسا أن 

 "(ٕ)وتفريمو

بقػلو :"أصػل الشحػ عمع يبحث ؼيو عغ أدلة الشحػ  يوعخفو الديػش
 "(ٖ)أدلتو وكيؽية االستجالل بيا وحال السدتجل ياإلجسالية مغ حيث ى

ئمو اإلجسالية ، وقيل : بقػلو :"أصػل الشحػ دال وؼ ى الذايوعخفو يح
 ".(ٗ)العارف بيا ،ويصخق استفادتيا ومدتفيجىا يصػل، واألمعخفتيا

العمســـاء بســـشيج الستكمســـيغ فـــي أصـــػل الفقـــو فقـــج وضـــع  ولقـــج تـــأثخ ىـــؤالء
 أن يتــأثخ الشحــاة يعمســاء الفقــو أصــػليع قبــل عمســاء الشحــػ فكــان مــغ الصبيعــ

أفــخد بابــا فــي "األشــباه والشطــائخ " ســساه :"فــغ القػاعــج  ييــاء فيــحا الدــيػشقبالف
يجــج  ي" والقــارغ كــالم الدــيػش(٘)خد إلييــا الجدئيــات والفــخوع تــ يواألصــػل التــ

                                                           

 أصل. ٚٗٗ/ٕٚأصل ويشطخ : تاج  العخوس  ٜٔ(  السفخدات في غخيب القخآن صـٔ)
 . ٓٛ(اإلغخاب في ججل اإلعخاب ولسع الجلة صـٕ)
 .ٖٔ(  االقتخاح في عمع اصػل الشحػ صـٖ)
 .  ٖ٘تقاء الديادة في عمع  أصػل الشحػ صـ(  ار ٗ)
 ٚٔ-ٓٔ/ٔ( األشباه والشطائخ ٘)
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صــػل الشحــػ مفيػمــان : األدلــة اإلجساليــة أنــو متــأثخ بالفقيــاء" لــحلظ أصــبح أل
يجســـع بـــيغ   (ٕ)يغ السعاصـــخيغ" وىـــحا مـــا جعـــل  أحـــج البـــاحث(ٔ)والقػاعـــج الكميـــة

" أدلـة الشحـػ اإلجساليـة وقػاعـجه الكميـة مـغ  يالسفيػميغ فقال أصـػل الشحـػ ىـ
حيث كيؽية االستجالل بيا عمى أسـاس أن مـا تعمـق بكيؽيـة الشطـخ فـي مدـائل 

مية لمسدـائل وأحكاميـا فيـػ يالشحػ فيػ مغ األصـػل ومـا تعمـق بالقػاعـج التفرـ
 "(ٖ)مغ الشحػ

 ؾؿ الشحؾ :فائجة عمؼ أص

ثبات الحكع عمى إ:"التعػيل في  ؼ وفائجة ىحا العمع كسا قال ابغ األنبار 
اع االشالع عمى يفواالرتفاع عغ حزيس التقميج إلى  الحجة والتعميل ،

الجليل ،فإن السخمج إلى التقميج ال يعخف وجو الخصأ مغ الرػاب ، وال يشفظ 
 ".(ٗ)في أكثخ األمخ عغ عػارض الذظ واالرتياب

 دلة الشحؾ:أ

مشيا ثالثة قال :"أقدام أدلتو ثالثة :  ؼ نبار أدلة الشحػ أربعة ذكخ ابغ األ
" فحكخ ابغ األنبارؼ الدساع والؿياس (٘)نقل وؾياس واسترحاب حال

                                                           

 . ٖٔ(األصػل المغػية في كتاب الخرائز صـٔ)
 (ىػ الجكتػر حدغ خسيذ السمخ  .ٕ)
 . ٖٛٔ-ٖٚٔ( نطخية األصل والفخع في الشحػ العخبي صـٖ)
 . ٓٛ(اإلغخاب في ججل اإلعخاب ولسع الجلة صـٗ)
 . ٔٛإلعخاب ولسع الجلة صـ(اإلغخاب في ججل ا٘)
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نقال عغ الخرائز  يواسترحاب الحال وأسقط اإلجساع ، وذكخه الديػش
 "(ٔ)والؿياس قال:" قال ان جشى : أدلة الشحػ ثالثة : الدساع واإلجساع

ربعة : الدساع أأن أدلة الشحػ  يوالديػش ؼ نخمز مغ نرى ابغ األنبار 
 . والؿياس واسترحاب الحال و اإلجساع

 بجاية عمؼ أصؾؿ الشحؾ :

، وعميو فيتعيغ  ؼ تعج األصػل الشحػية مغ أىع مرادر البحث الشحػ 
األسذ السادة الخام و  يعمى الجارس ىحا الفغ أن يقف عمييا ويتأمميا ، في

فسشيا تدشبط األحكام ، وىى الجعامة الخئيدة  العامة واألبشية الخئيدة لمشحػ
صػل لع تكغ حجيثة العيج لجراسة السحاىب واآلراء السختمفة الستبايشة وىحه األ

ن كانػا قج ُسِبُقػا بعمع أصػل الفقو ،فيحا أبػ إبل تكمع فييا عمساؤنا القجماء و 
:" وىػ أول  ؼيجبياس في العخبية ، قال الد أول مغ وضع الؿ يسػد الجؤلاأل

 ".(ٕ)مغ أسذ العخبية ونيج سبميا ، ووضع ؾياسيا

سحاق الحزخمي :الحػ يعج أول مغ بعج إثع جاء بعجه عبج هللا بغ 
الشحػ ومج الؿياس والعمل ،وكان أشج تجخيجًا لمؿياس ، وكان معو أبػ عسخو 

 .(ٖ)سحاق إلغاتيا مغ ابغ أبى بغ العالء ، إال أنو أوسع عمسا بكالم العخب و 

ولعل أول كتاب وصل إليشا يحسل عشػان " األصػل في الشحػ " ىػ 
ىـ( ، والشاضخ في ٖٙٔالدخاج)ت لكتاب أبى بكخ دمحم بغ الدخػ ابغ سي

                                                           

 .ٗٔ(االقتخاح في عمع اصػل الشحػ صـٔ)
 . ٕٔ( شبقات الشحػييغ والمغػييغ لمدبيجؼ صـٕ)
،شبقــات الشحــػييغ والمغــػييغ  ٖٓ،  ٜٕ(يشطــخ:  شبقــات الذــعخاء البــغ ســالم الجسحــي صـــ ٖ)

 . ٕٔلمدبيجؼ صـ 
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يججه مذتسال عمى أبػاب الشحػ  -بعيجا عغ اسسو –محتػػ ىحا الكتاب 
 لكمسة أصل.  ؼ شى المغػ ومدائمو ، فقج اختار عشػان الكتاب مخاعيا السع

: األساس الحػ  ييعش ؼ واألصل في المغة كسا ذكخنا في تعخيفيا المغػ 
يبشى عميو ،وأصػل الشحػ عشج ابغ الدخاج تعشى أبػاب الشحػ الخئيدة يؤيج 

:" قج فخغشا مغ ذكخ السخفػعات والسشرػبات ، وذكخنا في كل وقالما ذلظ 
لمستكمع ، ودرس لمعالع بحدب ما ة بباب مغ السدائل مقجارا كاؼيا ؼيو در 

وقال في مػضع آخخ ليؤكج  "(ٔ)يرمح في ىحا الكتاب ؛ ألنو كتاب أصػل
عمى أن الكتاب جاء مخاعيا ألبػاب الشحػ " فقج أعمشت في ىحا الكتاب أسخار 

ال يطيخه ، ورتبت أنػاعو يوجسعتو جسعا يحزخه، وفرمتو تفر ، الشحػ
غ مغ القػل وأبيشو ، ليدبق إلى القمػب وصشػفو عمى مخاتبيا بأخرخ ما أمك
 " .  (ٕ)فيسو ، ويديل عمى متعمسيو حفطو

عمى أن ابغ الدخاج في أثشاء عخضو أبػاب الشحػ السختمفة قج عخض 
بعس األصػل الشحػية _ شأنو شأن كثيخ مغ العمساء _ مثل الدساع 

،  (ٖ)والؿياس والسصخد والذاذ والعمة فسا سسعػه عشجه قػلو : سسع كحا
، وقج ذكخ ابغ الدخاج أن غخضو مغ كتاب  (٘) ....، واألؾيذ(ٗ) ...والؿياس

ىحا الكتاب ذكخ العمة التي إذا  فيذكخ العمة قال :"وغخضي  (األصػل)
اشخدت وصل بيا إلى كالميع فقط وذكخ األصػل والذائع ، ألنو كتاب 

                                                           

 . ٕٖٛ/ٔ( األصػل في الشحػ البغ الدخاج ٔ)
 . ٙ٘/ٔ( الدابق نفدو ٕ)
 . ٛٓٔ/ٕ( الدابق نفدو ٖ)
 . ٔٔ/ٕ( األصػل في الشحػ البغ الدخاج ٗ)
 .ٖٕ٘/ٔ( األصػل في الشحػ البغ الدخاج ٘)



 

 

061 

خبيغ : "وقػلو بذأن العمة أيزا :" واعتالالت الشحػييغ عمى ض (ٔ)إيجاز
إلى كالم العخب ، كقػلشا : كل فاعل مخفػع ،  ؼضخب مشيا ىػ السؤد

وضخب آخخ يدسى عمة العمة ، مثل أن يقػلػا : لع صار الفاعل مخفػعا 
ا مفتػحا سوالسفعػل بو مشرػبا ، ولع إذا تحخكت الياء والػاو وكان ما قبمي

إنسا ندتخخج مشو قمبتا ألفا ؟ وىحا ليذ يكدبشا أن نتكمع كسا تكمست العخب و 
وتبيغ بيا فزل ىحه المغة عمى  حكستيا في األصػل التي وضعتيا

 " . (ٕ)المغات

ويبجو أن ىحه الكمسة التي ذكخىا ابغ الدخاج ىي ما جعمت ابغ جشي يخػ 
أن ابغ الدخاج تشاول شيئا يديخا مغ األصػل الشحػية في كتابو إذ قال في 

دخاج فمع يمسع ؼيو بسا نحغ عميو أول كتاب الخرائز :" فأما كتاب ابغ ال
 " . (ٖ)إال حخفا أو حخفيغ مغ أولو

مغ مقالة ابغ جشي الدابقة يتزح لشا أن ىشاك مغ العمساء مغ كتب في 
يؤكج ذلظ القفصي حيغ ندب  –أؼ قبل ابغ جشي  –عمع أصػل الشحػ قبمو 

 ىــ( كتابا في أصػل الشحػ أسساه : الكافي فيٖٖٛألبي جعفخ الشحاس ) ت 
غ في فشىــ ( تٖٚٗ، وذكخ الدُّبيجؼ أن ابغ درستػيو ) ت (ٗ)أصػل الشحػ 

 . (٘) تفديخه كتاب الجخمي وجسع ؼيو أصػل العخبية

                                                           

 . ٖٙ/ٔ( الدابق نفدو ٔ)
 . ٖ٘/ٔ( الدابق نفدو ٕ)
 . ٕ/ٔ( الخرائز ٖ)
 . ٖٛٔ/ٔ( إنباه الخواة ٗ)
 . ٙٔٔ( شبقات الشحػييغ والمغػييغ صـ ٘)



 

 

061 

وُيَعــجُّ ابــغ جشــي أول مــغ تشــاول األصــػل الشحػيــة بسفيػميــا الػاســع ، ولــع 
يجعميــــا فــــي مؤلفــــا خاصــــا كســــا فعــــل مــــغ جــــاء بعــــجه ، بــــل ضــــسشيا كتابــــو 

ل فــي أولــو :" لــع نــخ أحــجا مــغ عمســاء البمــجيغ تعــخض الخرــائز ، حيــث قــا
د/حدـــغ " ويـــخجح  (ٔ)لعســـل أصـــػل الشحـــػ عمـــى مـــحىب أصـــػل الكـــالم والفقـــو

 .   (ٕ)أن ابغ جشي واضع عمع أصػل الشحػ خسيذ السمخ

وتحجث ابغ جشي في كتابو الخرائز عغ : االشخاد والذحوذ ، والدساع 
تخريز العمل ، والفخق بيغ العمة والؿياس ، وتعارضيسا ، وعمل العخبية ، و 

ــــل، وتعــــج ــــة والسجــــػزة ، وتعــــارض العم ــــة ، وحكــــع  ؼالسػجب ــــة العم ــــة ،وعم العم
السعمــػل بعمتــيغ ،وإدراج العمــة واخترــارىا والديــادة فــي حقيــا ودور االعــتالل 
واالستحدان واالحتجاج بقػل السخالف، وإجساع أىل العخبية متى يكػن حجة 

، والحسل عمـى  األؾبحيغ جليل، والحسل عمى أحدغ، وعجم الشطيخ ،وإسقاط ال
الطـــاىخ ، وغمبـــة الفـــخوع عمـــى األصـــػل ، وتخافـــع األحكـــام....الخ وىـــى كميـــا 

 .(ٖ)داخمة في أصػل الشحػ كسا تحجدت مغ بعج 

 .(ٗ)جد ابغ جشى أدلة الشحػ ألول مخة بـ : الدساع واإلجساع والؿياسحوقج 

ىـــ( فــي رســالتيو "اإلغــخاب ٚٚ٘ت)  ؼ ابــغ األنبــار  يبعــج ابــغ جشــ يثــع يــأت
فـــي جـــجل اإلعـــخاب" و"لســـع الجلـــة " وىاتـــان الخســـالتان خاصـــتان بعمـــع أصـــػل 
الشحــػ ، غيــخ مــا ذكــخه متفخقــا فــي كتابيــو" أســخار العخبيــة "و " اإلنرــاف فــي 

                                                           

 . ٕ/ٔ( الخرائز ٔ)
 . ٜ٘ىػ الجكتػر حدغ السمخ في كتابو نطخية األصل والفخع في الشحػ العخبي صـ  (ٕ)
 . ٕٕ( أصػل الشحػ العخبي د/ محسػد أحسج نحمة صـ ٖ)
 . ٗٔ( االقتخاح في عمع أصػل الشحػ صـ ٗ)



 

 

061 

بسعشـــاه  –ألول مـــخة -أصـــػل الشحـــػ ؼ مدـــائل الخـــالف "، وعـــخف ابـــغ األنبـــار 
تفخعــــت مشيــــا فخوعــــو  يالشحــــػ التــــفقــــال :"أصــــػل الشحــــػ أدلــــة  ياالصــــصالح

تشػعــــــت عشيــــــا جســــــل   يوفرــــــػلو ، كســــــا أن أصــــــػل الفقــــــو أدلــــــة الفقــــــو التــــــ
 ".(ٔ)وتفريمو

وحــــــجد أدلتــــــو فــــــي ثالثــــــة قــــــال :" أقدــــــام أدلتــــــو ثالثــــــة نقــــــل ، وؾيــــــاس ، 
 ".(ٕ)واسترحاب حال 

ابتكـــار عمــع أصـــػل الشحــػ ، إلـــى نفدــو ؼيقـــػل فـــي  ؼ ويشدــب ابـــغ األنبــار 
عج فإن جساعة مغ األصحاب اقتزػنى بعج تمخيز كتاب مقجمة رسالتو :"وب

"اإلنراف في مدائل الخالف " تمخيز كتاب في ججل اإلعـخاب معـخػ عـغ 
اإلســياب ، مجــخد عــغ اإلششــاب ، ليكــػن أول مــا صــشف ليــحه الرــشاعة فــي 

 ".(ٖ)قػانيغ الججل واآلداب 

محـاوالت  إلى نفدو ؼيقػل :" ولع يكغ لشا إال ؼ ما ندبو األنبار  ذلظويؤكج 
وابــغ جشــى ، لكــغ أحــجا لــع  يجدئيــة فــي مدــائل قــام بيــا نػابــف أقػيــاء كالفارســ

في المغة كسا فعل أىل الذخع حتى  ييحاول وضع ترسيع إلحجاث مغ أصػل
 ".(ٗ) ؼ جاء ابغ األنبار 

غيـخه مـغ العمسـاء  ؼ سبق ابغ األنبار  ضآخخ بعج أن عخ  عضمػ  يف وقال
ىــحه أوليــة تاريخيــة ":  يالشحــػ العخبــفــي فــغ جــجل اإلعــخاب والخــالف وأصــػل 

                                                           

 . ٓٛ( اإلغخاب في ججل اإلعخاب ولسع األدلة صـ ٔ)
 . ٔٛ( الدابق نفدو صـ ٕ)
 . ٖ٘( الدابق نفدو صـ ٖ)
 . ٜٔ(اإلغخاب في ججل اإلعخاب ولسع األدلة صـٗ)



 

 

069 

فييــا مشــازع بــل لــع يشدــج  ؼ فــي فشــػن ثالثــة فــي العخبيــة ، ال يشــازع ابــغ األنبــار 
 ".(ٔ)بعجه عمى مشػالو أحج تعمسو مشح أربعسائة سشة 

ىـ( في كتابو " ٜٔٔ)ت يجالل الجيغ الديػش ؼ بعج ابغ األنبار  يثع يأت
ذكخه مغ مباحث مشثػرة في االقتخاح في عمع أصػل الشحػ " فزال عسا 

كتابيو "األشباه والشطائخ في الشحػ " والسدىخ في عمػم المغة وأنػاعيا "، وقج 
أيزا في مقجمة كتابو أنو لع يدبق إليو :" فيحا كتاب غخيب  يادعى الديػش

السبشى ، لع تدسح قخيحة  فالػضع ، عجيب الرشع ،لصيف السعشى ، شخي
شػالو في عمع لع أسبق إلى تختيبو ، ولع أتقجم بسثالو ، ولع يشدج ناسج عمى م

إلى تيحيبو ، وىػ أصػل الشحػ الحػ ىػ بالشدبة إلى الشحػ كأصػل الفقو 
بالشدبة إلى الفقو ، وإن وقع في متفخقات كالم بعس السؤلفيغ ، وتذتت في 

 " (ٕ)أثشاء كتب السرشفيغ ، فجسعو وتختيبو صشع مختخع 

فات السعشية بعمع أصػل الشحػ األفحاذ السؤل ثع تتابعت بعج ىؤالء العمساء
 : مثل

 ت االقتخاح في الشحػ لسحسج بغ عالء آالفالح لسخب يكتاب داع
 ىـٚ٘ٓٔالرجيقى ت

 وؼ كتاب ارتقاء الديادة في عمع أصػل الشحػ ليحيي بغ دمحم الذا 
 ىـٜٙٓٔت

 االقتخاح لسحسج بغ الصيب الفاسى  يكتاب ؼيس االنذخاح مغ روض ش
 ىـ ٓٚٔٔت

                                                           

 . ٕٔ( الدابق نفدو صـ ٔ)
 . ٘( االقتخاح في عمع أصػل الشحػ صـ ٕ)



 

 

002 

 يتاب في أصػل الشحػ لمجكتػر سعيج األفغانك 
 كتاب في أدلة الشحػ لمجكتػرة عفاف حدانيغ 
 لكل مغ د/ أحسج نحمة ، د/  يثالثة كتب بعشػان أصػل الشحػ العخب

 ،د/ دمحم خان. يدمحم خيخ الحمػان
 في نطخ الشحاة ورأػ ابغ مزاء وضػء عمع  يكتاب أصػل الشحػ العخب

 . عيجالمغة الحجيث لمجكتػر دمحم

خالصة التسييج أن أصػل الشحػ ضيخت قجيسا ، إال أنيا كانت جمية عشج 
في رسالتيو اإلغخاب في ججل  ؼ في كتابو الخرائز ، وابغ األنبار  يابغ جش

في كتابو االقتخاح في عمع أصػل الشحػ،  ياإلعخاب ولسع األدلة ، والديػش
س واإلجساع : الدساع والؿيا يربعة ىأوأن أصػل  الشحػ عشج ىؤالء 

 مشيا: يبيا كميا وإليظ مػقف الفاكي يواسترحاب الحال ، وقج استجل الفاكي



 

 

006 

 
 الفصل األّل

 السناع ّحتتُ مخسة مباحح

 : القخآف الكخيؼ  
 : القخاءات القخآنية 

 : الحجيث الشبؾي الذخيف  
 :  كالـ العخب 



 

 

000 

 دمتـَـٔـ

 تعرٓف السناع

َساُع : ما َسسَّْعَت بو فذاع وُتُكمَِّع : الدساع لغة الدسع حدغ األذن . والدَّ
 . (ٔ)بو 

ا : الدساع بسرصمح الديػشي ىػ الشقل بسرصمح ابغ  واصظالحا
األنبارؼ ، فالسرصمحان متخادفان ، ولعل ابغ األنبارؼ آثخ "الشقل" ِلُيّمسَُّح إلى 

مرادر مشقػلة ومعقػلة ،أما السشقػل ؼيذسل أن مرادر الشحػ نػعان : 
القخآن الكخيع والحجيث الشبػؼ الذخيف وما نقل مغ كالم العخب مغ شعخ 

 . (ٕ)ونثخ ،إذ األمخ ؼيو مشػط بالشقل دون تجخل العقل ؼيو

ولعمو آثخ أيًزا مرصمح الشقل ألن الدساع قج يذعخ بأن ما نقمو الشاقل 
صل أو فػاصل فالشقل أعع بيحا السعشى قج سسعو مغ مرجره األصمي دون فا

 وأشسل إذ يذسل الدساع السباشخ وغيخ السباشخ .

والدساع أو الشقل ىػ األصل األول مغ أصػل الشحػ العخبي ويقابمو في 
 . (ٖ)أصػل الفقو الكتاب والدشة

وقج عخفو ابغ األنبارؼ بأنو :الكالم العخبي الفريح السشقػل بالشقل 
 . (ٗ)القمة إلى حج الكثخة الرحيح الخارج عغ حج

                                                           

 . ٜٕٙٓ(  لدان العخب السجمج الثالث ٔ)
 . ٖٔ(  أصػل الشحػ العخبي د/ محسػد نحمة/ٕ)
 . ٖٔ(  السرجر الدابق /ٖ)
 . ٔٛ( لسع األدلة /ٗ)
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وقج عخفو الديػشي بأنو:ما ثبت في كالم مغ يػثق بفراحتو؛فذسل كالم 
هللا ــ تعالى ــ ،وىػ القخآن الكخيع، وكالم نبيو ــ صمى هللا عميو وسمع ــ وكالم 

، أن فدجت األلدشة بكثخة السػلجيغ العخب قبل بعثتو ، وفي زمشو ، وبعجه إلى
 . (ٔ)دمع أو كافخنطًسا ونثًخا عغ م

مغ خالل ما سبق مغ تعخيف ابغ األنبارؼ والديػشي يتزح أنيسا قج 
اختمفا في تدسية السرصمح،ولكشيسا اتفقا عمى أن الشقل ــ كسا سساه ابغ 
األنبارؼ ــ ، والدساع ــ كسا سساه الديػشي ــ يذسل ثالثة مرادر أساسية ىي 

كخيع ، وما تػاتخ مغ الدشة، وكالم أدلة قصعية مغ أدلة الشحػ ، وىي القخآن ال
 .(ٕ)العخب شعًخا كان أم نثًخا

 إال أن ابغ األنبارؼ قيجه بالكثخة كسؿياس لألخح بو دليال مغ أدلة الشحػ .

وقج فخق د/ عمي أبػ السكارم بيغ الدساع والخواية فقال:سشصمق اصصالح 
يو عغ عالع )الدساع( عمى ما يخويو العالع بعج سساعو بشفدو ، وأما ما يخو 

آخخ ، أو عغ جيل سابق مغ العمساء،أو عغ مرشف مغ السرشفات 
.  (ٖ)المغػية،أو عغ كتاب مغ كتب الشحػ ، فال نعجه سساًعا وإنسا نعجه رواية 

ويخػ أن الؽيرل في ىحه التفخقة ىػ اإلشارة إلى عجد الفػاصل بيغ مرجر 
صل ــ ولػ بعمساء ــ السادة المغػية وبيغ الجارس ليا . فإذا كانت ىشاك فػا

                                                           

 . ٗٚػل الشحػ / (  االقتخاح في عمع أصٔ)
 . ٖٖ(  أصػل الشحػ العخبي د/ محسػد نحمة /ٕ)
 . ٖٖ(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٖ)
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كانت رواية،وأما إذا كان الجارس ىػ الحؼ سسع بشفدو عجدناىا مغ قبيل 
 . (ٔ)الدساع 

 مؾقف الفاكيي مؽ األصؾؿ الدساعية 
لع يتخك الفاكيي شيئا مغ األصػل الدساعية إال استجل بو،فاستجل 

لسخوية بالقخآن الكخيع وقخاءاتو ،واستجل بالحجيث الشبػؼ الذخيف ،وباألثار ا
عغ الرحابة ــ وإن كانت قميمة ؾياًسا عمى األصػل األخخػ ــ ، وبكالم 
العخب شعًخا أو نثًخا أو حتى لغات العخب ،وتحجث عغ الزخورة الذعخية 

 .وسأفخد الحجيث عمى كل مرجر مغ مرادر الدساع عشجه .

ومسا يجل عمى اىتسام الفاكيي بالدساع ورفزو الؿياس إذا لع يكغ 
بدساع،عشج حجيثو عغ إعسال ) ليت ( إذا اترل بيا )ما ( وإىسال مجعػًما 

غيخىا عشج اتراليا بيا قال :" ومغ الشحاة مغ جػز إعسال البؿية ؾياًسا عمى 
" ودونظ الحجيث عغ كل مرجر  (ٕ))ليت ( فإن اإلعسال لع يدسع إال فييا

 مغ مرادر الدساع عشجه:

                                                           

 . ٖٖ(  السرجر الدابق /ٔ)
 . ٖٕٙ( الفػاكو الجشية/ٕ)
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 املبحح األّل : القرآٌ الكرٓه

اكيي عمى االحتجاج بالقخآن الكخيع اعتساًدا كبيًخا،كيف ال ؟ وىػ اعتسج الف
؛ إذ إنو ال خالف بيغ العمساء في حجية الشز (ٔ)عساد األدلة الشقمية جسيعيا

القخآني فيع مجسعػن عمى أنو أفرح مسا نصقت بو العخب،وأصح مشو 
 . (ٕ)نقاًل،وأبعج مشو عغ تحخيف،مع أنو ندل بمدان عخبي مبيغ

فخ لشز ما تػفخ لمقخآن الكخيع مغ تػاتخ رواياتو ، وعشاية العمساء فمع يتػ 
بزبصيا وتحخيخىا متًشا وسشًجا فيػ الشز العخبي الرحيح الستػاتخ السجسع 
عمى كالمو بالصخق التي وصل إليشا بيا في األداء والحخكات والدكشات ، 

يكػن ولع تعتغ أمة بشز مثل ما اعتشى السدمسػن بشز قخآنيع،وعمى ىحا 
 .(ٖ)ىػ الشز الرحيح السجسع عمى االحتجاج بو في عمػم العخبية جسيعيا

وقج أكثخ الفاكيي مؽ االستذياد بالقخآف الكخيؼ،حتى قخبت شؾاىجه مؽ 
الخسدسائة شاىٍج، حتى ال تكاد تخمؾ صفحة واحجة مؽ صفحات الكتاب إال 

رفحة ويزسشيا بذاىج قخآني ،بل أزيج عمى ذلػ فأقؾؿ:أحياناا تجج ال
ا ، وىحا يعكذ مجى اىتساـ الفاكيي  الؾاحجة تتزسؽ اثشي عذخ شاىجا

 بالذاىج القخآني .

ومسا يعكذ ــ أيًزا ــ ىحا االىتسـام أنـو جعـل مـجار الفرـاحة ورود الكـالم 
بو ، انطخه مثال وىػ يقػل عشج حجيثـو عـغ عـجم اترـال الفعـل بعالمـة التثشيـة 

ة تثشيـة الفاعـل وجسعـو عكـذ عالمـة والجسع :" وإنسا كان األفرح تخك عالم
                                                           

 . ٖٓ(  في أدلة الشحػ /ٔ)
 . ٖٖ( أصػل الشحػ العخبي د/ محسػد نحمة /ٕ)
 بترخف يديخ . ٕٛ( في أصػل الشحػ العخبي /ٖ)
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ـــــو لـــــػرود القـــــخآن بـــــو، }ًن ناااااب الال،{(ٔ)قَااااابهَالسن  ااااا نُِالال}قـــــال هللا تعـــــالى : تأنيث

فالفعـل فـي ىـحه األمثمـة  {(ٗ)}ًنقَبهَالِّسْاٌنح الال،{(ٖ) }ًنقَبهَالاىظَّبىَِ ٌُن،(ٕ){اىَْ عنزِّس ًُن
 " (٘)مجخد عغ عالمة التثشية والجسع 

ج معيغ في استذياده فقج تشػعت شخق ولع يكغ الفاكيي ممتدًما بسشي
 االستذياد عشجه ،ودونظ عخض ىحه الصخق :

كتفاء بالذاىج القخآني دوف غيخه إلثبات قاعجة ، أو لتعديد أصل _ االٔ
دوف دعسو بذؾاىج أخخى ، وىحه سسة بارزة في مشيجو واألدلة عمييا كثيخة 

 ،ويسكؽ أف نحكخ مشيا طخفاا ،وىي أربعة أقداـ :

اإيأ ـــ  ا قخآنياا واحجا ، ومـغ أمثمـة ذلـظ عشـج حجيثـو عـغ عالمـات  خاده شاىجا
اإلعــخاب الفخعيــة وتحجيــًجا فــي بــاب السثشــى قــال :" وأمــا األلــف فتكــػن عالمــة 
لمخفـــع نيابـــة عـــغ الزـــسة فـــي السثشـــى ، وىـــػ مـــا دل عمـــى اثشـــيغ وأغشـــى عـــغ 

وفــي مــا متعــاشفيغ مــغ لفطــو مــحكًخا كــان أو مؤنًثــا معخفــة كــان أو نكــخة ..... 
}القَااااابهَالحســــل عميـــــو مســــا فقـــــج ؼيــــو مـــــا اعتبــــخ مـــــغ الذــــخوط فـــــاألول نحـــــػ :

                                                           

 . ٖٕسائجة /(  الٔ)
 . ٜٓ(  التػبة  /ٕ)
 . ٛ(  الفخقان /ٖ)
 . ٖٓ(  يػسف /ٗ)
 . ٕٔٓ(  الفػاكو الجشية  /٘)
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ـــ ) رجــالن ( فاعــل ) قــال( ، وعالمــة رفعــو األلــف ألنــو مثشــى ، {(ٔ)سن  اا نُِ ف

 .  (ٖ) {(ٕ) }إَُِّالعِذَّحنالاىشُّي ٌسِالعِنذنالاىيّوِالاثْننبالعنشنشنالشنيْشًاوالثاني :

،  قاعجة أو تعديد أصل نحؾي  إيخاده أكثخ مؽ شاىج قخآني إلثباتب ــ 
ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ الفعل الساضي وأن مشو ) ليذ ( و )عدى( 
قال :" وكحا مشو )ليذ( و)عدى(عمى األصح لقبػليسا التاء أيًزا نحػ : 

ااْلعدت ىشج أن تفمح ، وليدت مفمحة ،والتراليسا بزسائخ الخفع نحػ  }الىَْْسٌ 

 (ٚ)، {(ٙ) }الفَينوْالعنسنْْزٌُْالإُِالرٌَنىَّْْزٌُْ {(٘)نٌُالثٌِنمِْوٍال}الىَّسْذ العنيَْْ، {(ٗ)سنٌنا ال

ا إلثبات القاعجة ،دوف دعسو بذؾاىج ج ــ  إيخاده الذاىج القخآني مشفخدا
، ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ ححف  أخخى،ثؼ يبيؽ محتخزات ىحه القاعجة

نػن مزارع )كان( السجدوم قال :" وتختز أيًزا بجػاز ححف نػن 
رعيا السجدوم بالدكػن وصاًل إن لع يميا ساكغ وال ضسيخ نرب مزا

                                                           

 . ٖٕ(  السائجة /ٔ)
 . ٖٙ(  التػبة  /ٕ)
ــ  ٓٓٔ، ٜٜ(الفػاكو الجشية /ٖ)  ٜٙ،  ٘ٚ، ٕٚ، ويشطخ عمى سبيل التسثيل ال الحرخ صـ
 ،ٕٖٓ  ،ٗٔٛ . 
 .ٖٔٔ(  آل عسخان / ٗ)
 .ٙٙ (  األنعام/٘)
 . ٕٕ(  دمحم  /ٙ)
،  ٕٓٔ،  ٜٜ،  ٜٛويشطــخ عمــى ســبيل التسثيــل ال الحرــخ صــــ  ٚٚ(  الفػاكــو الجشيــة /ٚ)

ٔٓٗ ،ٔٓ٘ ،ٕٔٗ ،ٜٖٔ ،ٕٓٗ ،ٕٖٔ ،ٕٔ٘ ،ٕٕٙ ،ٖٖٔ ،ٖٖٚ ،ٖ٘ٓ ،ٖٙ٘ ،
ٖٜٙ . 



 

 

001 

الثنغًِّْبال }مترل بيا نحػ  ، و ولع أكػن ، فححفت الزسة لمجازمأصم{(ٔ)ًنىٌَْالأَكُ
والػاو اللتقاء الداكشيغ والشػن لمتخؽيف.... فال تححف مغ السخفػع 

ححف والسشرػب لتعاصييا عمى الححف لقػتيا بالحخكة ، وال مغ السجدوم ب
المَفَش ًاالشػن أو بالدكػن حال الػقف ، وال مغ نحػ  الاىَّزِِّن الّننُِِ الىٌَْ {(ٕ)} 

التراليا بداكغ فكدخت ألجمو فتعاصت عمى الححف ،ومغ أجازه نطخ إلى 
 ". (ٖ)عخوض الحخكة 

ا إلثبات القاعجة ،ثؼ يبيؽ األوجو  د ــ إيخاده لمذاىج القخآني مشفخدا
،ومغ أمثمة ذلظ آلية عمى كل وجو محتسل السحتسمة فيو ثؼ يبيؽ معشى ا

عشج حجيثو عغ مػاشغ جػاز كدخ وفتح ىسدة )إن( قال :" ويجػز األمخان 
أؼ كدخ ىسدة )إن( وفتحيا في السحل الرالح لمسفخد والجسمة كسا إذا وقعت 

ال{بعج فاء الجداء نحػ  الثِجنينبىَخٍ الس ٌ ًا الٍِننٌُْ ِوَ العَن الغَفٌُ }إلى قػلو  }الٍِن س الفَأََّّو 

سمة تامة ،والسعشى فيػ غفػر فالكدخ عمى جعل ما بعج الفاء ج {(ٗ)سَّدٌِْ 
والفتح عمى جعل )إن( مع معسػلييا مبتجأ أو خبخ مبتجأ ،والسعشى  ،رحيع

 ." (٘)فالغفخان والخحسة أؼ حاصالن ، أو فالحاصل الغفخان والخحسة

                                                           

 . ٕٓ(  مخيع  /ٔ)
 . ٔ(  البيشة  /ٕ)
 . ٕٕٗ، ٕٔٗ(  الفػاكو الجشية  /ٖ)
 . ٗ٘(  األنعام  /ٗ)
.وىــي قــخأ عاصــع وابــغ عــامخ : أنــو  ٕٕٗ، ويشطــخ صــــ  ٜٕ٘ــــ  ٕٛ٘لفػاكــو الجشيــة  /(ا٘)

ـــــتح اليســـــدتيغ، وقـــــخأ ابـــــغ كثيـــــخ وأبـــــػ عســـــخو واألخـــــػان بكدـــــخ اليســـــدة فييســـــا. البحـــــخ  بف
 . ٙٚٔ/ٛ،المباب في غمػم الكتابٓ٘ٙ/ٗ،ويشطخ:الخ السرػن ٗٗٔ/ٗالسحيط
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سساعية  ج القخآني شؾاىج أخخى ف الفاكيي أحياناا يؾرد مع الذاى_ كإ
 ويسكؽ أف نحكخ طخفاا مشيا: ،

جسعو بيؽ الذاىج القخأني والحجيث الشبؾي الذخيف ، مع ترجيخه أ ــ 
،ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ األمثمة الخسدة قال:" وأما  الذاىج القخآني

ححف الشػن ؼيكػن عالمة لمشرب نيابة عغ الفتحة في األفعال السزارعة 
ذا دخل عمييا ناصب ،ويعبخ عشيا باألمثمة الخسدة التي رفعيا بثبػت الشػن إ

الكسا سيأتي نحػ الاىْخَبىِذِِّن الرَنٌَُّبالٍِِن الأًَْ الأَُالرَنٌَُّبالٍنيَنَِِْْ ... وفي الحجيث  {(ٔ)}الإِالَّ
 ." (ٕ)"تخيجيغ أن تخجعي إلى رفاعة 

جسعو بيؽ الذاىج القخأني والذاىج الذعخي ،مع ترجيخه الذاىج ب ــ 
مثمة ذلظ عشج حجيثو عغ الشعت قال :" وشخط السشعػت ، ومغ أ القخآني

أن يكػن نكخة أو ما في معشاىا ؛ ألنيا في حكع الشكخة ،لتأوليا بالسفخد   (ٖ)بيا
الإِىََال }الشكخة ،فال يجػز أن يشعت بيا السعخفة نحػ الفِْوِ الرُشْ نع ٌُن الّنًٌٍْب ًنارَّقٌُاْ

"يػًما" ، وىػ نكخة ،  ، فجسمة " تخجعػن" في محل نرب نعت لــ{(ٗ)اىيّوِ
 وقػلو :

                                                           

 . ٕٓ(  األعخاف/ ٔ)
.والحــجيث فــي  ٚٓٗ، ٖ٘ٛ، ٖ٘ٗ، ٜٕ٘، ٕٕ٘شطــخ صــــ وي ٙٓٔ(  الفػاكــو الجشيــة  /ٕ)

 . ٖٜ/ٙ، سشغ الشدائي ٕٗ/ٗ، والجسع بيغ الرحيحيغ ٙ٘ٓٔ/ٕصحيح مدمع 
 ( بيا ، أؼ: بالجسمة .ٖ)
 . ٕٔٛ(  البقخة /ٗ)
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 (1) َٔلَكَدِ أَوُسٗ عَمَٜ المئٗيِ َٖطُبٍُ٘       .............................

معخفة فجسمة " يدبشي " في محل جخ نعت لــ " لئيع "،وىػ وإن كان 
 " (ٕ)، لكشو معشى فجاز أن يشعت نطًخا إلى معشاه لفًطا

عخي والحجيث مع ترجيخه الذاىج جسعو بيؽ الذاىج القخآني والذج ــ 
، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ الزسائخ  القخآني والذعخي عمى الحجيث

السترمة  والسشفرمة وجػاز االترال واالنفرال مع الشػاسخ قال:"أو يكػن 
الزسيخ مشرػًبا بــ ) كان( أو إحجػ أخػاتيا تقجمو ضسيخ أو ال ، وذلظ 

جػز في الياء مغ األمثمة السحكػرة الفرل نحػ :الرجيق كشتو وكانو زيج ،ؼي
أيًزا مع إمكان اتراليا نحػ :سمشي إياه وضششتظ إياه وكشت إياه وكان إياه 
زيج ،وىػ أرجح مغ االترال عشج الجسيػر إذا كان العامل ناسخا ومخجػح 
إذا كان غيخه وعشج جساعة الػصل أرجح مصمًقا وكالىسا وارد ، ومغ ورود 

 ونحػ : {(ٖ)فَسنْننْفِْنَي ٌ الاىيّو ال } الػصل قػلو تعالى

                                                           

ـَت ُقْمـُت ال ٔ) ( صخ بيت مغ البحخ الكامل ، لخجـل مـغ بشـي سـمػل ، وعجـده : َفَسَزـْيُت ُثسَّ
 َيْعِشيشي  .

 ، ٕٖٓ/ٕ، األمــالي الذــجخية ٖٖٓ/ٖ، الخرــائز  ٙٔٗ/ٔمــغ شــػاىج الكتــاب وىــػ     
 .  ٜٖٗ/ٕ،شخح األشسػنيٛٗٔ/ٕ،شخح ابغ عقيل ٜٛٗ/ٖتػضيح السقاصج

 . ٖٕٚويشطخ صــ  ٖٖٚ(  الفػاكو الجشية  /ٕ)
 . ٖٚٔ( سػرة البقخة جدء مغ اآليةٖ)
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 (1) بُمِّػِتَ صٍُِعَ اوِسِئ بٔسٍّ إخَالُكَُْ       .................................

 "(ٕ)وفي الحجيث "إن يكشو فمغ تدمط عميو 

جسعو بيؽ الذاىج القخآني والشبؾي والشثخي ،مع ترجيخه الذاىج د ــ 
 عغ باب التعجب وصيغو الدساعية قال: ومثال ذلظ عشج حجيثو ، القخآني

"التعجب ىػ استعطام زيادة في وصف الفاعل خفى سببيا ،وخخج بو 
الستعجب مشو عغ نطائخه أو قل نطيخه . ولو صيف كثيخة تجل عميو ، نحػ 

ال الفَأَدْْنبمٌُْ الأٌٍَْناربً الًنمُنزٌُْ الثِبىيَّوِ الرَنْفُش ًُن مَغ ال ،" ُسْبَحاَن هللِا ِإنَّ السؤ {(ٖ)}مَْْفن
 " (٘)"، وهلل ره فارًسا(ٗ)َيْشُجُذ 
  وقج يتػأخخ الذػاىج القخآنػي عشػج اسػتجاللو وىػحا ال يعشػي أنػو قػج غػاب

ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ التسييد قـال :"والسبـيغ إلبيـام عؽ ذىؽ الفاكيي ، 
الشدبة نػعـان : محـػل وغيـخ محػل،فـالسحػل ثـالث حـاالت ؛ألنـو إمـا محـػل 

زيــج عخًقــا ،وتفقــأ  أؼ : امــتأل بكــخ شــحًسا ،وشــاب  عــغ الفاعــل نحــػ : ترــبب

                                                           

ِإْذ َلـْع تَـَدْل اِلْكَتَدـاِب  ( صجر بيت مغ البحـخ البدـيط ، لـع أقـف لـو عمـى قائـل ، وعجـده :ٔ)
 اْلَحْسِج ُمْبَتِجًرا.

، شـخح ٛٓٔ/ٔ،التػضـيح بسزـسػن الترـخيح ٕٚ/ٔوىػ مغ شػاىج : أوضح السدـالظ     
 . ٜٔٔ/ٔاألشسػني 

، الفــتح الكبيــخ ٖٗٙ/ٓٔ. والحــجيث فــي جــامع األصــػل ٛٙٔ، ٚٙٔ(  الفػاكــو الجشيــة /ٕ)
 (ٖٕٚٚح رقع ) ٕٕ٘/ٔلمديػشي 

 . ٕٛقخة جدء مغ اآلية ( سػرة البٖ)
 . ٘ٗٔ/ٔ، سشغ الشدائي  ٕٕٛ/ٔ( الحجيث في صحيح مدمع ٗ)
 . ٕٙٗ(  الفػاكو الجشية /٘)
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فـــ )عخقــا( تسييــد إلبيــام  {(ٔ)ًناشْاازَعنوَالاىااشَّأَْ الشنااْْجًبال }دمحم نفًدــا ؛ وقػلــو تعــالى 
 ندــــبة الترــــبب إلــــى )زيج(،و)شــــحسا(تسييد إلبيــــام ندــــبة الصيــــب إلــــى )دمحم(،

 " (ٕ)و)شيبا( تسييد إلبيام ندبة االشتعال إلى الخأس
اناا يأتي بالذاىج القخآني لتأصيل القاعجة ، ثؼ يقجر كاف أحي_ ٖ

السححوؼ مؽ ىحا الذاىج ، وىحا إف دؿ فإنسا يجؿ عمى مجى اىتسامو 
،ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ ححف السبتجأ والخبخ جػاًزا  بالذاىج القخآني

قال :" وقج يححف كل مغ السبتجأ والخبخ ححًفا جػاًزا عمى خالف األصل إذ 
فييسا الثبػت ، لكغ جػاز ححف أحجىسا عشج وجػد قخيشة تجل عمى األصل 

الأَسنب الالذلظ السححوف فسغ ححف السبتجأ،نحػ: ْ الًنٍِن الفَيِننفْسِوِ الصنبىِذًب العنَِوَ ْ الٍِن {

الأؼ: فعسمو وإساءئو ،ومغ ححف الخبخنحػ{(ٖ)فَعنيَْْينب الًِظِيُّينب الدنآئٌِ   {(ٗ)}الأُمُيُينب
يسا وبقاء اآلخخ ؼيسا مثل بو السؤلف أؼ:كحلظ ، وقج اجتسع ححف كل مش

ال }وىػ  ُن الٍُّننَشً  القًٌَْ  فـ )سالم( مبتجأ نكخة لكشو تخرز بالستكمع  {(٘)سن ً 
فكأنو قال : سالمي ، أؼ:سالم مغ قبمي ،وخبخه مححوف والتقجيخ :أؼ سالم 

 ."  (ٙ)عميكع ، و)قػم( خبخ مبتجأ مححوف ،أؼ:أنتع قػم مشكخون 

                                                           

 .ٗ(سػرة مخيع جدء مغ اآلية ٔ)
 . ٖٕٖ، ٕٕٖ(  الفػاكو الجشية  /ٕ)
 .ٙٗ(سػرة  فرمت جدء مغ اآلية /ٖ)
 .ٖ٘( سػرة  الخعج جدء مغ اآلية /ٗ)
 . ٕ٘( الحاريات جدء مغ اآلية ٘)
، ٖٙ٘، ٜٖٕ، ويشطخ عمى سبيل التسثيل ال الحرخ صــ  ٜٕٕــ  ٕٕٛ(الفػاكو الجشية /ٙ)
،ٖ٘ٙ ،ٖٛ٘ ،ٗٓٔ . 
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ض ألصل الفعل في الذاىج القخآني ويبيؽ ما حجث كاف أحياناا يتعخ _ ٗ
، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ عالمات اإلعخاب الفخعية  فيو مؽ إعالؿ

ال }القال :" والثاني نحػ : الأًُالدِ المَُِّ فـ )أوالت( خبخ )كغ( وىػ  {(ٔ)ًنإُِ
مشرػب بالكدخة ،واسسيا الشػن السجغسة بيا نػن )كغ(،وأصل )كغ(:كػن ــ 

ــ وبعج الشقل إلى باب فعل ــ بزع العيغ ــ إلسشاده إلى ضسيخ رفع  بزع الػاو
فاستثقمت الزسة عمى الػاو ونقمت مشيا إلى ما قبميا بعج سمب حخكة ما 

 "(ٕ)قبميا ثع ححفت الػاو اللتقاء الداكشيغ

كاف في كثيخ مؽ األحياف يعخب الذاىج القخآني الحي استذيج بو _ ٘
 ؿ فإنسا يجؿ عمى اىتسامو بالذاىج القخآنيالحظاب الخعيشي ،وىحا إف د

،ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ بشاء الفعل السزارع قال :" فإن اترمت بو 
ًناىٌْناىِذناد ال }نػن اإلناث بشي معيا عمى األصح عمى الدكػن وذلظ نحػ

ال فــ )الػالجات(مبتجأ ،و) يخضعغ (فعل مزارع مبشي عمى الدكػن {(ٖ)ّ شْضِعِْن
لشػن وىي في محل رفع عمى الفاعمية والجسمة مغ الفعل والفاعل الترالو با

في محل رفع عمى أنيا خبخ السبتجأ ،وبشي معيا ألنو إنسا أعخب لذبيو 
باالسع فمسا اترمت بو الشػن التي ال تترل إال بالفعل رجح جانب الفعمية 

 ."(ٗ)فخد إلى ما ىػ أصل الفعل وىػ البشاء

                                                           

 .ٙ(سػرة  الصالق جدء مغ اآلية/ ٔ)
 .ٕٔٗ، ويشطخ صــ  ٘ٓٔ(الفػاكو الجشية / ٕ)
 . ٖٖٕ(سػرة  البقخة جدء مغ اآلية  /ٖ)
 . ٕٓٔ،  ٓٓٔ،  ٜٚحرخ صــ ويشطخ عمى سبيل التسثيل ال ال ٖٜ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
. 
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شكاؿ عؽ الذاىج القخآني الحي جاء بو كاف أحياناا ُيْحِىُب اإل_ ٙ
،ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ الحال قال:"أو مختبصة بالػاو  الحظاب الخعيشي

الفقط نحػ  الع صْجنخٌ الًنَّذِْ  الاىزِّئْت  الأَمَيَو  الع صْجنخٌفجسمة ) {(ٔ)}الىَئِِْ ( حال مغ ًنَّذِْ 

لعجم عػده إلى  ( في الخبطَّذِْ ( مختبصة بالػاو فقط ،وال مجخل لـ ) اىزِّئْت )
صاحب الحال ،وقج استذكل بعزيع وقػع ىحه الجسمة حاال مع أنيا ليدت 
مبيشة لييئة الفاعل أو السفعػل بل لييئة زمغ الفعل ،وقج قالػا الحال ما يبيغ 

 " (ٕ)ىيئة الفاعل أو السفعػل 

وبعج فسسا سبق يتزح لشا أف الفاكيي استعاف بالذاىج القخآني ،بل 
في تؾضيح أحكامو وقؾاعجه التي طخحيا في كتابو ، فقج  أعظاه األولؾية

كاف الذاىج القخآني مقجماا في كثيخ مؽ األحياف عمى الذؾاىج األخخى مؽ 
 حجيث أو شعخ أو نثخ. 

                                                           

 . ٗٔ(سػرة  يػسف جدء مغ اآلية /ٔ)
 . ٕٖٓــ  ٜٖٔ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
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 املبحح الجاىٕ : القراءات القرآىٔة

تعخف القخاءات القخآنية بأنيا :اختالف ألفاظ الػحي السحكػر في كتبة 
 (ٔ) مغ تخؽيف أو تثقيل وغيخىسا . الحخوف أو كيفيتيا

مغ خالل ىحا التعخيف يالحع أن القخاءات تختز باأللفاظ السختمف 
فييا بيغ القخاء ، لكغ الستفق عميو بيشيع داخل أيزا عشج عمساء القخاءات ، 
ع مغ دائخة شسػل القخاءات إلى الستفق عمييا أيزا  فيحا البشا الجمياشي قج وسَّ

عمع يعخف مشو اتفاق الشاقميغ لكتاب هللا ، واختالفيع في فقج عخفيا بأنيا : 
الححف واإلثبات ، والحخكة والتدكيغ ، والفرل والػصل ، وغيخ ذلظ مغ 

 . (ٕ)ىيئة الشصق واإلبجال ،وغيخه مغ حيث الدساع 

ألجل ىحا االختالف الحؼ وقع بيغ العمساء فقج وضعػا ضػابط يديخون 
العخبية ولػ بػجو ووافقت أحج السراحف  عمييا فقالػا:" كل قخاءة وافقت

العثسانية ولػ احتساال ، وصح سشجىا ، فيي القخاءة الرحيحة التي ال يجػز 
ردىا ، وال يحل إنكارىا بل ىي مغ األحخف الدبعة التي ندل بيا القخآن 
ووجب عمى الشاس قبػليا ، سػاء أكانت عغ األئسة الدبعة أم عغ العذخة أم 

سة السقبػليغ ،ومتى اختل ركغ مغ ىحه األركان الثالثة عغ غيخىع مغ األئ
أشمق عمييا ضعيفة أو شاذة أو باشمة سػاء كانت عغ الدبعة أم عسغ ىػ 

 " (ٖ)أكبخ مشيع ، ىحا ىػ الرحيح عشج أئسة التحقيق مغ الدمف والخمف 

                                                           

 . ٖٛٔ/ٔ(  البخىان في عمػم القخآن ٔ)
 . ٚٙ/ٔ(  اتحاف فزالء البذخ ٕ)
 . ٗ، ويشطخ : أصػل الشحػ العخبي /  ٜ/ٔ(  الشذخ في القخاءات العذخ ٖ)
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لحلظ فإن القخاءة تعج صحيحة إذا تػافخت فييا الذخوط الثالثة الدابقة 
 ي : الحكخ ، وى

 : مػافقة العخبية ولػ بػجو .                األوؿ

 : مػافقة أحج السراحف العثسانية ولػ احتساال .الثاني

 : صحة الدشج . الثالث

وال يجػز ردىا في أؼ حال مغ األحػال ، ولكغ في حال حجوث أؼ خمل 
في أؼ مغ الذخوط الثالثة فإن القخاءة تكػن إما شاذة ،أو ضعيفة ، أو 

 ة .باشم

وقج تذجد القخاء في صحة الدشج ، إذ ىػ عشجىع مشاط القبػل ، وتدامحػا 
في الذخشيغ األخيخيغ ، ومغ أجل ذلظ قخروا أن السعػل في صحة القخاءة 

يقػل ابغ الجدرؼ :"وأئسة القخاء ال تعسل في شيء مغ  (ٔ)عمى الشقل والخواية 
ة بل عمى األثبت في حخوف القخآن عمى األفذى في المغة واألؾيذ في العخبي

األثخ واألصح في الشقل والخواية إذا ثبتت عشيع لع يخدىا ؾياس عخبية وال 
 " (ٕ)نذػ لغة ألن القخاءة سشة متبعة يمدم فييا القبػل والسريخ إلييا 

وعمى أية حال فقج استذيج الشحاة برخييع وكػفييع بالقخاءات الستػاتخه 
غ االستذياد بالقخاءات الذاذة ، والسذيػرة ، ولع يكغ مغ مشيج البرخيي

ووقف بعزيع مػقف الستداىل مشيا ، فأجاز الؿياس عمييا ، وىع الكػفيػن 
وابغ مالظ ، ومػقفيع مذيػر مشيا ،ووقف اآلخخون مػقفا وسًصا فأجاز 

                                                           

 . ٖ٘في كتابو شػاىج التػضيح /(  الفكخ الشحػؼ عشج ابغ مالظ ٔ)
 .ٖٕٔــ  ٕٕٔػل التفكيخ الشحػؼ / ، ويشطخ : أص ٓٔ/ٔ(  الشذخ في القخاءات العذخ ٕ)
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االستذياد بيا ال الؿياس عمييا ، مغ ىؤالء ابغ جشي الحؼ لع يكغ يتبع 
 . (ٔ)عمى الذاذ البرخييغ في مبالغتيع في الؿياس

وإذا أمعشا الشطخ في مػقف الشحاة مغ القخاءات لػججنا أن ليع مػقفيغ : 
 مػقف نطخؼ ، وآخخ فعمي .

: فيػ مػقف اإلجالل لمقخاءات القخآنية باعتبارىا  أما السؾقف الشغخي 
متعمقة بكتاب هللا تعالى ، وباعتبارىا مرجًرا مغ مرادر الدساع السيسة ، 

ػا بكالم مغ لع تفدج سالئقيع مغ تابعي التابعيغ ؛ فألن فالشحاة قج احتج
 يحتجػا بالقخاءات وىي ألعيان الرحابة والتابعيغ أولى .

وىحا السػقف يسثمو بعس أقػال أئسة الشحاة ، فيحا إمام الشحاة سيبػيو 
يعج القخاءة سشة متبعة ال يدع ألحج مخالفتيا وقج اتزح ذلظ مغ قػلو:"...إال 

 " (ٕ) تخالف ؛ألن القخاءة الدشةأن القخاءة ال

وقـــــج اقتفـــــى السبـــــخد أثـــــخ ســــــيبػيو، ويتزـــــح ىـــــحا مـــــغ مػقفـــــو إزاء قػلــــــو 
حيـث قـال :" فـإذا التقـت واو  {(ٖ)}ىِْ جْذُِنالىَي َنبالٍنبالً ًسُِنالعننْي َنبالٍِِالسناٌْ نارِيَِنبالتعالى

فــي أول الكمســة إلــى جانبيــا واو، واألولــى مزــسػمة فــإن شــئت ىســدة األولــى 
 " (ٗ)،وال يكػن ذلظ الزما  لزسيا

                                                           

 . ٖٛٔ(  الذاىج وأصػل الشحػ في كتاب سيبػيو /ٔ)
 . ٛٗٔ/ٔ(الكتاب ٕ)
 . ٕٓ(سػرة  األعخاف جدء مغ اآلية /ٖ)
 . ٚٔخد /،ويشطخ:  التفكيخ الشحػؼ عشج السب ٖٖٕ/ٔ(السقتزب ٗ)
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وىحا الدجاج يؤكج ما ذىب إليو أئسة البرخة سيبػيو والسبخد ؼيقػل :"... 
أما الخفع والشرب فالقخاءة بيسا كثيخة ، والجخ وجو جيج إال أن أىل األمرار 

 " (ٔ)لع  يقخأوا بيا وإن كان وجيا ؛ ألن القخاءة سشة متبعة 

نو قخغ بو جاز االحتجاج بو في وىحا الديػشي يخػ أن كل ما ورد أ
العخبية سػاء كان متػاتخا أو أحاًدا أو شاًذا وقج أشبق الشاس عمى االحتجاج 
بالقخاءات الذاذة في العخبية إذا لع تخالف ؾياًسا معمػًما ، بل ولػ خالفتو 

 " (ٕ)يحتج بيا في مثل ذلظ الحخف بعيشو ، وإن لع يجد الؿياس عميو

تؾضح السؾقف الشغخي لمشحاة مؽ القخاءات ىحه بعض األقؾاؿ التي 
،وىحا السؾقف مبشي عمى الشدعة الجيشية ليؤالء العمساء ،فقج وضعؾا 
القخاءات حيث يجب أف تكؾف ، لكؽ ىحا السؾقف سخعاف ما يتغيخ عشج 
التظبيق إذا ما تعارضت القخاءة مع قؾاعجىؼ الشحؾية ، بل قج يستج األمخ 

 خاءة بالمحؽ والزعف والجيل .إلى أكثخ مؽ ذلػ فيرفؾف الق

: فقج وصفت بعس القخاءات بالمحغ والزعف ،كسا  وأما السؾقف الفعمي
وصف بعس القخاء بحلظ ، وتعخض كثيخ مغ القخاءات لمتيجع مغ بعس 
الشحاة فيحا سيبػيو إمام الشحاة يمسح إلى أن القخاءة الذاذة ضعيفة ، وذلظ 

ت العخب ووصف ىحه المغة مغ خالل تػجيو القخاءة عمى لغة مغ لغا
بالخديئة، فقال :"ومغ أجخػ ىحا عمى األول فإنو يشبغي لو أن يشربو في 

                                                           

 .  ٖٓٔ/ٔ( معاني القخآن وإعخابو ٔ)
 .  ٙٚــ  ٘ٚ( االقتخاح في عمع أصػل الشحػ / ٕ)
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"،  (ٔ)السعخفة ؼيقػل: مخرت بعبج هللا خيخا مشو أبػه .وىي لغة رديئة 
 . (ٕ)والزعيفة 

ولع يكغ حال أئسة الكػفة بأفزل مغ أئسة البرخة فيحا الكدائي يعيب 
     "( ٗ)؛ " ألنو وججه قميال فجعمو عيًبا {(ٖ) فَيْزَفْشند ٌاْ }قخاءة 

وجاء بعجه تمسيحه الفخاء ــ ولع يكغ أحدغ حاال مغ شيخو ــ فقج خصأ الفخاُء 
}الإِالَّالأَُالالالقخاَء في أكثخ مغ مػضع مشيا : عشج حجيثو عغ قػل هللا ــ تعال ــ :

الاىيّوِ الد ذ ًدن الّ قَِْنب الأَالَّ الديات "ُيَخافا" بالبشاء لمسجيػل  فقج قخأىا حسدة{(٘) ّنخَبفَب

 {إال أن تخافا}،ولع تعجب الفخاء ىحه القخاءة فقال :"وفي قخاءة عبجهللا 

 ". (ٚ)وال يعجبشي ذلظ "" إال أن ُيخافا  (ٙ)فقخأىا حسدة عمى ىحا السعشى

                                                           

 . ٖٗ/ٕ(  الكتاب ٔ)
 . ٖٕٗ/ٔ، ويشطخ  ٖٖٛ/ٗ(  السرجر الدابق ٕ)
.قـخأ يعقـػب فـي قـخاءة رويـذ "فمتفخحـػا" بالتـاء فييسـا ،  ٛ٘(سػرة  يػنذ جدء مـغ اآليـة /ٖ)

مغ الم تجدم الفعل كقػلظ : ليقع زيج . حجة القـخاءات ألبـي  كل أمخ لمغائب والحاضخ البج
 ٖٖٖزرعة صـ

 . ٜ٘ٔ(  معاني القخآن لمكدائي /ٗ)
 . ٜٕٕ(سػرة  البقخة جدء مغ اآلية /٘)
(قخأ حسـدة ويعقـػب ويديـج بـغ القعقـاع : إال أن يخافـا بزـع اليـاء مبشيـا لمسفعـػل ، والفاعـل ٙ)

رفـــع بـــجل مـــغ الزـــسيخ أؼ إال أن يخـــاف عـــجم  السحـــحوف الـــػالة ، وأال يؿيســـا فـــي مػضـــع
 . ٕٚٓ/ ٕإقامتيسا حجود هللا، وىػ بجل اشتسال .البحخ السحيط 

 . ٘ٗٔ/ ٔ(  معاني القخآن لمفخاء ٚ)
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وىحا السبخد أيًزا قج خصأ القخاء إذا اصصجمت قخاءتيع بالقػاعج فقج خصأ 
قج قخأ بعس القخاء باإلضافة :و سائة إلى الجسع قالقخأ بإضافة المغ 
ال:فقال السِنِنين الٍِبئَخِ وىحا خصأ في الكالم غيخ جائد . وإنسا يجػز  {(ٔ)}ثَ سن

 . (ٕ)مثمو في الذعخ لمزخورة 

الوقج ضعف قخاءة الاىيّوِ الاثِْ  الاىيّوِال{قال: ومغ قخأ {(ٖ)}ع زنّْش  الاثِْ  فإنسا  }ع زنّْش 
قالػا :ىػ عديخ بغ هللا ونحػ ىحا مسا يزسخ . ويكػن أراد خبخ ابتجاء كأنيع 

ححف التشػيغ اللتقاء الداكشيغ وىػ يخيج االبتجاء والخبخ ؼيريخ كقػلظ :زيج 
 .  (ٗ)الحؼ في الجار . فيحا وجو ضعيف ججا

وقج رفس السفدخون ىحا السػقف مغ الشحاة ، واتيسػىع بالتشاقس ، إذ  
ثع يسشعػن إثباتيا بالقخآن ، وال يحتجػن يجػزون إثبات المغة بذعخ مجيػل ، 

بقخاءاتو السخوية فكثيًخا ما تخػ الشحػييغ متحيخيغ في تقخيخ األلفاظ الػاردة في 
القخآن، فإذا استذيجوا في تقخيخىا ببيت مجيػل فخحػا بو، وأنا شجيج التعجب 

                                                           

.قــــخأ حســــدة والكدــــائي وشمحــــة ويحيــــى واألعســــر  ٕ٘(ســــػرة  الكيــــف جــــدء مــــغ اآليــــة /ٔ)
ػقـع السفـخد . البحـخ السحـيط والحدغ : مائة بغيخ تشػيغ ،مزافا إلى سـشيغ ، أوقـع الجسـع م

ٙ/ٕٔٔ 
 . ٜٖويشطخ : أصػل الشحػ العخبي د/نحمة / ٜٙٔ/ٕ(  السقتزب ٕ)
.قــخأ عاصــع والكدــائي عديــٌخ مشػنــا عمــى أنــو عخبــي، وبــاقي الدــبعة بغيــخ   ٖٓ(  التػبــة /ٖ)

تشػيغ مسشػع مغ الرخف لمعمسية والعجسة ، كعاذر وعمى كمتا القخاءتيغ فـابغ خبـخ . البحـخ 
 ٕٖ/٘يطالسح
 . ٜٖويشطخ : أصػل الشحػ العخبي د/نحمة / ٖ٘ٔ/ٕ(  السقتزب ٗ)
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مشيع ،فإنيع إذا جعمػا ورود ذلظ البيت السجيػل عمى دقتيا دليال عمى 
 .(ٔ)ا فألن يجعمػا ورود القخآن عمى صحتيا كان أولىصحتي

أما عؽ مؾقف الفاكيي مؽ القخاءات فقج اعتسج عمييا وجعميا أداة 
لمتجليل عمى صحة ما يقؾؿ كسا سبق الشحؾيؾف في االعتساد عمييا 
،واالستجالؿ بيا مقارنة بالقخآف الكخيؼ ، فقج زادت القخاءات عشجه عمى ما 

قخاءة ، نص عمى اسؼ القارئ فيسا يثبت عشجه ندبة يديج عمى الثالثيؽ 
 القخاءة إليو .

،  (٘)، وعامخ والكدائي  (ٗ)،ونافع(ٖ)،وقشبل (ٕ)ومسغ نز عمييع: ورش  
 . (ٜ)، وحسدة (ٛ)، وابغ كثيخ  (ٚ)، وسعيج بغ جبيخ  (ٙ)وأبػ جعفخ

 .(ٓٔ)وإذا لع يشز عمى اسسو نز عمى نػع القخاءة مثل : القخاءة الدبعية

                                                           

 . ٕٗٔ( أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٔ)
 . ٖٛ(الفػاكو الجشية /ٕ)
 . ٗٔٔ(السرجر الدابق /ٖ)
 . ٖٛٗ،  ٕ٘ٔ(السرجر الدابق /ٗ)
 . ٖٛٗ، ٕٔٔ(الفػاكو الجشية ٘)
 . ٕ٘ٔ(السرجر الدابق /ٙ)
 . ٕٙٗ(السرجر الدابق /ٚ)
 . ٖٙٗسرجر الدابق /(الٛ)
 . ٖٛٗ(الفػاكو الجشية صـٜ)
 . ٜٜٕ(السرجر الدابق /ٓٔ)
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إن لع يشدبيا إلى قارغ معيغ، أو نػع معيغ وصح عشجه أنيا بمغة قبيمة ف
مغ ؾبائل العخب أشار إلى ذلظ عشج تعخضو لمقخاءة مغ ذلظ ندبتو قخاءة إلى 

 . (ٕ)، وتسيع (ٔ)الحجاز 

أما غيخ ىحه السػاضع فمع يشدب القخاءة ،وذلظ ــ مغ وجية نطخؼ ــ 
رد ألفاًضا مبيسة تجل عمييا مثل:" ؼيسغ الىتسامو بالقخاءة أكثخ مغ القارغ وأو 

"،" في (ٙ)"،" قخاءة مغ نرب ( ٘)"،"قخاءة بعزيع (ٗ)" ،"وقخغ (ٖ)قخأ بالتخؽيف
 ". ودونظ بيان مػقف الفاكيي مغ القخاءات : (ٚ)في قخاءة الجخ 

كاف الفاكيي ميتساا بالحجود والتعخيفات وإخخاج السحتخزات مشيا  -ٔ
ومثال ذلظ عشج عمى إخخاج السحتخزات ،،وقج يحكخ ىحه القخاءة لتداعجه 

شخحو تعخيف اإلعخاب قال :" الختالف العػامل الجاخمة عمييا أؼ : عمى 

                                                           

 . ٖٖٓ(السرجر الدابق /ٔ)
 . ٖٖٓ(الفػاكو الجشية صـ ٕ)
 . ٕٚٔ(السرجر الدابق /ٖ)
 . ٓٔٗ، ٖٔٙ، ٕ٘ٙ(السرجر الدابق /ٗ)
 . ٖٛٔ(الفػاكو الجشية صـ ٘)
 . ٖٙ٘، ٖ٘٘(السرجر الدابق /ٙ)
 . ٓٗ(السرجر الدابق /ٚ)
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الكمع لًفًطا أو تقجيًخا بخالف التغييخ الحاصل في اآلخخ بغيخ عامل كتغييخ 
 " (ٕ)بحخكة الشقل في قخاءة ورش {(ٔ)قَذنالفْيَخنال }دال 
خب ،وذلػ إف دؿ فإنسا يجؿ عمى كاف يؾجو القخاءة تبعاا لمغات الع -ٕ

، مثال ذلظ عشج حجيثو عغ االستثشاء  اىتسامو بالقخاءات التي استذيج بيا
السشقصع قال :"وإن كان االستثشاء مشقصًعا فالحجازيػن يػجبػن الشرب عمى 

}الٍنبالىَي ٌالثِوِالٍِِْالعِيٌْاٍلاالستثشاء نحػ :ما فييا أحج إال حساًرا ، وعميو قخاءة الدبعة 

بشرب )اتباع( ، وتسيع يخجحػنو ، أؼ الشرب حيث أمكغ  {(ٖ)الارِّجنبانالاىظَِّ الإِالَّ
تباع لمسدتثشى مشو في أمكغ تدمط العامل عمى السدتثشى ، ويجيدون اال

: ما قام القػم إال حساًرا ـــــ بالشرب ــــــ ، وإال حساٌر ـــــ بالخفع ــــ ... إعخابو نحػ
الاىويقخأون  الارِّجنبا  بالخفع عمى أنو بجل مغ )العمع ( باعتبار السحل  ظَِّ ال{}الإِالَّ

 " (ٗ)بجل بعس تشدياًل لسا ليذ مغ الجشذ مشدلة الجشذ 
مثال كاف يحسل القخاءة السخالفة لدؾاد السرحف عمى المغات،  -ٖ

ذلظ عشج حجيثو عغ األدوات الجازمة لمفعل السزارع قال: "ثالثيا: "ألع" وىي 
في العسل . وإن دخمت لسعشى ، ولذجة امتداجيا  )لع( واليسدة ال مجخل ليا

                                                           

َقـْج َأْفَمـَحم مفتـػح اليسـدة والحـاء فعـال ماضـيا  .العامـة  ٔ(سػرة  السؤمشػن جـدء مـغ اآليـة /ٔ)
مبشيا لمفاعـل . وورش عمـى قاعجتـو مـغ نقـل حخكـة اليسـدة إلـى الدـاكغ قبميـا وحـحفيا....مغ 
ا ألقى حخكة اليسدة إلى الداكغ قبميا وححفيا فعمتو :أن اليسدة بعج ححف حخكتيا ُصيَِّخْت ألفـ
،ثــع حــحفت لدــكػنيا وســكػن الــجال قبميــا فــي األصــل وال يعتــج بحخكــة الــجال ألنيــا عارضــة 

 .ٖٕٛ/ٕويشطخ :اتحاف فزالء البذخ ٖٖٔ/ٛ.الجر السرػن 
 . ٖٛ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
 ٚٗٔ/ٗ. يشطخ: الجر السرػن  ٚ٘ٔ(سػرة  الشداء جدء مغ اآلية /ٖ)
 . ٖٖٔ، ٖٖٓ(  الفػاكو الجشية  /ٗ)
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 {(ٕ)}الأَىٌَْالرَشنالأََُّالاىيّونال، {(ٔ)}أَىٌَْالَّشْشنحْالىَلنالصنذْسنكَالبيا صارت كالجدء مشيا نحػ 

ال }وقخغ  الَّشْشنحن بشرب )نذخح( واستجل بو بعزيع عمى أن )لع(  {(ٖ)أَىٌَْ
 " (ٗ)تشرب في لغة

  في لغة العخب ال يخدىا وال فإف خالفت القخاءة الكياس السذيؾر
، مغ  يخظئيا أو يعيبيا أو يشكخىا ، وإنسا كاف يتمسذ ليا وجيا مؽ العخبية

ذلظ عشج حجيثو عغ عالمات اإلعخاب الفخعية ، وأن الفعل السزارع السعتل 
ال }اآلخخ يجدم بححف حخف العمة قال:"... وأما نحػ  الّنزَّقِ الٍِن بإثبات {(٘)إَِّّو 

                                                           

 . ٔالذخح جدء مغ اآلية /(سػرة  ٔ)
يع جدء مغ اآلية /ٕ)  . ٜٔ(سػرة  إبخـا
(قخاءة الجسيػر نذخح بجـدم الحـاء لـجخػل الجـازم .وقـخأ أبـػ جعفـخ بفتحيسـا. وخخجيـا ابـغ ٖ)

عصية عمـى أنـو "نذـخَحْغ" فأبـجل مـغ الشـػن ألفـا ثـع حـحفيا تخؽيفـا ... وقيـل ىـي لغـة لـبعس 
، المبـــــــاب فـــــــي عمـــــــػم ٗٗ/ٔٔر السرـــــــػن ، ويشطخ:الـــــــجٖٛٗ/ٛالعـــــــخب .البحـــــــخ السحـــــــيط

 ٜٖٚــ ٜٖٙ/ٕٓالكتاب
ــ  ٖٔٙ( الفػاكــو الجشيــة /ٗ) ــ  ٕٖٙــ . وىــي لغـــة لــبعس العــخب حكاىـــا  ٗٔٔ، ويشطـــخ صــ

ــ "لـع" عكـذ السعـخوف عـغ الشـاس .البحـخ  المحياني في نػادره وىي الجـدم بــ "لـغ" والشرـب ب
 ٜٖٚــ ٜٖٙ/ ٕٓلكتاب ، المباب في عمػم اٗٗ/ٔٔ، ويشطخ:الجر السرػن ٖٛٗ/ٛالسحيط

 . ٜٓ(سػرة  يػسف جدء مغ اآلية /٘)
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، فالياء ؼيو تػلجت مغ إشباع حخكة القاف الباؾية بعج  (ٔ)شبلالياء في قخاءة ق
ححف يائو لمجازم. أو أنو عػمل السعتل معاممة الرحيح في جدمو بححف 

حيث تخاعي الحخكة السقجرة فتححفيا  (ٕ)الحخكة وىي لغة شائفة مغ العخب
 " (ٖ)لمجازم كسا تححف السمفػضة 

:"ما ء عمى القاعجة السذيؾرةءتيؽ، بشا_ كاف الفاكيي يخجح بيؽ القخاٗ
،مثال ذلظ عشج حجيثو عغ  ال يحتاج إلى تأويل أولى مسا يحتاج إلى تأويل"

)أن( السرجرية الشاصبة لمفعل السزارع السدبػقة بفعل مغ أفعال الطغ قال: 
"وإن سبقت بــ )ضغ( فػجيان أؼ فجاز أن تكػن ناصبة وأن تكػن مخففة 

الرَنٌُُننحػ الأَالَّ الال}ًندنسِج ٌاْ قخغ في الدبعة بالشرب إجخاء لمطغ عمى {(ٗ)فِزْننخٌ
أصمو؛ ألنو باعتبار داللتو عمى عجم الػقػع يالئع )أن( الشاصبة الجالة عمى 
الخجاء والصسع، والخفع عمى تأويمو بالعمع ؼيالئع )أن( السخففة الجالة عمى 

                                                           

( قخأ قشبل :مغ يتقـي ، فقيـل: ىـػ مجـدوم بحـحف اليـاء التـي ىـي الم الكمسـة ، وىـحه اليـاء ٔ)
إشــباع ،وقيــل: جدمــو بحــحف الحخكــة عمــى التــػىع ،كأنــو تــػىع أن )مــغ( شــخشية، و)يتقــي( 

شت الــــخاء لمجــــدم بــــل لتــــػالي مجــــدوم، وقيــــل: و)يرــــبخ( مخفــــػع عصفــــا عمــــى مخفــــػع، وســــك
الحخكـــــات ، وإن كـــــان ذلـــــظ مـــــغ كمستـــــيغ...أو مدـــــكشا لمػقـــــف ،وأجـــــخػ الػصـــــل مجـــــخػ 
الػقف،واألحدغ مغ ىحه األقـػال أن يكـػن يتقـي مجدومـا عمـى لغـة وإن كانـت قميمـة .البحـخ 

ــ ٔ٘٘/ٙ، ويشطـــخ: الـــجر السرـــػن ٖٖٛ/٘السحـــيط  ــــ / ٔٔ، المبـــاب فـــي عمـــػم الكتـــاب ٗ٘٘ـ
ـــ  ٕٕٓ  ٖٕٓــ

ــ،ٔ٘٘/ٙ، الـــجر السرـــػن ٖٖٛ/٘(لغــة لـــبعس العـــخب .بـــال ندـــبة فـــي :البحـــخ السحـــيط ٕ)  ـــ
 .  ٕٕٓ/ ٔٔالمباب في عمػم الكتاب

 . ٗٔٔ، ٖٔٔ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
 . ٔٚ( سػرة السائجة جدء مغ اآلية  /ٗ)



 

 

021 

ا ، وليحا أجسعػ  (ٔ)التحقيق ، والشرب أرجح ؛ ألن التأويل خالف األصل
 . (ٖ)، (ٕ)}الاملالأَدنسِتنالاىنَّبَ الأَُالّ زْشنمٌُا{العميو في 

،مغ ذلظ عشجما اشتخط  كاف يخد عمى غيخه مؽ الشحاة بالقخاءة_ ٘
الشحاة لجدم الفعل السزارع الػاقع بعج الشيي إقامة شخط مشفي مقامو قال :" 
ويذتخط في الجدم بعج الشيي صحة إقامة شخط مشفي مقامو نحػ : ال تكفخ 
تجخل الجشة ،فال يقال :ال تكفخ تجخل الشار، وخالف الكدائي في ىحا الذخط 
ؼيجػز الجدم في السثال بتقجيخ )إن( بغيخ نفي محتًجا بقػلو عميو الدالم " ال 

"، فإنو ال يرح تقجيخ )ال( (ٗ)تخجعػا بعجؼ كفارا يزخب بعزكع رقاب بعس
خه عمى إبجال الفعل ؼيو مع أنو ورد مجدوًما ، وىحا ونحػه محسػل عشج غي

                                                           

(قــخأ الحخميــان وعاصــع وابــغ عــامخ بشرــب نــػن )تكــػن( بــأن الشاصــبة لمسزــارع ، وىــػ ٔ)
صـل، إذ حدـب مـغ األفعـال التـي فـي أصـل الػضـع لغيـخ الستـيقغ ، وقـخأ الشحػيـان عمى األ

وحســدة بخفــع الشــػن، وأن ىــي السخففــة مــغ الثقيمــة، واســسيا ضــسيخ الذــأن محــحوف، والجسمــة 
السشؽية في مػضع الخبخ، ندل الحدبان في صـجورىع مشدلـة العمـع ... و)تكـػن( ىشـا تامـة . 

ــ  ٔ٘ٗ/ ٚــ،المباب في عمػم الكتـابٖ٘ٙ/ٗجر السرػن ، ويشطخ: الٕٗ٘/ٖالبحخ السحيط  ــ ـ
ٕٗ٘  . 

 . ٕ، ٔ(العشكبػت /ٕ)
 . ٕٖ٘، ٖٔ٘(الفػاكو الجشية /ٖ)
 .ٜٕٔ/ٖ،  ٔٛ/ٖ، الفتح الكبيخ  ٜٖٓ/ٕ(الحجيث في الجامع الرغيخٗ)
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المغ الفعل ، وال حجة في قخاءة بعزيع  الرَسْزَنْثِش  ،لجػاز كػنو {(ٔ)}الًنالالرََْنِ 
وصل بشية الػقف مع ما ؼيو مغ تحريل تشاسب األفعال السحكػرة معو ،وال 
يحدغ جعمو بجال مسا قبمو الختالف معشيييسا وعجم داللة األول عمى 

 "  (ٕ)الثاني
ح معشى القخاءة التي استذيج بيا عمى ذكخ كاف أحياناا يؾض_ ٙ

، مثال ذلظ عشج حجيثو عغ )إْن( الشاؼية العاممة عسل )ليذ(  القاعجة
إَُِّالاىَّزِِّنالرَذْع ٌُنالٍِِالد ًُِالاىيّوِالعِجنبد ال }قال:"ومشو قخاءة سعيج بغ جبيخ ــ رحسو هللا ـ 

ال ونرب )عباد( بتخؽيف )إن( وكدخىا اللتقاء الداكشيغ ، {(ٖ)أٍَْثَبىُنٌُْ
                                                           

. قـــخأ الجسيـــػر )تدـــتكثُخ( بخفـــع الـــخاء والجسمـــة حاليـــة أؼ: مدـــتكثخا . وقـــخأ  ٙ(  الســـجثخ /ٔ)
وابــغ أبــي عبمــة بجــدم الــخاء ، ووجيــو أنــو بــجل مــغ )تســشغ( أؼ: ال تدــتكثخ ،كقػلــو:  الحدــغ

يزاعف لو العحاب في قـخاءة مـغ جـدم )يمـق( ...وأجـاز الدمخذـخؼ ؼيـو وجيـيغ ، أحـجىسا: 
أن تذــبو )ثــخو( بـــ )عزــج( فتدــكغ تخؽيفــا، والثــاني: أن يعتبــخ حــال الػقــف ، يعشــي ؼيجــخؼ 

ػز أن يحســل القــخآن عمييســا عمــى وجــػد مــا ىــػ راجــح الػصــل مجــخػ الػقف،وىــحان ال يجــ
ــــ، المبــاب فــي عمــػم ٖٙ٘/ٓٔ، الــجر السرــػن ٖٗٙ/ٛعمييســا وىــػ البــجل . البحــخ السحــيط 

 .   ٓٓ٘/ ٜٔالكتاب
 . ٖ٘ٙ، ٖٗٙ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
.قـــخأ ابـــغ جبيـــخ )إن( مخففـــة ،و)عبـــاد أمثـــالكع( ٜٗٔ(ســـػرة  األعـــخاف جـــدء مـــغ اآليـــة /ٖ)

والــالم، واتفــق السفدــخون عمــى تخــخيج ىــحه القــخاءة عمــى أن )إن( ىــي الشاؼيــة  بشرــب الــجال
لخبــــخ، و)عبــــاد أمثــــالكع( خبـــــخ أعسمــــت عســــل )مــــا( الحجازيــــة فخفعــــت االســـــع ،ونرــــبت ا

. قالػا: والسعشى بيحه القخاءة تحقيـخ شـأن األصـشام ، ونفـي مسـاثمتيع لمبذـخ، بـل ىـع مشرػب
تعقــل ...وقــخاءة الجسيــػر تــجل عمــى إثبــات كــػن  أقــل وأحقــخ، إذ ىــي جســادات ال تفيــع وال

ــ  ٜٖ٘/٘، ويشطخ:الـجر السرـػن  ٓٗٗ/ٗاألصشام عبادا أمثال عابـجييا . البحـخ السحـيط  ــ ـ
 .ٕ٘ٗ/ٜ، المباب في عمػم الكتابٓٗ٘
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بالخبخية والسثمية السشؽية في ىحه القخاءة ىي السثمية في اإلندانية ،والسثبت 
في القخاءة السذيػرة ىي السثمية في العبػدية ، فال مخالفة في السعشى بيغ 

 " (ٔ)القخاءتيغ لتػاردىسا عمى محل واحج فانجفع االعتخاض 
فال مانع لجيو بأف  _ كاف الفاكيي إذا خالفت القخاءة القاعجة عشجهٚ

،وىػ عشج حجيثو عغ رأؼ  يرفيا بالذحوذ ،وإنسا كاف ذلػ في مؾضع واحج
الكػفييغ في إنابة غيخ السفعػل بو مع وجػده عغ الفاعل قال :" وأشار بقػلو 
)غالًبا( إلى ما أجازه الكػفيػن مغ نيابة غيخ السفعػل بو مع وجػده ،واختاره 

المَبٌُّاالءة أبي جعفخابغ مالظ لػرود الدساع بو كقخا الثَِب القًٌٍَْب الىِْنجْزُِن {

.... وأجيب بأن القخاءة شاذة ... وباحتسال أن الشائب في اآلية {(ٕ)ّننْسِج ٌُن
ضسيخ مدتتخ في الفعل عائج إلى الغفخان السفيػم مغ قػلو تعالى "يفغخوا" 

ثاني أؼ ليجدؼ الغفخان قػما ، فال أؾيع إال السفعػل بو غايتو أنو السفعػل ال
 " (ٖ)وىػ جائد

                                                           

 .  ٕٚٗــ  ٕٙٗ(  الفػاكو الجشية / ٔ)
لياء مبشيـا لمسفعـػل .قخأ شيبة وأبػ جعفخ بخالف عشو باٗٔ(سػرة  الجاثية جدء مغ اآلية /ٕ)

، وقـــج روػ ذلـــظ عـــغ عاصـــع ، وؼيـــو حجـــة لســـغ أجـــاز بشـــاء الفعـــل لمسفعـــػل عمـــى أن يقـــام 
السجــخور وىــػ )بســا( ويشرــب السفعــػل بــو الرــخيح وىــػ )قػمــا( ،ونطيــخه :رب بدــػط زيــجا، 
وال يجيــد ذلــظ الجسيــػر، وخخجــت ىــحه القــخاءة عمــى أن يكــػن بشــى الفعــل لمسرــجر ، أؼ: 

قػمـــا ،وىـــحا ال يجـــػز عشـــج الجسيـــػر ، لكـــغ يتـــأول عمـــى أن يشرـــب بفعـــل  وليجـــدؼ الجـــداء
ــ ٘ٗ/ٛمححوف تقجيخه يجدؼ قػما . البحخ السحيط  ، ٘ٗٙ/ٜ، ويشطخ : الجر السرـػن ٙٗــ

 .ٖ٘٘/ٚٔالمباب في عمػم الكتاب
 .  ٕٙٔــ  ٕ٘ٔ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
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كاف أحياناا يحكخ القاعجة أو الحكؼ الشحؾي ثؼ يدتجؿ عميو بسثاؿ ثؼ _ ٛ
، ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ اسع الفاعل السجخد مغ  يحسل عميو القخاءة

)أل( قال :" وإنسا اشتخط في السجخد مغ )أل( كػنو بسعشى الحال أو 
، كسا أشبيو في المفع  االستؿبال ؛ألنو حيشئٍح يذبو السزارع في معشاه

بجخيانو عميو في الحخكات والدكشات ،واعتساده غمى ما ذكخ لتقػػ مذابيتو 
لو ألن كال مشيسا يقخبو مشو ، ثع الذخشان السحكػران معتبخان لعسمو في 
السشرػب كسا في السغشي ، وإذا وججا ال يتعيغ عسمو بل يجػز إضافتو إلى 

ا ضارب زيج اآلن أو غًجا،بخفس )زيج( مفعػلو الحؼ يميو تخؽيًفا نحػ :ىح
 .(ٕ)،(ٔ){إَُِّالاىيَّونالثنبىِغُالأٍَْشِهِ}:إن شئت نربتو ، وقج قخغ بالػجييغباإلضافة ، و 

بعػػج مػػا سػػبق مػػؽ عػػخض بقػػي لشػػا تفرػػيل البػػج مشػػو وىػػؾ :ىػػل كػػاف 
يدتذيج بالقخاءة وحجىا أو ومعيا غيخىا مؽ الذؾاىج؟ ثؼ ىل كاف يدتذيج 

ػػا ؟ ثػػؼ ىػػل كػػاف يدتذػػيج لمسثػػاؿ  بيػػا إلثبػػات حكػػؼ أو قزػػية ؟ أو استئشاسا
 بقخاءة واحجة أـ أكثخ ؟ إليػ العخض والتفريل :

، مغ ذلظ عشج حجيثو عغ السشادػ  استذياده بالقخاءة وحجىاأ ــ 
السزاف لــ )أم( وححف الياء مشيا قال :" ...إحجاىا وثانييا : ححف الياء 

                                                           

يخ تشػيغ، )أمِخه( مزاف إليـو .قخأ حفز )بالُف( مغ غ  ٖ(سػرة الصالق جدء مغ اآلية /ٔ)
ــــجر السرــــػن  ــــالتشػيغ والشرــــب ،وىــــػ األصــــل .ال ــــاقػن ب ــــف ، والب ــــى التخؽي ، ٖٖ٘/ٓٔعم

 .ٜ٘ٔ/ٜ، المباب في عمػم الكتابٜٕٚ/ٛويشطخ:البحخ السحيط
 . ٓٔٗ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
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لسيع وفتحيا ، وبيسا قخغ في الدبعة اكتفاء بالكدخة الجالة عمييا مع كدخ ا
 (ٕ)، (ٔ)}اثِْنالأًَُّ{قػلو تعالى

، ومغ أمثمة ذلظ عشج  استذياده بالقخاءة ومعيا الذاىج الذعخي ب ــ 
حجيثو عغ الػقف ، وتحجيًجا  الػقف عمى تاء التأنيث بالتاء السفتػحة 

:"وبعزيع يقف عمى نحػ شجخة ورحسة بالتاء مغ غيخ قمب ، ومغ (ٖ)قال
 بالتاء وقػل أبي الشجع :{(ٗ) }الإَُِّالشنجنشنحنذلظ قخاءة نافع وابغ عامخ وحسدة 

 ٔاهللُ أٌَِجَاكَ بٔكفٖ٘ وُطِمَىتِ          ؤَِ بَعِدَوَا َٔبَعِدَوَا َٔبَعَدِوَتِ

 (5)كاٌت ٌفُٕعُ الكًِٕ عٍِٔدَ الِػَمصِىَتِ         ٔكَادَتِ احلسُٚ أُِ تُدِعَٜ أَوَتِ

                                                           

.قــخأ األخــػان وأبــػ بكــخ وابــغ عــامخ بكدــخ الســيع ٓ٘ٔ(ســػرة  األعــخاف جــدء مــغ اآليــة / ٔ)
والباقػن بفتحيسـا ، فأمـا قـخاءة الفـتح ففييـا مـحـبان :مـحىب البرـخييغ أنيسـا بشيـا عمـى الفـتح 
ــ )أم(  لتخكبيســـا تخكيـــب خسدـــة عذـــخ ...والثاني:مـــحىب الكـــػفييغ وىـــػ أن )ابـــغ( مزـــاف لــ
و)أم( مزافة لياء الستكمع، وياء الستكمع قـج قمبـت ألفـا كسـا تقمـب فـي السشـادػ السزـاف ليـاء 

وأمــا قــخاءة الكدــخ فعمــى رأؼ البرــخييغ ىــػ كدــخ بشــاء ألجــل يــاء الســتكمع .الــجر الســتكمع ... 
 . ٜٖٗ/ٗويشطخ:البحخ السحيط  ٚٙٗ/٘السرػن 

 .  ٜٜٕ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
 .  ٜٖٗ،  ٖٛٗ(  الفػاكو الجشية / ٖ)
 .  ٖٗ(سػرة  الجخان جدء مغ اآلية /ٗ)
، وىــػ  ٓٔٗــــ  ٜٓٗي ديػانــو صـــ (األبيــات مــغ مذــصػر الخجــد ، ألبــي الــشجع العجمــي فــ٘)

، شـخح السفرـل ٜٕٛ/ٕ، شـخح الذـاؼيةٓٙٔ/ٔ، اإلعخاب ٚٚٔ/ٔمغ شػاىج : سخ صشاعة
.والذــاىج ؼيــو قػلــو : مدــمست ، والغمرــست ،  ٕٙٔ، رصــف السبــاني صـــٜٛ/٘البــغ يعــير

 وبعجمت ، وأمت ، حيث وقف عمييا بالتاء ، والؿياس بالياء .
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، ومغ أمثمتو عشج  تذيج بالقخاءة إلثبات قاعجة أو حكؼكاف يدج ــ 
حجيثو عغ البجل وتحجيًجا أنػاعو ،وعغ بجل الذيء مغ الذيء قال:"... وقال 

الاىيّوِالهللا تعالى: الاىْذنَِْذِ الاىْعنزِّزِ ،فاالسع الكخيع (ٕ)في قخاءة الجخ {(ٔ) }إِىََالصِشناطِ
كل ،وال يحتاج ىحا البجل بجل مغ العديد بجل مصابق ،وال يقال ؼيو : بجل 

 " (ٖ)إلى رابط يخبصو بالسبجل مشو التحادىسا 
 ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ أوليا (ٗ)فإذا وردت القخاءة مخالفة لحلػ ،

عالمات اإلعخاب الفخعية ، وتحجيًجا عغ األفعال الخسدة قال :"وتشرب 
}إاَلَّالنحػوتجدم بححف الشػن واألول بححفيا نيابة عغ الفتحة والدكػن ، وأما 

ال الّنعْفٌُُن الفِِالفالػاو أصل ،والشػن ضسيخ الشدػة ، ونحػ  {(٘)أَُ }الأَرُذنب ٌُِِّّّ

 "(ٚ)ؼيسغ قخأ بالتخؽيف فالسححوف مشو نػن الػقاية  {(ٙ)اىيّوِ

                                                           

يع / ٔ)  .  ٕ، ٔ(  إبخـا
 .  ٙٙ/ٚىا األصسعي عغ نافع بالجخ ... عمى البجل . الجر السرػن (روا ٕ)
 .  ٓٓٗ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
 (أؼ: مخالفة لسا ضاىخه استذياده بالقخاءات إلثبات قاعجة أو حكع .ٗ)
 .  ٖٕٚ(سػرة  البقخة جدء مغ اآلية /٘)
 . ٓٛ(سػرة  األنعام جدء مغ اآلية /ٙ)
.قـخأ نـافع وابـغ ذكـػان بشـػن خؽيفـة والبـاقػن بشـػن ثقيمـة ، ٕٛٔ، ٕٚٔ(  الفػاكو الجشية / ٚ)

والتثقيل ىػ األصل ؛ ألن الشػن األولى نػن الخفـع فـي األمثمـة الخسدـة والثانيـة نـػن الػقايـة 
، فاستثقل اجتساعيسا ... ويقخؤه نافع بشػن خؽيفة مكدػرة عمى الحـحف ... واختمـف الشحـاة 

مغ تبعو أن السححوفة ىـي األولـى ، ومـحىب األخفـر في أيتيا السححوفة ،فسحىب سيبػيو و 
 .  ٙٔ/٘أن السححوفة ىي الثانية . الجر السرػن 
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مسا سبق يتزح لشا مؾقف الفاكيي مؽ القخاءات واىتسامو بيا،كسا 
لمغات العخب الحيؽ اتزح لشا أنو كاف يخاىا مؾافقة لألصؾؿ العخبية أو 

يدتذيج بكالميؼ ، فإف خالف بعزيؼ قؾاعج المغة تمسذ ليا وجيا مؽ 
 العخبية ووقف مشيا مؾقف اإلجالؿ ليا . 
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 املبحح الجالًح : احلدٓح الشرٓف

الحجيث الذخيف ىػ :كالم رسػل هللا ــ صمى هللا عميو وسمع ــ وما يشزع 
السرجر الثاني لمتذخيع بال إليو مغ عبارات تػضح أقػالو وأخباره ،وىػ 

خالف فسكانتو تمي مكانة القخآن الكخيع ، وال ججال في االستذياد بو في 
مجال السعاجع ، كيف ال؟ "وىػ الحؼ يشبغي التعػيل عميو ، والسريخ إليو ، 
إذ الستكمع ــ صمى هللا عميو وسمع ــ أفرح الخمق عمى اإلشالق ،وأبمف مغ 

جية العسػم واالستغخاق ، فاالحتجاج بكالمو ــ أعجدت بالغتو الفرحاء عمى 
صمى هللا عميو وسمع ــ الحؼ ىػ أفرح العبارات ، وأبمف الكالم ، مع تأييجه 
بأسخار البالغة ، ودالئل اإلعجاز مغ السمظ العالم ، أولى وأججر مغ 

 . (ٔ)االحتجاج بكالم األعخاب األجالف

أخح الحجيث الذخيف وقج كان مغ الػاجب عميشا نحغ السدمسيغ أن ن
مرجًرا ثانًيا في االحتجاج بعج القخآن الكخيع أسػة بسا فعمو عمساء السعاجع " 
فشرػص الحجيث قج ضفخت بتػثيق لع يتح مثمو لخواية الذعخ والشثخ، وكان 
ليا مغ حخمة كػنيا السرجر الثاني لمذخيعة اإلسالمية ما يعصييا السكان 

أخح مػضعيا مغ األدلة ؛إذ بتػثيقيا الثاني مغ األصالة في الفرحى ،لت
صارت أقخب الػثائق إليشا ــ بعج القخآن الكخيع ــ لمعخبية في عرخ السبعث 

 " (ٕ)ومجرسة الشبػة التي يسثميا السرصفى عميو الدالم وصحابتو التابعػن 
ا لحلػ ، فمؼ يدتذيجوا إال  إال أف مؾقف الشحاة األوائل كاف مخالفا

ؾيو مثال ػػػػ وىؾ إماـ الشحاة ػػػػ لؼ يدتذيج في كتابو بالشدر اليديخ ، فديب

                                                           

 .  ٚٗٗــ  ٙٗٗ/ٔ(  ؼيس االنذخاح مغ روض شي االقتخاح ٔ)
 .  ٕٚ(  في أدلة الشحػ  /ٕ)
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سؾى بثسانية أحاديث ،ثؼ جاء بعج ىؤالء عمساء استذيجوا باألحاديث 
كميا، وطائفة ثالثة تؾسظت الظائفتيؽ ،نخمص مؽ ذلػ أف لمشحاة في 

 : االحتجاج بالحجيث الذخيف ثالثة محاىب

ا، وعمى رأسيا ابغ :شائفة مشعت االحتجاج بو مصمقً  السحىب األوؿ
،متابعيغ في ذلظ أئسة (ٔ) ىــ ( ٘ٗٚىــ( ، وأبػ حيان )ت  ٙٛٙالزائع )ت 

 الشحػ األوائل .
:شائفة أجازت االستذياد بو مصمًقا ،وعمى رأسيع ابغ  السحىب الثاني

ىــ( الحؼ  ٙٛٙىــ( والخضي )ت  ٕٚٙىــ(،وابغ مالظ )ت  ٜٓٙخخوف )ت 
ىــ( ،والبجر  ٕٙٚأىل البيت ، وابغ ىذام )ت بالف في ذلظ وأجاز األخح عغ 

 . (ٕ) ىــ( ٕٚٛالجماميشي )ت 

السحىبيغ وعمى رأسيا الذاشبي  : شائفة تػسصت السحىب الثالث
. ودونظ  (ٖ)ىـ (،وكثيخ مغ السحجثيغ  ٜٔٔىـ(، والديػشي )ت  ٜٓٚ)ت

 تفريل القػل في السحاىب :

                                                           

، دراســـات فـــي العخبيـــة وتاريخيـــا ٜ/ٔ،خدانـــة األدب  ٜٗ/ٔ(  يشطـــخ: ارتذـــاف الزـــخب ٔ)
،فــي أصــػل الشحــػ لدــعيج األفغــاني ٖٚ، فــي أدلــة الشحــػ /ٛٙٔلخزــخ حدــيغ /لمذــيخ دمحم ا

،القــخارات الشحػيـــة والترــخيؽية لسجســـع ٕٙ،الذــاىج وأصــػل الشحـــػ فــي كتـــاب ســيبػيو /ٚٗ/
 .  ٚٛٙالمغة العخبية بالقاىخة /

، ٛٙٔ، دراســات فــي العخبيــة وتاريخيــا لمذــيخ دمحم الخزــخ حدــيغ /ٜ/ٔ(  خدانــة األدب ٕ)
،القــخارات الشحػيــة والترــخيؽية ٚٗ،فــي أصــػل الشحــػ لدــعيج األفغــاني /ٖٚلشحــػ /فــي أدلــة ا

 .   ٚٛٙلسجسع المغة العخبية بالقاىخة /
، ٜٙٔ،  دراســات فــي العخبيــة وتاريخيــا لمذــيخ دمحم الخزــخ حدــيغ /ٖٔ، ٕٔ/ٔ(  خدانــة األدب ٖ)

 .  ٜٛٙبالقاىخة / ،القخارات الشحػية والترخيؽية لسجسع المغة العخبيةٗٚفي أدلة الشحػ /
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ػ وأستاذه ، وقج ذكخ : َرَأَس أبػ حيان ىحا السحىب ى السحىب األوؿ
وجية نطخه ونطخ العمساء الستقجميغ في عجم األخح بالحجيث الذخيف مرجًرا 
مغ مرادر االحتجاج فقال الديػشي نقال مغ كتاب التحييل والتكسيل :" قج 
أكثخ السرشف مغ االستجالل بسا وقع في األحاديث عمى إثبات القػاعج 

غ الستقجميغ والستأخخيغ سمظ ىحه الكمية في لدان العخب ،وما رأيت أحًجا م
الصخيقة غيخه ، عمى أن الػاضعيغ األوليغ لعمع الشحػ، السدتقخئيغ لألحكام 
مغ لدان العخب كأبي عسخو بغ العالء ، وعيدى بغ عسخ ، والخميل ، 

الفخاء ، وعمي بغ السبارك وسيبػيو مغ أئسة البرخييغ ، والكدائي ، و 
لكػفييغ لع يفعمػا ذلظ ،وتبعيع عمى ىحا ، وىذام الزخيخ مغ أئسة ااألحسخ

،وأىل ىع مغ نحاة األقاليع كشحاة بغجادالسدمظ الستأخخون مغ الفخيقيغ وغيخ 
 األنجلذ .

وقج جخػ الكالم في ذلظ مع بعس الستأخخيغ األذكياء ، فقال :إنسا تخك 
العمساء ذلظ؛ لعجم وثػقيع أن ذلظ لفع الخسػل ــ صمى هللا عميو وسمع ــ ؛إذ 

 . (ٔ)ػ وثقػا بحلظ لجخػ مجخػ القخآن في إثبات القػاعج الكميةل
 وقج احتج أصحاب ىحا السحىب باألدلة اآلتية :

:أن الخواة جػزوا الشقل بالسعشى، فتجج قرة واحجة قج جخت في زمانو  أوالا 
فاظ جسيعيا ، نحػ ما روؼ مغ ــ صمى هللا عميو وسمع ــ لع تقل بتمظ األل

ا معظ مغ القخآن " ، "ممكتكيا بسا معظ" ، "خحىا بسا "زوجتكيا بس :قػلو
معظ" وغيخ ذلظ مغ األلفاظ الػاردة في ىحه القرة ، فتعمع يقيشا أنو ــ صمى 

                                                           

، فــي أدلــة ٛٗويشطــخ :فــي أصــػل الشحــػ / ٕٜ، ٜٔ(  االقتــخاح فــي عمــع أصــػل الشحــػ /ٔ)
،أصـػل الشحـػ  ٛٚٙ،القخارات الشحػية والترخيؽية لسجسع المغة العخبية بالقاىخة /ٖٚالشحػ /

 . ٛٗالعخبي د/ نحمة /
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هللا عميو وسمع ــ لع يمفع بجسيع ىحه األلفاظ ،بل ال تجدم بأنو قال 
 بعزيا...... 

ا مغ الخواة : أنو وقع المحغ كثيًخا ؼيسا روؼ مغ الحجيث ؛ألن كثيخً ثانياا
كانػا غيخ عخب ،وال يعمسػن لدان العخب برشاعة الشحػ ،فػقع المحغ في 

 . (ٔ)كالميع ،وىع ال يعمسػن ذلظ

وقج عمل أبػ حيان لػجية نطخه ىحه فقال :"وإنسا أمعشت الكالم في ىحه 
السدألة ؛لئال يقػل مبتجغ :ما بال الشحػييغ يدتجلػن بقػل العخب، وفييع 

،وال يدتجلػن بسا روؼ في الحجيث بشقل العجول؛ كالبخارؼ  السدمع والكافخ
ومدمع ،وأضخابيسا؟ فسغ شالع ما ذكخناه أدرك الدبب الحؼ ألجمو لع يدتجل 

 . (ٕ)الشحاة بالحجيث

وقج سار عمى درب أبي حيان مغ السحجثيغ كثيخ، مشيع د/ عمي مدىخ 
اثشتيغ الياسخؼ الحؼ أضاف حجًجا أخخػ غيخ تمظ الحجتيغ ذكخ مشيا 
.  (ٖ)والثالثة راجعة إلى وقػع المحغ عشج الخواة نطًخا إلى كػنيع غيخ عخب

 . (ٗ)ومسغ سار عمى دربو أيًزا األستاذ أحسج األسكشجرؼ 

                                                           

، فـــي أصـــػل ٜ/ٔويشطـــخ: خدانـــة األدب  ٖٜ، ٕٜ(  االقتـــخاح فـــي عمـــع أصـــػل الشحـــػ /ٔ)
الذـاىج وأصـػل  ٖٔٔ،أصػل التفكيـخ الشحـػؼ / ٘ٚ،ٗٚ، في أدلة الشحػ /ٛٗ، ٚٗالشحػ /

 . ٖٙ، ٕٙالشحػ في كتاب سيبػيو /
 . ٜٗ(  االقتخاح في عمع أصػل /ٕ)
 . ٚٛٔ(يخاجع:  الفكخ الشحػؼ عشج العخب أصػلو ومشاىجو /ٖ)
 .  ٜٚٙالعخبية بالقاىخة /(يخاجع: القخارات الشحػية والترخيؽية لسجسع المغة ٗ)
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:محىب السجػزيغ مصمًقا ،وىع ابغ خخوف وابغ مالظ  السحىب الثاني
ومغ سار عمى دربيسا، وقج احتج ليع الجماميشي ، نقل ذلظ البغجادؼ فقال 
:"وقج أكثخ السرشف مغ االستجالل باألحاديث الشبػية، وششع أبػ حيان عميو 
وقال : إن ما استشج إليو مغ ذلظ ال يتع لو ، لتصخق احتسال الخواية بالسعشى 
،فال يػثق بأن ذلظ السحتج بو لفطو عميو الرالة والدالم حتى تقػم بو 

لظ ؼيسا فعمو، الحجة . وقج أجخيت ذلظ لبعس مذايخشا فرػب رأؼ ابغ ما
بشاء عمى أن اليقيغ ليذ بسصمػب في ىحا الباب، وإنسا السصمػب غمبة الطغ 
الحؼ ىػ مشاط األحكام الذخعية ، وكحا ما يتػقف عميو مغ نقل مفخدات 
األلفاظ وقػانيغ اإلعخاب ،فالطغ في ذلظ كمو كاف وال يخفى أنو يغمب عمى 

األصل عجم التبجيل، السيسا  الطغ أن ذلظ السشقػل السحتج بو لع يبجل ؛ألن
والتبجيل في الزبط ، والتحخؼ في نقل األحاديث، شائع بيغ الشقمة السحجثيغ. 
ومغ يقػل مشيع بجػاز الشقل بالسعشى فإنسا ىػ عشجه بسعشى التجػيد العقمي 
الحؼ ال يشافي وقػع نؿيزو، فمحلظ تخاىع يتحخون في الزبط ويتذجدون، مع 

عشى ؛ ؼيغمب عمى الطغ مغ ىحا كمو أنيا لع تبجل قػليع بجػاز الشقل بالس
،ويكػن احتسال التبجيل فييا مخجػًحا، فيمغى وال يقجح في صحة االستجالل 

 . (ٔ)بيا

، (ٕ)وقج سار عمى ىحا الصخيق مغ السحجثيغ الذيخ حديغ والي
 . (ٖ)والجكتػر/ميجؼ السخدومي

                                                           

 .  ٕ٘،  ويشطخ :أصػل الشحػ العخبي د/نحمة /٘ٔ، ٗٔ/ٔ(خدانة األدب ٔ)
 .  ٜٚٙ(يخاجع : القخارات الشحػية والترخيؽية لسجسع المغة العخبية بالقاىخة /ٕ)
 . ٛ٘(يخاجع : مجرسة الكػفة ومشيجيا في دراسة المغة والشحػ /ٖ)
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فكان مغ ومسغ سار عمى ىحا الزخب أيًزا الذيخ دمحم الخزخ حديغ 
أشج السجافعيغ عغ االستذياد بالحجيث الذخيف وقجم بحًثا خمز ؼيو أن مغ 

 .  (ٔ)األحاديث ما ال يشبغي االختالف في االحتجاج بو في المغة 

وقج قخر مجسع المغة العخبية بالقاىخة األخح بالحجيث الشبػؼ الذخيف دليال 
، يخ دمحم الخزخ حديغتػصل إليو الذنقميا مغ األدلة السعتسجة بشاء عمى ما 

ونز قخاره : " اختمف عمساء العخبية في االحتجاج باألحاديث الشبػية ، 
لجػاز رواياتيا بالسعشى لكثخة األعاجع في رواتيا ،وقج رأػ السجسع االحتجاج 

 (ٕ) ببعزيا في أحػال خاصة ...

أما األدلة التي استشج إلييا أبػ حيان ومغ سار عمى دربو فقج رد األوَل 
لبغجادؼُّ فقال :"إن الشقل بالسعشى إنسا كان في الرجر األول قبل تجويشو في ا

ال الكتب ،وقبل فداد المغة، وغايتو تبجيل لفع بمفع يرح االحتجاج بو ف
 . (ٖ)عمى أن اليقيغ غيخ شخط ،بل الطغ كاف .فخق 

:بأنو ال يمدم مغ عجم استجالليع بالحجيث عجم صحة  ورد الثاني
 .  (ٗ)االستجالل بو

                                                           

 ، ٘٘،  فـي أصـػل الشحـػ العخبـي / ٛٚٔ، ٚٚٔاريخيـا/(يشطخ:  دراسات في العخبيـة وتٔ)
ــــــــة / ،ٙ٘ ــــــــة والترــــــــخيؽية لسجســــــــع المغــــــــة العخبي ــــــــخارات الشحػي ــــــــخ ٓٛٙالق ،أصــــــــػل التفكي

،أصــػل الشحــػ العخبــي د/ ٚٙ، ٙٙ،الذــاىج وأصــػل الشحــػ فــي كتــاب ســيبػيو/ٖٚٔالشحــػؼ/
 .٘٘، ٗ٘نحمة صــ 

،ويشطـخ: فـي أدلـة ٓٛٙعخبيـة بالقـاىخة/(يشطخ:  القخات الشحػية والترخيؽية لسجسع المغة الٕ)
 . ٛٚالشحػ/

 . ٖ٘،ويشطخ: أصػل الشحػ العخبي د/نحمة / ٜ/ٔ(  خدانة األدب ٖ)
 . ٜ/ٔ(  خانة األدب ٗ)
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 ،غ "قميمة جًجا ال يبشى عمييا حكعوأيًزا فإن األحاديث التي وقع فييا المح
وقج تشبو إليو الشاس وتحاممػه ولع يحتج بو أحج ،وال يرح أن يسشع مغ أجمو 
االحتجاج بيحا البعس الداخخ مغ الحجيث الرحيح إال أن جاز اسقاط 

 . (ٔ)االحتجاج بالقخآن الكخيع ألن بعس الشاس يمحغ ؼيو
:وىػ الحؼ تػسط بيغ السحىبيغ ، وقج وقف أصحاب ىحا السحىب الثالث 

السحىب مػقًفا وسًصا بيغ السانعيغ مصمًقا ، والسجػزيغ مصمقا وكان الستحجث 
باسسيع والسجافع عشيع الذاشبي وقج نقل ىحا عشو الخصيب البغجادؼ فقال:" 

، ى هللا عميو وسمع ــل هللا ــ صملع نجج أحًجا مغ الشحػييغ استذيج بحجيث رسػ 
وىع يدتذيجون بكالم أجالف العخب وسكانيع ،الحيغ يبػلػن عمى أعقابيع ، 
وأشعارىع التي فييا الفحر والخشى ،ويتخكػن األحاديث الرحيحة ، ألنيا 
تشقل بالسعشى، وتختمف رواياتيا وألفاضيا بخالف كالم العخب وشعخىع ،فإن 

يو مغ الشحػ، ولػ وقف عمى اجتيادىع رواتو اعتشػا بألفاضيا ،لسا يبشى عم
 "(ٕ)قزيت مشو التعجب وكحا القخآن ووجػه القخاءات

وقج قدع الذاشبي األحاديث قدسيغ ،قدع رفزو ،واآلخخ استذيج بو 
،قال الخصيب البغجادؼ نقال عشو :"وأما الحجيث فعمى قدسيغ :قدع يعتشي 

 المدان .ناقمو بسعشاه دون لفطو ،فيحا لع يقع بو استذياد أىل 

                                                           

 . ٕ٘( أصػل الشحػ العخبي د/نحمة /ٔ)
 . ٗ٘ويشطخ: أصػل الشحػ العخبي د/نحمة / ٕٔ/ٔ( خدانة األدب ٕ)
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وقدع عخف اعتشاء ناقمو بمفطو لسقرػد خاص ؛كاألحاديث التي قرج 
بيا بيان فراحتو ـ صمى هللا عميو وسمع ـ ككتابو ليسحان ،وكتابو لػائل بغ 

 . (ٔ)حجخ، واألمثال الشبػية، فيحا يرح االستذياد بو في العخبية

 نخمز مغ كالم الذاشبي الدابق أنو عارض السحىبيغ جسيًعا، فقج
عارض أبا حيان ومغ سار عمى محـبو؛ ألنيع ناقزػا أنفديع فيع ال 
يدتذيجون بأحاديث الشبي ـ صمى هللا عميو وسمع ـ في حيغ يدتذيجون بكالم 
أجالف العخب وسفيائيع ،الحيغ يبػلػن عمى أعقابيع ،وأشعارىع التي فييا 

 .(ٕ)الفحر والخشى ويتخكػن األحاديث الرحيحة 

ومغ تبعو ألنو " لع يفرل ىحا التفريل الزخورؼ  كسا عارض ابغ مالظ
الحؼ البج مشو، وبشى الكالم عمى الحجيث مصمًقا...والحق أن ابغ مالظ غيخ 
مريب في ىحا ،فكأنو بشاه عمى امتشاع نقل الحجيث بالسعشى، وىػ قػل 

 "(ٖ)ضعيف

وقج تبع الذاشبيَّ الديػشيُّ ونمحع ىحا مغ كالمو حيغ قال :"وأما كالمو 
صمى هللا عميو وسمع ــ ؼيدتجل مشو بسا ثبت أنو قالو عمى المفع السخوؼ ـ 

بالسعشى وقج تجاولتيا األعاجع والسػلجون قبل تجويشيا ،فخوىا بسا أدت إليو 
عباراتيع فدادوا ونقرػا وقجمػا وأخخوا ،وأبجلػا ألفاًضا بألفاظ، وليحا قخغ 

شتى بعبارات مختمفة،  الحجيث الػاحج في القرة الػاحجة مخوًيا عمى أوجو

                                                           

  ٗ٘الشحػ العخبي د/نحمة/،ويشطخ :أصػل  ٕٔ/ٔ(  خدانة األدب ٔ)
 .  ٕٔ/ٔ(  خدانة األدب ٕ)
 .  ٖٔ/ٔ(  السرجر الدابق ٖ)
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ومغ ثع أنكخ عمى ابغ مالظ إثباتو القػاعج الشحػية باأللفاظ الػاردة في 
 "(ٔ)الحجيث 

ىحا مؾقف الشحاة القجماء والسحجثيؽ مؽ االستذياد بالحجيث الذخيف، 
أما الفاكيي فقج استذيج بالحجيث الذخيف عمى ما يدبج عؽ الثالثيؽ حجيثاا 

ؾؿ إنو تأثخ بسؽ ال يحتج بالحجيث الذخيف ، فقج ، وىحا الكؼ مع كثختو نق
أشار في مؾضع أنو ال يقاس عميو، وذلػ عشج حجيثو عؽ الحاؿ ومجيئ 

" والحجيث (ٕ)صاحبو نكخة بال مدؾغ وجؾابو عؽ قؾليؼ "عميو مائة بيزا
ا وصمى وراءه رجاؿ  "فرمى رسؾؿ هللا ػػ صمى هللا عميو وسمؼ ػػ قاعجا

 .(4)س عميو"قاؿ :وال يقا (3)قياما

والذػاىج الشبػية التي استذيج بيا صخح بشدبة تدعة عذخ حجيًثا إلى 
الخسػل ــ صمى هللا عميو وسمع ــ واثشا عذخ حجيًثا لع يرخح بشدبتيا إلى 
الخسػل ـ صمى هللا عميو وسمع ــ ، وإليظ كيؽية تشاولو الحجيث الذخيف في 

 االحتجاج :
،ومثال ذلظ عشج حجيثو  قزيةأحاديث ذكخىا مفخدة إلثبات حكؼ أو  -1

عغ التشازع وجػاز مجيئ الستشازع ؼيو متعجًدا قال :"وقج يكػن مع ذلظ 
                                                           

 . ٜٛ(  االقتخاح في عمع أصػل /ٔ)
( الذــــاىج ؼيــــو : مجيــــئ صــــاحب الحــــال )مائــــة( نكــــخة بــــال مدــــػ  . وىــــػ مــــغ شــــػاىج : ٕ)

، شــخح السكــػدؼ ٕٖٔ، شــخح ابــغ الشــاضع عمــى ألؽيــة ابــغ مالــظ صـــ ٜ٘ٔ، ٕٔٔ/ٕالكتــاب
 .ٛٛ٘/ٔ، الترخيح بسزسػن التػضيح ٓٚٔ/ٔلؽية ابغ مالظ عمى أ

، ودليـل الفـالحيغ لصـخق ريـاض ٖٙ٘/ٕٔ(الحجيث فـي التػضـيح لذـخح الجـامع الرـحيح ٖ)
 . ٕٙ٘/ٙالرالحيغ 

 . ٜٖٔــ  ٖٛٔ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
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ُجوَن وُتَكبُِّخوَن ُدبَخ كلِّ  الستشازع ؼيو متعجًدا كسا في الحجيث "ُتَدبُِّحػَن وُتَحسِّ
 "(ٕ)"فتشازع ثالثة في اثشيغ ضخف ونائب مرجر (ٔ)صالٍة ثالًثا وثالثيغ

،ومثال ذلظ عشج  مؽ شاىج نبؾي إلثبات حكؼ أو قزية إيخاده أكثخ -2
حجيثو عغ )نعع(و)بئذ(والخالف في فعميتيسا قال:" والفعل الساضي 
مشو)نعع(و)بئذ(عمى األصح لقبػليسا التاء السحكػرة ،ففي الحجيث "مغ 

" وؼيو أيًزا  (ٖ)تػضأ يػم الجسعة فبيا ونعست ومغ اغتدل فالغدل أفزل
 "(ٗ)الخيانِة َفِإنَِّيا ِبْئَدْت البَِّصاَنةُ  "وأَُعػُذ ِبَظ ِمغَ 

أحاديث ذكخىا مع الذاىج الشثخي إلثبات حكؼ أو قزية، وقج تشؾع  -3
 ، وىي عمى الشحػ اآلتي : ىحا الذاىج ما بيؽ قخآف وشعخ ونثخ

أحاديث ذكخىا مع الذاىج القخآني ،وكاف ذلػ كثيخ ،وذلػ ألنو أ ــ      
،ومثال  حا يجؿ عمى اىتسامو بالحجيث الذخيفقخنو مع الذاىج القخآني ،وى

ذلظ عشج حجيثو عغ مجئ الخبخ جسمة وال تحتاج إلى ضسيخ ؛ألنيا نفذ 
الالسبتجأ في السعشى قال: "ونحػ الأَدنذ  الاىيَّو  الى ٌن إذا قجر )ىػ( ضسيخ  {(٘)}قُوْ

الذأن ،فــ )ىػ(مبتجأ ، واالسع الكخيع مبتجأ ثاني ،و)أحج( خبخه، والجسمة خبخ 

                                                           

،  ٙٔٗ/ٔ(الحــجيث فــي صــحيح مدــمع بــاب اســتحباب الــحكخ بعــج الرــالة وبيــان صــفتو ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔباب الجعاء بعج الرالة  فتح البارؼ 

 .  ٕٕٓ، ٘ٚويشطخ صــ  ٖٕٗ(  الفػاكو الجشية  /ٕ)
، وســـــشغ أبـــــي داود بـــــخقع  ٕٛٔ/ٖ( ٙ٘ٚٔ(الحـــــجيث فـــــي صـــــحيح ابـــــغ خديســـــة بـــــخقع )ٖ)
(ٖ٘ٗ)ٔ/ٜٚ. 
ــ  ٚٚ(  السرــجر الدــابق /ٗ) .والحــجيث فــي الجــامع الرــغيخ مــغ حــجيث  ٕٓٗويشطــخ صــ

 .  ٜٙ/ٗٗ، السدشج الجامع ٖٚ٘/ٗ، جامع األصػل ٕٗٔ/ٔالذعيخ 
 . ٔ(  اإلخالص ٘)
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سبتجأ األول ،وال رابط فييا اكتفاء بالخابط السعشػؼ إذ مفيػميا ىػ السخاد ال
 "  (ٔ)بالسبتجأ ،ومثل ذلظ قػلو "ِىْجيَِّخػ أبي بكخ ال إلو إال هللا

أحاديث ذكخىا مع الذاىج الذعخي مع تقجـ الذاىج الذعخي مخة ب ــ 
فإن لع ،مثال ذلظ عشج حجيثو عغ اترال الزسيخ وانفرالو قال :"والعكذ 

الَّعْج ذ يسكغ االترال لتقجم الزسيخ عمى عاممو نحػ أو لػقػعو بعج  {(ٕ)}إَِّّبكَ

تعيغ االنفرال إال أن يكػن ثاني ضسيخيغ  {(ٖ)}الأَالَّالرَعْج ذ ًاْالإِالَّالإَِّّبه ال)إال( نحػ
أوليسا أعخف وغيخ مخفػع ،والعامل فييسا ناسخ أو ال ،نحػ قػلظ :الجرىع 

،أو يكػن الزسيخ مشرػًبا بـ )كان( أو إحجػ أخػاتيا  سمشيو وزيج ضششتكو
تقجمو ضسيخ أو ال، وذلظ نحػ :الرجيق كشتو وكانو زيج ،ؼيجػز في الياء 
مغ األمثمة السحكػرة الفرل أيًزا مع إمكان اتراليا نحػ سمشي إياه 
،وضششتظ إياه ،وكشت إياه، وكان إياه زيج، وىػ أرجح مغ االترال عشج 

ان العامل ناسًخا ومخجػح إذا كان غيخه ،وعشج جساعة الػصل الجسيػر إذا ك
فديكؽيكيع }أرجح مصمًقا وكالىسا وارد ومغ ورود الػصل قػلو تعالى

 ونحػ: {(ٗ)هللا

                                                           

ــ  ٖٕٕ(الفػاكـــو الجشيـــة /ٔ) . ىجيـــخػ وزنـــو  ٕٙٗ، ٚٓٗ، ٖ٘ٗ، ٜٕ٘، ٕٕ٘ويشطـــخ: صـــ
فعيمى مقرػرا ، وألفو لمتأنيث ، ومعشاه دأبو وعادتو في وقـت اليـاجخة وىـي اشـتجاد الحـخ ال 

، شـخح  ٜٚعمـى األلؽيـة /،شـخح السكـػدؼ ٜٔٙٗ/ٙإلو إال هللا . واألثخ في : لدـان العـخب 
 .ٖٛٔ/ٔاأللؽية البغ شػلػن 

 . ٘(  الفاتحة ٕ)
 . ٖٕ(  اإلسخاءٖ)
 . ٖٚٔ(  البقخة /ٗ)
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 (1) بُمِّػِتَ صٍُِعَ اوِسئِ بُسٍّ إِخَالكُُْ        .............................

عميو" ،ومغ ورود الفرل قػلو عميو وفي الحجيث "ِإْن َيُكْشُو َفَمْغ ُتَدمََّط 
 الرالة والدالم" إن هللا ممككع إياه" وقػل الذاعخ:   

 (2) أَخَ٘ حَطٔبِتُكَ إِٖٖآُ ......   .............................

     (4، )( 3)عََِ الِعَِّدٔ ٔاإلٌطاُُ قَدِ ٖتػريُ   ٖٖآُ لَكَدِ حَاهَ بَعِدٌََا لَئَِٔ كَاَُ إِوقػلو : 

أحاديث ذكخىا مع الذاىج الشثخي مع تقجـ الذاىج الشبؾي عمى ج ــ 
، ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ حكع السعجود إذا كان العجد مغ  الذاىج الشثخي 

ثالثة إلى تدعة وححف السعجود قال: "ومحل ما ذكخه السؤلف إذا كان 
 السعجود محكػًرا ،فإن ححف جاز ححف التاء مع السحكخ كسا في الحجيث

 " (٘)"وأتبعو بدت مغ شػال

                                                           

 (  صجر بيت مغ البحخ البديط ، وعجده : ِإَذا َلْع َتَدْل اِلْكِتَداِب الحسِج ُمْبَتِجَرا .ٔ)
خيح ،الترـــــٕٚ/ٔ، أوضـــــح السدـــــالظ  ٘٘ٔ/ ٔوىـــــػ مـــــغ شـــــػاىج : شـــــخح التدـــــييل       

 .ٖٛٛ/ٔ،شخح اآلجخومية لمدشيػرؼ  ٜٔٔ/ٔ، شخح األشسػني ٛٓٔ/ٔبسزسػن التػضيح
(  البيـــــــــت مـــــــــغ البحـــــــــخ الصػيـــــــــل ، وتتستـــــــــو :........................ َوَقـــــــــْج ُمِمَئــــــــــْت             ٕ)

 َأْر َجاء َصْجِرَك باألْضَغاِن واإلحِغ .
،شــــــــــخح ٜٜ/ٔ. أوضــــــــــح السدــــــــــالظ ٘٘ٔ/ٔوىــــــــــػ مــــــــــغ شــــــــــػاىج : شــــــــــخح التدــــــــــييل    

 ٖٛٛ/ٔ، شخح اآلجخومية لمدشيػرؼ ٖ٘/ٔاألشسػني
،وىــػ مــغ شــػاىج :  ٜٔ(  البيــت مــغ البحــخ الصػيــل ، لعســخ بــغ أبــي ربيعــة فــي ديػانــو /ٖ)

، شـــخح اآلجخوميـــة  ٖ٘/ٔ،شـــخح األشـــسػنيٕٓٔ/ٔ،أوضـــح السدـــالظ ٚٓٔ/ٖشـــخح السفرـــل
 . ٕٖٔ/٘، خدانة األدب  ٜٖٛلمدشيػرؼ /

 . ٜٙٔ، ٛٙٔ(  الفػاكو الجشية/ٗ)
 . ٕٓ٘/ٔ،جسع الفػائجٜٖٔ/ٙ(الحجيث بمفع )ثع أتبعو( في جامع األصػل ٘)
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 "(ٔ)وحكى الفخاء :أفصخنا خسًدا
  ومثال ذلظ عشج حجيثو  وقج يتقجـ الذاىج الشثخي عمى الذاىج الشبؾي،

عغ )أل(الجشدية قال: "أو الستغخاق خرائز األفخاد أؼ صفات أفخاد 
الجشذ مبالغة ،بأن تخمفيا )كل( مجاًزا نحػ "أنت الخجل عمًسا" أؼ :أنت كل 

ًسا، بسعشى أنظ اجتسع ؼيظ ما افتخق في غيخك مغ الخجال مغ جية رجل عم
كسالظ في العمع وال اعتجاد بعمع غيخك لقرػره عغ رتبة الكسال، وفي الحجيث 

ْيِج في َجْػِف الَفَخا  "(ٕ)"كلُّ الرَّ
كاف يؾجو الحجيث تؾجيياا نحؾياا عمى القؾاعج الشحؾية التي يخاىا  -4

،ومغ  مخالف لمقاعجة الشحؾية التي يخجحيا مشاسبة إذا ورد ما عاىخه أنو
أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ باب الفاعل وتحجيًجا عغ أحكامو قال:" ومشيا أنو 
ال يجػز ححفو وحجه ،إال ؼيسا استثشى ألنو عسجة ومشدل مغ فعمو مشدلة 
جدئو، وال يجػز ححف العسج ،وقج أجازه بعزيع محتًجا بخبخ "ال َيْدِني الدَّاِني 

"إذ ال  (ٖ)َيْدِني َوُىَػ ُمْؤِمٌغ وال يذخُب الخسَخ ِحْيَغ َيْذَخُبَيا وىػ مؤمغٌ  ِحْيغَ 
يرح أن يجعل فاعل )يذخب(ضسيخ يعػد عمى )الداني(ألنو خالف السعشى 
السخاد فتعيغ أن يكػن فاعمو مححوًفا وىػ الذارب ،وأجيب بأن فاعمو ضسيخ 

                                                           

، ىسـع اليػامـع  ٜٚٗ/ٕ. وتشطخ حكاية الفخاء في : الجر السرػن ٖٔٗ(الفػاكو الجشية /ٔ)
ٖ/ٕ٘٘ . 
. ويشطــخ الحــجيث فــي :غخيــب الحــجيث البــغ ٖٛٔويشطــخ :صــــ  ٖٜٔ(السرــجر الدــابق /ٕ)

 . ٜٖٓ/٘عمى صحيح البخارؼ  ،ؼيس البارؼ ٛٙٔ/ٔالجػزؼ 
 . ٕٛٗ/ٔ، الفتح السغيث  ٕٕ٘/ٔ(الحجيث في صيانة صحيح مدمع ٖ)
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غ  يعػد عمى الذارب السفيػم مغ )يذخب( ،ألن )يذخب( يدتمدم شارًبا،وحدَّ
 "(ٔ)ذلظ تقجم نطيخه في "ال يدني الداني

كاف يدتذيج بالحجيث عمى بعض لغات العخب ثؼ يديج ىحا التأكيج  -5
، ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ السعخف باألداة قال :"وتبجل الم )أل( بالذعخ

السعخفة ميًسا في لغة حسيخ قبيمة مغ العخب ،وقج نصق الشبي ــ صمى هللا 
"،ونقمت أيًزا ىحه (ٕ)و وسمع ــ بيا،فقال:"ليذ مغ أمبٍخ أمرياٌم في أمدفخٍ عمي

 المغة عغ شئ ، قال شاعخىع :
 (4)،  (3)ذَاكَ خَمٗم٘ ٔذُٔ ُٖٕاصٔمين      َٖسِؤ٘ َٔزَائٔ٘ بٔأَوِطّٔي َٔأَوِطمٔىْ

كػػاف يػػحكخ القاعػػجة ويؾضػػحيا بسثػػاؿ ثػػؼ يعخبػػو ، ثػػؼ يحسػػل عمييػػا  -6
ج حجيثـو عـغ عالمـات اإلعـخاب الفخعيـة وتحجيـًجا عـغ ،ومثال ذلظ عشـ الحجيث

األمثمـــة الخسدـــة قـــال:" وأمـــا حـــحف الشـــػن ؼيكـــػن عالمـــة لمشرـــب نيابـــة عـــغ 
بثبــــػت الشــــػن إذا دخــــل عمييــــا  الفتحــــة فــــي األفعــــال السزــــارعة التــــي رفعيــــا

ونحػ "لغ تقػمي "فمـغ حـخف نفـي ونرـب ،و)تقػمي(فعـل مزـارع  ...ناصب
بو ححف الشػن لسا مخ ،وفي الحجيث تخيـجيغ أن مشرػب بـ )أن( وعالمة نر

 " (٘)تخجعي إلى رفاعة

                                                           

 .  ٖ٘ٙ، ٕ٘ٚ، ٕٕٓويشطخ صـ  ٜٜٔ(الفػاكو الجشية  /ٔ)
( صـــــحيح أبـــــي داود ٔٛ٘ٗح رقـــــع ) ٜٖٙ/ٙ(يشطـــــخ الحـــــجيث فـــــي :الجـــــامع األصـــــػل ٕ)
ٚ/ٔٙٛ . 
ـــغ عتســـة الصـــٖ) ـــو بجيـــخ ب ائي ،وىـــػ مـــغ شـــػاىج : شـــخح ( البيـــت مـــغ البحـــخ السشدـــخح ،قال

 . ٕٗٚ/ٔ،ىسع اليػامع ٔٚ/ٔ،مغشي المبيب ٚٔ/ٜالسفرل 
 . ٜٗٔ(الفػاكو الجشية / ٗ)
 . ٙٓٔ(الفػاكو الجشية/٘)
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قج يدتذيج بالحجيث في حسل الحخؼ عمى الحخؼ في اإلعساؿ  -7
،ومغ ذلظ عشج حجيثو عغ)أن(الشاصبة لمفعل السزارع قال :"وقج واإلىساؿ

 تيسل حسال ليا عمى )ما( السرجرية ، كقػلو : 
 (1) خَكُىَا         ............................أُِ تَكِسَآُ عَمَٜ أَضِىَاءَ َِٖٔ

 "(ٕ)كسا أعسمت )ما(السحكػرة حسال عمييا كالحجيث "كسا تكػنػا ُيَػّل عميكع
، ومغ أمثمة ذلظ قج يدتذيج بالحجيث لمجاللة عمى معشى الحخؼ -8

عشج حجيثو عغ معشى الحخف )رب( قال :"وليا صجر الكالم مغ بيغ حخوف 
 ة إلنذاء التكثيخ والتقميل ،واستعساليا في األول كثيخ ،الجخ ؛ألنيا مػضػع

ومشو قػلو عميو الرالة والدالم :"َيا ُربَّ َكاِسيٍة في الجنيا َعاِرَيٍة َيْػَم 
 " (ٖ)الؿيامةِ 

مؽ ىحا العخض الدابق يسكششا القؾؿ بأف الفاكيي أفاد مؽ الحجيث 
أـ ذكخه مع غيخه الذخيف واحتج بو إلثبات حكؼ أو قزية سؾاء اكتفى بو ،

 ،ء عمى القؾاعج التي يخاىا مشاسبةمؽ الذؾاىج ،أـ وجيو تؾجييا نحؾياا بشا
 أـ استذيج بو عمى لغة مؽ لغات العخب أـ غيخ ذلػ .

                                                           

 ( صجر بيت مغ البحخ البديط ، وعجده : مشي الدالم وأن ال تذعخا أحجأ)
، ٕٛٗ/ ،الجشى الـجانيٖٚٗ/ٔ،شخح جسل الدجاجي ٖٔ٘وىػ مغ شػاىج :السفرل /      

 . ٙٗ/ٔمغشي المبيب 
( ، ٙٓٗٙح رقــــع ) ٚٗ/٘. يشطــــخ الحــــجيث فــــي ؼــــيس القــــجيخ  ٖٓ٘(الفػاكــــو الجشيــــة /ٕ)

 .ٕٙٔ/ٕكذف الخفاء 
ــ  ٖٓٗ(الفػاكـو الجشيـة  /ٖ) . والحـجيث بمفـع )عاريـة فـي اآلخـخة( فـي فــتح  ٖ٘ٛ،ويشطخ:صـ

 .٘٘٘/ٕ( ، ؼيس البارؼ ٛ٘ٙٙح رقع ) ٕٕ/ٕٕٔالبارؼ 
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 االستجالؿ باألثار
ىحا وقج استذيج الفاكيي بأثخيغ أحجىسا :لعسخ بغ الخصاب ، واآلخخ : 

وىحان األثخان يأخحان حكع األحاديث  لعبج هللا بغ مدعػد ــ رضي هللا عشيسا ــ
شالسا أنيا قج وردت مغ شخيق السحجثيغ، وألنيع حجة في المغة لكػنيع 
مػثػق بفراحتيع كيف ال؟ وىع كانػا مالزميغ لمشبي ـ صمى هللا عميو وسمع ـ 
وىػ أفرح مغ نصق بالزاد ،وال يدسح ألحج أن يمحغ أمامو ،فقج سسع 

" وقج قال (ٔ)بو "َأْرِشُجوا أخاكع َفِإنَُّو َقْج َضلَّ رجال يمحغ أمامو فقال ألصحا
البغجادؼ :" الرػاب جػاز االحتجاج بالحجيث الشبػؼ في ضبط ألفاضو ، 

 "(ٕ)ويمحق بو ما روػ عغ الرحابة وأىل البيت
األثخ األوؿ: لعسخ بؽ الخظاب استذيج بو الفاكيي عشج حجيثو عؽ 

،مدؾغات االبتجاء بالشكخة إذا أفادت الع غيخ أنو لع يحكخ اسع عسخ بغ  سـؾ
الخصاب ، وإنسا ىػ مشدػب لو في السػشأ قال الفاكيي :" ومشيا أن يتقجم 
عمى الشكخة نفي أو استفيام ؼيجػز االبتجاء بيا ، فالشفي نحػ : ما جاء رجل 
ألن الشكخة إذا وقعت في خبخ الشفي أفادت العسػم فتعيشت وتخررت بحلظ 

جسيع األفخاد، بل السجسػع أمخ واحج ، وكحا كل نكخة  الذسػل ،إذ ال تعجد في
 " (ٗ)،  (ٖ)في اإلثبات قرج بيا العسػم نحػ "تسخة خيخ مغ جخادة 

                                                           

 . ٜٖٗ/ٕفي السدتجرك (يشطخ الحجيث ٔ)
 .ٓٔ ٜ/ٔ(  خدانة األدب ٕ)
 . ٕٓٙ/ٕ(  ندب لو في السػشأ ٖ)
 . ٜٕٔ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
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األثخ الثاني :لعبج هللا بؽ مدعؾد ، والفاكيي لؼ يحكخ اسسو صخاحة 
، وقج ذكخ ذلظ عشج حجيثو عغ اسع الفعل قال:" ويعسل وإنسا ندب لو أيزا
فعل الحؼ ىػ بسعشاه فيخفع الفاعل ضاىخا أو مدتتخا ، اسع الفعل عسل ال

ويتعجػ إلى السفعػل بشفدو وبحخف الجخ، ومغ ثع عجػ )حييل( بشفدو لسا 
كان بسعشى )ائت( نحػ : حييل الثخيج"، وبالباء لسا كان بسعشى )بسحل( في 

  "( ٕ( ،)ٔ)نحػ"إذ ذكخ الرالحػن فحييل بعسخ

                                                           

،الفــائق  ٕٚٗ/ٕ(  ىــحا األثــخ ندــب لعبــج هللا بــغ مدــعػد فــي الشيايــة فــي غخيــب الحــجيث ٔ)
 . ٕٖٗ/ٔفي غخيب الحجيث 

 .  ٕٔٗ(الفػاكو الجشية /ٕ)
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 املبحح الرابع

 أربعة مطالب كالو العرب ّحتتُ

 السظمب األوؿ :  الذعخ
 السظمب الثاني :  الشثخ

 السظمب الثالث :  األمثاؿ

 السظمب الخابع :  لغات العخب

 متَٔد

 كالو العرب

ىػ السشبع الثالث مغ مشابع الدساع عشج العخب بعج القخآن الكخيع ، 
ا والحجيث الذخيف ، بل فزمو بعس عمساء الشحػ القجامى عمى الحجيث ــ كس
سبق ودرسشا في االستذياد بالحجيث الذخيف ــ  " ويقرج بو كالم الؿبائل 
العخبية السػثػق بفراحتيا وصفاء لغتيا مغ مشثػر ومشطػم قبل بعثتو ـ 
صمى هللا عميو وسمع ـ وفي زمشو وبعجه إلى أن فدجت األلدشة بجخػل 

 . (ٔ)األعاجع وكثخة السػلجيغ ونذػء المحغ

ػ في احتجاجيع بالذعخ أضعاف ما احتجػا بو مغ وقج اعتسج عمساء الشح
الشثخ، وذلظ ألن الذعخ كان ديػان العخب، بو عخفت مآثخىع، وحفطت 
يع  أندابيع، ويخجع ذلظ أيًزا إلى فزل سيػلة حفطو وفي ذلظ يقػل د/إبخـا
أنيذ:" إن رواية الذعخ أدق مغ رواية الشثخ، وإن تحكخ السشطػم أيدخ مغ 

                                                           

 . ٚٚفي كتاب سيبػيو / (  الذاىج وأصػل الشحػٔ)    
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احتسال التغييخ والتبجيل في الذعخ أقل مغ احتسالو في تحكخ السشثػر، وإن 
 " (ٔ)السخوؼ مغ الشثخ

وقج أخح عمساء الشحػ مغ الؿبائل العخبية السجسع عمى فراحتيا، وصفاء 
لغتيا سػاء أكانت عغ البادية أم الحزخ، وكانت أفرح ىحه الؿبائل عمى 

خب ، والخواة اإلشالق قخير، يقػل ابغ فارس : " أجسع عمساؤنا بكالم الع
ألشعارىع، والعمساء بمغاتيع وأياميع ومحاليع أن قخيًذا أفرح العخب ألدشة 
وأصفاىع لغة . وذلظ أن هللا جل ثشاؤه اختارىع مغ جسيع العخب واصصفاىع 
واختار مشيع محسًجا ـــــ صمى هللا عميو وسمع ـــــــ... وكانت قخير مع فراحتيا 

أتتيع الػفػد مغ العخب تخيخوا مغ كالميع  وحدغ لغاتيا ودقة ألدشتيا؛ إذا
وأشعارىع أحدغ لغاتيع وأصفى كالميع .فاجتسع ما تخيخوا مغ تمظ المغات 

 إلى نحائخىع وسالئقيع التي شبعػا عمييا .فراروا بحلظ أفرح العخب .

أال تخػ أنظ ال تجج في كالميع )عشعشة تسيع( وال )عجخفة ؾيذ( وال 
عة( وال الكدخ الحؼ تدسعو مغ )أسج( و )ؾيذ( )كذكة أسج( وال )كدكة ربي

 . (ٕ) مثل )ِتعمسػن( و )ِنعمع( ومثل )ِشعيخ( و )بعيخ(

وقج حجد الديػشي مغ يؤخح عشيع العخبية وسساىع فقال:" والحيغ عشيع 
نقمت العخبية ، وبيع اقتجػ، وعشيع أخح المدان العخبي مغ بيغ ؾبائل العخب 

                                                           

 . ٕٖٗ(  مغ أسخار المغة /ٔ)    
ـــا فـــي  ٙ٘، ٘٘/ٔ(  الرـــاحبي فـــي فقـــو المغـــة العخبيـــة ٕ) بترـــخف .والعشعشـــة قمـــب اليســـدة عيًش

بعس كالميـع مثـل : سـسعت عـغَّ فالًنـا ، يخيـجون )أن( ، والعجخؼيـة : الجفـػ فـي الكـالم .. 
نحــــػ: أكــــخمتكر يخيــــج :أكخمتــــظ ، والكذكذــــة: إبــــجال الذــــيغ مــــغ كــــاف الخصــــاب لمسؤنــــث 

والكدكدــة : إلحــاق كــاف السؤنــث ســيًشا عشــج الػقــف نحــػ :أكــخمتكذ . ويشطــخ السدىــخ فــي 
 . ٕٓٔ/ٔعمػم المغة 
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 ء ىع الحيغ عشيع أكثخ ما أخح ،ومعطسو ،ىع : ؾيذ وتسيع وأسج ، فإن ىؤال
، ب، والترخيف. ثع ىحيل وبعس كشانةوفي اإلعخا وعمييع اتكل في الغخيب،

 .  (ٔ)وبعس الصائييغ، ولع يؤخح عغ غيخىع مغ سائخ ؾبائميع

أما غيخىع مغ العخب فقج مشع الديػشي األخح عشيع فقال:" وبالجسمة فإنو 
كان البخارؼ مسغ كان يدكغ أشخاف لع يؤخح عغ حزخؼ قط ، وال عغ س

 بالدىع التي تحاور سائخ األمع الحيغ حػليع .

، ، فإنيع كانػا مجاوريغ ألىل مرخ فإنو لع يؤخح مغ َلْخع ، وال مغ ُجَحام
والِؿْبط  ؛ وال مغ قزاعة ، وال مغ غدان ، وال مغ إياد ، فإنيع كانػا 

التيع بغيخ العخبية ، مجاوريغ ألىل الذام ،وأكثخىع نرارػ يقخءون في ص
مجاوريغ لميػنانية ، وال مغ  وال مغ تغمب وال الشسخ ؛ فإنيع كانػا بالجديخة

؛ ألنيع كانػا مجاوريغ بالشََّبط والفخس ، وال مغ عبج الؿيذ ؛ ألنيع كانػا بكخ
سكان البحخيغ ، مخالصيغ لميشج والفخس ، وال مغ أزد عسان، لسخالصتيع 

ل اليسغ أصال، لسخالصتيع لميشج والحبذة، ولػالة لميشج والفخس، وال مغ أى
الحبذة فييع ، وال مغ بشي حشيفة ، وسكان اليسامة ، وال مغ ثؿيف ، وسكان 
الصائف؛ لسخالصتيع تجار األمع السؿيسة عشجىع ، وال مغ حاضخة الحجاز ؛ 
ألن الحيغ نقمػا المغة صادفػىع حيغ ابتجأوا ويشقمػن لغة العخب قج خالصػا 

 "  (ٕ)ع مغ األمع ، وفدجت ألدشتيع غيخى

                                                           

 . ٛٗـ ٚٗ، ويشطخ: ارتقاء الديادة / ٕٓٔ، ٔٓٔ(  االقتخاح في عمع أصػل /ٔ)
 . ٗٓٔـ  ٕٓٔ(  االقتخاح في عمع أصػل /ٕ)
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وقج اعتخض د/عمي أبػ السكارم عمى الديػشي حيغ مشع األخح عغ 
الحزخ، وقال إن الشحاة أخحوا عغ الحزخ كسا أخحوا عغ البادية وقج قدع 

 ىؤالء الحزخ فئتيغ :
:ىع األعخاب البجاة الحيغ أقامػا بالحػاضخ، ومشيع مغ كان  الفئة األولى

ميع إلى السجن الكبخػ في العخاق ،ؼيختصػن ألنفديع في ضػاحييا يفج مع ؾبائ
مشاشق يدكشػن فييا .ومغ ثع كانػا أقخب إلى نػع مغ الحياة البجوية السيدخة 
مشيع إلى حياة السجن .ولحلظ كانت ليجاتيع سميسة صحيحة لع تذبيا شػائب 
يا التصػر المغػؼ الحؼ نتج عغ تشػع األجشاس واختالشيا وتعجد لغات

ومحاولتيا إيجاد لغة مذتخكة بيشيا. ومغ ىؤالء بشػ عقيل ،وبعس بصػن 
 ؾيذ عيالن ...

: ؼيسثميا مغ يسكغ أن نصمق عمييع لقب السثقفيغ ، وىع وأما الفئة الثانية
الحيغ درسػا المغة في السجن الكبخػ دون أن يكػن ليع اترال مباشخ 

المغة ومأثػراتيا. ومغ أبخز ما بالبادية، وىع قج ثقفػا أنفديع بجراسة مخويات 
ثقفػا أنفديع بو حفع القخآن والذعخ وما يترل بيسا مغ دراسات. ويسثل 
ىؤالء السثقفيغ الحيغ اعتسج عمييع الشحاة والمغػيػن كثيخ مغ الذعخاء كعسخ 
بغ أبي ربيعة وجخيخ والفخزدق واألخصل وكثيخ واألحػص والكسيت وبذار 

  (ٔ)ورؤبة والعجاج

 العمساء المغة السشقؾلة قدسيؽ : تؾاتخ ، وآحاد.وقج قدؼ 

: فمغة القخآن وما تػاتخ مغ الدشة وكالم العخب ؛وىحا القدع فأما التؾاتخ
 دليل قصعي مغ أدلة الشحػ يفيج العمع.

                                                           

 . ٓٙـ ٜ٘بترخف ،ويشطخ: أصػل الشحػ العخبي / ٜٕٔـ ٕٛٔ( أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٔ)
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:فسا تفخد بشقمو بعس أىل المغة ولع يػجج ؼيو شخط التػاتخ  وأما األحاد
 .(ٔ)وىػ دليل مأخػذ بو

لشحػ أمكشة معيشة لألخح مشيا ،حجدوا أيًزا زماًنا معيًشا وكسا حجد عمساء ا
لألخح في خاللو، وىحا "الدمان الحؼ حجدوه ألخح المغة مغ الخوايات الشثخية 
،سػاء أكانت مأخػذة عغ أعخاب البادية أم عغ فرحاء الحزخ فقج حجدوه 
بشحػ ثالثسائة سشة مشيا مائة وخسدػن قبل اإلسالم ،ومائة وخسدػن بعج 

لظ ،فإن كان عغ أىل البادية فيػ حجة في المغة ،وإن كان عغ أىل ذ
الحزخ لع يكغ حجة في المغة ،وإن جاء االستذياد بو في البالغة والجرس 

 . (ٕ)األدبي

 وكالم العخب السحتج بو السحجد بالسكان والدمان يذسل :

 د ـــــــ لغات العخب .  ج ـــــــ األمثال        أـــــــ الذعخ     ب ــــــــــ الشثخ    

 وإليظ مػقف الفاكيي مغ كل نػع :

 املطلب األّل : الشعر

ىػ الكالم السػزون السقفى الجال عمى معشى ،ويكػن أكثخ مغ  الذعخ
.وىػ ديػان العخب وبو حفطت األنداب ،وعخفت السآثخ ومشو ُتِعمَسْت  (ٖ)بيت 

اىج يحتجػن بيا يجج أن المغُة :"والشاضخ في كتب الشحاة وما أوردوه مغ شػ 
الذعخ كان لو الحزػر األكبخ في كتبيع ،فقج كان الذعخ أداة لتػفيخ الحجة 

                                                           

 . ٖٔٔ/ٔ،السدىخ في عمػم المغة  ٗٛـ ٖٛ(  لسع األدلة /ٔ)
 . ٓٙ(  أصػل الشحػ العخبي د/ نحمة /ٕ)
 . ٜٙٗ/ٕ،ويشطخ :السدىخ في عمػم المغة  ٕ٘ٙ(  الراحبي في فقو المغة العخبية /ٖ)
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المغػية الجاعسة االستعسال الرحيح لمفع )كمسة وتخكيبا( ومغ ىشا تطيخ 
 ." (ٔ)ؾيستو في الفكخ الشحػؼ 

وقج قال ابغ فارس:" وىػ حجة ؼيسا أشكل مغ غخيب كتاب هللا جل ثشاؤه 
جيث رسػل هللا ـ صمى هللا عميو وسمع ـ وحجيث صحابتو وغخيب ح
 "(ٕ)والتابعيغ

لكل ذلظ كان الذعخ في الجرجة الثالثة في االحتجاج بعج القخآن الكخيع 
والحجيث الشبػؼ الذخيف بل قجمو البعس عمى الحجيث الذخيف في 
 االحتجاج بو، ومسا يجل عمى ىحه السكانة " كانت القبيمة مغ العخب إذا نبف
فييا شاعخ أتت الؿبائل فيشأتيا بحلظ ، وصشعت األشعسة ،واجتسع الشداء 
يمعبغ بالسداىخ كسا يرشعغ في األعخاس وتتباشخ الخجال والػلجان ؛ألنو 
حساية ألغخاضيع ،وذبَّ عغ أحدابيع ، وتخميج لسآثخىع، وإشادة لحكخىع، 

 "(ٖ)س ُيْشَتجوكانػا ال ييشئػن إال بغالم يػلج، أو شاعخ يشبف فييع، أو فخ 

ويقػل الخصيب البغجادؼ نقال عغ األنجلدي : " عمػم األدب ستة : المغة 
والرخف والشحػ والسعاني والبيان والبجيع ، والثالثة األول ال يدتذيج عمييا 
إال بكالم العخب ، دون الثالثة األخيخة فإنو يدتذيج فييا بكالم غيخىع مغ 

، وال فخق في ذلظ بيغ العخب وغيخىع ؛  السػلجيغ ؛ ألنيا راجعة إلى السعاني
 . (ٗ)إذ ىػ أمخ راجع إلى العقل 

                                                           

 . ٕٖٛ/ٔ(  ضػابط الفكخ الشحػؼ ٔ)
 . ٓٚٗ/ٕ،ويشطخ: السدىخ في عمػم المغة  ٕٚٙلراحبي في فقو المغة العخبية /(  إ)
 . ٖٚٗ/ٕ(  السدىخ في عمػم المغة ٖ)
 . ٘/ٔ(  خدانة األدب ٗ)
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وألىسية الذعخ في االحتجاج بو لع يكغ الشحاة والمغػيػن كحاشبي ليل 
يدتذيجون بكل ما يقابميع مغ أشعار  بل سشػا قػاعَج لألخح بو مكاًنا وزماًنا 

، ووقفػا بدمغ الذعخ وذلظ أنيع "جسعػا أشعار العخب ليدتشبصػا القػاعج مشيا
الحؼ يحتج بو عشج مشترف القخن الثاني اليجخؼ ،إذ سكغ الذعخ الحػاضخ، 
وآثخ الذعخاء ما في حياة السجن مغ رغج ونعيع عمى ما في الرحخاء مغ 
شطف وخذػنة، وركشػا إلى الجعة والميػ ،فتأثخ الذعخاء بكل مطاىخ الحياة 

يغ ميخاثو المغػؼ؛ وخذى المغػيػن الستحزخة في لغتو وفكخه، ؼباعجت بيشو وب
والشحاة عمى سالمة المغة السشقػلة أن تذػبيا شػائب العجسة ،فاتفقػا عمى أن 

.  (ٔ)يكػن مشترف القخن الثاني اليجخؼ نياية عرخ االحتجاج بالذعخ 
يع بغ َىْخَمة وىػ آخخ  ونقل ثعمب عغ األصسعي أنو قال: ُخِتَع الذعخ بإبخـا

 . (ٕ)الحجج
 الشحاة الذعخاء الحيؽ يحتج بذعخىؼ أربع طبقات: وقج قدؼ

: الذعخاء الجاىميػن ،وىع قبل اإلسالم ، كامخغ الؿيذ الظبقة األولى
 واألعذى .

:السخزخمػن ،وىع الحيغ أدركػا الجاىمية، واإلسالم ،كمبيج  الظبقة الثانية
 وحدان.

كانػا في  :الستقجمػن ،ويقال ليع :اإلسالميػن ،وىع الحيغالظبقة الثالثة 
 صجر اإلسالم كجخيخ والفخزدق .

                                                           

 . ٙٙ(  أصػل الشحػ العخبي د/نحمة /ٔ)
 . ٛ/ٔويشطخ :خدانة األدب  ٛٗٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /ٕ)
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:السػلَُّجون، ويقال ليع :السحجثػن ،وىع مغ بعجىع إلى  الظبقة الخابعة
 . (ٔ)زمانشا ،كبذار بغ بخد وأبي نػاس

:شبقة السحجثيغ ،وأوليع  األولىوزاد الخصيب البغجادؼ شبقتيغ ُأْخَخَيْيِغ ؛ 
خًبا إليو ؛ألنو كان ىجاه بذار بغ بخد ،وقج احتج سيبػيو ببعس شعخه تق

 لتخكو االحتجاج بذعخه .

 .  (ٕ):السػلَّجون وىع مغ بعجىع كأبي الصيب الستشبي واألخخى 

وقج اختمف الشحاة حػل االستذياد بذعخ ىؤالء، فكان البرخيػن 
يدتذيجون بذعخ الصبقتيغ األولييغ ـ الذعخاء الجاىمييغ والسخزخميغ ـ أما 

لخالف حػليا فقج " كان أبػ عسخو بغ العالء ، وعبج الصبقة الثالثة فقج وقع ا
هللا بغ اسحاق ، والحدغ البرخؼ ، وعبج هللا بغ َشْبُخَمة ، يمحشػن الفخزدق 
يغ ألنيع كانػا في  والكسيت وذا الخمة وأضخابيع ، وكانػا يعجونيع مغ السػلجَّ

ا " وقج أكج الديػشي ذلظ فقال : " أجسعػ ( ٖ)عرخىع ، والسعاصخة حجاب 
" ، وأما  (ٗ)عمى أنو ال يحتج بكالم السػلَّجيغ ، والسحجثيغ في المغة العخبية

شعخاء الصبقة الخابعة كبذار بغ بخد وأبي نػاس فالرحيح أنو ال يدتذيج 
بكالميا مصمقا ، وقيل : يدتذيج بكالم مغ يػثق مشيع ، واختاره الدمخذخؼ ، 

" وقج ذكخ الديػشي ( ٘)سام وتبعو الذارح السحقق ؛ فإنو استذيج بذعخ أبي ت

                                                           

 . ٜٚ، ٛٚاالحتجاج بالذعخ في المغة /ويشطخ : ٙ، ٘/ٔ(  خدانة األدب ٔ)
 . ٛ/ٔ(  خدانة األدب ٕ)
 .ٜٚ، ٛٚويشطخ: االحتجاج بالذعخ في المغة / ٙ، ٘/ٔ(  خدانة األدب ٖ)
 . ٛ/ٔ(  خدانة األدب ٗ)
 . ٙٓٔويشطخ: الذاىج وأصػل الشحػ في كتاب سيبػيو / ٚ، ٙ/ٔ(  خدانة األدب ٘)
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أن سيبػيو احتج في كتابو ببعس شعخ بذار تقخًبا إليو ؛ألنو ىجاه ؛لتخكو 
 . (ٔ)االحتجاج بذعخه

ىحا مػقف نحاة البرخة ،أما نحاة الكػفة فكانػا أوسع مكاًنا وأبعج زماًنا 
مسا احتج بو البرخيػن فقج" احتجػا بأشعار الصبقتيغ المتيغ لع يحتج 

بيا ، عمى أن الصبقة الخابعة تذسل السػلَّجيغ ، أو السحجثيغ ، ومغ  البرخيػن 
 "(ٕ)جاء بعجىع كبذار بغ بخد وأبي نػاس
 االحتجاج بالذعخ السجيؾؿ قائمو

كسا اختمف الشحاة حػل االستذياد بالصبقات األربع الدابق ذكخىا، 
ػن اختمفػا أيًزا حػل االستذياد بالذعخ السجيػل قائمو، فيا ىع البرخي

يخفزػن االحتجاج بو ويعمل الديػشي ؼيقػل :"ال يجػز االحتجاج بذعخ ،أو 
نثخ ،ال يعخف قائمو ... وكأنَّ عمة ذلظ خػف أن يكػن لسػلَّج ،أو مغ ال 

 "(ٖ)يػثق بفراحتو

وذاك ابغ األنبارؼ مغ أول العمساء الحيغ تحجثػا عغ الخالف بيغ 
ق عمى بعس األبيات مشرًفا البرخييغ والكػفييغ في السدائل الشحػية يعم

فييا البرخييغ عمى الكػفييغ ؼيقػل :"إن ىحا البيت غيخ معخوف قائمو ،فال 
"فإن كان مغ احتج بالذعخ السجيػل القائل ثقة مأمػًنا (ٗ)يكػن ؼيو حجة

اعتبخت شػاىجه حجة وإن كانت مسا ال يعخف قائمو ولحلظ اعتبخت شػاىج 

                                                           

 . ٛ/ٔيشطخ: خدانة األدب و  ٚٗٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /ٔ)
 . ٖٗ(  الكػفيػن في الشحػ والرخف والسشيج الػصفي السعاصخ /ٕ)
 .ٜٗٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /ٖ)
 . ٛٙٗ/ٕ(  اإلنراف في مدائل الخالف ٗ)
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 :يقػل الجخمي (ٔ)عزيا مجيػل القائل سيبػيو صحيحة مػثػًقا بيا مع أن ب
" نطخت في كتاب سيبػيو فإذا ؼيو ألف وخسدػن بيًتا ،فأما األلف فعخفت 

 " (ٕ)أسساء قائمييا ،وأما الخسدػن فمع أعخف قائمييا

أما الكػفيػن فكانػا كعادتيع "إذا سسعػا لفًطا في شعخ أو نادر كالم 
يو جػاز شيء مخالف لألصػل جعمػه جعمػه باًبا وأنيع لػ سسعػا بيًتا واحجا ؼ

 "(ٖ)أصال وبػبػا عميو
ىحا مؾقف البرخييؽ والكؾفييؽ مؽ الذؾاىج الذعخية ، أما مؾقف 
الفاكيي فيؾ كغيخه مؽ الشحاة الحيؽ اعتسجوا عمى الذعخ في االحتجاج 
واالستجالؿ عمى القؾاعج الشحؾية ، فقج أخح الذعخ جانباا واسعاا مؽ شؾاىجه 

ي السخحمة الثانية بعج القخآف الكخيؼ فؾصل عجد األبيات التي ، إذ جاءت ف
استذيج بيا مائة وثالثؾف بيتاا ، ولؼ يكتف فييا باالستذياد بأشعار 
الظبقات الثالث األوؿ ، وإنسا صار عمى نيج الكؾفييؽ فكاف أوسع زماناا ، 

 واستذيج بذعخ السؾلجيؽ أمثاؿ السعخي .

                                                           

 . ٛٓٔ(  الذاىج وأصػل الشحػ في كتاب سيبػيو /ٔ)
 . ٘ٚ(  شبقات الشحػييغ والمغػييغ /ٕ)
 . ٓٔٔل الشحػ في كتاب سيبػيو /(  الذاىج وأصػ ٖ)
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 ىؼ حدب طبقاتيؼ:تقديؼ الذعخاء السدتذيج بذعخ 

:وقج استذيج الفاكيي بأكابخ الذعخاء الجاىمييغ  الذعخاء الجاىميؾف  - أ
، والشعسان بغ بذيخ (ٖ)،وتأبط شخا (ٕ)،والشابغة الحبياني  (ٔ)أمثال امخغ الؿيذ

 . (ٚ)، والدسػأل(ٙ)، وعسخو ابغ أم كمثػم (٘)، وأعذى ىسجان (ٗ)
، ( ٛ)مشيع : لبيج : وقج استذيج بذعخ ىؤالء  الذعخاء السخزخمؾف  - ب

 .(ٓٔ)، وعسخو بغ بخَّامة  (ٜ)وسحيع عبج بشي الحدحاس 
: مغ االستذياد بذـعخىع ، ومـغ ىـؤالء: وقج أكثخ الذعخاء الستقجمؾف  - ت

والعباس بغ  ،( ٖٔ)، وأبػ الشجع العجمي (ٕٔ)، والفخزدق (ٔٔ)عمي بغ أبي شالب

                                                           

.وكـــــان أكثـــــخ الذـــــعخاء  ٖٙٙ، ٖٗٙ، ٖٓ٘، ٖٔٗ، ٖٓٔ، ٖٕٙ، ٚ٘ٔ(  الفػاكـــــو الجشيـــــة/ٔ)
 استذياًدا بذعخىع .

 . ٖٖٙ، ٕٛٙ(  السرجر الدابق /ٕ)
 . ٕٔ٘(  السرجر الدابق /ٖ)
 . ٕٛٚ( الفػاكو الجشية صـ /ٗ)
 . ٕٖ٘(  السرجر الدابق /٘)
 . ٕٖٙ(  السرجر الدابق /ٙ)
 . ٖٕٚ(الفػاكو الجشية صـ  /ٚ)
 . ٖٖ٘(  السرجر الدابق /ٛ)
 . ٖٖٙ(  السرجر الدابق /ٜ)
 . ٕٖٗ( الفػاكو الجشية صــ ٓٔ)
 . ٜٛٔ(  السرجر الدابق /ٔٔ)
 . ٜٛٔ( الفػاكو الجشية صــ ٕٔ)
 . ٜٖٗ(  السرجر الدابق /ٖٔ)
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 ، ( ٕ)، وذو الخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( ٔ) األحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 .(ٖ)وجخيخ
، وأبي نػاس  (ٗ): وقج استذيج بذعخ السعخؼ  الذعخاء السؾلَّجوف  - ث

، وبيت مغ  (ٙ)، واستذيج ببيت لبياء الجيغ بغ الشحاس الشحػؼ ( ٘)الحسجاني 
 .  (ٚ)مغ ألؽية ابغ مالظ

:أما الذعخ السجيػل قائمو فقج اعتسج عميو الفاكيي الذعخ السجيؾؿ قائمو 
يخه مغ الشحػييغ ، كثيًخا ، وما السانع في ذلظ ؛ فقج سبقو إلى ذلظ سيبػيو وغ

ولع يشدب الفاكيي في كتابو إال ستة أبيات ، بيًتا لعمي بغ أبي شالب ، 
وبيتيغ لمفخزدق ، وبيًتا لبياء الجيغ بغ الشحاس ، وبيًتا ألبي الشجع العجمي ، 

 وبيًتا مغ ألؽية ابغ مالظ في ألفيتو.

فقج بيج أن الباحث قج وقف عمى جل األبيات التي استذيج بيا الفاكيي 
ندب اثشتيغ وتدعيغ بيًتا إلى أصحابيا ،ىحا باإلضافة إلى الدتة التي ندبيا 

 الفاكيي .
 وقج تعجدت صؾر االستذياد بالذعخ عشجه إلى ثالث صؾر :

                                                           

 . ٖٛٔ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
 . ٖٕٗ(  السرجر الدابق /ٕ)
 . ٖٚٗرجر الدابق /(  السٖ)
 .ولع أجج ما ندبو لمسعخؼ في ديػانيو سقط الدنج والمدوميات . ٖٕ٘(  الفػاكو الجشية /ٗ)
 . ٜٕويشطخ : ديػانو  ٕٕٓ(  السرجر الدابق /٘)
 . ٖٙٔ(  السرجر الدابق /ٙ)
 . ٗٓٗ(  السرجر الدابق /ٚ)
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:استذياده بسػشغ الذاىج فقط، وكان ذلظ في ثالثة  الرؾرة األولى
)ما(إال مػاضع، مشيا عشج حجيثو عغ إىسال )إن( وأخػاتيا إذا دخمت عمييا 

)ليت( قال :"ونحػ لعمسا زيج قائع مثال إلىسال )لعل( ودخػليا عمى االسع، 
 ومثال دخػليا عمى الفعل :

 "(1)أَضَاءَتِ لَكَ الٍازُ احلىازَ املكٗدا   ........................... لَعَمَّىَا     

: استذياده بذصخ البيت الستزسغ الذاىج، وكان ذلظ الرؾرة الثانية
ة بيغ استذياده بالبيت كاماًل، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ السخكب مشاصف

اإلسشادؼ وضابصو قال :"كل كمستيغ أسشجت إحجاىسا إلى األخخػ كبخق نحخه 
وشاب قخناىا وحكسة الحكاية عمى ما كان عميو قبل التدسية  ـ بفتح الخاء ـ،

 ،ويجل عمى ذلظ قػلو :          
 (2) ٘ َٖصِٖد       ...........................ٌُبِّئِتُ أَخَِٕالٔ٘ بٍَٔ

 " (ٖ) بخفع )يديج(

                                                           

الصػيل لمفـخزدق فـي شـخح .والبيت مغ البحخ  ٕٜٖ، ٚٙٔويشطخ صــ  ٖٕٙ(الفػاكو الجشية /ٔ)
)فخبســـا( وعميـــو فـــال شـــاىج ، وتسامـــو : أَِعـــْج َنَطـــَخا َيـــا َعْبـــَج َؾـــْيٍذ َلَعمََّســـا         بمفـــع ٖ٘ٓ/ٔديػانـــو 

 َأَضاَءْت لَظ الشاَر الحساَر السقيجا
ية / ، شـخح السفرـل ٕٔٗ/ٕ، أمالي ابـغ الذـجخؼ  ٕٕٔ، السختجل /ٚٛوىػ مغ شػاىج : األـز

 .ٖٗٔ/ٔع، ىسع اليػامٗ٘/ٛ
( البيت مغ مذـصػر الخجـد ، قائمـو رؤبـة بـغ العجـاج ، فـي ممحقـات ديػانـو ، يشطـخ: مجسـػع ٕ)

 ٕٛ/ٔبمفـــع نبـــأت ، وىســـا مـــغ شـــػاىج : شـــخح السفرـــل البـــغ يعـــير ٕٚٔأشـــعار العـــخب /
 .  ٚٔٔ/ٔ، الترخيح بسزسػن التػضيح  ٖٔ٘،السقاصج الذاؼية /

 .  ٘ٚٔ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
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:استذياده بالبيت الكامل وكان ذلظ ـ كسا قمشا ـ مشاصفة  الرؾرة الثالثة
بيشو وبيغ شصخ البيت ،ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ أفعال )كان( التي 

عسل ىحا العسل تعسل بذخط أن يتقجميا نفي أو شبيو قال:" والقدع الثاني ما ي
بذخط أن يكػن تاليا لشفي أو شبيو بأن يتقجمو نفي أونيي أو دعاء وىػ 

 أربعة :زال ماضي يدال ، وفتئ وبخح وانفظ ... ومثال زال بعج الجعاء :
 "(1)َٔلَا شَاهَ وٍُِّاَّل بٔجِسعَائٔك الكطسُ    ا دَازَ وَٖ٘ عَمَٜ الَبٔمَٜ أَلَا َٖا اضِمَىٔ٘ َٖ

ج اعتجل الفاكيي في االستذياد بو فمع يدتذيج مشو سػػ فق أما الخجد
،وابشو (ٕ)بثسانية أبيات، وقج كانت ىحه األبيات ألشيخ الخجاز أمثال: العجاج 

 (ٙ)،وبيت مجيػل قائمو(٘)، وليمى األخيمية (ٗ)،وأبي الشجع العجمي(ٖ)رؤبة 
و .ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ الػقف قال: "وبعزيع يقف عمى نحػ "شجخة" 

"رحسة" بالتاء مغ غيخ قمب، ومغ ذلظ قخاءة نافع وابغ عامخ" إن شجخة" 
 : (ٚ)بالتاء ،وقػل أبي الشجع

 ٔاهلل أجناك بكف٘ وطمىت            وَ بعدوا ٔبعدوا ٔبعدوت

                                                           

، ٕٕٓ.والبيــت مــغ البحــخ الصػيــل ، لــحؼ الخمــة فــي ديػانــو / ٖٕ٘، ٖٕٗالجشيــة /(  الفػاكــو ٔ)
 ، ٗ/ٕ، ٔٔ/ٔ، ىسع اليػامـع  ٕ٘/ٔلظ ، أوضح السدآٓٔ/ٔوىػ مغ شػاىج اإلنراف 

 ،ٕٓٚ/ٔ، شخح اآلجخومية لمدشيػرؼ  ٛٚٔ/ٔ، شخح األشسػني  ٓٚ
 . ٖٖٛ(الفػاكو الجشية  /ٕ)
 . ٜٖٚ، ٖٔٗ، ٕٔ٘(  السرجر الدابق /ٖ)
 . ٜٖٗ، ٜٜٕ(الفػاكو الجشية صــ ٗ)
 . ٓٛٔ(السرجر الدابق /٘)
 . ٘٘ٔ(  السرجر الدابق /ٙ)
 (سبق تخخيج األبيات .ٚ)
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 (1)كاٌت ٌفٕع الكًٕ عٍد الػمصىت         ٔكادت احلسٚ أُ تدعٜ أوت

، فقج أخحت أشكاال  أما بالشدبة لظخيقة استجالؿ الفاكيي بالذعخ
 مختمفة ، إليػ طخفاا مشيا :

كاف في كثيخ مؽ األحياف يأتي بالذاىج الذعخي لالستجالؿ بو عمى  -ٔ
ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ اإلضافة قال :" وأما اإلضافة  قزية نحؾية ،

المفطية أؼ التي ىي إضافة الػصف إلى معسػلو فال تفيج السزاف تعخيًفا 
الا صفة لمشكخة نحػلػقػع السزاف فيي الاىْنَعْجنخِ الثنبىِغَ ، وحاال نحػ  {(ٕ)}ىنذًّْب

 "ولجخػل )رب( عميو ، كقػلو :(ٖ)"ثاني عصفو
 (4) ................................       َٖا زُبٖ غَابٔطٍََا لَِٕ كَاَُ َٖطِمُبُكُيِ

 (٘)ومغ ثع امتشع مخرت بديج حدغ الػجو "
 القزية الشحؾية التي يتحجث عشيا وقج يدتذيج بأكثخ مؽ بيت عمى، 

ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ األدوات الجازمة لمفعل السزارع قال:" 
 ورابعيا )ألسا( ، وىي )لسَّا( قخنت بيسدة االستفيام كسا تقجم في )ألع( كقػلو :

 

                                                           

 . ٜٖٗ،  ٖٛٗ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
 .  ٜ٘(  السائجة /ٕ)
 .  ٜ(  الحج / ٖ)
 .شَّا َوِحْخَماَناُمَباَعَجًة مِ ، وعجده : القى ٜ٘٘خ البديط ، لجخيخ في ديػانو /(  البيت مغ البحٗ)

ــــجرر  ٕٛ/ٕ، الترــــخيح بسزــــسػن التػضــــيح  ٓ٘ٔ/ٗوىــــػ مــــغ شــــػاىج : السقتزــــب       ،ال
 . ٙ٘/ٕالمػامع 

 . ٖٚٗ(  الفػاكو الجشية / ٘)
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 (1)ٔاشعُ َٔقُمِتُ أَلَىٖا أَصِبَحُ؟ ٔالػِٖٗبُ   اتبتُ املػٔٗبَ عَمَٜ الصِّبَا  عَمَٜ حنيَ ع

 إلِٗكُيِ َٖا بٍَٔ٘ بَكٍِس إِلِِٗكُيِ          أَلَىٖا تَعِسِفُٕا ؤٍٖا الٗكٍٗاوقػلو :  

 " (3( ، )2)كَتَائٔبَ تُطَعَٖٔ ََٖٔسِتَىٍَٔٗا     فُٕا ؤٍٖا َٔؤٍِكُيُ      أَلَىٖا تَعِسِ                

، وصػر  خخى وقج يجتسع الذعخ مع غيخه مؽ الذؾاىج الشقمية األ -ٕ
 ذلظ كاآلتي :

اجتساع الذاىج الذعخي مع القخآني مع سبق الذاىج القخآني ،ولؼ   - أ
ا ، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو  يتقجـ الذاىج الذعخي عشجه عمى القخآني مظمقا

عغ خبخ )كان( وأخػاتيا قال:" ويجػز في خبخ ىحه األفعال كميا أن يتػسط 
ػة عسميا نطًخا إلى كػنيا أفعاال فجاز بيشيا وبيغ اسسيا عمى خالف األصل لق

"فـ )حقا( (ٗ)أن يترخف في معسػليا ، نحػ "وكان حًقا عميشا نرخ السؤمشيغ
خبخ )كان(،وقج تػسط بيشيا وبيغ اسسيا، وىػ )نرخ السؤمشيغ( ومثمو قػل 

 الذاعخ:
 (5)ْي َٔجَُّٕهُضَمٔ٘ إُِِ جَِّمِتٔ الٍٖاعَ عٍَٖا َٔعٍَُِّيُ           فَمَِٗظَ ضَٕاّء عَالٔ

                                                           

، وىــػ مــغ شــػاىج : اإلنرــاف ٙٚ(البيــت مــغ البحــخ الصػيــل ، لمشابغــة الــحبياني فــي ديػانــو /ٔ)
، شــــخح اآلجخوميــــة لمدــــشيػرؼ  ٕٛٔ/ٔ،ىســــع اليػامــــع  ٙٔ/ٖ، شــــخح السفرــــل  ٕٜٕ/ٔ
 . ٙ٘ٗ/ٕ، خدانة األدب  ٗٙ٘/ٕ

،وىــػ مــغ شــػاىج : خدانــة  ٗٛ(  البيتــان مــغ بحــخ الــػافخ ، لعســخو بــغ أم كمثــػم فــي ديػانــو /ٕ)
 .ٕٛٙ/ٖاألدب 

 .  ٕٖٙ(  الفػاكو الجشية / ٖ)
 . ٚٗ(  الخوم /ٗ)
ــا فــي ديػانــو /٘) ىــػ مــغ شــػاىج :شــخح ابــغ ،و  ٕٜ(البيــت مــغ البحــخ الصػيــل لمدــسػأل بــغ عادي

 .ٕٖٕ/ٔ، شخح األشسػني  ٖٕٙ/ٔعقيل 



 

 

011 

فـ )سػاء( خبخ )ليذ( ،وقج تػسط بيشيا وبيغ اسسيا، وىػ )عالع( وما 
 " (ٔ)عصف عمييا 

،وقج سبق الحجيث عغ  اجتساع الذاىج الذعخي مع الذاىج الشبؾي  –ب 
 . (ٕ)ذلظ عشج حجيثشا عغ مػقف الفاكيي مغ االستذياد بالحجيث 

،ومثال ذلظ  ـ الذعخي اجتساع الذاىج الذعخي مع الشثخي مع تقج –ج 
عشج حجيثو عغ اترال الفعل بعالمة التثشية والجسع قال :"ومغ العخب مغ 
يمحق الفعل عالمة التثشية ، وىي األلف ، والجسع وىي الػاو ، وعالمة 
الشدػة وىي الشػن إذا كان الفاعل مؤنًثا فتقػل :قاما الديجان ،وقامػا الديجون 

أحخف دالة عمى مجخد التثشية والجسع ،ومغ  ،وقسغ اليشجات، والمػاحق بالفعل
 ذلظ قػل الذاعخ :

ُيُ أَلًُُٕ  (3)َٖمُٕؤٌٍَُٕ٘ يف اغِتَساءٔ الٍٖخٔٗــ         ـــــنِ أَِِمٔ٘ فَكُمُّّ

 (4)ٌُتٔجَ السٖبٔٗعُ وَخَاضٍَّٔا          أَلِكِخٍَِّا غُسٖ الطٖخائٔبِ   وقػلو :  

                                                           

ـــة /ٔ) ــ  ٖٕٚ(  الفػاكـــو الجشي ــ  ٖٚٙ، ٕٗٙ، ٖٕ٘، ٕٙٔ، ٛٙٔ، ٗٔٔـ ٖٔٔ، ويشطـــخ صـ
 . ٜٖٗـ ٖٛٗ، ٘ٓٗـ ٗٓٗ،

 .  ٜٗٔ، ٜٙٔـ  ٛٙٔ(الفػاكو الجشية / ٕ)
شــػاىج :  ، وىــػ مــغٕٚٔ(البيــت مــغ البحــخ الستقــارب ، قائمــو ابــغ أبــي الرــمت فــي ديػانــو /ٖ)

، الترـــــخيح بسزـــــسػن التػضـــــيح  ٚٛ/ٖ، شـــــخح السفرـــــل  ٖٖٔ/ٔأمـــــالي ابـــــغ الذـــــجخؼ 
 . ٚٗ/ٕ، شخح األشسػني  ٓٙٔ/ٔ، ىسع اليػامع  ٕٙٚ/ٔ

، وىــػ مــغ شــػاىج ٜٕ(البيــت مــغ مجــدوء الكامــل ،قائمــو أبــػ فــخاس الحســجاني ، فــي ديػانــو /ٗ)
ىســـــع اليػامـــــع  ، ٕٙٚ/ٔ، الترـــــخيح بسزـــــسػن التػضـــــيح  ٛٚٔ:شـــــخح شـــــحور الـــــحىب /

 . ٕٗٔ/ٔ،الجرر المػامع  ٓٙٔ/ٔ
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 " (ٔ)لبخاغيث وتدسى ىحه المغة لغة أكمػني ا
اىتؼ الفاكيي بخواية البيت الحي استذيج بو عشج االستذكاؿ، فكاف  -ٖ

يشص عمى رواية البيت ، سؾاء أكاف الخالؼ في الحخكات أو في الكمسات، 
ومثال األول عشج حجيثو عغ أخبار )كاد( وأخػاتيا قال:" ويجػز في خبخ 

د عمى )عدى( خاصة أن يخفع االسع الطاىخ السزاف إلى ضسيخ يعػ 
 :  (ٕ)اسسيا، كقػل الفخزدق

 ...........................بِمُؼُ قَصِدُُٓ           ...َٔوَاذَا عَطَٜ الِخَجٖاجُ َٖ

 " (ٖ)بخفع )قرجه( ، ويخوػ بشربو أيزا عمى األصل  

ومثال الثاني :عشج حجيثو عغ دخػل )ما( الكافة عمى حخف الجخ 
ال :" وقج ال تكفيا )ما( بجخػليا عمييا الكاف، وأنيا تيسل معيا وقج تعسل ق

 فيبقى عسميا .... وكقػلو :
ًْ عمْٗ ٔجازًِ  ٌٍََِٔصُسُ وَِٕلَاٌَا ٌََٔعِمَيُ أٌَُْٖ       كَىَا الٍٖاعُ وَجِسُٔ

 "(ٗ)ويخوػ أيزا مطمػم عميو وضالع

                                                           

 .  ٕٕٓ(الفػاكو الجشية /ٔ)
( صـــجر بيـــت مـــغ البحـــخ الصػيـــل ،وعجـــده : إذا نحـــغ خمفشـــا حقيـــخ زيـــاد . فـــي شـــخح ديػانـــو ٕ)

، شـــخح  ٖٓٔ/ٔ، ،شـــخح األشـــسػني  ٖٛٓ/ٔ.وىــػ مـــغ شـــػاىج : أوضـــح السدــالظ ٕٕٚ/ٔ
 . ٜٕٔ/ٔاآلجخومية لمدشيػرؼ 

 .ٖٕٚ، ٕٔٚ، ٕٛٙ، ٖٕٙ، ٕٗٗ، ويشطخ :صــ  ٕٕ٘ة /(الفػاكو الجشيٖ)
،والبيت مغ بحخ الصػيل ، وقائمو عسػر بـغ بخاقـة . يشطـخ: عسـخو بـغ  ٕٖٗ(الفػاكو الجشية /ٗ)

 . ٘ٔٔبخاقة سيختو وشعخه /
رية . ويــخوػ بجــخ الشــاس عمــى أن )مــا( زائــجة ، وروؼ بخفعــو ، فتكــػن )مــا( كافــة أو مرــج     

== 
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قج يدتذيج بالجليل الذعخي تسثيال لميجة مؽ ليجات العخب ، ثؼ  -ٗ
، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ األسساء  ى قبيمتيايشدب ىحه الميجة إل

السػصػلة قال : " و )الحيغ( بالياء يدتعسل مصمًقا أؼ رفًعا وجًخا ونرًبا ، 
وكل مشيسا لجسع السحكخ العاقل ، وقج يدتعسل )األلى( لغيخه وقج 

)المحون( بالػاو في حالة الخفع ، و)الحيغ( بالياء في حالتي الشرب يقال
 لو :والجخ ،كقػ 

 (1)حنَ الَّمرَُٗٔ صَبٖخُٕا الصٖبَاحَا

وىي لغة عقيل أو ىحيل، وعمى ىحه المغة يكػن معخًبا ويكتب     
 " (ٕ)بالميغ، بخالفو في لغة مغ ألدمو الياء مصمًقا 

 وقج ال يشص عمى تمػ المغة التي جاء عمييا البيت الذعخي تسثيال ليا 
سعتل وإثبات حخف العمة إذا سبق ، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ الفعل ال

بأداة جدم قال : "... أو أنو عػمل السعتل معاممة الرحيح في جدمو بححف 

                                                                                                                         
== 

أؼ : بعزـــو مجـــخوم عميـــو وبعزـــو ، حـــاليغ خبـــخ مبتـــجأ محـــحوفيـــو ( فـــي الومجـــخوم عم)
، أوضـح السدـالظ  ٖٕٗ/ٔ، مغشـي المبيـب  ٕٕٔ/ٕ. وىـػ مـغ شـػاىج : أمـالي القـالي جارم
ـــــلٚٙ/ٖ ـــــغ عقي ـــــة لمدـــــشيػرؼ  ٖٛ/ٕ، ىســـــع اليػامـــــع  ٕ٘ٗ/ٔ،شـــــخح اب ، شـــــخح اآلجخومي
 . ٕٗ/ٕ، الجرر المػامع  ٕ٘ٔ/ٔ

 م الشخيل غارة ممحاحا .(البيت مغ مذصػر الخجد ،وعجده : يػ ٔ)
 ٕٚٔ، ويشدــب إلــى رؤبــة فــي ممحقــات ديػانــو / ٜ٘يشدــب إلــى ليمــى األخيميــة فــي ديػانيــا      

، شـخح اآلجخوميـة  ٗٗٔ/ٔ، شـخح ابـغ عقيـل  ٖٔٗ/ٔ.وىػ مغ شـػاىج : أوضـح السدـالظ 
 . ٖٙ/ٔ، الجرر المػامع ٖٕ/ٙ، خدانة األدب  ٕٔٗ/ٕلمدشيػرؼ 

 . ٕ٘ٗ، ٜٗٔ، ٘ٛٔيشطخ :و  ٔٛٔ(الفػاكو الجشية /ٕ)
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الحخكة وىي لغة شائفة مغ العخب حيث تخاعي الحخكة السقجرة فتححفيا 
 لمجازم كسا تححف السمفػضة ،كسا في قػل الذاعخ :

 (1) ......................أَلَيِ َٖأِتٔٗكَ َٔاألٌَِبَاءُ تٍَِىٜٔ        ....

 (3)،  (2).......................      ...... مل تّجٕ ٔمل تدعوفي قػلو :    

ومثال كاف يدتذيج بالذاىج الذعخي ليذخح بو محتخزات القاعجة،  -٘
ذلظ عشج حجيثو عغ إىسال )إن( وأخػاتيا إذا اترل بيا )ما( قال :"واحتخز 

الفإنيا ال تبصل عسل ىحه األحخف ،نحػ"السؤلف بالدائجة عغ السػصػلة 
الثِوِالٍِِالٍَّبهاٍلًنثننِنينال  " وقػلو :(ٗ)أَّنذْسنج ٌُنالأَََّّنبالَُِّذُّىٌ 

 (5)............................        َٔلَكٍٖىَا ُٖكِضَٜ فَطَِٕفَ َٖكُُُٕ

                                                           

(صجر بيت مغ البحخ الػافخ ، وعجده : بسا القت لبػن بشـي يـاد . وىـػ مـغ شـػاىج : الكتـاب ٔ)
، خدانــــة األدب  ٕ٘/ٔ، ىســــع اليػامــــع  ٕٗ/ٛ، شــــخح السفرــــل ٔٛ/ٕ، السشرــــف ٜ٘/ٕ
 . ٛٓٗ، شخح شػاىج الذاؼية/ ٖٗ٘/ٖ

،  ٘ٚالعـــالء فـــي نذـــأة الشحـــػ / (مـــػشغ الذـــاىج مـــغ البحـــخ البدـــيط ، وقائمـــو أبـــػ عســـخو بـــغٕ)
 وتسامو :

 َىَجْػَت َزبَّاَن ُثعَّ ِجْئَت ُمْعَتِحَرًا         ِمْغ َىْجِػ َزبَّاَن َلْع َتْيُجػ َوَلْع َتَجعْ 
، الترـــخيح بسزـــسػن  ٘ٛ/ٔ،أمـــالي ابـــغ الذـــجخؼ  ٘ٔٔ/ٕوبـــال ندـــبة فـــي :السشرـــف      

 . ٕٛ/ٔ ، الجرر المػامع ٕ٘/ٔ، ىسع اليػامع  ٚٛ/ٔالتػضيح 
 . ٖٗٗ، ٖٓ٘، ٕٛٓ، ٕٕٓ،  ٕٔٓ،ويشطخ :صــ  ٗٔٔ(الفػاكو الجشية /ٖ)
 .  ٘٘(السؤمشػن /ٗ)
 ( عجد بيت مغ بحخ الصػيل ، وصجره : َؼَوهللِا َما َفارقُتُكع َقاِلَيًا َلُكُع  .٘)

، الـجرر  ٓٔٔ/ٔ، ىسـع اليػامـع ٕٕ٘/ٔوىػ مغ شػاىج : الترخيح بسزـسػن التػضـيح       
 . ٓٛ/ٔالمػامع 
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ومثميا )ما( السرجرية نحػ : أعجبشي أنسا فعمت حدغ أؼ:إن فعمظ      
 " (ٔ)حدغ 

إذا جاء الذاىج الذعخي مخالفا لمقؾاعج الشحؾية التي يخاىا مشاسبة  -6
،ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ )ضغ( وأخػاتيا، وتحجيًجا عشج  أجاب عشيا

حجيثو عغ اإللغاء والتعميق قال : "وال يجػز إلغاء العامل الستقجم عمى 
و نحػ معسػليو عمى السذيػر ، وإن تقجم عميو شيء ، فال يجػز مع تقجم

:ضششت زيًجا قائًسا أؼ: أن تقػل في السثال ضششت زيٌج قائٌع بخفعيسا ، خالًفا 
لمكػفييغ واألخفر في إجازة ذلظ استجالاًل بشحػ قػلو :   

 (2).................................         إٌِِّ٘ َٔجَدِتُ وألكُ الػِّٗىٛٔ األَدَبُ

ضسار الم االبتجاء ،أو مغ وأجيب بأن ذلظ مغ التعميق عمى إ     
 . (ٖ)اإلعسال عمى جعل السفعػل األول ضسيخ الذأن مححوًفا

 فسغ األول عشج حجيثو  وقج يجيب عؽ الذاىج بأنو ضخورة أو نادر،
عغ الزسائخ قال : " واعمع أن الزسيخ السترل أصل الزسيخ السشفرل 

ن بو وليحا متى ما أمكغ أن يؤتى بالزسيخ مترال بعاممو فال يجػز أ
مشفرال في االختيار فال يقال في "قست": "قام أنا" إلمكان "قست" وال في 

 "أكخمظ": " أكخم ":"أكخم إياك" إلمكان "أكخمظ" ، وأما قػلو :
                                                           

 .  ٕٗٙ( الفػاكو الجشية / ٔ)
ْبُت حتَّى َصاَر ِمْغ ُخُمِقي . ويشدـب لـبعس ٕ) (عجد بيت مغ البحخ البديط ، صجره : َكَحاَك ُأدِّ

ـــــدارييغ ، وىـــــػ مـــــغ شـــــػاىج : أوضـــــح السدـــــالظ  ، شـــــخح ٖ٘ٔ/ٔ،ىســـــع اليػامـــــع ٘ٙ/ٕالف
ـــــجرر ٜٖٔ/ٜ، خدانـــــة األدب ٖٓ٘/ٔ، شـــــخح اآلجخوميـــــة لمدـــــشيػرؼ ٓٙٔ/ٔاألشـــــسػني ،ال
 ٖ٘ٔ/ٔالمػامع 

 . ٖٓٗ، ٖٖٚ، ٕٔ٘، ٜٕٗ، ٘ٛٔويشطخ صــ  ٕٕٛ(  الفػاكو الجشية / ٖ)
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 (1) ......إِٖٖاُِيِ األزضَ ......     ...قَدٔ ضَىٍَٔت   ............
 .(2)فضسٔزٚ 

السقاربة قال :" إال أن ومغ الثاني :قػلو عشج حجيثو عغ أخبار أفعال 
خبخىا يكػن فعال مزارًعا مؤخًخا عشيا ...فعمع أن خبخىا ال يكػن جسمة 

 فعمية مرجرة بسزارع، ومجيئو عمى خالف ذلظ نادر ، كقػلو:
 (4( ، )3) فَأُبِتُ إِلَٜ فٍَِّي َٔوَا كٔدِتُ آّٖبا       ...............................

 ي لمتجليل عمى مخالفة أصل القاعجة ،كاف يدتذيج بالذاىج الذعخ  -ٚ
ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ األسساء السػصػلة ، وتحجيًجا عغ السػصػل 
السذتخك قال :"وقج يعكذ ذلظ األصل في )مغ( و )ما( عمى خالف األصل 

 لغيخ عاقل إذا ندل مشدلتو كقػلو :
..........        ُْ ٍَاَح  (1( ، )5) ................أَضِٔسَب الكََطا َِنِ وََِ ٖعري َج

                                                           

 ،وتسامو : ٖٗٙ/ٔ(  البيت مغ البحخ البديط ،وىػ لمفخزدق في شخح ديػانو ٔ)
َىاِريخِ  ْىِخ الجَّ  ِبالَباِعِث الَػاِرِث اأَلْمَػاِت َقْج َضِسَشْت           ِإيَّاُىُع األرَض ِبالجَّ

،خدانـة األدب ٕٙ/ٔ،ىسـع اليػامـع ٓٗ/ٔ،أمالي ابغ الذجخؼ ٖٚٓ/ٔوىػ مغ شػاىج: الخرائز      
ٕ/ٜٗٓ . 

 . ٕٙٔ،  ٕٗٓويشطخ صــ  ٚٙٔ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
، بمفـع : ولـع أك ، وعميـو فـال شـاىج ،  ٖٔ(  صجر بيـت مـغ البحـخ الصػيـل ، لتـأبط شـخا فـي ديػانـو /ٖ)

 ....            َوَكْع ِمْثِميا َفاَرْقُتَيا َوىي َتْرِفخُ ..................... وعجده:
ــــغ عقيــــل ٖٔ/ٚ، شــــخح السفرــــل ٗ٘٘/ٕوىــــػ مــــغ شــــػاىج: ، اإلنرــــاف    ، شــــخح ٜٕٔ/ٔ، شــــخح اب

 .ٚٓٔ/ٔ، الجرر المػامعٖٗٚ/ٛ، خدانة األدبٜٕٔ/ٔاآلجخومية لمدشيػرؼ 
 . ٕٖ٘ويشطخ صــ  ٕٔ٘(  الفػاكو الجشية /ٗ)
 بمفع : معبخ ،وعجده: ٖٗٔحخ الصػيل ، قائمو العباس بغ األحشف في ديػانو /(  صجر بيت مغ الب٘)

 .....................................          َلَعميِّ ِإَلى َمْغ َقْج َىِػيُت أشيُخ  .      
== 
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 ،لمجاللة عمى معشى الفعل أو الحخؼكاف يدتذيج بالذاىج الذعخي  -ٛ
فسغ األول عشج حجيثو عغ )ضغ( وأخػاتيا ومعاني أفعاليا قال:" ومثل )ضغ( 
حدب تكػن في الغالب لمخجحان، نحػ: حدبت زيًجا قائًسا، وقج تدتعسل 

 لميقيغ ، ومشو قػل الذاعخ:
ٕٚ    كَ٘ ٔاجلٕدَ خَحَطٔبِتُ التٗ  (3( ، )2)زَبَاّحا إذَا وَا الِىَسءُ أصبحَ ثَاقأّل  ِٗسَ تٔجَازَ

 :ادتيا معشى التكثيخ والتقميل قالومغ الثاني : عشج حجيثو عغ )رب( وإف
"... وليا صجر الكالم مغ بيغ حخوف الجخ؛ ألنيا مػضػعة إلنذاء التكثيخ 

مشو قػلو عميو الرالة والدالم "يا رب والتقميل ،واستعساليا في األول كثيخ و 
 كاسية في الجنيا عارية يػم الؿيامة" ومغ الثاني نحػ :

 (٘) ( ،4) أَلَا زُبٖ وَِٕلُٕٕد َٔلَِٗظَ لَُْ أَْب      ...............................

                                                                                                                         
== 

، شــــخح  ٖٖٔ/ٔ، الترــــخيح بسزــــسػن التػضــــيح ٜٕٔ/ٔوىــــػ مــــغ شــــػاىج : شــــخح ابــــغ عقيــــل      
 . ٔ٘ٔ/ٔاألشسػني 

 .ٜٛٔويشطخ صــ  ٖٛٔ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
. بمفــع رأيــت .  ٕٜٕ(البيــت مــغ البحــخ الصػيــل ، قائمــو لبيــج بــغ ربيعــة العــامخؼ فــي ديػانــو /ٕ)

،شـــــخح ابـــــغ عقيـــــل ٗٗ/ٕثقـــــل ، أوضـــــح السدــــالظ  ٙٗوىــــػ مـــــغ شـــــػاىج أســــاس البالغـــــة/
 ٕٖٛ/ٔ، شخح اآلجخومية لمدشيػرؼ ٜٗٔ/ٔ،ىسع اليػامع ٖٗ/ٕ

 .  ٕٚٚالجشية /  (  الفػاكوٖ)
(  صــجر بيــت مــغ البحــخ الصػيــل ،يشدــب لخجــل مــغ أزد الدــخاة ،وعجــده : وذؼ ولــج لــع يمــجه ٗ)

 أبػان .
، الترـــــخيح ٖٔٗ/ٔ، الشكــــت ٖٖٖ/ٕ، الخرـــــائزٜٕٛ/ٔوىــــػ مــــغ شـــــػاىج : األصــــػل     

 . ٖٔ/ٔ، الجرر المػامعٜٖٚ/ٔ، خدانة األدبٛٔ/ٕبسزسػن التػضيح 
 . ٜٖٛ، ٖٗٛ، ٖٚٙ، ٖٙٙ، ويشطخ :  ٖٓٗ(  الفػاكو الجشية /٘)
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ا لشاحية السعشى -ٜ ،ومغ أمثمة ذلظ  قج يأتي الفاكيي بالذعخ استئشاسا

افة وعمة ححف التشػيغ عشج اإلضافة قال :"وإنسا ححف عشج حجيثو عغ اإلض
 التشػيغ لئال يجتسع االترال واالنفرال معا، وما أحدغ قػل بعزيع :

ْٛ          فَخَِٗثُ تَسأٌ٘ ال حتن وكاٌ٘ َْ َٔأٌَِتَ إِضَافَ  (2( ، )1)كَأٌَِّ٘ تٍَِِِٕٖ

 فقج شبو التشػيغ واإلضافة بخجميغ .
يؽ مشيؼ أبؾ فخاس  وقج استذيج الفاكيي بذعخ -ٓٔ بعض السؾلجَّ

، فاألول استذيج بو عمى مدألة نحػية، وىي اترال الحسجاني والسعخي 
 الفعل بعالمة التثشية والجسع وىػ قػل أبي فخاس الحسجاني :
 (3)ٌَتَجَ السٖبٗعُ وَخَاضٍَٔا        أَلِكَخٍَِّا غُسٖ الطٖخَائَبٔ

عشج حجيثو عغ أفعال السقاربة  والثاني لمسعخؼ وكان لغًدا ذكخه الفاكيي
قال:"...وقج اشتيخ القػل بيغ الشحػييغ أن )كاد( إثباتيا نفي ونفييا إثبات ، 

 حتى جعمو السعخؼ لغًدا ،فقال :
 أحنٕٙ ِرا العصس وا ِ٘ لفظٛ       جست يف لطاٌ٘ جسِي ٔمثٕد

 (4)إذا اضتعىمت يف صٕزٚ الٍف٘ أثبتت      ٔإُ أثبتت قاوت وكاً جخٕد

                                                           

 (  البيت مغ البحخ الػافخ ، قائمو عبج الخحسغ بغ الحكع  .ٔ)
 .  ٖٖٗ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
 .ٜٕبي فخاس الحسجاني في ديػانو /، والبيت مغ مجدوء الكامل ،أل ٕٕٓ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
و الفـاكيي لمسعـخؼ ، ولـع أجـجه فـي ،والبيـت مـغ البحـخ الصػيـل ، ندـب ٖٕ٘(  الفػاكو الجشية /ٗ)

 ديػانيو سقط الدنج وال المدوميات .
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ج بيان مػقف الفاكيي مغ الذاىج الذعخؼ ، يبقى لشا ىشا رده البيت بع
 .(ٔ)بالذحوذ ، وقج كان ذلظ في مػضعيغ وقج ردىسا بالذحوذ والزخورة

وقبل أن نعخض البيتيغ البج لشا مغ ذكخ معشى الذاذ والفخق بيشو وبيغ 
 االشخاد والزخورة .

خاد الذيء :تبع بعزو بعًزا وجخػ .  أما االشخاد فسعشاه في المغة :اشِّ
 . (ٕ)واشخد األمخ استقام .واشخد الكالم إذا تتابع

وفي االصصالح :دوران الحكع مع الػصف وجػًدا وعجًما .وقيل :وجػًدا 
 . (ٖ)فقط

أما الذاذ فيػ في المغة: َشحَّ عشو َيِذحُّ وَيُذحُّ شحوًذا: انفخد عغ الجسيػر 
بو . وكحلظ كل شيء مشفخد ونجر فيػ شاذ، وشح الخجل إذا انفخد عغ أصحا

 . (ٗ)فيػ شاذ

وفي االصصالح :ما يكػن مخالف الؿياس مغ غيخ أن يشطخ إلى قمة 
وجػده وكثختو في االستعسال .وقيل: الكالم الػارد قبل وضع القػاعج الشحػية 

 . (٘)إن خالف قاعجة الكل أو الجسيػر يدسى شاًذا عمى الرحيح

                                                           

 . ٖٔٚ، ٜٜٕ(  الفػاكو الجشية/ٔ)
 شخد . ٕٕ٘ٙ(  لدان العخب السجمج الخابع /ٕ)
 . ٕٕٔ/ٔ(  مػسػعة كذاف مرصالحات الفشػن ٖ)
 . ٕٕٕٓـ ٜٕٕٔ(  لدان العخب السجمج الخابع /ٗ)
 . ٓٓٓٔ/ٔ(  مػسػعة كذاف مرصالحات الفشػن ٘)
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بعة أضخب :مظخد في الكياس والكالـ في االطخاد والذحوذ عمى أر 
، وىػ الحؼ عميو معطع الكالم مثل :قام زيٌج ،وضخبت عسًخا،  واالستعساؿ

 ومخرت بدعيٍج.
نحػ ماضي )يحر ويجع( ومغ ذلظ  مظخد في الكياس شاذ في االستعساؿ

استعسال مفعػل )عدى( اسسا مفخًدا نحػ: عدى زيٌج قائًسا لع يدسع إال شاًذا 
 و .وإن كان الؿياس يدػغ

نحػ قػليع : استريب  الثالث : السظخد في االستعساؿ الذاذ في الكياس
 ومشو استحػذ واغيمت السخأة واستشػق الجسل واستتيدت الذاة .

وىػ كتتسيع مفعػل مسا  والخابع: الذاذ في الكياس واالستعساؿ جسيعاا
 . (ٔ)عيشو واو نحػ ثػب مرػون 

لشػع الخابع ،والبيت األول مشيسا والبيتان المحان ردىسا الفاكيي كانا مغ ا
قمب ياء الستكمع ألفا في السشادػ السزاف لسا ؼيو ياء الستكمع قال":...ورابعيا 

 :قمب الياء ألًفا كقػلو :
 (2)َٖا ابٍََِٛ عَىٖا لَا تَمُٕؤ٘ ٔاِِجَعٔ٘         فَمَِٗظَ َٖخِمُٕ ؤٍِكَ َِّٖٕوا وَضِجَعٔ٘

مبة عشيا شاذ، وفي التػضيح وغيخه وال وإثبات الياء وكحا األلف السشق
 " (ٖ)يكادون يثبتػن الياء وال األلف إال في الزخورة

                                                           

 . ٖٚ، ٖٙ(  الزخائخ الذعخية وما يدػ  لمذاعخ دون الشاثخ /ٔ)
،وىــــــػ مــــــغ شــــــػاىج :  ٖٗٔ(البيـــــت مــــــغ الخجــــــد ،قائمــــــو أبـــــػ الــــــشجع العجمــــــي فــــــي ديػانـــــو /ٕ)

، شـــــخح السفرـــــل البـــــغ يعـــــير ٔٙ/ٕ، الخرـــــائز ٕٕ٘/ٗ، السقتزـــــب ٕٚٔ/ٔالكتـــــاب
ٙ/ٜٓ. 

 . ٜٜٕ(الفػاكو الجشية /ٖ)
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والبيت الثاني :عشج حجيثو عغ الجدم بـ إذا وجعل ذلظ ضخورة أو شاذا 
 قال :"وقج يجدم بـ )إذا(لكغ ال يقع ذلظ إال في ضخورة الذعخ كقػلو :

ْٛ فَتَجىنِاضِتَػَِِ وَا أَغٍَِاكَ زَبٗكَ بٔالِػٍَٔ  (1)ٜ          ٔإذا تُصٔبِكَ خَصَاصَ

ْٛ فَازِجُ الػٍَٜٔ  ٔإذا تُصٔبِ: وقػلو  (2)َٔإِلَٜ الرٙ ُٖعِطٔ٘ السغائٔب فَازِغَبٔ كَ خَصَاصَ

وىػ أيًزا شاذ لمسشافاة بيغ إذ وإن الذخشية وذلظ أن كمسات الذخط إنسا 
ظ، وكمسة )إذا( تجدم لتزسشيا معشى )إن( التي ىي مػضػعة لإلبيام والذ

 " (ٖ)مػضػعة لمتحقيق فيسا متشاؼيان

                                                           

 ٓٛٔ/ٖ،ىســــع اليػامــــع ٘ٛ/ ٕمــــل وىــــػ مــــغ شــــػاىج مغشــــي المبيــــب (البيــــت مــــغ البحــــخ الكأ)
 . ٙ٘ٔ،الزخورة الذعخية وما يدػ  لمذاعخ دون الشاثخ /

ــ ٕ) ــجاني صـ ــع أجــجه بيــحا المفــع إال فــي الجشــى ال (البيــت مــغ بحــخ الكامــل ،لمشســخ بــغ تػلــب ،ول
ٖٙٚ. 

، ٙ٘ٔلشـــــاثخ /،ويشطخ:الزــــخائخ الذـــــعخية ومــــا يدـــــػ  لمذــــاعخ دون أٖٚ(الفػاكــــو الجشيـــــة /ٖ)
 . ٜٕٛـ ٜٕٚضخائخ الذعخ البغ عرفػر/
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 املطلب الجاىٕ

 كالو العرب )اليجر(

الشثخ ىػ السعيغ الحؼ ال َيْشُزُب في االستذياد لكثختيا عشج تمسذ الجليل 
، فيي مشصق العخبي في غجواتو وروحاتو يخسميا متى شاء وحيث كان وؼيسا 

كالم العخب ؼيحتج مشو بسا ثبت عغ . قال الديػشي : وأما  (ٔ)يشبغي ويخيج 
 . (ٕ)الفرحاء السػثػق بعخبيتيع 

وقج اتخح الشحاة مغ الذعخ مػقًفا يختمف عسا اتخحوه مغ الشثخ ، ففي 
الشثخ فتحػا الباب لالحتجاج بو بعجما وضعػا لحلظ مغ شخوط ، وحجدوا لو 

 .(ٖ)اليجخؼ مغ قيػد، وضل الدساع مػجػًدا ومعتًجا بو حتى أوائل القخن الخابع 
 اختالؼ مرادر الشحؾ البرخي والكؾفي

اعتسج البرخيػن في نحػىع عمى أعخاب البػادؼ ،الحيغ بعجوا عغ 
الحزخ فأخحوا عغ "ؾيذ ، وتسيع ، وأسج فإن ىؤالء العمساء الحيغ عشيع 
أكثخ ما أخح ومعطسو ،وعمييع اتكل في الغخيب ،وفي اإلعخاب والترخيف . 

وبعس الصائييغ .ولع يؤخح عغ غيخىع مغ سائخ ثع ُىَحْيل وبعس كشانة 
 ". (ٗ)ؾبائميع

                                                           

 . ٔ٘(  نذأة الشحػ /ٔ)
 .ٓٓٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ / ٕ)
 . ٚ٘ـ ٙ٘(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٖ)
 . ٕٓٔـ ٔٓٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /ٗ)
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أما الكػفيػن فقج كانػا أوسع مكاًنا كعادتيع في التقعيج فقج اعتسجوا عمى 
الؿبائل التي أخح عشيا البرخيػن ، واعتسجوا عمى لغات أخخػ أبى البرخيػن 

سػاد األخح عشيا " وىي ليجات عخب األرياف ، الحيغ وثقػا بيع ، كأعخاب 
الكػفة مغ تسيع وأسج ، وأعخاب سػاد بجاد مغ أعخاب الحصسية ، الحيغ غمط 
البرخيغ لغتيع  ، ولحشػىا ، واتيسػا الكدائي بأنو أفدج الشحػ ، أو بأنو أفدج 
ما كان أخحه بالبرخة إذ وثق بيع وأخح عشيع واحتج بمغتيع عمى سيبػيو في 

 " (ٔ)وفةالسشاضخة التي جخت بيشيسا في السدألة السعخ 

وقج دافع د/ميجؼ السخدومي عغ الكػفييغ في اعتسادىع عمى ىحه المغات 
فقال : " وال يعشي قبػليع ليجات ولغات كان البرخيػن قج رفزػىا ، أنيع لع 
يكػنػا يتذجدون في قبػل المغات التي كانػا يعتسجون عمييا في دراستيع ، فقج 

 " (ٕ)استيجشػا ليجات واستبذعػا لغات 

أيزا :" ال يعشي أخحىع بالميجات التي أباىا البرخيػن أنيع كانػا وقال 
يتخخرػن كل التخخز في قبػل الميجات والمغات ، ولكشيع وثقػا بأولئظ ، 
ورأوا لغاتيع تسثل فريحا مغ المغات ، وال يرح إغفالو ، وخاصة بعجما 

 "   (ٖ)رأوىا متسثمة في قخاءات القخآن الكخيع الدبع 

اكيي فقج كان يعتبخ الذاىج الشثخؼ رافًجا ميًسا مغ روافج أما مػقف الف
االحتجاج ،ومرجًرا ميًسا مغ مرادر التقعيج ، فقج احتج بو إلثبات حكع أو 

                                                           

وأصـػل الشحـػ ويشطـخ : الذـاىج  ٖٖٔ(  مجرسة الكػفة ومشيجيا في دراسة المغة والشحػ صــ ٔ)
/ٛٔ . 

 . ٖٖٔ(  مجرسة الكػفة ومشيجيا في دراسة المغة والشحػ /ٕ)
ويشطــخ :الذــاىج وأصــػل  ٕٖٖـ ٖٖٔ(  مجرســة الكػفــة ومشيجيــا فــي دراســة المغــة والشحــػ /ٖ)

 . ٔٛالشحػ /
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عًسا بغيخه مغ الذػاىج األخخػ قزية سػاء أكان الذاىج الشثخؼ مفخًدا أم مج
تاب ،وقج احتج بو في كتابو في تدعة وعذخيغ مػضًعا في مختمف أبػاب الك

"أو بمفع " (ٔ)ومػضػعاتو ،وكان أحيانا يسيج ليا بعبارة "سسع مغ العخب
،وأحياًنا (٘)،والفخاء(ٗ)،وسيبػيو(ٖ)" وأسشج ثالث روايات مشيا إلى يػنذ( ٕ)قػليع

وقج كانت طخيقة الفاكيي في االستجالؿ يتسثل . (ٙ)أخخػ لع يكغ يسيج ليا
 فيسا يأتي :

ؼ أو قزية ،أو نفي حكؼ أو قزية أقؾاؿ استذيج بيا إلثبات حك -ٔ 
 : وتشقدؼ قدسيؽ

،ومثال ذلظ عشج  أقؾاؿ مفخدة استذيج بيا إلثبات حكؼ أو قزية - أ
 حجيثو عغ )إن( الشاؼية العاممة عسل )ليذ( وجػاز عسميا في معخفتيغ قال :

، وقج  (ٚ)"... والثاني سسع مغ كالميع : إن أحٌج خيًخا مغ أحٍج إال بالعاؼية

                                                           

 . ٕٛٗ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
 ٕٔٗ، ٜٖٖ، ٖٖٛ، ٖٛٔ، ٕٓٛ، ٕ٘ٚ، ٕٗٚ، ٚٚ،  ٗٚ(  يشطــــخ :السرــــجر الدــــابق /ٕ)

،ٗٔٚ ،ٖٗٛ . 
 . ٜٕٚ(الفػاكو الجشية صـ ٖ)
 . ٖٔٗ(  السرجر الدابق /ٗ)
 .ٕٔٗ(  السرجر الدابق /٘)
 . ٖٔٔ، ٖٕٚ، ٕٕٓ(الفػاكو الجشية صـ ٙ)

(فـــ )إن( ناؼيــة عاممــة عســل )لــيذ( ، و)أحــج( اســسيا مخفــػع ، و)خيــخا( خبخىــا مشرــػب . ٚ)
ـــي المبيـــبٕٛٓٔ/ٖوىـــػ مـــغ شـــػاىج :ارتذـــاف الزـــخب  ،الترـــخيح بسزـــسػن ٖٗٔ/ٔ،مغش

 .ٕٔٚ/ٔالتػضيح
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 (ٔ)خبخىا معخفتيغ، سسع مغ كالميع :إْن ذلظ ناِفَعَظ وال ضاركيكػن اسسيا و 
" 

 ا لسا ذىب إليو أولو ،ومثال ذلظ عشج حجيثو  فإذا جاء ما عاىخه مخالفا
عغ عالمات االسع قال :" ويعخف أيزا بجخػل حخف مغ حخوف الخفس 
عميو مغ أولو سػاء كان اسسا صخيحا كـ مخرت بديج أم مؤوال بو كـ )عجبت 

قست( فـ "قست" وإن كان ليذ باسع في الطاىخ فيػ في التقجيخ اسع ؛  مغ أن
" و "عمى بئذ (ٕ)ألنو في معشى ؾيامظ ، وأما قػليع :"ما ىي بشعع الػلج

" فسؤول عمى ححف السػصػف وصفتو وإقامة معسػل الرفة (ٖ)العيخ
 "(ٗ)مقامو

أقؾاؿ ذكخت مع غيخىا استذيج بيا إلثبات حكؼ أو قزية أو   –ب 
أقؾاؿ ذكخت مع القخآف :  أوال: ي حكؼ أو قزية ، وىاؾ تفريل القؾؿ نف

، ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ ححف ياء  الكخيؼ مع تقجيسو عمى القخآف
                                                           

ــ  ٕٚٗ(الفػاكـــو الجشيـــة  /ٔ) . وإعـــخاب القـــػل :  ٖٛٗ، ٖ٘ٛ، ٜٖٖ، ٕٕٖ، ٖٚٔويشطـــخ: صــ
)إن( ناؼية عاممة عسل ليذ ، و)ذلظ( اسسيا، و)نافعظ( خبخىا، وقج عسمـت فـي معـخفتيغ ، 

، الترــــخيح بسزــــسػن ٖٗٔ/ٔ، مغشـــي المبيــــبٕٛٓٔ/ٖوىـــػ مــــغ شػاىج:ارتذــــاف الزــــخب
 .ٕٔٚ/ٔضيح التػ 
(حكايـــة حكاىـــا الفـــخاء :"بهللا مـــا ىـــي بـــشعع الػلـــج ، نرـــخىا بكـــاء وبخىـــا ســـخقة " والذـــاىج ٕ)

فييــا:بشعع ، حيــث دخمــت البــاء عمــى )نعــع( وبــو اســتجل الكػفيــػن عمــى اســسيتيا . وىــػ مــغ 
 ٖ٘/ٕ، شخح األلؽية البغ شػلػن ٜٜ/ٔ، اإلنراف٘ٓٗ/ٕشػاىج: األمالي الذجخية

اء العخب أنو قال :"نعع الديخ عمى بئذ العيخ " والذـاىج ؼيـو مـا (حكي عغ بعس فرحٖ)
مــا ضــاىخه دخــػل حــخف الجــخ عمــى )بــئذ( وبــو اســتجل الكػفيــػن عمــى اســسيتيا . وىــػ مــغ 

 ٖ٘/ٕ، شخح األلؽية البغ شػلػن ٜٛ/ٔ، اإلنراف٘ٓٗ/ٕشػاىج: األمالي الذجخية
 . ٕ٘ٚ، ٚٚويشطخ صـ  ٗٚ(الفػاكو الجشية /ٗ)
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السشادػ الرحيح اآلخخ السزاف لياء الستكمع والمغات الػاردة ؼيو قال :"... 
 الدادسة :ححف األلف وضع الحخف الحؼ كان مكدػًرا كالسشادػ السفخد
اكتفاء عغ اإلضافة بشيتيا، وإنسا يفعل ذلظ ؼيسا يكثخ أن ال يشادػ إال 

" ـ بزع السيع ـ (ٔ)مزاًفا، وحسال عمى الكثيخ، كقػل بعزيع "يا أمُّ ال تفعمي
 " (ٖ)ــــ بزع الباء ــــ وىي ضعيفة جًجا {(ٕ)}السنة الاىس جِْ الحكاه يػنذ وقخغ 

، مثال ذلظ عشج الشثُخ الحجيث  أقؾاؿ ذكخت مع الحجيث وقج سبق : ثانيا 
حجيثو عغ صاحب الحال قال :" وقج يقع صاحب الحال نكخة بال مدػ  ، 
كقػليع" عميو مائة بيزا" وفي الحجيث :" فرمى رسػل هللا ـ صمى هللا عميو 

 " (ٗ)وسمع ـ قاعجا وصمى وراءه رجال ؾياما" وال يقاس عميو
، مثــال ذلــظ عشــج الذػػعخ   ثالثػػا :أقػػؾاؿ ذكػػخت مػػع الذػػعخ وقػػج سػػبق الشثػػخُ 

حجيثو عغ عسل صـيف السبالغـة عسـل اسـع الفاعـل قـال :"مـا ضـخاب زيـٌج عسـًخا 
ــــــــــــــــــــــــــا العدــــــــــــــــــــــــــَل َفَأَنــــــــــــــــــــــــــا َشــــــــــــــــــــــــــخَّابٌ  : ،وحكــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــيبػيو  ،  (٘)أمَّ

                                                           

"حـجثشا يــػنذ أن بعـس العـخب يقػل:يـا أم ال تفعمــي ،جعمـػا ىـحه اليـاء بسشدلــة  (قـال سـيبػيو :ٔ)
ىــاء شمحــة إذ قــالػا : يــا شمــَح أقبــل؛ ألنيــع رأوىــا متحخكــة بسشدلــة ىــاء شمحــة فحــحفػىا ، وال 

، ٖٕٙ/ٗويشطخ:السقتزــــــب ٖٕٔ/ٕيجــــــػز ذلــــــظ فــــــي غيــــــخ األم مــــــغ السزــــــاف" الكتــــــاب
 .ٖٛ/ٗدالظ،أوضح السٕٕٛٓ/٘،ارتذاف الزخبٖٔٗ/ٔاألصػل

. القخاءة لمتسـار عـغ رويـذ فـي : شـػاذ القـخاءات لمكخمـاني  ٖٖ(سػرة  يػسف جدء مغ اآلية ٕ)
. عمــــى أن )رب( مبتــــجأ ، و)الدــــجغ( خفــــس باإلضــــافة ، و)أحــــب( خبــــخه . الــــجر  ٕٓٗ/

 . ٜ٘/ٔٔويشطخ : المباب في عمػم الكتاب  ٖٜٗ/ٙالسرػن 
 . ٓٔٗ، ٖٖٛقخآن عمى الشثخ صـ ويشطخ مع تقجيع ال ٜٕٚ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
 . ٜٖٔـ  ٖٛٔ(  السرجر الدابق /ٗ)
، ٕٙٗ، شــخح األلؽيــة البــغ الشــاضع صـــٕٖٓٔ/ٕ،شــخح الكاؼيــة الذــاؼيةٚ٘/ٔ(يشطــخ : الكتــاب٘)

== 
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،وقـال بعزـيع :إن هللا غفـػٌر ذنـب العاصـيغ ،وإن هللا  (ٔ)وإنـو لسشحـار بػائكيـا
 سسيٌع دعاَء مغ دعاه ، وقال الذاعخ: 

َْ       وَا لَِٗظَ وٍُِجْٔٗ ؤََ األقدازِحَرْٔز أُ  (2)وّٕزا ال تَضٔريُ ٔآؤ

ومثال ذلظ عشج  رابعا : أقؾاؿ ذكخت مع السثل وقج سبق الشثُخ السثل  ،
حجيثو عغ مدػغات االبتجاء بالشكخة قال :"ومشيا أن تكػن الشكخة مػصػفة 

 مبتجأ أول ، برفة محكػرة أو مححوفة نحػ "الدسغ مشػان بجرىع" فـ )الدسغ(
و)مشػان(مبتجأ ثان وتخرز برفة مححوفة أؼ الدسغ مشػان مشو ، ومشو 

 (ٗ)" (ٖ)عمى أحج التقجيخيغ " شخ أىخ ذا ناب" أؼ: عطيع

                                                                                                                         
== 

 . والذاىج ؼيو أنو أعسل فعال عسل صيف السبالغة . ٜٛٗ/ٔشخح األلؽية البغ شػلػن 
، ٕٙٗ، شــخح األلؽيــة البــغ الشــاضع صـــٕٖٓٔ/ٕ،شــخح الكاؼيــة الذــاؼيةٛ٘/ٔ(يشطــخ : الكتــابٔ)

. والذـــاىج ؼيــــو  ٜٕٚ/ٕ، شـــخح األشــــسػني ٙٛ/٘، ىســــع اليػامـــع ٖٕٔ/ٔشـــخح السكـــػدؼ 
 لسشحار حيث أعسل مفعال عسل الفعل فشرب بػائكيا .

، ٙٔٔ/ٕ.والبيـــت مـــغ البحـــخ الكامـــل، وىـــػ مـــغ شـــػاىج : السقتزـــب  ٕٔٗ(الفػاكـــو الجشيـــة /ٕ)
، شــخح السفرــل البــغ يعــير ٖٗ٘/ٕأمــالي ابــغل لالذــجخؼ  ، ٛ٘/ٔالشكــت عمــى الكتــاب 

 .ٕٙ٘/ٔ، شخح الجسل البغ عرفػرٔٚ/ٙ
(ىــحا مثــل مــغ أمثــال العــخب ، يزــخب فــي ضيــػر أمــارات الذــخ ومخايمــو . وقــج استذــيج بــو ٖ)

ــا إمــا أن يكــػن عمــى أن يتقــجم السبتــجأ  الفــاكيي ىشــا عمــى مجيــئ السبتــجأ نكــخة ، والسدــػ  ىش
خ : ما جاء بظ إال شيء ، وإما أن تكػن الشكخة مػصـػفة والسعشـى : شـيء استفيام ، والتقجي

، شـخح السفرـل ٕٚٔ/ٕ،مجسـع األمثـال لمسيـجاني ٜٕٖ/ٔعطيع . وىػ مغ شػاىج : الكتاب
، ارتذــاف ٓ٘ٔ/ٔ، اإليزــاح شـخح السفرــلٕٚ٘/ٔفـي صــشعة اإلعــخاب السػسـػم بــالتخسيخ

 .  ٔٓٔٔ/ٖالزخب
 . ٕٓٗ(الفػاكو الجشية /ٗ)
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قج يتعقب أمثمة الستؽ شخطاا وتبياناا وتأويال ، ويزيف إلييا أمثمة  -ٕ
 قال :، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ اإلخبار عغ الحات بالدمان  مؽ عشجه

"وأما قػليع "الميمة اليالل " بشرب )الميمة( و "اليػم خسخ " ونحػ ذلظ مسا 
ضاىخه أنو أخبخ ؼيو بطخف الدمان عغ الحات فيػ مؤول بتقجيخ مزاف إلى 
اسع الحات أؼ رؤية اليالل وشخب الخسخ ليكػن معشى ، وقيل : ال حاجة 

جية أنو يحجث في إلى تقجيخ في مثال الستغ لذبو اليالل اسع السعشى مغ 
وقت دون آخخ،وإن رفع لفع )الميمة( كان التقجيخ : الميمة ليمة اليالل ، وال 
يرح أنو يشرب لئال يكػن واقًعا في الدمان ،واألصل أن يخبخ عغ السبتجأ 

 " (ٔ)الػاحج بخبخ واحج كسا مخ
قج يعخض الفاكيي قاعجتو ثؼ يذخحيا بسثاؿ ،ثؼ يحسل عمييا  -ٖ

ثال ذلظ عشج حجيثو عغ نعت اسع ) ال ( الشاؼية لمجشذ ، وم الذاىج الشثخي 
قال :"وإذا نعت اسع )ال(السبشي معيا عمى الفتح بشعت مفخد مترل باسسيا، 
وىحا ىػ معشى قػلو: ولع يفرل بيغ الشعت فاصل وذلظ نحػ : ال رجل 
ضخيف جالذ جاز لظ في الشعت ثالثة أوجو كسا إذا تكخرت )ال( مع الشكخة 

أن الرفة مغ تتسة السػصػف بأن ُركِّبا ،وجعال اسسا واحجا ، ثع والفتح عمى 
جيء بـ )ال( لشفي السجسػع ،والشرب حسال عمى محل اسع )ال( مع اسسيا ، 

 " (ٕ)وكالسثال السحكػر نحػ "أال ماَء ماًء بارًدا عشجنا
، ومغ ذلظ عشج كاف يدتذيج بالذاىج الشثخي عمى معشى الفعل -ٗ

 وأن الفعل )وىب( قج يأتي بسعشى )صار( قال : حجيثو عغ )ضغ( وأخػاتيا
                                                           

 . ٕٖٗ، ٖٔٔويشطخ صـ  ٕٕٚـ ٕٕٙػاكو الجشية صـ (الفٔ)
ــ ٖٕٚ(  السرــجر الدــابق /ٕ) ، مغشــي ٕٕٚ/ٔ. ويشطــخ القــػل فــي : الكتــاب  ٚٔٗويشطــخ صـ

 .ٕ٘ٚ/ٔ، شخح األلؽية البغ شػلػن ٜٔٗ/ٖالمبيب 
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"وقالػا في الجعاء :وىبشي هللا فجاك ،أؼ: صيخني، وىػ قميل، ؼياء الستكمع 
 " (ٔ)مفعػل أول و)فجاك( مفعػل ثان

أما األمثمة السرشؾعة في الكتاب فيي كثيخة ججا حيث جاءت في كل 
 أبؾاب الكتاب .

                                                           

 . ٕٓٛ(  السرجر الدابق /ٔ)
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 املطلب الجالح

 األمجال

اْلَسِثيُل :كالسثل، والجسع :أمثال. والَسَثُل: الذيء الحؼ ُيْزَخُب اْلَسَثُل: و 
.والَسَثُل  (ٕ).ومثل الذيء أيزا بفتحتيغ صفتو (ٔ)لذيء مثال ؼيجعل مثمو 

:الِسْثُل، َكَذَبو وِشْبو والَسَثُل السزخوب مأخػذ مغ ىحا ،ألنو يحكخ مػرػِّ بو 
 . (ٖ)عغ مثمو في السعشى

عخف بتعخيفات كثيخة مشيا : قػل سائخ يذبو بو فقج  أما في االصظالح
. وقيل : ىػ جسمة مغ القػل مقتزبة مغ أصميا أو  (ٗ)حال الثاني باألول

مخسميا بحاتيا ، تتدع بالقبػل وتذتيخ بالتجاول ، فتشتقل عسا وردت ؼيو إلى 
كل ما يرح قرجه بيا مغ غيخ تغيِّخ يمحقيا في لفطيا ، وعسا يػجبو 

اىو مغ السعاني . ولحلظ تزخب وإن ُجِيمت أسبابيا التي الطاىخ إلى أشب
 . (٘)خخجت عمييا

في غيخه مغ الكالم : إيجاز والسثل يجتسع ؼيو أربعة أمػر ال تجتسع 
 .(ٙ)،وحدغ التذبيو ،وجػدة الكتابة ؛فيػ نياية البالغةوإصابة السعشى ،المفع

                                                           

 مادة مثل . ٖٖٔٗ(  لدان العخب السجمج الدادس /ٔ)
 مثل . ٕٚ٘(  مختار الرحاح /ٕ)
 مثل . ٜٕٙ(  معجع مقاييذ المغة /ٖ)
 . ٘/ٔ(  مجسع األمثال لمسيجاني ٗ)
األمثــال العخبيــة والعرــخ الجــاىمي  ،ويشطــخ: ٕٔ، ٕٓ/ٔ(  زىــخ األكــع فــي األمثــال والحكــع ٘)

ٔ/ٖٗ ،ٖ٘ . 
 ويشطخ:معجع األمثال العخبية السقجمة ج . ٙ/ٔ(  مجسع األمثال لمسيجاني ٙ)
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 يسا اىتسام ،وقج عشى عمساء المغة بالسثل قجيسا وحجيثا ،واىتسػا بو أ
فأقحسػه في كل مشاحي حياتيع، فكان لكل مشحى مثٌل َيْمَيُج بو ، وبمغت 
العشاية بو مجػ مسيًدا عغ غيخه مغ الذػاىج األخخػ ،ألن السثل عشجىع كان 
يجدج المغة الراؼية فأخحوا مشو الذػاىج الكثيخة ، والحؼ يؤكج ذلظ كثخة 

 السؤلفات في األمثال .

ة مغ المغات ىي خالصة تجارب أىميا، وقج جاءت واألمثال في أؼ لغ
 في قالب لفطي مػجد، وىػ مخآة لثقافة األمة واتجاىاتيا الفكخية .

واألمثال العخبية أحج مرادر االستجالل الشحػية السيسة، فقج استذيج بو 
 الشحاة القجامى أمثال سيبػيو والسبخد وابغ الدخاج وغيخىع .

د عشجه بالسثل قياسا عمى الذؾاىج األخخى أما الفاكيي فقج قل االستذيا
فمؼ يدتذيج بو إال في أربعة مؾاضع ، وكاف كعادتو لؼ يرخح بأنيا أمثاؿ 

،ومغ ذلظ عشج حجيثو عغ االسع  ،وبالتالي لؼ يؾرد مؾرد السثل وال مزخبو
وعالماتو وتحجيًجا عغ اإلسشاد قال :"ويعخف باإلسشاد إليو أؼ كػن االسع 

كان السدشج فعال كـ قام زيج ،أم اسسا كأنا مؤمغ ،أم جسمة  مدشجا إليو سػاء
نحػ أنا قست .فيحه العالمة أنفع عالمات االسع ... وأما َتْدَسُع بالسعيجؼ 

 "(ٕ)" فعمى ححف )أن( أو عمى تشديل الفعل مشدلة السرجر(ٔ)خيٌخ مغ أن تخاه 

                                                           

ن تدسع " و "أن تدسع" و"تدـسع بالسعيـجؼ ال أن تـخاه "والسختـار "أن تدـسع" (  السثل يخوػ "ألٔ)
يزـــخب لســـغ خبـــخه خيـــخ مـــغ مـــخآه ، وأول مـــغ قـــال ذلـــظ السشـــحر بـــغ مـــاء الدـــساء . مجســـع 

 . ٖٛ،السشتقى مغ أمثال العخب / ٕ٘ٔ/ٔ،جسيخة األمثال  ٜٕٔ/ٔاألمثال 
 . ٕٚ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
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 و ومغ أمثمة ذلظ أيزا عشج حجيثو عغ عالمات الفعل وتحجيًجا معخفت
بـ )قج( قال :"والفعل يعخف بـ )قج( الحخؼية وىي عالمة مذتخكة تجخل عمى 

ال }الساضي ...وتارة عمى السزارع إلفادة التحقيق نحػ الاىيَّو  الّنعْيٌَ  أو  {(ٔ)قَذْ
 "(ٖ( ، )ٕ)التقميل نحػ "إن الكحوب قج يرجق

                                                           

 .  ٖٙ(  الشػر /ٔ)
ا السثل يزخب لمخجل تكـػن اإلسـاءة الغاليـة عميـو ،ثـع تكـػن مشـو الَيَشـُة مـغ اإلحدـان . (  ىحٕ)

 . ٚٔ/ٔمجسع األمثال 
 . ٕٗٗ، ٕٕٓويشطخ :  ٘ٚ(  الفػاكو الجشية /ٖ)
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 املطلب الرابع

 لغات العرب

الثة ،وىحه المغات مغ الذػاىج لغات العخب :أحج أنػاع الذػاىج الشثخية الث
الشحػية السيسة التي اعتسج عمييا الشحاة في كتبيع في االستجالل عمى 
قػاعجىع الشحػية ،أو تػجيييا، ولػ تتبعشا كتب الشحاة قجيسا وحجيثا لػججناىا 
مميئة بعبارات تجل عمى اتراليا بالمغات مثل " سسع عغ بعس العخب" ، 

 .و"حكى أعخابي" ، وغيخ ذلظ 

 وأشيخ ىحه المغات لغتان رئيدتان عطيستان :

 إحجاىسا: حجازية غخبية أو كسا تدسى أحياًنا "قخشية".

 . (ٔ)واألخخػ :نججية شخؾية أو كسا تجعى أحياًنا تسيسية 

وكان الشحاة يخون أن ىحه المغات كميا حجة " ليذ لظ أن تخد إحجػ 
يا . لكغ غاية مالظ في المغتيغ براحبتيا ؛ ألنيا ليدت أحق بحلظ مغ وسيمت

ذلظ أن تتخيخ إحجاىسا ، فتقػييا عمى أختيا ، وتعتقج أن أقػػ الؿياسيغ أقبل 
" لكغ ىحه المغات قج ( ٕ) ليا ، وأشج ُأْنَدًا بيا . فأما رد إحجاىسا باألخخػ فال

تفاوت درجاتيا في االحتجاج بيا عمى اختالف قخبيا أو بعجىا ، وقج سبق 
فال داعي ألن نعيج  (ٖ)اب عشج حجيثشا عغ كالم العخبالحجيث عغ ذلظ بإسي

                                                           

 . ٙٙ(  دراسات في فقو المغة د / صبحي الرالح /ٔ)
 . ٓٔ/ٕ(  الخرائز ٕ)
 (يخاجع الحجيث عغ التسييج في كالم العخب .ٖ)
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شيئا مشو مخة أخخػ ، كسا تحجثشا عغ الخالف الحؼ وقع بيغ البرخييغ 
 والكػفييغ حػل ىحه المغات.

أما الفاكيي فقج اعتسج عمى لغات العخب ،وجعميا رافًجا ميًسا مغ روافج 
ثيخ مغ األبػاب االحتجاج عشجه ،فقج استذيج بشحػ ثسان وعذخيغ لغة في ك

الشحػية وجميا كانت في قزايا نحػية مختمفة ،وقج كان أحياًنا يشدب المغة 
، (ٖ)، وأىل العالية (ٕ)،وتسيع  (ٔ)إلى قبيمتيا ،ومشيا ما ندبو إلى الحجاز

 .  (ٛ)وأزد ششػءة(ٚ)، وحسيخ  (ٙ)، وىحيل(٘)، وعقيل (ٗ)وشئ
وإن لع يشدب المغة إلى . (ٜ)وأحيانا أخخػ كان يشدب المغة إلى مغ حكاىا

إلى قبيمتيا أو مغ حكاىا فقج كان يدسييا باسسيا كسا قال: "لغة أكمػني 
"،وإن لع يفعل ىحا وال ذاك أشار إلى أنيا لغة فقال: "ولغة شائفة (ٓٔ)البخاغيث

"،و"وىحه (ٖٔ)"، و "في المغة السذيػرة(ٕٔ)"،و"عمى ىحه المغة(ٔٔ)مغ العخب

                                                           

 . ٕ٘ٗ، ٖٕٗ، ٚٚٔالفػاكو الجشية /  (ٔ)
 . ٕٗٚ، ٕ٘ٗ، ٚٚٔ، ٛٔٔ(  السرجر الدابق /ٕ)
 . ٕٙٗ(  السرجر الدابق /ٖ)
 .  ٖٙٚ،ٖٕٓ، ٜٗ،ا ٗٛٔ(الفػاكو الجشية صــ ٗ)
 . ٗٛٔ(  السرجر الدابق /٘)
 . ٔٛٔ(  السرجر الدابق /ٙ)
 . ٜٗٔ(الفػاكو الجشية صـ ٚ)
 . ٖٕٓ(  السرجر الدابق /ٛ)
 . ٕٖٕ/ٔ،وىي لغة حكاىا سيبػيو في الكتاب  ٛٔٗسرجر الدابق /(  الٜ)
 . ٕٕٓ(الفػاكو الجشية صـ ٓٔ)
 . ٛٔٔ، ٗٔٔ(  السرجر الدابق /ٔٔ)
 . ٕٕٔ(  السرجر الدابق /ٕٔ)
 . ٕٓٔ(الفػاكو الجشية صـ ٖٔ)
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 . (ٕ)، وكان أحياًنا ال يذيخ إلى أنيا لغة "إلى غيخ ذلظ مغ اإلشارات(ٔ)المغة
 وؼيسا يمي عخض مػجد لبعس المغات التي استذيج بيا الفاكيي :  .

 : عشج حجيثو عغ األسساء السػصػلة وتقديسيا إلى نز ومذتخك قال 
"فالشز ثسانية ألفاظ...واأللي والحيغ بالياء مصمقا أؼ رفعا وجخا ونربا ، 

ل ،وقج يدتعسل األلي لغيخه وقج يقال :المحون وكل مشيسا لجسع السحكخ العاق
 بالػاو في حالة الخفع ،والحيغ بالياء في حاتي الشرب والجخ ،كقػلو :

 ٌَخَُِ المَّرَُُٔ صَبٖخُٕا الصٖبَاحَا

وىي لغة عقيل أو ىحيل ،وعمى ىحه المغة يكػن معخبا ويكتب بالميغ 
 " (ٖ)،بخالفو في لغة مغ ألدمو الياء مصمقا

 ه المغات أيزا عشج حجيثو )ذو( قال :"وأما )ذو(التي تصمق ومغ ىح
عمى السفخد السحكخ وفخوعو فخاصة بمغة شيئ قبيمة مغ العخب تقػل فييا 
بسعشى الجسيع ؛جاءني ذو قام أؼ: الحؼ قام ،وذو قامت أؼ: التي قامت 
،وذو قاما أؼ :المحان قاما ،وذو قامػا أؼ : الحيغ قامػا ،وذو قسغ أؼ: 

 قسغ ، سػاء كان القائع عاقال أم غيخه ،قال شاعخىع : الالتي
 (4)............................          ٔبئسِٙ ذُٔ حَفَسِتُ ٔذُٔ طََِٕٖتُ

                                                           

 .ٜٚٔ، ٜٕٙ، ٕٔٔ/الفػاكو الجشية (  ٔ)
 . ٖٗٗ، ٜٔٗ، ٜٕٛ(  الفػاكو الجشية / ٕ)
 . ٔٛٔجشية صـ( الفػاكو الٖ)
 (عجد بيت مغ البحخ الػافخ ، وصجره : َفِإنَّ اْلَساَء َماَء َأِبي َوَججِّؼ .ٗ)

،شــخح السفرــل البــغ يعــير ٜٓ٘/ٕلدــشان بــغ الفحــل فــي شــخح ديــػان الحساســة لمسخزوقــي    
 .  ٖ٘/ٙ، خدانة األدب ٕٓٗ، السقاصج الشحػية /ٚٗٔ/ٖ
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أؼ: بئخؼ التي حفختيا والتي شػيتيا ،والسذيػر عشيع إفخادىا      
 . (ٔ)وتحكيخىا وبشاؤىا

 ( قال:" وتبجل الم )أل( السعخفة ميسا ومشيا أيزا عشج حجيثو عغ )أل
في لغة حسيخ قبيمة مغ العخب ، وقج نصق الشبي ـ صمى هللا عميو وسمع ـ بيا 
فقال :"ليذ مغ امبخ امريام في امدفخ" ونقمت أيزا ىحه المغة عغ شيئ 

 ،قال شاعخىع :
 (2)ذٓاكَ خَمٔٗم٘ ٔذُٔ ُٖٕاصٔمين     َٖسِؤ٘ َٔزَائٔ٘ بٔاوِطٍَِّي َٔاوِطَمىَْ

 تي سساىا ولع يشدبيا ،قال في باب الفاعل عشج حجيثو ومثال المغة ال
عغ إلحاق الفعل عالمة تثشية أو جسع :"ومغ العخب مغ يمحق الفعل عالمة 
التثشية والجسع إذا كان الفاعل الطاىخ مثشًى أو مجسػًعا كسا يمحق الفعل 

قسغ عالمة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنًثا فتقػل :قاما الديجان وقامػا الديجون و 
اليشجات ،والمػاحق بالفعل أحخف دالة عمى التثشية والجسع ... وتدسى ىحه 
المغة " لغة أكمػني البخاغيث" وإنسا سسيت بحلظ ألن ىحا المفع سسع مغ 
بعزيع أؼ العخب ،وىحا السثال ؼيو شحوذان أحجىسا :إلحاق الفعل العالمة ، 

 " (ٖ)والثاني :استعسال الػاو لسا ال يعقل
 ت التي لع يشدبيا إلى قبيمتيا فسغ أمثمتيا عشج حجيثو عغ أما المغا

السثشى قال :"فأما السثشى فيخفع باأللف نيابة عغ الزسة كـ جاء الديجان 
                                                           

 . ٘ٛٔ، ٗٛٔ(الفػاكو الجشية  /ٔ)
. والبيـــت مـــغ البحـــخ السشدـــخح ، قائمـــو بجيـــخ بـــغ عتســـة فـــي شـــخح  ٜٗٔلدـــابق /(السرـــجر إ)

ــ ٚٔ/ٜالسفرــل البـــغ يعـــير  . والذـــاىج ٜٚ/ٔ،ىســـع اليػامـــع ٜٕٗ، السقاصـــج الشحػيــة صــ
 عمى أن )ذو( بسعشى الحؼ .

 . ٕٕٓ، ٕٔٓ(  السرجر الدابق /ٖ)
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ويشرب ويجخ بالياء السفتػح ما قبميا السكدػر ما بعجىا نيابة عغ الفتحة 
لف والكدخة كـ رأيت الديجيغ ومخرت بالديجيغ ،وؼيو لغة أخخػ وىي لدوم األ

 " (ٔ)في األحػال الثالثة

                                                           

:شــخح ابــغ عقيــل .وىــحه المغــة ىــي لغــة بمحــارث بــغ كعــب . يشطخ ٛٔٔ(  السرــجر الدــابق /ٔ)
ٕ/ٛٓ ،ٛ٘ . 
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 الفصل  الجاىٕ
 القٔاس

 وتحتو مبحثاف
 : مؾقفو مؽ الكياس وتحتو خسدة مظالب 

 : العمة 
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 املبحح األّل : 

 مْقفُ مً القٔاس ّفُٔ مخسة مطالب

 السظمب األوؿ : تعخيف الكياس
 السظمب الثاني : مؾقف العمساء مؽ الكياس

 الثالث : نذأة الكياس وتظؾره السظمب
 السظمب الخابع : أركاف الكياس

 السظمب الخامذ : مؾقف الفاكيي مؽ الكياس
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 املطلب األّل : تعرٓف القٔاس

الؿياس ىػ الجليل الثاني مغ أدلة الشحػ األساسية وىػ لغة: التقجيخ، َقاَس 
رُه عمى مثالو. والسؿياُس  الذيَء َيِؿيَدُو َؾْيَدًا وِؾَياَسًا،واْقَتاَسُو، وَؾيََّدوُ  إذا َقجَّ

.ِقْدُت الذيء (ٔ):السقجار. وقاَس الذيَء يُقػُسُو َقْػَسًا : لغة في قاسو يؿيدو
 . (ٕ)بالذيء :قجرتو عمى مثالو

: عخف بتعخيفات كثيخة مشيا :حسل غيخ السشقػل عمى السشقػل واصظالحا
ن وإن لع يكغ إذا كان في معشاه كخفع الفاعل ونرب السفعػل في كل مكا

. وقيل : حسل فخع عمى أصل بعمة، وإجخاء حكع  (ٖ)كل ذلظ مشقػال عشيع
 . (ٗ)األصل عمى الفخع

:حسل فخع عمى أصل لعمة جامعة بيشيسا،  وعخفو د/ دمحم الحمؾاني بأنو
 .(٘)وإعصاء السؿيذ حكع السؿيذ عميو في اإلعخاب أو البشاء أو الترخيف

 ميا.وىحه التعاريف متقاربة في مجس

ويعج الؿياس دليال مغ أدلة الشحػ األولى، وأكثخ األدلة راجعة إليو، 
 وقائسة عميو، ولحا قال الكدائي :  

 (6)إٌِٖىَا الٍٖخُٕ قَٔٗاْع ُٖتٖبَعِ        َٔبْٔٔ فٔ٘ كُنِّ عٔمٍِي ٍُِٖتَفَعِ

                                                           

 . ٖٜٖٚ/ٕٗ(  لدان العخب السجمج الخامذ ٔ)
 ؾيذ . ٙٔٗ/ٙٔؾيذ ، تاج العخوس  ٜٛٙ/ٖ(  الرحاح تاج المغة ٕ)
 . ٖٕٓ،االقتخاح في عمع أصػل الشحػ / ٖٜ،لسع األدلة / ٘ٗ(  اإلغخاب في ججل اإلعخاب /ٖ)
 . ٖٕـ ٕٕ/ويشطخ: الؿياس في المغة العخبية ٖٜ(  لسع األدلة /ٗ)
 . ٜٔ(  أصػل الشحػ العخبي /٘)
،نذـأة الشحـػ  ٗٙٔ/ٕ،بػيـة الػعـاة  ٕٚٙ/ٕ(  البيت مغ البحخ الخمـل .ويـخوػ "كـل أمـخ"، ورد فـي إنبـاه الـخواة ٙ)

/ٔ٘ٓ . 
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وليحا قال ابغ عرفػر في حج الشحػ : " عمع مدتخخج بالسقاييذ 
ستقخاء كالم العخب السػصمة إلى معخفة أحكام أجدائو التي السدتشبصة مغ ا

" فقج قخن الشحػ بالؿياس لحلظ نجج ابغ األنبارؼ يقػل :إنكار (ٔ)تأتمف مشيا
الؿياس في الشحػ ال يتحقق؛ ألن الشحػ كمو ؾياس...فسغ أنكخ الؿياس فقج 

عة ، والبخاىيغ أنكخ الشحػ وال نعمع أحًجا مغ العمساء أنكخه لثبػتو بالجالئل القاش
الداشعة . وذلظ أن أئسة األمة مغ الدمف والخمف أجسعػا قاشبة عمى أنو 
شخط في رتبة االجتياد ،وأن السجتيج لػ جسع جسيع العمػم لع يبمف رتبة 
االجتياد وحتى يعمع مغ قػاعج الشحػ ما يعخف بو السعاني الستعمقة معخفتيا 

 . (ٕ)بو مشو

 مً القٔاس مْقف العلناء :املطلب الجاىٕ

:فخيق مشع  األوؿذىب العمساء في مػقفيع مغ الؿياس إلى محىبيغ ؛
الؿياس ورفزو وحاول االقترار عمى الدساع وااللتدام بو دون غيخه مغ 
األدلة األخخػ ، ولع يكتب ليحا الفخيق البقاء لسخافتو شبائع األشياء الدارية 

ما التعبيخات فيي في ركاب التججد ، ألن الشرػص السدسػعة محجودة ، أ
كثيخة غيخ محجودة ؼيقاس بعزيا عمى بعس ، وكان عمى رأس ىحا الفخيق 
األصسعي، يقػل ابغ جشي :"واألصسعي ليذ مسا يشذط لمسقاييذ ، وال 

                                                           

 ٚٓٔ/ٔ(  التعميقة عمى السقخب ٔ)
 . ٜ٘(  لسع األدلة /ٕ)
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"وبعس فخق الذيعة  " كالطاىخية فإنيع يشكخونو وال  (ٔ)لحكاية التعميل
 "(ٕ)يجيدون العسل بو ، ولحلظ وقعػا في مزايق عجيبة

: فخيق أثبت الؿياس وأخح بو ، وكان عمى رأس ىحا الفخيق عبج  الثاني
هللا بغ أبي إسحاق الحزخمي والخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ الحؼ قال عشو ابغ 

" وىشا البج مغ التشبيو (ٖ)جشي بأنو " سيج قػمو وكاشف قشاع الؿياس في عمسو
عزجه ، إذ كيف عمى أن الؿياس مع قػة أدلتو إال أنو البج لو مغ سساع ي

" ومغ ىشا اختمف العمساء في مقجار الشرػص  (ٗ)يقاس عمى ما لع يدسع 
التي تخػل الؿياس عمييا إلى مجرستيغ كبيختيغ ، ىسا مجرسة البرخة 

 . (٘)ومجرسة الكػفة

 ىشأة القٔاس ّتطْرِ :املطلب الجالح

اة ، يعج الؿياس مغ أوائل األصػل الشحػية السيسة التي اعتسج عمييا الشح
ويعػد الدبب في ذلظ إلى قجمو ــ كسا سيتزح بعج ذلظ ــ وكثخة استخجامو في 
قػاعج العخبية فتخة تجويغ قػاعجىا ، مغ أجل ذلظ كانت الحاجة ممحة لمكذف 
عغ الحاالت التي تشجرج تحت حكع نحػؼ واحج إليجاد قاعجة شاممة تزع 

نػا كالم العخب ىحه الحاالت يقػل ابغ جشي : " لكغ القػم بحكستيع وز 
فػججوه عمى ضخبيغ : أحجىسا : ما البج مغ تقبمو كييئتو ، ال يػجج ؼيو ، 

                                                           

 .ٖٔٙ/ٔ(  الخرائز ٔ)
 . ٙٗٚ/ٕ(  ؼيس االنذخاح مغ روض شي االقتخاح ٕ)
 . ٖٔٙ/ٔ(  الخرائز ٖ)
 . ٕٚٛ/ٕ(  ؼيس االنذخاح مغ روض شي االقتخاح ٗ)
 . ٙٗ(  يشطخ :الجراسات الشحػية والمغػية عشج الدمخذخؼ /٘)
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وال تشبيو عميو ؛ نحػ جحخ ودار ، وما تقجم ؛ ومشو ما وججوه يتجارك بالؿياس 
، وتخف الُكْمفة في عمسو عمى الشاس فرشفػه وفرمػه إذ قجروا عمى تجاركو 

لسحىب الَحْدن البعيج . وعمى ذلظ قجم مغ ىحا الػجو القخيب ، السغشي عغ ا
 "(ٔ) الشاس في أول السقرػر والسسجود ما يتجارك بالؿياس واألمارات

والؿياس لو فائجة عطيسة،فيي ـــ كسا أشخنا ــــ تغشي الستكمع عغ سساع كل 
ما يتكمع بو العخب وإن كانت الشرػص السدسػعة محجودة "والكمع التي 

يذ معجودة في جسمة ما ىػ عخبي فريح، ولػال ترا  عمى مثال ىحه السقاي
ىحه السقاييذ لزاقت المغة عمى الشاشق بيا ، ؼيقع في نؿيرة العي 
والفياىة...فالؿياس شخيق يديل بو الؿيام عمى المغة ، ووسيمة تسكغ اإلندان 
مغ الشصق بآالف مغ الكمع والجسل دون أن تقخع سسعو مغ قبل ، أو يحتاج 

غخبيتيا إلى مصالعة كتب المغة أو الجواويغ الجامعة في الػثػق مغ صحة 
 "(ٕ)مشثػر العخب ومشطػميا 

ودليل الؿياس قجيع في العخبية لجأ إليو الشحاة مشح أن تكمسػا في مدائل 
الشحػ وأصػلو التي بجأت عمى صػرة مشاقذات بيغ الذيػخ ، ومشح أن بجأوا 

. وجج الؿياس عشجىع عمى في التأليف ؼيو بعج أن أصبح عمًسا قائًسا بحاتو 
الرػرة الديمة السفيػمة في زمانيع ال عمى الرػرة التي وصمت إليشا بسا 
أحاشيا مغ تفريل وتعقيج ومشاقذات ومقارنات جعمت مشو عمًسا صعًبا ذا 

 .  (ٖ)فخوع وأحكام

                                                           

 . ٕٕٕ،ويشطخ :الذاىج وأصػل الشحػ في كتاب سيبػيو / ٕٗ/ٕ(  الخرائز ٔ)
 . ٕٗ، ٔٗ/ٕ، ويشطخ : الخرائز  ٕٗ(  الؿياس في المغة العخبية /ٕ)
 . ٕٕٗ( الذاىج وأصػل الشحػ في كتاب سيبػيو /ٖ)
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 وكان أبػ األسػد الجؤلي أول مغ وضع الؿياس في العخبية قال الُدبيجؼ :
 ".(ٔ)العخبية ، ونيج سبميا ، ووضع ؾياسيا " وىػ أول مغ أسذ

وكان عبج هللا بغ إسحاق الحزخمي :"أول مغ بعج الشحػ ومجَّ الؿياس 
"وقج مزى عيدى بغ عسخ (ٕ)وشخح العمل ،وكان مائال إلى الؿياس في الشحػ

عمى ىجؼ أستاذه ابغ أبي إسحاق يصخق الؿياس ويعسسو، ويتزح ذلظ مغ 
ا عغ سيبػيو في كتابو وقج تابع أستاذه في الصعغ الشقػل الكثيخة التي نقمي

 . (ٖ)عمى العخب الفرحاء إذا خالفػا الؿياس

وىحه ىي السخحمة األولى مؽ مخاحل تظؾر الكياس الثالثة ، وىي 
مخحمة الشذأة ، والسقرؾد مؽ الكياس في ىحه السخحمة : القاعجة الشحؾية 

عة وتقؾيؼ ما يذح مؽ ومجى اطخادىا في الشرؾص المغؾية مخوية أو مدسؾ 
 .(4)نرؾص المغة عشيا

وقج عبخ د/عبج العال سالع مكخم عغ الؿياس في ىحه السخحمة بقػلو : " 
إن ؾياس عبج هللا ابغ إسحاق واألؾيدة الشحػية التي ضيخت عمى يج الشحاة 
بعجه إلى عرخ سيبػيو لع يكغ ؾياس مشصق وججل ، بل ؾياس فصخة وشبيعة 

ندان يقارن بيغ األشياء ، ؼيعخف صفاتيا الستذابية ، ومغ البجىي أن األ
والسختمفة ثع يدتشبط مغ ىحه الرفات الستذابية مقاسو وأصػلو . وال أعجو 

                                                           

 . ٕٔ(  شبقات الدبيجؼ /ٔ)
 . ٖٔ(  السرجر الدابق /ٕ)
ويشطـــخ :شبقـــات الشحـــػييغ والمغـــػييغ  ٕٕٙ(  الذـــاىج وأصـــػل الشحـــػ فـــي كتـــاب ســـيبػيو /ٖ)

/ٗٓ ،ٗٔ. 
 . ٛٔ(  الؿياس في الشحػ لمدبيجؼ /ٗ)
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الحؿيقة إذا قمت:إن ىحه األؾيدة الفصخية أشارت إلييا نرػص قجيسة قبل أن 
 "(ٔ)يطيخ ابغ أبي إسحاق في حقل الشحػ العخبي

 يجالسخحمة الثانية : مخحمة السش

وقج بجأت ىحه السخحمة مغ الخميل بغ أحسج الحؼ كان "الغاية في 
 "(ٕ)ترحيح الؿياس واستخخاج مدائل الشحػ وتعميمو

وىػ كسا قال ابغ (ٖ)وقج كانت أؾيدتو تديل سيال كسا تديل تعميالتو
"،جاء بعجه تمسيحه سيبػيو (ٗ)جشي:"سيج قػمو وكاشف قشاع الؿياس في عمسو

شيخو الؿياس، وعمى آرائيع جل اعتساد السجارس الحؼ قػػ عميو وعمى 
 الشحػية األخخػ ، فقج نذأ الؿياس في البرخة مع نذأة الشحػ.

وفي ىحه السخحمة أصبح الؿياس ، أصال في الجرس الشحػؼ...فالشاضخ 
كتاب سيبػيو يجج ؼيو أمثمة كثيخة لألؾيدة السختمفة الستعجدة ، مسا يجل عمى 

خميل ابغ أحسج إلى كامل نزجو ، وتسام قػتو ، أن الؿياس وصل عمى يج ال
وأنو أصبح أساًسا مغ أسذ الجراسة الشحػية التي تبشى عمييا القػاعج ، ويػزن 
بيا الكالم ، فيػ يدتعيغ بو ضسغ حجود المغة ، بحيث ال يفخض ججيًجا 
عمى األصػل السدتشبصة مغ الصبيعة المغػية ؛ ألن ؾياسو مبشي عمى التذابو 

 . (٘)يذ والسؿيذ عميوبيغ السؿ

                                                           

 . ٘ٓٔعخبي /(  الحمقة السفقػدة في تاريخ الشحػ الٔ)
 .  ٜٗ(  ندىة األلبا في شبقات األدباء /ٕ)
 . ٔ٘(  السجارس الشحػية لذػقي ضيف /ٖ)
 . ٖٔٙ/ٔ(  الخرائزٗ)
 . ٜٔ(  الؿياس في الشحػ لمدبيجؼ /٘)
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 السخحمة الثالثة :مخحمة التشغيخ

وقج بجأت ىحه السخحمة بجاية مغ القخن الخابع اليجخؼ عمى يج عمسائو 
وعمى رأسيع أبػ عمي الفارسي الحؼ نقل عشو تمسيحه ابغ جشي " ُأخصئ في 

" وابغ جشي الحؼ (ٔ)خسديغ مدألة في المغة وال أخصئ في واحجة مغ الؿياس
بو الخرائز كثيًخا مغ أبػاب الؿياس ومسا يجل عمى أىسية الؿياس ضسغ كتا

عشجه قػلو:" مدألة واحجة مغ الؿياس أنبل وأنبو مغ كتاب لغة عشج عيػن 
"ووصمت أوجييا في القخن الدادس اليجخؼ عمى يج ابغ األنبارؼ (ٕ)الشاس
لتفخيع ىـ ( الحؼ كان متأثًخا بالبحػث الفقيية في السشيج والتعخيف واٚٚ٘)ت 

فقج ألف كتاًبا في أصػل الشحػ حجه عمى "حج أصػل الفقو، فإن بيشيسا مغ 
السشاسبة ما ال يخفى؛ ألن الشحػ معقػل مغ مشقػل، كسا أن الفقو معقػل مغ 

" وعمى ذلظ ؼيكػن الؿياس  (ٖ)مشقػل ويعمع حؿيقة ىحه أرباب السعخفة بيسا
 . (ٗ)لجيو :تقجيخ الفخع بحكع األصل وقيل غيخ ذلظ

ويصمق د/عمي أبػ السكارم عمى ىحا الؿياس اسع الؿياس الذكمي حيث 
"إنو عسمية شكمية يتع فييا إلحاق أمخ بآخخ لسا بيشيسا مغ شبو وعمة، ؼيعصى 

 "(٘)السمحق حكع ما ألحق بو

                                                           

 . ٛٛ/ٕ(  الخرائز ٔ)
 . ٛٛ/ٕ(  الخرائز ٕ)
 .  ٗٛ(  ندىة األلبا في شبقات األدباء /ٖ)
،وقـــج ســـبق التعـــخض ليـــحه  ٘ٗغـــخاب فـــي جـــجل اإلعـــخاب/ويشطـــخ: اإل ٕٗ(  لســـع األدلـــة /ٗ)

 التعخيفات .
 . ٕٚ(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /٘)
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 أركاٌ القٔاس:  املطلب الرابع

لمؿياس أربعة أركان لع يتحقق إال بيا وىي :أصل وىػ السؿيذ عميو 
 . (ٔ)وىػ السؿيذ ،وحكع ،وعمة جامعة  ،وفخع

ويػضح ابغ األنبارؼ ذلظ ؼيقػل:" وذلظ مثل أن تخكب ؾياًسا في الجاللة 
عمى رفع ما لع يدع فاعمو فتقػل : اسع أسشج الفعل إليو مقجًما عميو فػجب 
أن يكػن مخفػًعا ؾياًسا عمى الفاعل ، فاألصل ىػ الفاعل ، والفخع ىػ ما لع 

لعمة الجامعة ىي اإلسشاد ، والحكع ىػ الخفع...وعمى ىحا يدع فاعمو ، وا
 "وإليظ العخض والتفريل :(ٕ)تخكيب ؾياس كل ؾياس مغ أؾيدة الشحػ

 أوال :األصل وىؾ السكيذ عميو

السؿيذ عميو عشج الشحاة ىػ الشرػص المغػية السشقػلة عغ العخب سػاء 
واية عغ شخيق كان الشقل بػاسصة الدساع أم الخواية ، وسػاء كانت الخ 

 .وقج قدع ابغ جشي ىحه الشرػص أربعة أقدام :  (ٖ)السذابية أم التجويغ

، وىحا ىػ الغاية السصمػبة  األوؿ :السظخد في الكياس واالستعساؿ جسيعاا
 ، والسثابة السثػبة وذلظ نحػ : قام زيٌج ، وضخبت عسًخا ، ومخرت بدعيٍج .

، وذلظ نحػ الساضي مغ اؿالثاني :السظخد في الكياس؛شاذ في االستعس
َيَحر ويجع . وكحلظ قػليع:" مكان مبقل" ىحا ىػ الؿياس، واألكثخ في 

 االستعسال باقل ، واألول مدسػع أيزا .

                                                           

 . ٖٜويشطخ :لسع األدلة / ٕٛٓ(  االقتخاح /ٔ)
 . ٕٛ،ويشطخ: االقتخاح في عمع أصػل الشحػ / ٖٜ(  لسع األدلة /ٕ)
 . ٜ٘(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٖ)
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؛ نحػ قػليع : الثالث: السظخد في االستعساؿ ، الذاذ في الكياس 
: يقال : استرػبت الذيء ، وال يقالأْخَػص الِخْمث ، واسترػبت األمخ ... 

ريبت الذيء . ومشو استحػذ ، وأغيمت السخأة ، واستشػق الجسل ، است
 واستتيدت الذاة .

، وىػ كتتسيع مفعػل ، ؼيسا  الخابع: الذاذ في الكياس واالستعساؿ جسيعا
عيشو واو؛ نحػ ثػب مرػون، ومدظ َمْجُووف .وكل ذلظ شاذ في الؿياس 

 . (ٔ)واالستعسال فال يدػ  الؿياس عميو ، وال رد غيخه إليو

 ثانيا: الفخع وىؾ السكيذ

وىػ السحسػل عمى كالم العخب تخكيبا،أو حكسا"أال تخػ أنظ إذا سسعت 
"قام يٌج " أجدت أنت "َضُخَف خالٌج وحسق بذٌخ" وكان ما قدتو عخبيا كالحؼ 
قدتو عميو ؛ ألنظ لع تدسع مغ العخب أنت وال غيخك اسع كل فاعل 

وقدت عميو ما لع تدسع.فيحا ومفعػل،وإنسا سسعت بعزو فجعمتو أصال 
" وىحا ما رآه أبػ عمي الفارسي حيث قال :"والؿياس أال يجػز  (ٕ)أثبت وأؾيذ

أن تبشي عمى أمثمة العخب،ألن في بشائظ إياه إدخاال لو في كالم العخب. 
" فتخفعو وإن كان أعجسيا ؛ (ٖ)والجليل عمى ذلظ أنظ تقػل:"شاب الُخْذُكَشان

 "(ٗ)ع . فإنسا يؿيذ عمى ما جاء وصحألن كل فاعل عخبي مخفػ 

                                                           

 بترخف . ٜٜـ  ٜٚ/ٔ(  الخرائز ٔ)
 . ٜٖٕويشطخ: االقتخاح في عمع أصػل الشحػ / ٓٛٔ/ٔالسشرف البغ جشي   (ٕ)
ــــــػز والفدــــــتق ٖ) ــــــق الحشصــــــة،وتسأل بالدــــــكخ والم (الخذــــــكشان:خبدة ترــــــشع مــــــغ خــــــالز دقي

 . ٜ٘ٔ/ٔوتقمى،وىي لفطة فارسية.السعجع الػسيط 
 .  ٔٛٔ، ٓٛٔ/ٔ(  السشرف البغ جشي ٗ)
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والسؿيذ عشج الشحاة أنػاع شتى ، ولكشيا تشجرج تحت قدسيغ رئيديغ ؛ 
ألنيا إما نرػص تحسل عمى نرػص ، أو أحكام تحسل عمى أحكام ، ومغ 
ثع يسكغ تقديع السؿيذ بحدب نػع السؿيذ إلى : ؾياس الشرػص ، وؾياس 

 . (ٔ)الطػاىخ

سؿيذ والسؿيذ عميو ، وبدبب ىحا الخابط تع وىشاك رابط يجسع بيغ ال
 تقديع السؿياس أربعة أقدام :

حسل فخع عمى أصل ، ومغ أمثمتو إعالل الجسع وترحيحو ، حسال  -ٔ
عمى الفخد في ذلظ ، كقػليع : ِؾَيع ، وِدَيع ، في ؾيسة وديسة. ويدسى ىحا 

 . (ٕ)بؿياس السداوؼ 
عالل فعمو ، حسل أصل عمى فخع ، ومغ أمثمتو إعالل السرجر إل -ٕ

وترحيحو لرحتو كـ قست ؾياًما ، وقاومت ِقَػاًما . ويدسى ىحا بؿياس 
  (ٖ)األولى
حسل نطيخ عمى نطيخ ، والشطيخ إما في المفع ، أو في السعشى ، أو  -ٖ

فييسا ، فسغ أمثمة الشطيخ في المفع : زيادة )إن( بعج )ما( السرجرية الطخؼية 
ية ومغ أمثمة الشطيخ في السعشى : جػاز " والسػصػلة ؛ ألنيسا بمفع )ما( الشاؼ

غيخ قائع الديجان " ؛ حسال عمى " ما قائع الديجان " ، ألنو في معشاه ، ولػال 
ذلظ لع يجد ؛ ألن السبتجأ إما أن يكػن ذا خبخ ، أو ذا مخفػع يغشي عغ 
الخبخ . ومغ أمثمة الثالث : اسع التفزيل و) أفعل ( في التعجب فإنيع مشعػا 

التفزيل أن يخفع الطاىخ لذبيو بـ )أفعل( في التعجب وزنا ووصال  )أفعل(
                                                           

 . ٘ٛ(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٔ)
 . ٕٕٓاح في عمع أصػل الشحػ / (  االقتخ ٕ)
 . ٕٕٔ، ٕٕٓ(  السرجر الدابق /ٖ)   



 

 

202 

وإفادة لمسبالغة ، وأجازوا ترغيخ )أفعل( في التعجب؛ لذبيو بـ )أفعل( 
 .ويدسى ىحا بؿياس السداوػ . (ٔ)التفزيل في ذلظ

حسل ضج عمى ضج ، ومغ أمثمتو الشرب بـ )لع( حسال عمى الجدم   -ٗ
. ويدسى ىحا  (ٕ)الساضي ، والثانية لشفي السدتقبل بـ )لغ( .فإن األولى لشفي

 بؿياس األدون .

 ثالثا :الحكؼ

الخكغ الثالث مغ أركان الؿياس ، وىػ غاية الؿياس ونتاجو وىػ إلحاق 
.  (3)السؿيذ بالسؿيذ عميو يتزسغ إعصائو حكسو  

والحكع ؼيو مدألتان : الؿياس عمى حكع ثبت استعسالو عغ العخب ، 
لؿياس عمى األصل السختمف في حكسو ، وىحه السدألة أجازىا قػم والثانية : ا

ومشعيا آخخون ومغ أمثمتو أن يدتجل عمى أن )إال( تشرب السدتثشى فتقػل 
: حخف قام مقام فعل يعسل الشرب فػجب أن يعسل الشرب كـ )يا( في 
الشجاء ؛ فإن إعسال )يا( في الشجاء مختمف ؼيو ، فسشيع مغ قال : إنو العامل 

 ( . ٗ، ومشيع مغ قال : فعل مقجر)
: واجب ، ومسشػع ،  وقج قدؼ الديؾطي الحكؼ الشحؾي ستة أقداـ ىي
 وحدغ ، وقبيح ، وخالف األولى ، وجائد عمى الدػاء.

                                                           

 . ٖٕٗـ  ٖٕٓ(االقتخاح في عمع أصػل الشحػ صـ ٔ)
 . ٖٕٙ(  السرجر الدابق ٕ)
 .  ٗٔٔ(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٖ)
 . ٕٚٗـ  ٕ٘ٗ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ ٗ)
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: كخفع الفاعل ، وتأخخه عغ الفعل ، ونرب السفعػل . فالؾاجب 
عج شخط : كخفع السزارع الػاقع جداء بوالحدؽ : كأضجاد ذلظ . والسسشؾع 
: كتقجيع وخالؼ األولى : كخفعو بعج شخط مزارع . والقبيح ماض . 

: كححف والجائد عمى الدؾاء الفاعل في نحػ : ضخب غالمو زيًجا . 
 (.ٔ، أو الخبخ ، وإثباتو حيث ال مانع مغ الححف ، وال مشتفى لو)السبتجأ

 الخابع:العمة

وىي الخكغ الخابع واألخيخ مغ أركان الؿياس، وتدسى بالجامع ، وىي 
الرفة أو السسيدة التي مغ أجميا أعصي السؿيذ الحكع الحؼ في السؿيذ 

 .في السصمب الثاني مغ ىحا السبحث .وسأتشاوليا بذيء مغ التفريل(ٕ)عميو

 مْقف الفاكَٕ مً القٔاس :املطلب اخلامس

اىتساـ واتخحه دليال يجعؼ بو بعزا مؽ  اىتؼ الفاكيي بالكياس أيسا
ويبشي عمييا  آرائو ، واتخحه وسيمة يحتج بيا في مشاقذاتو الشحؾية،

وىحه السدائل ػ وإف كانت محجودة ػ فإف الكياس قج عيخ فييا  أحكامو،
وىؾ مع ذلػ لؼ يخخج عؽ طخؽ الشحاة الدابقيؽ فيو ، ولؼ يكؽ لو  جميا،

اىتجى بيجييؼ ، واقتجى بيؼ ، ولقج كاف رأي يختمف فيو عشيؼ ، وإنسا 
، وإليظ بعس حخيرا عمى الكياس ، وتبيَّؽ ذلػ في أكثخ مؽ مؾطؽ 

 األمثمة التي تجل عمى اىتسام الفاكيي بالؿياس :

                                                           

 . ٜٗـ  ٛٗ(  السرجر الدابق /ٔ)
 . ٖٚٔل الشحػ في كتاب سيبػيو /(  الذاىج وأصػ ٕ)
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  قال الفاكيي عشج حجيثو عغ األبػاب التي تعخب بالحخكات وىي
سع تكديخ االسع الحؼ ال يشرخف مفخًدا كان أو ج عالمات فخعية :" أحجىا:

وكان الؿياس أن يختز بيا ما لع يزف فإنو يخفس بالفتحة ال بالكدخة ، 
فإنو يجخ حيشئٍح بالكدخة . وثانييا: جسع السؤنث الدالع وما  أو تجل عميو )أل(

 "(ٔ)وإن كان الؿياس يقتزي ذلظحسل عميو فإنو يشرب بالكدخة ال بالفتحة ، 
  مع أن األقدام الػضعية وقال عشج حجيثو عغ أسساء اإلشارة: " واع

وكان ألسساء اإلشارة بحدب مغ ىي لو خسدة وإن تعجدت ألفاظ بعزيا ، 
، ثالثة لمسحكخ السفخد ولسثشاه وجسعو ، وثالثة لمسؤنث  الؿياس أن تكػن ستة

كحلظ ، لكشيع لع يفخقػا في الجسع بيغ السحكخ والسؤنث ، وإن فخقػا في التثشية 
 " (ٕ)عمى عكذ حال الزسائخ

قج سار الفاكيي عمى نيج البرخييغ ـ كسا سيتزح بعج ـ ولحلظ كان مغ و 
الصبعي أن يشتيج نيجيع في االعتجاد بالؿياس الحؼ يعزجه سساع مصخد أو 

 كثيخ ، ومػثػق بو ، يؤكج ذلظ أن :
 ومغ أمثمة ذلظ : عشج  ما جاء مخالفا لمكياس حكؼ عميو بالذحوذ ،

ة والجسع إذا كان الفاعل مثشى أو حجيثو عغ إلحاق الفعل بعالمة التثشي
مجسػعا قال : " وتدسى ىحه المغة لغة " أكمػني البخاغيث " وإنسا سسيت 
بحلظ ألن ىحا المفع سسع مغ بعزيع وىحا السثال ؼيو شحوذان أحجىسا : 

 "(ٖ)إلحاق الفعل العالمة ، والثاني : استعسال الػاو لسا ال يعقل
                                                           

 . ٚٔٔ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
ــ  ٙٚٔ(  السرـــــجر الدـــــابق /ٕ)  ٖٙٓ، ٕٓٚ، ٕٕ٘، ٖٕٗ، ٕٔٗ، ٖٖٕ، ٖٕٔويشطـــــخ صــــ

،ٖٖ٘ ،ٗٔٗ. 
 . ٕٕٓ(الفػاكو الجشية صـ ٖ)
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  ما( العاممة عسل )ليذ( ومغ أمثمة ذلظ أيزا عشج حجيثو عغ(
وشخوط عسميا قال : " وكحلظ يبصل عسميا إن انتفى الذخط الثالث بأن تقجم 

 "(ٔ)خبخىا عمى اسسيا نحػ : ما قائع زيج وقػليع : ما ُمِدٌئ َمْغ أَْعَتب شاذ
 ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ  رفزو الكياس إذا لؼ يعزجه سساع ،

المقب قال :" ويكػن المقب إذا أخخ تابعا  العمع وأنػاعو وحكسو إذا اجتسع مع
لالسع في إعخابو بجال أو عصف بيان سػاء كانا مخكبيغ كعبج هللا عؽيف 
الجيغ أم مختمفيغ كديج أنف الشاقة وعبج الخحسغ بصة إال إذا كانا مفخديغ 
فتجب عشج جسيػر البرخييغ إضافة االسع لمقب ما لع يسشع مشيا مانع نحػ 

وكان الؿياس امتشاعيا كخز بإضافة)سعيج( إلى )كخز( ، قػلظ : جاء سعيج 
إال أنيع إذا أضافػا يؤولػن األول بالسدسى  ألن مدسى األول والثاني واحج

 "(ٕ)والثاني باالسع
  ومغ أمثمة ذلظ أيزا عشج حجيثو عغ اترال )ما( بالحخوف الشاصبة

إال )ليت( لالسع وإىساليا بعج االترال قال :" وال يدتثشى مغ ىحه الحخوف 
ؼيجػز فييا اإلعسال ؛ ألنيا لع يدل اختراصيا باألسساء باترال ما بيا ، 
واإلىسال إلحاقا ليا بأخػاتيا نحػ : ليتسا زيًجا قائٌع بشرب )زيج( ورفعو وقج 

 روؼ بيسا قػلو:
 (3)قَالَتِ أَلَا لَِٗتَىَا ِرا الِخَىَاًُ لٍََا        إىل حَىَاوَتٍَٔا أَِٔ ٌٔصِفَْ فَكَدٔ

                                                           

 ،ٜٛٔٔ/ٖ،ارتذـاف الزـخبٜٓٔ/ٗ. وتشطخ الخوايـة في:السقتزـب ٕٗٗ(السرجر الدابق /ٔ)
 .ٕٓٛ/ٔالسداعج

 . ٗٚٔ، ٖٚٔلسرجر الدابق /(  إ)
ـــــــو /ٖ) ـــــــحبياني فـــــــي ديػان ـــــــت مـــــــغ البحـــــــخ البدـــــــيط ،لمشابغـــــــة ال  ،وىـــــــػ مـــــــغ شـــــــػاىج :ٗٔ(البي

 ،ٕٔٓ/ٔ،شـفاء العميـلٜٚٗ/ٕ، اإلنرـافٕٗٔ/ٕ، أمالي ابغ الذجخؼ ٓٙٗ/ٕالخرائز
== 
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يخوػ بخفع )الحسام( عمى إىسال )ليت( وبشربو عمى إعساليا ، وىحا 
ؾياًسا عمى )ليت( فإن محىب الجسيػر ، ومغ الشحاة مغ جػز إعسال البؿية 

، ومشيع مغ قاس عمييا )لعل( وحجىا ، ومشيع مغ  اإلعسال لع يدسع إال فييا
 " (ٔ) قاس معيا )إن(

والعسل بو ، كاف يحاوؿ أف  وقج كاف الفاكيي لذجة اىتسامو بالكياس
، تي ىؾ في صجدىا إذا خالفت الكياسيجج وجيا يدؾغ بو مدائل نحؾية ال

ومثال ذلظ عشج حجيثو عغ بشاء الفعل الساضي قال : " والسبشي مغ األفعال 
نػعان : أحجىسا : الفعل الساضي وقجمو لالتفاق عمى بشائو ، وبشاؤه عمى 

ا كان أم مديًجا ؼيو كزخب ودحخج وانصمق الفتح ثالثيا كان أم رباعيا مجخدً 
واستخخج وضخبظ وضخًبا ، وأما نحػ رمى وعفا فدكػن آخخىسا عارض 
والفتحة مقجرة عميو واألصل )رمى(و)عفػ(قمبت الياء والػاو ألفيغ لتحخكيسا 

 وكان الؿياس أن يبشى عمى الدكػن ألنو األصل في البشاءوانفتاح ما قبميسا ،
اسع الفاعل بػقػعو مػقعو كديج ضخب وضارب بشي عمى ، ولكشو لسا شابو 

 "(ٕ)الحخكة وكانت فتحة شمبا لمخفة
بعج ذكخ أمثمة الكياس ، وبياف مشيج الفاكيي مؽ خالؿ تمػ األمثمة ، 

 أنتقل إلى ذكخ أمثمة ألقداـ الكياس الدابق ذكخىا فأقؾؿ :

                                                                                                                         
== 

، فقــج روؼ لذــاىج ؼيــو :أال ليتســا ىــحا الحســاموا .ٕٔٓ/ٔشــفاء العميــل ،ٗ٘/ٛشــخح السفرــل
 نربو عمى اإلعسال واإلىسال . بخفع الحسام و 

 . ٜٖٔ، ٖٛٔويشطخ صـ  ٖٕٙ(الفػاكو الجشية صـ ٔ)
 . ٜٔ(  السرجر الدابق /ٕ)
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ثمة ، ومغ أمالشؾع األوؿ :قياس السداوي وىؾ حسل الفخع عمى األصل
ذلظ عشج حجيثو عغ )ما( العاممة عسل )ليذ( قال :" الحخف ثالثة أقدام 
ألنو إن لع يختز باألسساء وال باألفعال لع يعسل كـ )ىل( وإنسا عسمت)ما( 

وإن اختز باألسساء ،(ٔ) حسال ليا عمى )ليذ(الشاؼية مع أنيا ال تختز 
 "(ٕ) عسل فييا الجخ كـ )مغ(

 ثو عغ بشاء الفعل السزارع بالدكػن إذا ومغ أمثمة ذلظ أيزا عشج حجي
اترل بو نػن الشدػة قال :" فإن اترمت بو نػن اإلناث بشي معيا عمى 
األصح عمى الدكػن وذلظ نحػ " والػالجات يخضعغ " ) يخضعغ ( فعل 
مزارع مبشي عمى الدكػن الترالو بالشػن وبشي معيا؛ألنو إنسا أعخب 

لتي ال تترل إال بالفعل رجح جانب لذبيو باالسع فمسا اترمت بو الشػن ا
وبشي معيا عمى الدكػن الفعمية فخد إلى ما ىػ أصل الفعل وىػ البشاء ، 

 "(ٖ)ألنو األصل في البشاء حسال عمى الساضي السترل بيا
 قال عغ السبشيات :  ومؽ أمثمة حسل الفخع عمى األصل في السعشى

؛ ا بالحخف في السعشىيي... كالسزسخات مترميا ومشفرميا فإنيا مبشية لذب"
، لحخف وىػ التكمع والخصاب والغيبةلتزسشيا معشى مغ السعاني التي تؤدؼ با

 "(ٗ)أكثخىا عمى حخف أو حخفيغ وحسل باقييا عميياوقيل في الػضع ؛ ألن 

                                                           

(األصل ىػ )لـيذ( ألنيـا فعـل ، واألصـل فـي العسـل لألفعـال ، والفـخع ىـػ )مـا( ألنيـا حـخف ٔ)
 والعسل في الحخف فخع  .

 . ٖٕٗويشطخ صـ  ٕٛ(الفػاكو الجشية /ٕ)
 .ٕٖٖ، ٕٗٙ، ٕ٘٘، ٕ٘ٗ، ٕٛٔ، ٗٓٔويشطخ صـ  ٖٜة صـ (الفػاكو الجشيٖ)
 . ٜٛ(  السرجر الدابق /ٗ)
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، ومغ أمثمة الشؾع الثاني : قياس األ ْول ى ، وىؾ حسل األصل عمى الفخع 
د قال :" فأما السفخد العمع والشكخة ذلظ عشج حجيثو عغ بشاء العمع السفخ 

السقرػدة فيبشيان عمى ما يخفعان بو في حالة اإلعخاب ، وىػ أولى مغ قػل 
األصل فيبشيان عمى الزع لفًطا أو تقجيًخا إن كانا مفخديغ نحػ :" يا زيج ويا 
رجل" لسعيغ و "يا مػسى" أو جسع تكديخ لسحكخ أو مؤنث نحػ يا زيػد ويا 

نث سالع نحػ يا مدمسات ، أو مخكبا تخكيبا مدجيا نحػ يا رجال أو جسع مؤ 
معجؼ كخب أو إسشاديا سسي بو نحػ شاب قخناىا ويبشيان عمى األلف في 
التثشية نيابة عغ الزسة ، نحػ يا زيجان ويا رجالن مخادا بيسا معيغ ، وعمى 
 الػاو في جسع السحكخ الدالع نيابة عغ الزسة أيزا نحػ يا زيجون مخاًدا بو

وإنسا بشي السفخد السعخفة مع أن أصمو اإلعخاب لسذابيتو لكاف معيغ أيزا ، 
، وىحه الكاف  (ٔ)أدعػك في اإلفخاد والتعخيف ، وتزسغ معشى الخصاب

 "(ٕ)ككاف )ذلظ(لفًطا ومعشى

  ومغ أمثمة ذلظ أيزا عشج حجيثو عغ االستثشاء قال :" والسدتثشى بغيخ
ًسا باإلضافة أؼ بإضافتيا إليو لسالزمتيا وسػػ بمغاتيا الستقجمة مجخوًرا دائ

اإلضافة ، والسزاف إليو مجخور ال غيخ ، واألصل في )غيخ( أن تكػن 
لكشيا حسمت عمى "إال" صفة بسعشى )مغايخ( نحػ "جاء رجل غيخ زيج "

}ىٌَْالمَبُنالنحػ (ٖ)واستعسمت في االستثشاء كسا حسمت إال عمييا واستعسمت صفة

                                                           

(بشـي السفـخد السعخفـة مــع أن األصـل فـي األســساء اإلعـخاب حسـال لـو عمــى الفـخع وىـػ الحــخف ٔ)
 )الكاف( في )ذلظ( ؛فالبشاء في الحخوف أصل، والبشاء في األسساء فخع .

 . ٜٕٗ، ٖٜٕ(الفػاكو الجشية /ٕ)
ل فــي االســتثشاء )إال( وحسمــت )غيــخ( عمييــا ، كســا أن األصــل فــي معشــى السغــايخة ىــػ (األصــٖ)

 كمسة )غيخ( و)إال(محسػل عمييا.



 

 

220 

الإِال الآىِينخٌ الىَفَسنذنرَبالفِْيَِنب والدبب في حسل كل مشيسا عمى اآلخخ داللة كل {(ٔ)اىيَّو 
 "(ٕ)مشيسا عمى السغايخة

ومغ الشؾع الثالث : قياس السداوي ، وىؾ حسل الشغيخ عمى الشغيخ ، 
أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ تقجيع أخبار )كان( وأخػاتيا عمييا قال : " ويجػز 

معسػل الخبخ نحػ " وأنفديع كانػا  تقجيع أخبارىغ عمييغ بجليل جػاز تقجم
"... وال فخق في ذلظ بيغ ما شخط في عسمو تقجم نفي أم ال ، وقج (ٖ)يطمسػن 

يكػن التقجم واجبا نحػ " كع كان مالظ ؟" إال خبخ )ليذ(عشج جسيػر 
 " (ٗ)ؾياًسا عمى )عدى( بجامع الجسػدالبرخييغ 

 يا إذا خففت ومغ أمثمة ذلظ أيزا عشج حجيثو عغ إعسال )إن(وأخػات
( بقي إعساليا وجػبا عشج الجسيػر  استرحاًبا قال : " وإذا خففت )كأنَّ

 "(٘)لألصل وحسال ليا عمى )أن(السفتػحة

، ومغ أمثمة الشؾع الخابع : قياس األدوف ، وىؾ حسل الزج عمى الزج 
ذلظ عشج حجيثو عغ عسل)ال(الشاؼية لمجشذ قال :" وتعسل ىحه عسل 

ؼ ىػ السبتجأ لفًطا أو محال ، وتخفع الخبخ الحؼ كان )إن(فتشرب االسع الح
خبخ السبتجأ عمى أنو خبخىا ؛ ألنيا لتأكيج الشفي ، و)إن(لتأكيج اإليجاب ، 

                                                           

 . ٕٕ(  األنبياء /ٔ)
 . ٕٖٖ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
 . ٚٚٔ(  األعخاف /ٖ)
، فقــج مشــع تقــجم خبــخ )لـيذ( كســا مشــع تقــجم خبــخ )عدــى( ألن لــيذ  ٖٕٚ(  الفػاكـو الجشيــة /ٗ)

 ة )عدى( في الجسػد .نطيخ 
 . ٖٓ٘، ٖٛٗويشطخ: ٕٚٙ(  السرجر الدابق /٘)
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فحسمت عمى )أن( حسال لمشؿيس عمى الشؿيس كسا يحسل الشطيخ عمى 
 "(ٔ)، لكشيع أخخجػىا عغ األصل الشطيخ ، وكان الؿياس أال تعسل لسا مخ

ؿ ما سبق ذكخه تبيؽ لشا اىتساـ الفاكيي بالكياس وبعج فسؽ خال 
 وقزاياه وبخاعتو في استخجاميا وتظبيقيا مع حدؽ فيسو .  

                                                           

ــ )ال( تفيــج الشفــي وعسمــت حســال ليــا عمــى  ٖٚٓويشطــخ :صـــ  ٜٕٙ(  السرــجر الدــابق /ٔ) ؛ فـ
 )إن( التي تفيج التأكيج .
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 املبحح الجاىٕ : العلة ّفُٔ ثالثة مطالب

 السظمب األوؿ : تعخيف العمة

 السظمب الثاني : أقداـ العمة

 السظمب الثالث : مؾقف الفاكيي مؽ العمة

 لعلةاملطلب األّل : تعرٓف ا

العمة : السخض ،وصاحبيا معتل .والِعمَّة: حجث يذغل صاحبو عغ 
 . (ٔ)وجيو. والعميل السخيس

وفي االصصالح: تفديخ الطاىخة المغػية، والشفػذ إلى ما ورائيا، وشخح 
. وقيل: كل وصف حل بسحل (ٕ)األسباب التي جعمتيا عمى ما ىي عميو

ال كالجخح مع السجخوح. وتغيخ بو حالو معا فيػ عمة، وصار السحل معمػ 
وبعبارة أخخػ:كل أمخ يرجر عشو أمخ آخخ باالستقالل أو بػاسصة انزسام 

. وقيل :التساس سبب لحكع مغ األحكام  (ٖ)الغيخ فيػ عمة لحلظ األمخ
 .(ٗ)الشحػية

وقج بجأ االىتسام بالعمة والتعميل مع ضيػر البػاكيخ األولى لمحخكة 
ن األول وأوائل القخن الثاني اليجخؼ فقج كان الشحػية والمغػية في أواخخ القخ 

مغ الصبيعي وقج شغل القػم بسالحطة التخاكيب المغػية ومخاؾبة الطػاىخ 

                                                           

 عمل. ٖٓٛٓ/ ٗمادة عمل ، لدان العخب السجمج الخابع  ٛٛ/ٔ(  العيغ ٔ)
 . ٘ٓٔ الحمػاني /(  أصػل الشحػ العخبي د/ دمحمٕ)
 . ٜٜ٘(  الكميات لمكفػؼ /ٖ)
 . ٕٙٔ(  معجع مرصمحات الشحػ والرخف والعخوض والقاؼية /ٗ)
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اإلعخابية أن يشذأ لجييع ميل لتفديخ تمظ الطػاىخ بالقجر الحؼ يسمكػنو مغ 
، ورغبة في تأكيج ما في (ٔ)عمع يعتسج معطسو عمى البجيية وقػة السالحطة

خرائز، ودعع ما ليا مغ امتياز، فابتجأوا في الػقت الحؼ  العخبية مغ
ويجعمػنيا تختكد عمى دعائع  يزعػن ؼيو القػاعج يبخورون ىحه القػاعج،

محجدة مغ األىجاف التي تػخت المغة ـ في نطخىع ـ تحؿيقيا ...وىكحا نذأ 
.وقج كان عبجهللا بغ إسحاق أول مغ شخح (ٕ)التعميل في الشحػ العخبي

 .(ٖ)العمل

وحكى األصسعي عغ أبي عسخو بغ العالء قال : سسعت أعخابيا يقػل : 
فالن َلُغػٌب ، جاءتو كتابي فاخترخىا ، فقمت لو : أتقػل : جاءتو كتابي ! 
قال : نعع ، أليذ برحيفة ؟ فحسمو عمى السعشى ، وقج جاء ذلظ كثيًخا في 

 . (ٗ)كالميع

تخيج مغ أبي عسخو  وقج عمق ابغ جشي عمى ذلظ الخبخ فقال : أفتخاك
وشبقتو وقج نطخوا ، وتجربػا ، وقاسػا ، وترخفػا أن يدسعػا أعخابيا جاؼيا 
ُغْفال ، يعمل ىحا السػضع بيحه العمة ، ويحتج لتأنيث السحكخ بسا ذكخه ، فال 
ييتاجػاىع لسثمو ، وال يدمكػا ؼيو شخيقتو ، ؼيقػلػا : فعمػا كحا لكحا ، وضعػا 

وكحا لكحا ، وقج شخح ل  .(٘)يع العخبي ذلظ ، ووقفيع عمى سستو وَأمِّ

                                                           

 . ٙٙٔ(  ابغ األنبارؼ وجيػده في الشحػ /ٔ)
 . ٓ٘ٔ(  أصػل التفكيخ الشحػؼ /ٕ)
 . ٕٔ(  شبقات الشحػييغ والمغػييغ /ٖ)
 . ٖٙ(  ندىة األلبا في شبقات األدباء /ٗ)
 . ٜٕٗ/ٔالخرائز (  ٘)
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ثع جاء بعجىع الخميل بغ أحسج الحؼ بدط القػل في العمة، بل وفتح 
السجال أمام مغ جاء بعجه ألن يدػق عمال ججيجة بحدب نطخه في المغة، 
فقال بعج أن سئل عغ العمل التي يعتل بيا في الشحػ:"إن العخب نصقت عمى 

مػاقع كالميا،وقام في عقػليا عممو، وإن لع ُيْشَقل  سجيتيا وشباعيا،وعخفت
ذلظ عشيا،واعتممت أنا بسا عشجؼ أنو عمة لسا عممتو مشو،فإن أكغ أصبت العمة 
فيػ الحؼ التسدت...وإن سشح لغيخؼ عمة لسا عممتو مغ الشحػ ىػ أليق بسا 

 ".(ٔ)ذكختو بالسعمػل فميأت بيا

، (ٕ)ًبا لع يدبقو أحٌج إلى مثموثع جاء بعجه تمسيحه سيبػيو الحؼ صشف كتا
وحفل بالعمل،بل إنو وضع قاعجة عامة بيََّشْت لشا أن التعميل شسل كل شيء 
حتى الذاذ والزخورة قال :"وليذ شيء يزصخون إليو إال وىع يحاولػن بو 

"ولقج كان ليحا القػل أثخه البالف في إقجام الشحػييغ عمى التػجيو (ٖ)وجيا
 .(ٗ)والتعميل

 أقساو العلل :لجاىٕاملطلب ا

قدع ابغ الدخاج العمة نػعيغ فقال :"واعتالالت الشحػييغ عمى ضخبيغ : 
ضخب مشيا مؤٍد إلى كالم العخب ، كقػلشا : كل فاعل مخفػع ، وضخب آخخ 
يدسى عمة العمة ، مثل أن يقػلػا : لع صار الفاعل مخفػعا والسفعػل بو 

تكمست العخب وإنسا ندتخخج  مشرػبا ؟ ... وىحا ليذ يكدبشا أن نتكمع كسا

                                                           

 . ٙٙ(  اإليزاح في عمل الشحػ /ٔ)
 . ٔٙ(  ندىة األلبا في شبقات األدباء /ٕ)
 . ٕٖ/ٔ(  الكتاب ٖ)
 . ٖٕٛ(  أبػ القاسع الدييمي ومحـبو الشحػؼ /ٗ)
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مشو حكستيا في األصػل التي وضعتيا ، وتبيغ بيا فزل ىحه المغة عمى 
" والسجقق في نز ابغ الدخاج الدابق يجج  أنو قدع (ٔ)غيخىا مغ المغات
واعتخض  وعمة تفدخ تمظ العمة، عمة يعخف بيا كالم العخب، العمة مدتػييغ،

حا الحؼ سساه عمة العمة إنسا ىػ تجػز ابغ جشي عمى تمظ العمة فقال : إن "ى
في المفع ، فأما في الحؿيقة فإنو شخح وتفديخ وتتسيع لمعمة ، أال تخػ أنو إذا 
قيل لو : فمع ارتفع الفاعل قال : إلسشاد الفعل إليو ، ولػ شاء البتجأ ىحا فقال 

كان في جػاب رفع )زيج(مغ قػلشا : قام زيج : إنسا ارتفع إلسشاد الفعل إليو ، ف
مغشيا عغ قػلو : إنسا ارتفع بفعمو ، حتى تدألو ؼيسا بعج عغ العمة التي ارتفع 
ليا الفاعل . وىحا ىػ الحؼ أراده السجيب بقػلو : ارتفع بفعمو ، أؼ : بإسشاد 
الفعل إليو . ونعع لػ شاء لساشمو فقال لو : ولع صار السدشج إليو الفعل 

الحجيث أقػػ األسساء ،  مخفػعا ؟ فكان جػابو أن يقػل : إن صاحب
والزسة أقػػ الحخكات ، فجعل األقػػ لألقػػ . وكان يجب عمى ما رتبو 
أبػ بكخ أن تكػن ىشا عمة ، وعمة العمة ، وعمة عمة العمة ، وأيزا فقج كان 
لو أن يتجاوز ىحا السػضع إلى ما وراءه ؼيقػل : وىال عكدػا األمخ فأعصػا 

ئال يجسعػا بيغ ثقيميغ . فإن تكمف فتكمف االسع األقػػ الحخكة الزعيفة ،ل
جػابا عغ ىحا تراعجت عمة العمة ، وأدػ ذلظ إلى ُىْجَشة القػل وضعفة 

 "(ٕ)القائل بو

ثع جاء بعجه الدجاجي فقدع العمل إلى ثالث: عمل تعميسية ، وعمل 
 ؾياسية ، وعمل ججلية نطخية.

                                                           

 . ٕٚٙويشطخ :االقتخاح في أصػل الشحػ/ ٖ٘/ٔ(  األصػل  ٔ)
 . ٜٕٙـ  ٕٛٙحػ /ويشطخ: االقتخاح في عمع أصػل الش ٖٚٔ/ٔ(  الخرائز ٕ)
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عخب ... فسغ ىي التي يتػصل بيا إلى تعمع كالم ال :العمل التعميسية -ٔ
ىحا الشػع مغ العمل قػلشا:إن زيًجا قائع ، إن قيل : بع نربتع زيًجا ؟ قمشا : بـ " 

فيحا وما  ألنا كحلظ عمسشاه ونعمسو؛ إن...ألنيا تشرب االسع وتخفع الخبخ؛
 وبو ضبط كالم العخب. أشبيو مغ نػع التعميع،

فأما العمل  : لع يعخفيا ِبَحجٍّ وإنسا مثل ليا فقال :العمل الكياسية -ٕ
الؿياسية فأن يقال لسغ قال نربت زيًجا بـ )إن( ، في قػلو : إن زيًجا قائع : 
ولع وجب أن تشرب )إن(االسع ؟ فالجػاب:ألنيا وأخػاتيا ضارعت الفعل 
الستعجؼ إلى مفعػل،فحسمت عميو فأعسمت إعسالو لسا ضارعتو فالسفعػل بيا 

 لفاعل لفطا.مذبو بالسفعػل لفطا ، والسخفػع بيا مذبو با
: ىي التي تتخصى العمل الؿياسية إلى الدؤال العمل الججلية الشغخية  -ٖ

( وأخػاتيا األفعال ؟ وبأؼ األفعال شبيتسػىا ؟  عشو : أؼ جية شابيت )إنَّ
أبالساضية ، أم السدتقبمة ، أم الحادثة في الحال ، أم الستخاضية ، أم 

 ؟(ٔ)السشقزية بال ميمة 

معمل مغ حيث الػجػب والجػاز،إلى عمل مػجبة والبغ جشي تقديع آخخ ل
 وعمل مجػزة:

. قال : اعمع أن أكثخ العمل عشجنا مبشاىا عمى أوال :العمل السؾجبة 
اإليجاب بيا ، كشرب الفزمة ،أو ما شابو في المفع الفزمة ، ورفع السبتجأ 
والخبخ والفاعل ، وجخ السزاف إليو، وغيخ ذلظ . فعمل ىحه الجاعية إلييا 

 جبة ليا ، غيخ مقترخ فييا عمى تجػيدىا ، وعمى ىحا مفاد كالم العخب. مػ 

                                                           

 .  ٘ٙـ  ٗٙ(  اإليزاح في عمل الشحػ /ٔ)



 

 

229 

مغ ذلظ األسباب الدتة الجاعية إلى اإلمالة ، ىي  الثاني : العمل السجؾزة
عمة الجػاز ، ال عمة الػجػب ، أال تخػ أنو ليذ في الجنيا أمخ يػجب 

)أقتت( ىسدة ؟ اإلمالة البج مشيا ... ومغ ذلظ أن يقال لظ: ما عمة قمب واو 
 .(ٔ)فتقػل : عمة ذلظ أن الػاو انزست ضسا الزما

ثع جاء بعج ىؤالء الجيشػرؼ وجعل اعتالالت الشحػييغ صشفيغ قال : 
: عمة تصخد عمى كالم العخب وتشداق  األوؿ اعتالالت الشحػييغ صشفان :

:عمة تطيخ حكستيع في أصػلو وتكذف عغ  والثانيإلى قانػن لغتيع . 
ع ومقاصجىع في مػضػعات وىع لألولى أكثخ استعساال وأشج صحة أغخاضي

تجاوال وىي واسعة الذعب ، كثيخة االمتشان . إال أن مجار السذيػرة مشيا في 
الجسمة عشج مغ عشى بجسعيا وصخف االىتسام إلى تتبعيا وحرخىا عمى 
ثالثة وعذخيغ نػعا ، تثبت أسساءىا وألقابيا حدب في ىحا السػضع ... 

سساع ، وعمة تذبيو ، وعمة استغشاء ، وعمة استثقال ، وعمة فخق ، وىي عمة 
وعمة تػكيج ، وعمة تعػيس ، وعمة نطيخ ، وعمة نؿيس ، وعمة حسل عمى 
السعشى ، وعمة مذاكمة ، وعمة معادلة ، وعمة قخب ومجاورة ، وعمة وجػب ، 
ل وعمة تغميب ، وعمة اخترار ، وعمة تخؽيف ، وعمة داللة حال ، وعمة أص

 . (ٕ)، وعمة تحميل ، وعمة إشعار ، وعمة تزاد ، وعمة أولى

                                                           

 .  ٕٓٚويشطخ: االقتخاح في عمع أصػل الشحػ / ٗٙٔ/ٔ(  الخرائز ٔ)
ـ  ٕٙ٘ويشطخ:االقتــخاح فــي عمــع أصــػل الشحــػ / ٖ٘ٔ(  ثســار الرــشاعة فــي عمــع العخبيــة /ٕ)

ٕ٘ٛ . 
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 مْقف الفاكَٕ مً العلة: املطلب الجالح

ُأوِلَع الفاكيي بالتعميل ولعا شجيًجا ، وقج سيصخت العمة عمى تفكيخه بذكل 
واضح ، ويتزح ذلظ في عخض كثيخ مغ السدائل الشحػية ، حيث كثخت 

، بل لع يتخك مدألة إال عمل ليا ، وما  العمل في ثشايا شخحو كثخة ممحػضة
يتجو إلى تأييجه مغ قػاعج يحكخ لو عمتو وسببو الحؼ يػجبو ، ولع يكتف 
الفاكيي باالعتالل بالعمة الػاحجة ، بل أحيانا يعمل لمحكع الػاحج بعمتيغ ، 
ويسكغ ترشيف العمل التي ذكخىا الفاكيي إلى عمل ذكخىا الجيشػرؼ ، وعمل 

الفاكيي ، وليدت مغ العمل التي نز عمييا الجيشػرؼ ، أخخػ عمل بيا 
 ودونظ تفريل القػل في كل:

 أوال :عمل الجيشؾري التي عمل بيا الفاكيي

، اعتل الفاكيي بيحه العمة عشج حجيثو عغ ذكخ عالمات عمة أولى  -1
األسساء قال:" ويعخف أيزا بجخػل األلف واالم عميو مغ أولو ويعبخ عشيا 

ػ أولى سػاء كانت معخفة كالجاخمة عمى نكخة كالخجل أم وىأيزا بـ )أل( 
             كسا في قػلو :                                                                                                                 زائجة

 (1)اخلالفٛٔ كاِمْ  زَأَِٖتُ الٕلٗدَ بَ الٗصٖدٔ وُبَازَّكا      غدّٖدا بٔأعِبَاءٔ
 "(ٕ)أم مػصػلة كالزارب

                                                           

الػليـــج بـــغ اليديـــج ، مــــغ (البيـــت مـــغ البحـــخ الصػيـــل ، البـــغ ميـــادة مـــغ قرـــيجة يســـجح فييـــا ٔ)
، الترـــــخيح بسزـــــسػن ٕٚ/ ٔ، أوضـــــح السدـــــالظ ٔ٘ٗ/ٕشػاىج:ســـــخ صـــــشاعة اإلعـــــخاب 

 .ٚٔ/ٔ،الجرر المػامعٕٕٙ/ٕ،خدانة األدبٗٛ/ ٔالتػضيح 
 . ٕٛٓ، ٛٛٔ، ٔٛويشطخ صـ  ٗٚ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
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، األصل في المغة عبارة عع ُيْفَتَقُخ إليو ، وال يفتقخ ىػ  عمة أصل -ٕ
إلى غيخه ، وفي االصصالح عبارة عسا يبشى عميو غيخه ، وال يبشى ىػ عمى 

. وقج اعتل (ٔ)غيخه ، واألصل : ما يثبت حكع بشفدو ، ويبشى عميو غيخه
أكثخ مغ مػضع مشيا عشج حجيثو عغ عالمات األسساء  الفاكيي باألصل في

قال : ويعخف أيزا بالخفس السعبخ عشو أيزا بالجخ وىػ ما يحجثو العامل 
واختز باالسع مغ كدخة أو فتحة أو ياء سػاء كان العامل حخفا أو اسسا ، 

 . (ٕ)حخكاتو الثالث  ألنيع قرجوا أن يػفػه ألصالتو في اإلعخاب
ة تترل بقرج اإلبانة ، إذ يعصي لمحكسيغ ، وىي عم عمة فخؽ  -ٖ

. وقج اعتل الفاكيي  (ٖ)الستذابييغ مطيخان مختمفان ، تػخيا لجقة الجاللة 
بعمة الفخق في أكثخ مغ مػضع أيزا مشيا عشج حجيثو عغ عالمة االسع ـ 
التشػيغ ـ قال : ويعخف أيزا بالتشػيغ وىػ نػن ساكشة تثبت لفطا ال خصا 

تختز باالسع ... وتشػيغ التشكيخ ألنو يمحق بعس  وىػ بجسيع األربعة
، والفعل ال يكػن إال نكخة  لمفخق بيغ معخفتيا ونكختيا كرِو وصوٍ السبشيات 

 . (ٗ)فمع يحتج إلى الفارق 
:  األوؿ، اعتل الفاكيي بعمة اإلشعار في مػضعيغ ، عمة إشعار  -ٗ

ال : وتاء عشج حجيثو عغ عالمات األفعال والتي مشيا ـ تاء التأنيث ـ ق

                                                           

 (  معجع التعخيفات .ٔ)
 . ٙٓٗ، ٕٕ٘، ٖٜ، ٜٔ، ٚٛ، ٙٚويشطخ صـ ٕٚ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
 . ٔٙ(  عمل الشحػ /ٖ)
 . ٖٛٗ، ٖ٘ٗ، ٕٔٚ، ٕٛٙ، ٜٚويشطخ: صـ  ٖٚ، ٕٚ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
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وىحه خاصة بالساضي إشعارا بتأنيث التأنيث الداكشة كقامت وشخبت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                             (ٔ)الفاعل

: عشج حجيثو عغ السبشي لمسجيػل قال : ويدسى فعمو السبشي  والثاني
 .(ٕ)لمسجيػل لإلشعار بأن إسشاده إليو عمى جية وقػعو عميو

، وىحه مغ العمل الكثيخة في اعتالالت الشحػييغ، وىي عمة السذابية -٘
. لقخيشة السذابية وقج اعتل  (ٖ)عمى إكداب الستذابييغ حكسا واحجا عمة تقػم

بيا الفاكيي كثيًخا ، ومغ أمثمة اعتاللو بيا قال عشج حجيثو عغ الفعل 
السزارع : ومزارع وىػ ما دل عمى معشى مقتخن بأحج زمشي الحال 

وسسي مزارعا لسذابيتو االسع في واالستؿبال ويتخمز ألحجىسا بقخيشة، 
، وقيل : السذابية لو في اإلبيام والتخريز وقبػل  ر السعاني عميواعتػا

 . (ٗ)الم االبتجاء والجخيان عمى حخكات اسع الفاعل وسكشاتو
يخاد بو العجول عغ متابعة ما يدتحقو  عمة الحسل عمى السعشى -ٙ

ضاىخ المفع ، والتعػيل عمى السعشى ، وحسل الكالم عميو مغ حيث اإلعخاب 
. وقج اعتل الفاكيي بالحسل عمى السعشى ومغ أمثمة ذلظ عشج (٘)أو السصابقة 

حجيثو عغ عائج السػصػل قال : والعائج لمسػصػل ضسيخ غائب مصابق 
لمسػصػل في اإلفخاد والتثشية والجسع والتحكيخ والتأنيث تذتسل عميو الرمة 

                                                           

 . ٙٚ، ٘ٚ( السرجر الدابق /ٔ)
 . ٜٕٓ(  السرجر الدابق/ٕ)
 . ٓٙ(  عمل الشحػ لمػراق /ٖ)
ــ  ٛٚ(الفػاكــــو الجشيــــة /ٗ)  ٕٕٚ، ٕ٘ٔ، ٗٛٔ، ٓ٘ٔ، ٙٗٔ، ٜٗ، ٖٜ، ٜٓ، ٜٛويشطــــخ صـــ

،ٕٜٔ ،ٕٜٗ ،ٖٓٚ ،ٗٔٓ ،ٗٔٛ  ،ٖٗ٘  . 
 . ٜٔٔ(  معجع مرصمحات الشحػ والرخف والعخوض والقاؼية /٘)
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... إن كان السػصػل)مغ(و)ما(جاز في العائج مخاعاة السعشى نحػ " ومشيع 
" وىػ ( ٕ) " ومخاعاة المفع نحػ " ومشيع مغ يدتسع إليظ( ٔ)دتسعػن إليو مغ ي

األكثخ في كالميع ما لع يحرل مغ مصابقتو لبذ أو ؾبح فيتعيغ مخاعاة 
                                                      السعشى ، وقج يكػن العائج ضسيخ متكمع كقػل عمي ـ كخم هللا وجيو ـ                                                              

 (3)أٌََا الَّرٔٙ ضَىٖتٍِٔ٘ أُوِّ٘ حَِٗدَزََٚ        أَكٔٗمُكُي بٔالطِٖٗفٔ كَِٗنَ الطٍدزٚ

 . (ٗ)فجعل العائج ضسيخ )إليظ(حسال عمى السعشى          
 ،وىي مغ العمل التي اعتل بيا الفاكيي، ومغ أمثمتوعمة الشكيض -ٚ

عشج حجيثو عغ عسل )ال( الشاؼية لمجشذ قال:وتعسل )ال(عسل )إن(فتشرب 
االسع الحؼ ىػ السبتجأ لفطا ومحال وتخفع الخبخ الحؼ كان خبخ السبتجأ عمى 

فحسمت عمى )إن( أنو خبخىا ؛ ألنيا لتأكيج الشفي، و)إن( لتأكيج اإليجاب ؛ 
 .(٘)حسال لمشؿيس عمى الشؿيس ، كسا يحسل الشطيخ عمى الشطيخ

وقج اعتل بيا الفاكيي في أكثخ مغ مػضع ، ومغ  عمة استغشاء -ٛ
 أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ األدوات الشاصبة لمفعل السزارع قال : والثالث

" ( ٙ))كي( السرجرية وىي السدبػقة بالالم التعميمية لفطا نحػ " لكيال تأسػا 

                                                           

 . ٕٗ(  يػنذ /ٔ)
 . ٕ٘(  األنعام /ٕ)
،ىسع  ٜٛٔ/ٔ،شخح جسل الدجاجي  ٔٔٗ/ٕ( البيت مغ الخجد مغ شػاىج األمالي الذجخية ٖ)

 .ٜٕٛ/ٔاليػامع 
 .ٜ٘، ٕٛويشطخ صــ  ٜٛٔ( الفػاكو الجشية /ٗ)
 .ٖٚٓويشطخ صـ  ٜٕٙرجر الدابق /( الس٘)
 .  ٖٕ(  الحجيج /ٙ)
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)لكي( ولكغ أو بالالم تقجيخا نحػ جئتظ كي تكخمشي ، إذا قجرت أن األصل 
 . (ٔ)استغشاء عشيا بشيتياححفت 
، الخفة لغة : كل شيء خف عسمو ، والخفة خفة  عمة تخفيف -ٜ

.وىي عمة تترل بأحج شباع العخب في القػل فقج (ٕ)الػزن ، وخفة الحال
. وىحه ( ٖ)كانػا يسيمػن إلى اختيار األخف ، إذا لع يكغ ذلظ تسحال بكالميع

ؼ ؛ ألنيا تؤدؼ إلى إيرال السعاني بأخف العمة فييا مغ االقتراد المغػ 
الكمسات . وقج اعتل بيا الفاكيي كثيخا ، ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ جسع 
السحكخ الدالع قال :وأما جسع السحكخ الدالع فيخفع بالػاو نيابة عغ الزسة كـ 
جاء الديجون والسدمسػن ويشرب ويجخ بالياء السكدػر ما قبميا السفتػح ما 

يابة عغ الفتحة والكدخة كـ رأيت الديجيغ والسدمسيغ ، ومخرت بالديجيغ بعجىا ن
والسدمسيغ ، وإنسا فتحػا ما قبل ياء السثشى وكدخوا ما قبل ياء الجسع ألن 

 . (ٗ)لخفتيا بخالف الجسعالسثشى أكثخ دورانا مغ الجسع فخز بالفتحة 
مغ ، واصصالحا : مانع  (٘)، الثقل لغة : ضج الخفة عمة استثقاؿ -ٓٔ

. وقيل : ىي أن  (ٙ)مغ مػانع ضيػر الحخكة اإلعخابية عمى آخخ الكمسات
. وقج اعتل بيا الفاكيي كثيخا ومغ  (ٚ)يدثقمػا عبارة أو كمسة أو حخفا أو حخكة

ومغ ذلظ عشج حجيثو عغ بشاء الفعل الساضي عمى الدكػن قال : أو اترل 
                                                           

 .ٕٗٚ، ٜ٘، ٓٛويشطخ صـ  ٕٖ٘(  الفػاكو الجشية /ٔ)
 ( لدان العخب خفف .ٕ)
 . ٓٙ(  عمل الشحػ لمػراق /ٖ)
 . ٜٕٙ، ٛٗٔ، ٖٖٔ، ٖٜ، ٜٔ/ ٜٓويشطخ صـ  ٕٓٔ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
 ثقل . ٕٖٛ(  مقاييذ المغة /٘)
 . ٚٙشحػ والرخف والعخوض والقاؼية /(  معجع مرصمحات الٙ)
 . ٖٙ(  عمل الشحػ لمػراق /ٚ)
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إسكان بو ضسيخ رفع متحخك ؼيدكغ آخخه تدكيغ بشاء نحػ ضخبت وضخبشا ب
الباء ، والشدػة ضخبشا ... وبشي عمى الدكػن ألنو األصل في البشاء 

؛ ألن ضسيخ الفاعل والستثقال تػالي أربع حخكات ؼيسا ىػ كالكمسة الػاحجة
 . (ٔ)بسشدلة جدء الفعل

، ومغ أمثمة عمة الجاللة عشج الفاكيي عشج حجيثو عغ  عمة داللة -ٔٔ
لثاني مغ األفعال الشاصبة لمسبتجأ معاني أفعال )ضغ(وأخػاتيا قال : الشػع ا

لجاللتيا عمى تحػيل الذيء مغ والخبخ مفعػليغ أفعال الترييخ سسيت بحلظ 
 . (ٕ)نحػ جعل ورد واتخح وصيخ وىب حالة إلى حالة أخخػ 

، وىي عمة يؤتى بيا لتػضيح االختالف بيغ الذيئيغ ،  عمة تزاد -ٕٔ
كػن الػصؽية ال وقج اعتل بيا الفاكيي في مػضع واحج عشج حجيثو عغ 

تجامع العجسة في باب السسشػع مغ الرخف قال : والعمسية مع العجسة بل 
ال تتعيغ معيا أيزا كسا سيأتي بيان ذلظ وسكت عغ الرفة ألن العمسية 

، والػصؽية  تجامعيا لسا بيشيسا مغ التزاد إذ إن العمسية تقتزي الخرػص
 .(ٖ)تقتزي العسػم وبيشيسا مشافاة

ويقرج بيا السذاكمة المفطية والسعشػية ،ومغ أمثمة ،  عمة مذاكمة -ٖٔ
ذلظ عشج حجيثو عغ صخف غيخ السشرخف قال : ويجػز صخف غيخ 

لمتشاسب أؼ لتحرل السشاسبة بيشو وبيغ السشرخف عشج السشرخف ... 
عشجىع كقخاءة  اجتساعيسا فإن رعاية السشاسبة في الكمسات أمخ ميع

                                                           

 . ٖٗٔ، ٖٖٔ، ٕٖٔ، ٘ٓٔ، ٙٚويشطخ صـ  ٕٜ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
 .ٖٚٗ، ٜٖٚ، ٜٖٔويشطخ صـ  ٜٕٚ(  السرجر الدابق ٕ)
 . ٘ٗٔ(  السرجر الدابقٖ)
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}القٌَناسِّشناالقٌَناسِّشنال، و {(ٕ)}ًنأَغْ الالًنسنعِريًاةبالتشػيغ لسراحب {(ٔ) }سن سِ نافع

بتشػيشيسا ، أما الثاني فمسراحبة األول ، وأما األول فألنو آخخ اآلية  {(ٖ)ا
 . (ٗ)ليػقف عميو بقمب تشػيشو ألفا كسا في سائخ اآليات

وقج اعتل بيا الفاكيي في مػضع واحج عشج حجيثو  عمة عؾض -ٗٔ
عغ أحكامو،ومشيا: أنو ال يجػز تقجمو عمى الفعل عغ باب الفاعل وتحجيًجا 

وإن وجج ما ضاىخه ذلظ يؤول قال:...وإما فاعل بفعل مححوف وجػبا 
النحػ الاسْزَجنبسنكَ الاىَْ شْشِمنِين ن الٍِ  الأَدنذ  فـ )أحج( فاعل لفعل مححوف يفدخه  {(٘)}ًنإُِْ

ن وإنسا وجب ححفو ألالسحكػر، والتقجيخ : وإن استجارك أحج استجارك ، 
 .(ٙ)، وىع ال يجسعػن بيغ العػض والسعػض عشو السحكػر عػض عشو

،وقج عمل الفاكيي بيا في كثيخ مغ القزايا التي عمة سساع -٘ٔ
اقتزاىا ، ومغ ىحه عشج حجيثو عغ استجالل الكػفييغ بإنابة غيخ السفعػل 

)غالبا( إلى ما أجازه عغ الفاعل في وجػد السفعػل قال : وأشار بقػلو
لػرود نيابة غيخ السفعػل بو مع وجػده واختاره ابغ مالظ الكػفيػن مغ 

ُنالكقخاءة أبي جعفخ الدساع بو  .(ٛ) {(ٚ)}ىِْنجْزُِنالقًٌٍَْبالثَِبالمَبٌُّاالّننْسِجٌ 

                                                           

 . ٗ(  اإلندان /ٔ)
 . ٗ(  اإلندان /ٕ)
 . ٙٔ، ٘ٔ(  اإلندان /ٖ)
 . ٜٕٖويشطخ صـ  ٕ٘ٔلفػاكو الجشية /(  اٗ)
 . ٙ(  التػبة /٘)
 . ٕٓٓ(  الفػاكو الجشية /ٙ)
 . ٗٔ(  الجاثية /ٚ)
ــ  ٕ٘ٔ(  الفػاكــــــو الجشيــــــة /ٛ)  ٖٓٙ، ٖٖٗ، ٕٙٙ، ٖٕ٘، ٕٛٗ، ٕٚٗ، ٖٕٗ، ٖٕٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓويشطــــــخ صـــــ

،ٖٕٛ   . 
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، وىي مغ العمل التي اعتل بيا الفاكيي قال عشج  عمة بياف حاؿ -ٙٔ
حجيثو عغ خبخ السبتجأ : واألصل في الخبخ أن يكػن مؤخخا عغ السبتجأ؛ 

والجال عمى حال الحات متأخخ عشيا  ألنو إنسا يؤتى بو لبيان حال السبتجأ
 . (ٔ)شبعا ، لكشو قج يتقجم

أما العمل األخخى التي عمل بيا الفاكيي وليدت مؽ العمل التي نص 
 عمييا الجيشؾري فيي:

 ومغ األمثمة التي اعتل بيا الفاكيي عشج حجيثو عغ  عمة مؾافقة ،
ا عغ )أل( قال : ويعخف أيزا بجخػل األلف والالم عالمات األسساء وتحجيج

عميو مغ أولو ويعبخ عشيسا بـ )أل( وىػ أولى سػاء كانت معخفة كالجاخمة 
عمى نكخة كالخجل أم زائجة ... أم مػصػلة كالزارب ، وال تجخل عمى الفعل 
إال في ضخورة خالفا البغ مالظ . واخترت بو ألن السعخفة وضعت لتعييغ 

وأما السػصػلة والدائجة فمسػافقتيا لمسعخفة ػضػع لمحات ىػ االسع ، الحات والس
  .(ٕ)صػرة أعصيتا حكسيا

 ومثاليا عشجه قػلو: وتشػيغ السقابمة؛ ألنو الجاخل عمى  عمة السقابمة ،
، فإنو ال  في مقابمة نػن جسع السحكخ الدالعالجسع السؤنث الدالع كسدمسات 

 .(ٖ)يتحقق في غيخ االسع
 ومثاليا عشجه قػلو : والديغ وسػف يختران بالسزارع  عمة تأخيخ ،

إنسا اخترا بو ألنيسا ويخمرانو لالستؿبال ، نحػ : سيقػم أو سػف يقػم ، و 

                                                           

 . ٕٚٔ(  السرجر الدابق /ٔ)
 . ٗٚ، ٖٚ(الفػاكو الجشية صـ ٕ)
 . ٖٚالدابق /(  السرجر ٖ)
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، وفي سػف زيادة  وضعا لتأخيخ معشى الفعل مغ الحال إلى االستؿبال
 . (ٔ)تأخيخ وتشؽيذ؛ألن كثخة الحخوف تجل عمى زيادة السعشى

 شجه قػلو : والخابع : إذن، وىي حخف بديط ، ال ، ومثاليا ع عمة عجـ
ومغ ثع اشتخط  لعجم اختراصيامخكب مغ ) إذ ( و )أن( ، والؿياس إلغاؤىا 

 .(ٕ)إلعساليا ثالثة شخوط
 ومثاليا عشجه قػلو : وإنسا اختز الخفس باالسع والجدم  عمة التعادؿ ،

ل ثقيل إذ بالفعل قرجا لمتعادل؛ ألن االسع خؽيف إذ مجلػلو بديط والفع
مجلػلو مخكب مغ الحجث والدمان ، والدكػن أخف مغ الحخكة ، فأعصي 

لتعادل خفة االسع ثقل الحخكة ويعادل ثقل الخؽيف الثقيل والثقيل الخؽيف 
 .(ٖ)الفعل خفة الدكػن 

 ومثاليا عشجه قػلو : والبج في أولو مغ إحجػ الدوائج  عمة وجؾد ،
وخرػا الدوائج؛ ألنو مؤخخ الدمان األربع السدساه بأحخف السزارعة ...  

عغ الساضي ، واألصل عجم الديادة فأخحه السقجم ، وإنسا لع يجعل السؤلف 
كأكخم وتعمع  لػجػدىا في أول الساضيىحه األحخف عالمة لمسزارع أيزا 

 . (ٗ)ونخجذ ويخنأ

                                                           

 . ٘ٚ(  السرجر الدابق /ٔ)
 . ٔٔٗ، ٜٖٚ، ٕٕٙ، ٕٕ٘، ٚٚويشطخ :صـ  ٖٖ٘(الفػاكو الجشية صـٕ)
 . ٙٚويشطخ صـ  ٙٛ(  السرجر الدابق /ٖ)
 . ٜٚ(الفػاكو الجشية صـ ٗ)
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  ومثاليا عشجه قػلو : وإنسا لع تعسل )أل( السعخفة مع عمة تشديل ،
، ومغ ثع تخصاىا  لتشدليا مغ مجخػليا مشدلة الجدءساء اختراصيا باألس

 .  (ٔ)العسل
 ومثاليا عشجه قػلو : وقدع يعخب بالحخوف األربعة  عمة اختراص ،

الػاو واأللف والياء والشػن وبالححف . وأصل ما كان إعخابو بالحخوف أن 
ليجانذ كل حخكة ذلظ يكػن رفعو بالػاو ونربو باأللف وجخه بالياء 

 . (ٕ)باإلعخا
 الجار والسجخور وىػ  (ٖ)، ومثاليا عشجه قػلو : والثاني عمة نقص

الفِْينبالكالطخف ؼيسا ذكخ نحػ :جاء الحؼ في الجار، وقػلو تعالى الٍنب }ًنأَىْقَذْ

 . (٘) فال تػصل بو لشقرانوبخالف جاء الحؼ بظ وعميظ  {(ٗ) ًنرَخَيَّذْ
 لسزاف إلى الياء ومثاليا عشجه قػلو: فإن كان السشادػ ا ،عمة مشاسبة

أبا أو أما جاز لظ ؼيو مع ىحه المغات الدت أربع لغات أخخ : إحجاىا : 
، وىػ  وكدخت لسشاسبة الياءإبجال الياء  تاء مكدػرة عػضا عغ الياء 

 . (ٙ)األكثخ، نحػ : يا أبِت ويا أمِت بكدخ التاء

                                                           

 . ٕٛ(  السرجر الدابق /ٔ)
 . ٙٔٔ(  السرجر الدابق /ٕ)
 ر والسجخور .(قػلو : والثاني مغ نػعي شبو الجسمة وىػ الجاٖ)
 . ٗ(  االنذقاق /ٗ)
 . ٕٖٔويشطخ صـ  ٛٛٔ(  الفػاكو الجشية /٘)
 . ٜٕٚ(  السرجر الدابق /ٙ)
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 امتشع  (ٔ)، ومثاليا عشجه قػلو : ... أما إذا وجب ذكخه عمة امتشاع
، ففي ىاتيغ السدألتيغ يستشع الحكع عميو بالبجلية ...  إحاللو محل األول

الثانية : نحػ : يا زيج الحارث ، فالحارث عصف بيان ال بجل ، إذ ال يحل 
 .(ٕ)محل األول الستمدامو اجتساع )أل( ، وصخف الشجاء فيػ مستشع

 ل ، ، اىتست العخب بتغييخ ما يكثخ في االستعسا عمة كثخة االستعساؿ
فتححف مشو ما ال يؤدؼ ححفو إلى المبذ ، وإنسا كان ثسخة ىحا الخالف ىػ 
التخؽيف ، وقج ذكخ سيبػيو عغ العخب " أنيع إلى تخؽيف ما أكثخوا 

" ، ومغ أمثمة كثخة االستعسال عشج الفاكيي قال : الدادس ( ٖ)استعسالو أحػج
سبشي عمى مغ األسساء العاممة عسل الفعل اسع التفزيل،وىػ الػصف ال

أفعل لديادة صاحبو عمى غيخه في الفعل السذتق ىػ مشو ، فجخل في ذلظ 
فخففا بالححف لكثخة )خيخ( و )شخ( لكػنيسا في األصل )أخيخ( و )أشخ( 

 .(ٗ)االستعسال
 ومشيا أن األصل ؼيو أؼ الفاعل أن  ومثاليا عشجه قػلو: ج،عمة احتيا

لذجة ألنو كالجدء مشو  يميو فعمو بأن يترل بو مغ غيخ حاجد بيشيسا ؛
، بجليل إسكان آخخه في نحػ )ضخبت ( دفعا لتػالي أربع  احتياج الفعل إليو

 . (٘)حخكات متحخكات ؼيسا ىػ بسشدلة كمسة واحجة

                                                           

 (ذكخه ، أؼ : عصف البيان .ٔ)
 . ٗٙٔ، ٕٖٔويشطخ صـ  ٖٓٛ(  السرجر الدابق /ٕ)
 . ٖٙٔ/ٕ(  الكتاب ٖ)
 . ٕٓٗ، ٕٜٔويشطخ صـ  ٙٔٗ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
 . ٕ٘ٓ(  السرجر الدابق /٘)
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 ومثاليا عشجه قػلو : وإن كان الساضي مبجوءا بتاء زائجة  عمة التباس ،
تبًعا لألول نحػ  معتادة ، سػاء كانت لمسصاوعة أو ال ؟ ضع أولو وكحا ثانيو

ُتُعمع العمع، وُتُزػرب في الجار ــــ بزع أوليسا وثانييسا ــــ، وقمب األلف في 
وإنسا ضع ثانيو ألنو لػ بشي عمى فتحة الثاني واوا لػقػعيا بعج ضسة ، 

 . (ٔ)السبشي لمفاعل اللتبذ بسزارع عمع وضارب
 لشكخة أن ومثاليا عشجه قػلو : ومغ مدػغات االبتجاء با عمة اختراص

يكػن الخبخ ضخفا مخترا بإضافتو إلى اسع يرح اإلخبار عشو، أو جارا 
ومجخورا كحلظ حال كػنيسا مقجميغ عمى الشكخة نحػ عشجك رجل ، وفي الجار 

وإنسا سا  االبتجاء امخأة ، فخجل مبتجأ ، وكحا امخأة ، وما قبميسا ىػ الخبخ ، 
 . (ٕ)بيسا لتخريريسا بتقجيع الخبخ السحكػر

 فإن كان معسػل خبخ )ما( ضخفا نحػ: ، ومثاليا عشجه قػلو مة تؾسعع :
: ما في الجار زيج جالدا لع يبصل زيج جالدا ،أو جارا ومجخورا نحػ ما عشجك
 .(ٖ)ما لع يتػسعػا في غيخىسا لتػسعيع في الطخف والسجخورعسميا؛ 
 ومثاليا عشجه قػلو : أن يكػن اسع )ال( مترال بيا لفطا  عمة ضعف ،

 لزعفيا في العسل؛ ألنيا فخع الفخعو تقجيخا ، وأن يكػن مقجما عمى خبخىا أ
 . (ٗ)،فمع يتػسعػا فييا ، وألن عسميا عمى خالف الؿياس

                                                           

.ووجو المبذ أنو لػ لع يزع اللتـبذ بسزـارع السبشـي لمفاعـل لـػ قمـت ٕٓٔ(السرجر الدابق/ٔ)
 َتَعمع دمحم العمع،وتزارب دمحم وعمي

 . ٕٕٓ(  السرجر الدابق /ٕ)
 .ٕ٘٘ويشطخ صـ  ٕ٘ٗ(الفػاكو الجشية صـ ٖ)
 . ٖٖٙ، ٕٔٛ، ٕ٘٘ويشطخ صـ  ٕٓٚ(  السرجر الدابق /ٗ)
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 ومثاليا عشجه قػلو : وإذا خففت )أن( السفتػحة اليسدة بقي  عمة لدـو ،
إعساليا وجػبا ، ولكغ يجب في غيخ ضخورة أن يكػن اسسيا ضسيخ الذأن ، 

،  إذ لػ لع تعسل لمدم تخجح األضعف عمى األقػػ يكػن مع ذلظ مححوفا وأن 
 . (ٔ)وذلظ ألن مذابية )أن(السفتػحة بالفعل أكثخ مغ مذابيتو السكدػرة

 ومثاليا عشجه قػلو : وقج يجدم بـ ) إذا ( لكغ اليقع ذلظ  عمة تزسيؽ ،
 إال في ضخورة الذعخ كقػلو:

ْٛ فَتَجَىٖنِاضِتَػَِِ وَا أَغٍَِاكَ زَبٗكَ بٔا  (2)لِػٍَٜٔ       َٔإِذَا تُصٔبِكَ خَصَاصَ

 بالجيع والحاء السيسمة ،وقػلو :      
ْٛ فَاِزجُ الِػٍَٜٔ      َٔإِلَٜ الرٙ ُٖعِطٜٔ الِسٖغَائٔب فَازِغَبٔ  (3)َٔإَذَا تُصٔبَكَ خَصَاصَ

وىػ أيزا شاذ لمسشافاة بيغ )إذا( و )إن( الذخشية وذلظ أن كمسات      
،  لتزسشيا معشى )إن( التي ىي مػضػعة لإلبيام والذظلذخط إنسا تجدم ا

 .  (ٗ)وكمسة ) إذا ( مػضػعة لمتحقيق فيسا متشاؼيان
 مؾقف الفاكيي مؽ العمل الثؾاني

وقج يعتل الفاكيي بالعمل الثػاني ، إال أنو كان مقال في ذلظ . وقبل أن 
ف العمساء مغ التعميل نعخض لبعس األمثمة عشجه نػد أن نبيغ بإيجاز مػق

 لمحكع الػاحج بعمتيغ .

                                                           

 . ٜٖٓويشطخ صـ ٕٙٙ( السرجر الدابق /ٔ)
 . ٕٚ(  سبق التعخض لو صـ ٕ)
 . ٕٚ( سبق التعخض لو صـ ٖ)
 . ٕٔٚويشطخ صـ  ٖٔٚ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
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ذىب قػم إلى أنو ال يجػز؛  :األوؿ اختمف العمساء في ذلظ عمى قػليغ:
والعمة العقمية ال يثبت الحكع معيا إال  ألن ىحه العمة مذبية بالعمة العقمية،
 بعمة واحجة، فكحلظ ما كان مذبيا بيا.

عمتيغ فراعجا ...؛ ألن ىحه : ذىب قػم إلى أنو يجػز أن يعمل ب الثاني
العمة ليدت مػجبة ، وإنسا ىي أمارة وداللة عمى الحكع ، وكسا يجػز أن 
يدتجل عمى الحكع بأنػاع مغ األمارات والجالالت ، فكحلظ يجػز أن يدتجل 

 . وإليظ بعس عمل الثػاني التي اعتل بيا الفاكيي : (ٔ)عميو بأنػاع مغ العمل

 مغ األمثمة التي اعتل بيا الفاكيي لمحكع ، و  الثقل وكثخة االستعساؿ
الػاحج بعمتيغ قػلو عشج حجيثو عغ عسل )إن( السكدػرة إذا خففت : وتخفف 

، ؼيكثخ  لثقل التذجيج وكثخة االستعسال) إن ( السكدػرة اليسدة عشج البرخييغ 
 .(ٕ)إىساليا أؼ إبصال عسميا ؼيريخ ما بعجىا مبتجأ وخبًخا

  ومغ أمثمة ذلظ عشج حجيثو عغ باب التشازع القخب وكثخة االستعساؿ ،
في العسل قال : وإنسا الخالف في اأَلْوَلى مشيسا، فاختار البرخيػن إعسال 

في كالميع نثًخا ونطًسا ،  لقخبو مغ السعسػل وكثخة استعسالوالثاني السجاور 
 .(ٖ)واختار الكػفيػن إعسال األول لدبقو ، واالحتخاز عغ اإلضسار قبل الحكخ

عج فيحه ىي أىؼ العمل التي عمل بيا الفاكيي في كتابو ، وقج بيشَّا وب
كيف أف الفاكيي كاف مؾلعا بالعمل؟ والتي كانت تسثل األساس الحي يعتسج 

                                                           

ــ  ٚٔٔ(لسع األدلة/ٔ) ،االقتخاح في عمـع أصـػل الشحـػ ٚٚٔ/ٔبترخف ويشطخ:الخرائزٕٓٔــ
ـــ ٕٛٛصـ   . ٖٜٕــ

 .ٕٗٙ(الفػاكو الجشية /ٕ)
 . ٖٜٕ، ٙٚصـ  ويشطخ ٕٗٗ(السرجر الدابق /ٖ)
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عمييا في فيؼ قزاياه الشحؾية ، فكاف ال يحكخ عاىخه نحؾية إال ويحكخ العمة 
ج ، وىحا يجؿ عمى فييا لؼ كانت ؟ بل أحيانا كاف يعمل بالعمتيؽ لمحكؼ الؾاح

 بخاعتو فييا . 
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 : تعخيف اإلجساع 
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 املبحح األّل : تعرٓف اإلمجاع
. (ٔ)عمى األمخ :اإلعجاد والعديسةاألوؿ ؛:يصمق عمى معشييغاإلجساع لغة 

 .(ٕ):االتفاق والثاني
:اتفاق السجتيجيغ مغ أمة دمحم ـ عميو الرالة والدالم ـ  وفي االصظالح

.وىحا التعخيف عشج (ٖ)في عرخ عمى أمخ ديشي مغ جساعة أىل اِلحلِّ والَعْقجِ 
الفقياء، أما اإلجساع عشج عمساء العخبية فيػ: إجساع نحاة البمجيغ : البرخة 

. قال ابغ جشي :"اعمع أن إجساع أىل البمجيغ إنسا يكػن ُحًجة إذا  (ٗ)والكػفة
أعصاك خرسظ يجه أال يخالف السشرػص ، والسؿيذ عمى السشرػص ، 

" مغ خالل  (٘)فأما إن لع يعط يجه بحلظ فال يكػن إجساعيع حجة عميو
تعخيف ابغ جشي والديػشي لإلجساع يالحع أن التعخيف االصصالحي يػافق 

 غػؼ الثاني وىػ االتفاق .السعشى الم
حتجاج لسا يقخونو مغ أحكام واإلجساع دليل مغ أدلة الشحاة في اال

. وقج أخح  (ٙ)، ومدتشج يدتشجون إليو في رد آراء السعارضيغ والسخالفيغنحػية
بو سيبػيو وصخح بو في أكثخ مغ مػضع مغ كتابو ، واستخجم عبارات : 

. فكل ىحه ( ٜ)، مجسعػن ( ٛ)سعػن ، الشحػيػن أج(ٚ)جسيع العخب والشحػييغ

                                                           

 جسع . ٔٛٙ/ٛ(  لدان العخب السجمج األول ٔ)
 جسع . ٗٔ/ٖ(  القامػس السحيط ٕ)
 . ٕٔ، ٔٔ(  معجع التعخيفات /ٖ)
 . ٚٛٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /ٗ)
 . ٜٛٔ/ٔ(  الخرائز ٘)
 . ٔٛ(  أصػل الشحػ العخبي محسػد نحمة/ ٙ)
 . ٜٔ/ٕ(  الكتاب ٚ)
 .ٜٖٔ/ٕ(  السرجر الدابق ٛ)
 . ٖٓ٘/ٖ(  السرجر الدابق ٜ)
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العبارات تجل عمى أخح سيبػيو بجليل اإلجساع ، وجاء بعجه السبخد وصخح 
بأن إجساع الشحاة حجة قال :" وقج اجتسع الشحػيػن عمى أن ىحا ال يجػز ، 

" ، وجاء بعجىسا ابغ جشي فأخحه ( ٔ)وإجساعيع حجة عمى مغ خالفو مشيع 
يو شخشيغ األول : أال يخالف السشرػص . دليال مغ أدلة الشحػ وشخط ؼ

 . (ٕ)الثاني : أال يخالف السؿيذ عمى السشرػص

كان ىحا مػقف الستقجميغ مغ الشحاة ، أما الستأخخون فسشيع مغ تسدظ 
بو وجعمو أصال مغ األصػل الشحػية ، وكان عمى رأسيع أبػ البخكات 

خاب في ججل األنبارؼ، فيػ وإن لع يحكخه في كتابو أصػل الشحػ )اإلغ
( . وابغ الخذاب (ٖ)اإلعخاب ولسع األدلة( فقج استجل بو في كتابو )اإلنراف
" وقال العكبخؼ : " (ٗ)الخذاب الحؼ قال : " ومخالفة الستقجميغ ال تجػز

"ومشيع مغ جعمو مغ األصػل الزعيفة فخخج عميو (٘)وخالف اإلجساع مخدود
 . (ٙ)عميو غيخ مخة وعمى رأسيع ابغ مالظ

                                                           

 . ٖٚٔ/ٕ(  السقتزب ٔ)
 . ٜٛٔ/ٔ(  الخرائز ٕ)
 . ٗٚ٘/ٕ(  يشطخ:اإلنراف في مدائل الخالف ٖ)
 . ٕٜٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /ٗ)
 .ٕٛٔ(  أصػل الشحػ العخبي د/ الحمػاني /٘)
 . ٕٛٔ(  السرجر الدابق /ٙ)
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 ىْاع اإلمجاعأ :املبحح الجاىٕ

 ،(ٔ)يشقدع اإلجساع إلى :إجساع الخواة، وإجساع العخب، وإجساع الشحاة
 . (ٕ)وإجساع القخاء

ؼيكػن باتفاق الخواة عمى رواية معيشة لذاىج مغ  فأما إجساع الخواة
 .وحيشئٍح يكػن إجساعيع حجة.(ٖ)الذػاىج

 .( ٗ)فيػ اتفاقيع عمى الشصق بذيء مغ كالميع  وأما إجساع العخب
والديػشي يحىب إلى حجية ىحا الشػع ، لكشو يدتبعج وقػعو قال : " وإجساع 
العخب حجة ، ولكغ أنى لشا بالػقػف عميو ؟! ومغ صػره أن يتكمع العخبي 

 " (٘) بذيء ويبمغيع ويدكتػن عميو
: إجساع الشحاة وتعخيفو كسا مخ ، إجساع نحاة البمجيغ  والشؾع الثالث
 البرخة والكػفة .

: إجساع القخاء ، وىػ اتفاقيع عمى القخاءة ، وىحا  الخابع واألخيخوالشؾع 
 "(ٙ)الشػع مغ اإلجساع حجة ألن " القخاءة ال تخالف؛ ألن القخاءة الدشة

                                                           

 . ٜٚة /(  أصػل الشحػ العخبي د/محسػد نحمٔ)
 . ٓٙٔ(  األدلة اإلجسالية عشج ابغ عرفػر /ٕ)
 . ٜٚ(  أصػل الشحػ العخبي د/محسػد نحمة /ٖ)
 . ٓٙٔ(  األدلة اإلجسالية عشج ابغ عرفػر /ٗ)
 .ٖٜٔ(  االقتخاح في عمع أصػل الشحػ /٘)
 . ٛٗٔ/ٔ(  الكتاب ٙ)
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 مْقف الفاكَٕ مً اإلمجاع :املبحح الجالح

كان الفاكيي مغ العمساء الحيغ اعتجوا باإلجساع واعتبخوه مغ األدلة 
ثخ ؼيو مغ االستجالل ـ وإن لع يكغ كاستجاللو بالعمة ـ الشحػية السيسة، فقج أك

فاتخحه دليال يجعع بو آراءه ، ويدتشج إليو في مشاقذاتو الشحػية ، وقج عبخ 
عشو بألفاظ : اإلجساع ، بإجساع ، جسيع العخب مجسعػن ، أجسعػا ، 

 .(ٔ)إجساعا

اق ، وقج عبخ الفاكيي عغ ىحا الجليل أيزا بألفاظ : متفق عميو ، لالتف
 .(ٕ)باتفاق البرخييغ ، اتفاًقا ، التفاقيع ، وكان ذلظ في ثالثة عذخ مػضًعا

وقج فخق بعس الباحثيغ بيغ اإلجساع واالتفاق في الشحػ بقػلو : ىشاك 
فخق دقيق بيغ اإلجساع واالتفاق ، فاإلجساع : اتفاق جسيع العمساء ، واالتفاق 

 . (ٖ): اتفاق معطسيع أو أكثخىع

  التي استجل بيا بألفاظ اإلجساع استجاللو عمى أن فسغ األمثمة
)الت(تعسل عسل )ليذ( بإجساع العخب قال : " وأما )الت( أصميا )ال( 
زيجت عمييا التاء لتأنيث المفع والسبالغة في معشاه ، وحخكت اللتقاء الداكشيغ 

                                                           

 . ٕٚٗ، ٚٔٗ، ٕٖ٘، ٕٙٛ، ٕٗٚ، ٕٚٗ، ٚ٘ٔ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
 ٖٓ٘، ٖٕٚ، ٕٕٚ، ٕٕٗ، ٖٕٔ، ٕ٘ٓ، ٕٔٓ، ٘ٛٔ، ٜٔ، ٙٚالسرــــــــجر الدــــــــابق /(  ٕ)

،ٖٙٛ ،ٖٜٓ ،ٕٗٚ . 
نقــال مــغ مدــائل الخــالف الشحػيــة بــيغ عمســاء  ٕٓ، ٜٔ(  اإلجســاع فــي الجراســات الشحػيــة /ٖ)

 البرخة حتى نياية القخن الثالث لمباحث كخيع سمسان حسج.
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بذخط : أن يكػن اسسيا وخبخىا  فتعسل عسل )ليذ( بإجساع مغ العخب، 
 ."(ٔ)ىحا ما نز عميو سيبػيو لفع الحيغ ،

  ومثال آخخ عشج حجيثو عغ )ال( الشاؼية لمجشذ ، وعجم ححف خبخىا إذا
جيل ، ألن ححف ما لع يعمع يمدم مشو عجم الفائجة قال : " وإذا جيل خبخ 

، فال يجػز ححفو  وجب ذكخه عشج جسيع العخب)ال( بأن لع يعمع بعج الححف 
والعخب مجسعػن دم مشو عجم الفائجة ، عشج أحج ، ألن ححف ما لع يعمع يم

كقػلو ـــــ عميو الرالة والدالم ــــــ " ال أحَج  عمى تخك التكمع بسا ال فائجة ؼيو
" وإذا عمع مغ سياق أو غيخه فاألكثخ ححفو استغشاء عغ ذكخه  (ٕ)أغيُخ مغ هللا

ال }بالعمع بو ، نحػ  الفَزِع ٌاالفَ الفٌَْدن الإِرْ الرَشٍن ػت( اسع )ال( ؛ وخبخه فـ )ف {(ٖ)ًنىٌَْ
 "( ٗ)مححوف تقجيخه أؼ : ليع 

  ومثال آخخ عشج حجيثو عغ )أن( السحتسمة ألن تكػن ناصبة لمفعل ، أو
مخففة مغ الثقيمة وذلظ إذا سبقت بطغ قال : " وإن سبقت بطغ فػجيان أؼ 

ال }فجاز أن تكػن ناصبة وأن تكػن مخففة نحػ الفِزْننخٌ الرَنٌُُن الأَالَّ  {(٘)ًندنسِج ٌاْ
قخغ في الدبعة بالشرب إجخاء لمطغ عمى أصمو ، ألنو باعتبار داللتو عمى 
عجم الػقػع يالئع )أن( الشاصبة الجالة عمى الخجاء والصسع ، والخفع عمى 

                                                           

 . ٚ٘/ٔي الكتاب.ويشطخ رأؼ سيبػيو ف ٕٚٗ(  الفػاكو الجشية /ٔ)
(،عســجة ٖٗٙٗرقــع ) ٕٗٔ/ٕٔ(يشطــخ الحــجيث فــي :الالمــع الرــبيح بذــخح الجــامع الرــحيحٕ)

 . ٕٕٛ/ٛٔالقارغ 
 . ٕ٘(  سبأ /ٖ)
 . ٕٗٚ(  الفػاكو الجشية /ٗ)
 . ٔٚ(  السائجة /٘)



 

 

216 

،  (ٔ)تأويمو بالعمع ؼيالئع )أن( السخففة الجالة عمى التحقيق ، والشرب أرجح
الأَُالال} وليحا أجسعػا عميو فيألن التأويل خالف األصل ،  الاىنَّبَ  الأَدنسِتن ال امل

  (ٖ) {(ٕ)ّ زْشنمٌُا
  ومغ أمثمة اإلجساع التي عبخ عشيا بمفع )اتفق( أو مذتقاتو ـ سأكتفي

بسثال واحج فقط ـ عشج حجيثو عغ األفعال التي ال تبشى لمسفعػل قال :"ولع 
يتعخض السؤلف ـ رحسو هللا ـ لفعل األمخ؛ألن صيغتو ال تبشى لمسفعػل لفداد 

فالجامج ال ى ، وشخط الفعل الحؼ ال يبشى لو أن يكػن مترخفا تاما السعش
، وكحا الفعل الشاقز عشج البرخييغ ، أما الفعل الالزم فبشاؤه  يبشى لو باتفاق
 . (ٗ)لمسفعػل قميل

                                                           

ــ )أن( عشــجه مخففــة مــغ ٔ) (قــخأ البرــخؼ واألخــػان بخفــع الشــػن ،والبــاقػن بشرــبيا . فســغ رفــع فـ
واسسيا ضسيخ الذأن مححوف تقجيخه : أنو ، و)ال( ناؼيـة ، و)تكـػن( تامـة ، و)فتشـة( الثقيمة 

فاعميا ، والجسمة خبخ )أن( ، وىي مفدخة لزسيخ الذـأن، وعمـى ىـحا فــ )فحدـب( لميقـيغ ال 
لمذظ .... ومغ نرب )تكػن( فـ )أن( عشجه ىي الشاصبة لمسزارع دخمت عمى فعـل مشفـي 

ـــع أن  ــ )ال( و)ال( ال يسش يعســـل مـــا بعـــجىا ؼيســـا قبميـــا مـــغ ناصـــب وال جـــازم وال جـــار ... بــ
ــ  ٖٙٙ/ٗو)حدب( ىشا عمى بابيا مغ الطغ .الجر السرػن  بترخف ويشطخ:المبـاب  ٖٛٙـ

ــ  ٔ٘ٗ/ٚفي عمػم الكتاب   . ٖ٘ٗــ
 . ٕ، ٔ(  العشكبػت / ٕ)
 .  ٕٚٗ، ٚٔٗويشطخ صـ  ٕٖ٘، ٖٔ٘(  الفػاكو الجشية /ٖ)
ـــ  ٕٕٔ(السرجر الدابق /ٗ)  . ٖٕٔــ
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 استرحاب الحاؿ
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 املبحح األّل

 تعرٓف استصحاب احلال

، ( ٔ)االسترحاب: االستفعال مغ الرحبة ، وىي في المغة السالزمة 
يقال : استرحب الخجل : دعاه إلى الرحبة ، وكل ما الزم شيئا فقج 
استرحبو ، وأصحبتو الذيء : جعمتو لو صاحًبا ، واسترحبتو الكتاب 

 .(ٕ)وغيخه
اواصظال : عخفو ابغ األنبارؼ بأنو : إبقاء حال المفع عمى ما يدتحقو حا

في األصل عشج عجم دليل الشقل عغ األصل ، كقػلظ في فعل األمخ : إنسا 
كان مبشًيا؛ألن األصل في األفعال البشاء، وأن ما يعخب مشيا لذبو االسع ، 

 . (ٖ)وال دليل يجل عمى وجػد الذبو، فكان باؾيا عمى األصل في البشاء

واالسترحاب أو استرحاب الحال ، أصل مغ األصػل الفقيية الدتة 
التي اختمف الفقياء في األخح بيا أدلة لألحكام ، وىي : االستحدان ، 
والسرالح السخسمة ، واالسترحاب ، والعخف ،وشخع مغ قبمشا، ومحىب 
الرحابي ... وقج صخح الفقياء أيزا بأنو ال يعج مغ األدلة القػية في 

ستشباط ؛ ألنو مبشي عمى غمبة الطغ باستسخار الحال ، فيشبغي استسخار اال
حكسيا . مغ ثع كانػا إذا وججوا دليال آخخ يعارض االسترحاب قجمػه 

 .(ٗ)عميو
                                                           

 صحب . ٜٔ/ٔ(  القامػس السحيط ٔ)
 صحب . ٕٔٓٗ/ٚ(  لدان العخب السجمج الخابع ٕ)
 . ٙٗ(  اإلغخاب في ججل اإلعخاب /ٖ)
 . ٔٗٔ(  أصػل الشحػ العخبي د/محسػد نحمة /ٗ)
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وقج اختمف الشحاة أيزا ـ شأن األصػلييغ ـ في اتخاذه دليال مغ أدلة 
، جساع والؿياسقط ىي : الدساع واإلالشحػ، فيحا ىػ ابغ جشي يعجىا ثالثة ف

وأسقط االسترحاب ، وعجىا ابغ األنبارؼ ثالثة أيزا سساع وؾياس 
واسترحاب حال ، فأسقط اإلجساع ، وزاد االسترحاب ، وجسع الديػشي 

أربعة ، قال ابغ جشي في  بيشيسا جسيعا قال : وأدلة الشحػ الغالبة
غ : أدلة الشحػ ثالثة : الدساع واإلجساع والؿياس. وقال ابالخرائز

األنبارؼ : أدلة الشحػ ثالثة : نقل وؾياس واسترحاب حال . فداد 
االسترحاب ، ولع يحكخ اإلجساع ؛ فكأنو لع يخ االحتجاج بو في العخبية ، 

 .(ٔ)كسا ىػ رأؼ قػم . وقج تحرل مسا ذكخه أربعة وقج عقجت ليا أربعة كتب

يحا واستخجام مرصمح )استرحاب الحال( لع نججه عشج عمساء العخبية ب
السدسى، فإنشا لع نجج لفع استرحاب الحال في كتب الشحػييغ مشح سيبػيو 
إلى ابغ األنبارؼ، تقػل الجكتػرة خجيجة الحجيثي : أما سيبػيو فقج استجل 
بيحا الجليل في مػاضع كثيخة مغ كتابو وإن لع يرخح بو ،ولع يدسو 
 )استرحاب حال( أو )استرحاب أصل(كسا رأيشا ذلظ عشج البرخييغ

.ومغ أمثمة استجالل سيبػيو باألصل ،ذىابو  (ٕ)والكػفييغ وغيخىع مغ الشحاة
إلى أن )بشت( تجسع عمى )بشات( ال عمى )بشتات( مدتجال باألصل الحؼ ىػ 
) ال تثبت تاء التأنيث مع تاء الجسع( يقػل :"فسغ ذلظ )بشت( إذا كان اسسا 

تاء الجسع كسا ال لخجل تقػل :بشات مغ قبل أنيا تاء تأنيث ال تثبت مع 
تثبت الياء ، فسغ ثع صيخت مثميا ، وكحلظ )ىشت( و)أخت (ال تجاوز ىحا 

                                                           

 . ٗٔ(  اإلقشاع في عمع أصػل الشحػ /ٔ)
 . ٖ٘ٗ(  الذاىج وأصػل الشحػ في كتاب سيبػيو /ٕ)



 

 

212 

فييا . وإن سسيت رجال بـ )ذيت( ألحقت تاء التأنيث فتقػل ذيات وكحلظ 
 ".  (ٔ))ىشت( اسع رجل تقػل :ىشات

وإذا نطخنا إلى كتب الستقجميغ بعج سيبػيو أيزا ككتب السبخد ، وابغ 
سي وغيخىع لع نججىع استخجمػا مرصمح استرحاب الحال ، الدخاج ،الفار 

لكششا لػ نطخنا إلى السػاضع التي استجل بيا الشحػيػن باسترحاب الحال أو 
األصل لػججناىا كثيخة ججا،يقػل تسام حدان: " ولدت أتيع السؤلفيغ في 
أصػل الشحػ بأن تفاصيل نطخية االسترحاب لع تكغ واضحة في أذىانيع، 

األمخ كحلظ لسا استصاعػا أن يحدشػا التصبيق . وكل ما أوجيو  إذ لػ كان
إلييع أنيع تخكػا الكثيخ مغ السعمػمات دون إثبات؛ألنيع اتكمػا عمى شيػعيا 
في زمانيع، أو ألنيع لع يججوا مغ الزخورؼ إثباتيا ؛ ألن االسترحاب كان 

 " (ٕ)عشجىع مغ أضعف األدلة

ل بيحا االسع ابغ األنبارؼ وأول مغ استخجم مرصمح استرحاب الحا
"  (ٖ)قال : " وأدلة صشاعة اإلعخاب ثالثة : نقل وؾياس واسترحاب حال 

وقج اعتبخه مغ األدلة السعتبخة قال : " اعمع أن استرحاب الحال مغ األدلة 
" ومع ذلظ لع يخل مغ ضعف عشجه قال : " واسترحاب الحال  (ٗ)السعتبخة

التسدظ بو ما وجج ىشاك دليل ، أال تخػ مغ أضعف األدلة ، وليحا ال يجػز 
أنو ال يجػز التسدظ بو في إعخاب االسع مع وجػد دليل البشاء مغ شبو 
الحخف أو تزسغ معشاه ، وكحلظ ال يجػز التسدظ في بشاء الفعل مع وجػد 

                                                           

ــ  ٙٓٗ/ٖ (الكتابٔ) ــ  . ٚٓٗــ
 . ٚٓٔ(  األصػل دراسة إبدتيػلػجية لمفكخ المغػؼ عشج العخب /ٕ)
 . ٘ٗ(  اإلغخاب في ججل اإلعخاب /ٖ)
 . ٔٗٔ(  لسع األدلة /ٗ)
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دليل اإلعخاب مغ مزارعتو االسع، وعمى ىحا ؾياس ما جاء مغ ىحا 
 ".(ٔ)الشحػ

 املبحح الجاىٕ

 لفاكَٕ مً استصحاب احلالمْقف ا

لع يسانع الفاكيي مغ االستجالل باسترحاب الحال فيػ مغ األدلة 
الشحػية السعتبخة عشجه التي ساقيا ليجل بيا عمى ما يقخره مغ أحكام غيخ أنو 
لع يدسو باسترحاب الحال ، وإنسا استعسمو بريغة األصل ، أو استرحاًبا 

وقج استجل بيا في حػالي تدعة  لألصل ، أو استرحاًبا لمحكع األصمي ،
 مػاضع :

  ومغ األمثمة التي استجل بيا بيحا الجليل عشج حجيثو عغ االسع وأن
األصل في االسع اإلعخاب قال : " واالسع بعج التخكيب ضخبان ألنو إما أن 

وىػ األصل ألن اإلعخاب يختمف آخخه بدبب العػامل أو ال ، فاألول معخب 
ال يسيدىا إال  ر معاني مختمفة بريغة واحجةأصل في األسساء ، العتػا

 " (ٕ)اإلعخاب
  ومثال آخخ عشج حجيثو عغ األسساء السبشية وأن األصل فييا البشاء عمى

واألصل في االسع السبشي بل وفي الدكػن لخفتو واسترحاًبا لألصل قال : " 
غيخه أيزا أن يبشى عمى الدكػن لخفتو واسترحاًبا لألصل الحؼ ىػ عجم 

، فال يعجل عشو إلى الحخكة إال لدبب يقتزي العجول ، وحيشئٍح فإذا  ةالحخك
جاء شيء مسا األصل ؼيو البشاء مبشيا فال يدأل عغ سبب بشائو لسجيئو عمى 

                                                           

 . ٕٗٔ(  السرجر الدابق /ٔ)
 . ٚٛ(  الفػاكو الجشية /ٕ)
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أصمو ، ثع إن جاء مبشيا عمى الدكػن فال يدأل أيزا عغ سبب بشائو 
ة ؟ لسجيئو عميو لحلظ أو عمى حخكة يدأل عشو سؤالن ، لع عجل إلى الحخك

ولع كانت الحخكة كحا ؟ وإن جاء شيء مسا األصل ؼيو اإلعخاب مبشيا عمى 
الدكػن سئل عشو سؤال واحج ، لع بشي ؟ أو عمى حخكة سئل عشو ثالثة 

 " (ٔ)أسئمة ،لع بشي ؟ ولع عجل إلى الحخكة ؟ ولع كانت الحخكة كحا؟
  ومثال آخخ عشج حجيثو عغ أنػاع الفعل مغ حيث البشاء واإلعخاب
ألن البشاء أصل في :والفعل أيزا ضخبان ضخب مبشي وىػ األصل ؛ قال

؛ ألنيا ال تعتػرىا معان مختمفة تفتقخ في تسييدىا إلى اإلعخاب  األفعال
الختالف صيغيا باختالف معانييا . وإن حرل لبذ في بعس السػاضع 
بقبػليا بريغة واحجة معاني مختمفة ، كسا في " ال تأكل الدسظ وتذخب 

 " (ٕ)ؼيسكغ إزالتو بإضيار الشاصب أو الجازم المبغ "
 :وإذا خففت )كأن(  ومثال آخخ عشج حجيثو عغ عسل )كأن( السخففة قال

وحسال ليا عمى أن  استرحاًبا لألصلبقي إعساليا وجػًبا عشج الجسيػر 
السفتػحة ، لكغ تخالفيا في أن خبخىا ال يمدم كػنو جسمة . وأن اسسيا ال يمدم 

، وال ححفو كسا يخشج إلى ذلظ قػلو : ويجػز ححف اسسيا كػنو ضسيخ شأن 
 .(ٖ)وذكخه في المفع لكشو قميل

وبعج فسا سبق ىؾ مجسل قؾاعج أصؾؿ الشحؾييؽ مؽ : سساع وقياس 
وإجساع واسترحاب حاؿ أو األصل ، تمػ األدلة التي اعتسج عمييا الفاكيي 

 ليجؿ بيا عمى ما يقخره مؽ أحكاـ نحؾية. 
                                                           

 . ٜٓ(  السرجر الدابق /ٔ)
 .ٜٔ(الفػاكو الجشية صـٕ)
 .ٖٔٗ، ٕٔٚ، ٕ٘ٙ، ٙٚويشطخ صـ  ٕٙٚ/ (  السرجر الدابقٖ)
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 اخلامتة

ج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات ، والرالة والدالم عمى الخسػل الحس
 الكخيع دمحم بغ عبج هللا الشبي األمي األميغ .                            

 وبعج،،،،،،،،،،

فقج انتييت بحسج هللا وتػؼيقو مغ بحثي ىحا بعج رحمة مع عالع جميل مغ 
جر ، وكان مغ أىع ما تػصل عمساء القخن العاشخ اليجخؼ ، وكتاب عطيع الق

 البحث إليو ما يأتي :
أكثخ الفاكيي في أخحه باألصػل الشحػية ، وىي الدساع والؿياس  -ٔ

واإلجساع واسترحاب الحال ، وإن اختمفت أىسية كل أصل مغ ىحه 
األصػل عشجه ، وكان الدساع ىػ الجليل األول ، فاستجل بالقخآن الكخيع 

بػؼ الذخيف ، وباألثار السخوية عغ الرحابة وقخاءاتو ، واستجل بالحجيث الش
ـــ وإن كانت قميمة ؾياًسا عمى األصػل األخخػ ـــ وبكالم العخب شعًخا أو نثًخا 

 أو مثاًل ، وحتى لغات العخب .

ــ  كان الفاكيي متبًعا لشحػ السجرسة البرخية في غالب اآلراء ٕ   
ػليع الشحػية التي مشيا أن والقػاعج الشحػية ، وما ذلظ إال ألنو سائخ عمى أص

الؿياس ال يكػن إال عمى ما كثخ كثخة تػجب الؿياس عمييا ، بل قج يخفس 
الؿياس إذا لع يكغ مجعػًما بدساع كسا ذكخنا عشج حجيثو عغ إعسال "ليت" إذا 

 اترل بيا " ما".

ــ اعتسج الفاكيي عمى القخآن الكخيع اعتساًدا كبيًخا في تشاولو السدائل ٖ
والمغػية السختمفة ، فال تكاد تخمػ صفحة مغ صفحات الكتاب إال  الشحػية

ويزسشيا بذاىج قخآني سػاء أكان استذياًدا أم تسثياًل، أم احتجاًجا، وىحا 
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يعكذ مجػ اىتسام الفاكيي بالذاىج القخآني فقج قخبت عشجه مغ الخسدسائة 
 شاىٍج .

اءات ــ اعتج الفاكيي بالقخاءات القخآنية ، فاستذيج بالقخ ٗ
الدبع،والعذخ،والذاذة،ولع يزعف قخاءة بل كان يػجييا تبًعا لمغات العخب، 
وكان يحسل القخاءة السخالفة لدػاد السرحف عمى المغات ، وإن خالفت 
القخاءة الؿياس السذيػرفي لغة العخب ال يخدىا أو يخصئيا أو يعيبيا أو 

اوز االستذياد يشكخىا وإنسا كان يتمسذ ليا وجيًا مغ العخبية ، وقج تج
 بالقخاءات عشجه عمى الثالثيغ قخاءة .

ــ تأثخ الفاكيي باالستذياد بالحجيث الشبػؼ الذخيف بسغ ال يحتج بو ٘
مغ العمساء فكان ال يخػ االستذياد بو كسا ذىب إلى الحكع بعجم الؿياس 
عميو كسا ذىب في مدألة )مجيء صاحب الحال نكخة بال مدػ ( ، إال أنو 

 أن يحكخ الحجيث إلثبات حكع أو قزية . ال يستشع مغ

ــ جاء الذاىج الذعخؼ عشج الفاكيي في السختبة الثانية بعج القخآن الكخيع ٙ
، فػصل عجد األبيات التي استذيج بيا مائة وثالثػن شاىًجا،ولع يكتِف بيا 
باالستذياد بأشعار الصبقات الثالث األول، بل سار عمى نيج الكػفييغ، 

ا، فاستذيج بذعخ السػلجيغ أمثال أبي نػاس الحسجاني فكان أوسع زمانً 
 والسعخؼ .

ــ لع يتخك الفاكيي أقػال العخب وأمثاليع ولغاتيع ، فقج استذيج بيا في ٚ
عجد مغ مػضػعات الكتاب ومدائمو ، وعدزَّ بيا لمبعس اآلخخ فيي وإن 

ػ اىتسامو كانت قميمة ــ مقارنة بالذاىج القخآني والذعخؼ ــ إال أنيا تبيغ مج
 بكالم العخب،واعتساده عمييا كأحج أصػل الشحػ العخبي.
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ــ اىتع الفاكيي بالؿياس اىتساًما كبيًخا واتخحه دلياًل يجعع بو بعًزا مغ ٛ
أرائو ووسيمة يحتج بيا في مشاقذاتو الشحػية ، ويبشي عمييا أحكامو ، وىػ مع 

أؼ يختمف ؼيو ذلظ لع يخخج عغ شخق الشحاة البرخييغ ؼيو،ولع يكغ لو ر 
عشيع ، وإنسا اىتجػ بيجييع ، واقتجػ بيع،فانتيج نيجيع باالعتجاد بالؿياس 

 الحؼ يعززو سساع مصخد أو كثيخ .

ــ أولع الفاكيي بالتعميل ولًعا شجيًجا ، وسيصخت العمة عمى تفكيخه بذكل ٜ
واضح ، فكثخت العمل في ثشايا شخحو كثخة ممحػضة ، بل لع يتخك مدألة إال 

ا ، ولع يكتف باالعتالل بالعمة الػاحجة بل أحياًنا يعمل لمحكع الػاحج عممي
 بعمتيغ .

ــ يأتي إجساع الشحاة في السختبة التالية لمدساع والؿياس عغ الفاكيي ٓٔ
فقج اعتبخه مغ األدلة الشحػية السيسة ، فقج أكثخ مغ االستجالل بو ــ وإن لع 

عع بو آرائو ، ويدتشج إليو في مشاقذاتو يكغ كاستجاللو بالعمة ــ فاتخحه دليال يج
 الشحػية .

ـ لع يسانع الفاكيي مغ االستجالل باسترحاب الحال فيػ مغ األدلة ٔٔ
 الشحػية السعتبخة عشجه التي ساقيا ليجل بيا عمى ما يقخره مغ أحكام .

وختاما أرجػ أن تكػن ىحه التصػافة قج كذفت عغ اعتساد الفاكيي األدلة 
 ة تػضيفو ليا .الشحػية وكيؽي

 وآخخ دعػانا أن الحسج هلل رب العالسيغ
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 ّاملراجع فَرس املصادر

  اتحاف فزالء البذخ بالقخاءات األربعة عذـخ، السدـسى مشتيـى األمـاني
والسدـــخات فـــي عمـــػم القـــخاءات ،تـــأليف العالمـــة الذـــيخ أحســـج بـــغ دمحم البشـــا ت 

لكتـب بيـخوت ،ط ه ،حققـو وقـجم لـو د/شـعبان دمحم إسـساعيل ،ط عـالع اٚٔٔٔ
 م .ٜٚٛٔه ـــــ ٚٓٗٔأولى 

  اإلجسـاع فــي الجراســات الشحػيــة ،تــأليف د/حدــغ رفعــت حدــيغ ،ط عــالع
 م .ٕٓٔٓالكتب بالقاىخة ،ط ثانية 

  األدلــة الشحػيــة اإلجساليــة فــي شــخح ابــغ عرــفػر الكبيــخ عمــى ارتذــاف
ىــ، تحقيـق د/ رجـب ٘ٗٚالزخب مـغ لدـان العـخب، ألبـى حيـان األنجلدـي ت

دمحم، مخاجعــة د/ رمزــان عبــج التــػاب مكتبــة الخــانجي شبعــة األولــى)  عثســان
 م ( .ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ

 ىــــ، ٘ٗٚارتذـــاف الزـــخب مـــغ لدـــان العـــخب ألبـــى حيـــان األنجلدـــي ت
تحقيق د/ رجب عثسان دمحم . مخاجعة د/ رمزان عبج التػاب مكتبة الخـانجي 

 م ( .ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔشبعة األولى ) 

  أصــػل الشحــػ، تــأليف الذــيخ يحيــى بــغ دمحم أبــي ارتقــاء الدــيادة فــي عمــع
ه ، تقــــجيع وتحقيــــق عبــــجالخزاق ٜٙٓٔزكخيــــا الذــــارؼ السغخبــــي الجدائــــخؼ ت 

 م .ٜٜٓٔه ــــــ ٔٔٗٔعبجالخحسغ الدعجؼ ، ط دار األنبار ببغجاد ،ط أولى 

  أساس البالغة ، تأليف أبى القاسع جار هللا محسػد بغ عسخ الدمخذـخؼ
باســـل عيـــػن الدـــػد ، مشذـــػرات دار الكتـــب العمسيـــة ىــــ ، تحقيـــق دمحم ٖٛ٘ت

 م.ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔبيخوت ،ط أولى 
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  ه ، ٜٔٔاألشــباه والشطــائخ فــي الشحــػ لإلمــام جــالل الــجيغ الدــيػشي ت
 تحقيق د/ عبج العال سالع مكخم ، ط مؤسدة الخسالة .

  أصـــػل التفكيـــخ الشحـــػؼ ،د/عمـــي أبـــػ السكـــارم ،ط دار غخيـــب لمصباعـــة
 م.ٕٚٓٓ، تاريخ الشذخ  والشذخ بالقاىخة

  ـــ فقــو األصــػل دراســة ابدــتيػلػجية لمفكــخ المغــػؼ عشــج العــخب )الشحــػ ــــــــــــ
ــــب  ــــأليف د/تســــام حدــــان ،ط عــــالع الكت ـــــ البالغــــة( ت ه ـــــــــــــــــ ٕٓٗٔالمغــــة ـــــــــــــ

 م.ٕٓٓٓ

  األصــــــػل المغػيــــــة فــــــي كتــــــاب فــــــي كتــــــاب )الخرــــــائز( البــــــغ جشــــــي
د الصالب دمحم عبج الـخحسغ الحجـػج رسـالة ماجدـتيخ اصصالحا واستعساال إعجا

 م .ٕٕٓٓ، جامعة مؤتة 

  األصػل في الشحػ ،ألبى بكخ دمحم بغ سيل بغ الدخاج الشحػػ البغجادػ
، ىـ ، تحقيق د/ عبج الحديغ الفتمى  شبعـة مؤسدـة دار الخسـالة ٖٙٔت سشة

 .مٜٜٙٔه  ٚٔٗٔثالثة ال

  ــــخ ــــأليف د/ دمحم خي ــــة أصــــػل الشحــــػ العخبــــي ،ت ــــػاني ،الشاشــــخ مكتب الحم
 األشمذ ،ط ثانية .

  ــــي ،تــــأليف د/محســــػد أحســــج نحمــــة ،ط دار العمــــػم أصــــػل الشحــــػ العخب
 م .ٜٚٛٔه ـــــ ٚٓٗٔالعخبية بيخوت ،ط أولى 

  األعــالم قــامػس تــخاجع ألشــيخ الخجــال والشدــاء مــغ العــخب والسدــتعخبيغ
الييغ ، ط خامدة والسدتذخقيغ ،تأليف خيخ الجيغ الدركمي ، ط دار العمع لمس

 م .ٕٕٓٓ
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  اإلغــخاب فــي جــجل اإلعــخاب ولســع األدلــة فــي أصــػل الشحــػ ، رســالتان
ه، قجم ليسا وعشى بتحؿيقيسـا سـعيج األفغـاني ،مصبعـة ٚٚ٘البغ األنبارؼ ت 
 م .ٜٚ٘ٔه ـــــ ٖٚٚٔالجامعة الدػرية 

  أمالي ابغ الذـجخؼ ،تـأليف ـبـة هللا بـغ عمـي بـغ دمحم بـغ حسـدة الحدـشي
ه ، تحقيـــق ودراســـة د/محســـػد دمحم الصشـــاحي ، الشاشـــخ مكتبـــة ٕٗ٘تالعمـــػؼ 

 م .ٕٜٜٔه ــــ ٖٔٗٔالخانجي بالقاىخة ،ط أولى 

  األمثال العخبية دراسة تاريخية تحميمية ،تأليف د/عبجالسجيـج قصـامر ،ط
 م .ٜٛٛٔه ــــ ٛٓٗٔدمذق دار الفكخ ،ط أولى 

  ، د/دمحم تػفيق أبػ عمي األمثال العخبية والعرخ الجاىمي دراسة تحميمية
 م.ٜٛٛٔه ــــ ٛٓٗٔ،ط دار الشفائذ ،ط أولى 

  ابغ األنبارؼ وجيػده في الشحػ ،رسالة دكتػراه مقجمـة إلـى معيـج اآلداب
يع عمـــػش ،  الذـــخؾية فـــي جامعـــة القـــجيذ يػســـف بيـــخوت ،تـــأليف جسيـــل إبـــخـا

 م.ٜٚٚٔ

 لحدـغ عمـي إنباه الخواة عمى أنباه الشحاة تأليف الػزيخ جسال الجيغ أبي ا
يع ، ط دار الفكــخ العخبــي  بــغ يػســف القفصــي ، تحقيــق دمحم أبــػ الفزــل إبــخـا

 القاىخة ،مؤسدة الكتب الثقاؼية بيخوت.

 ه ،د/مــــازن ٖٖٚاإليزــــاح فــــي عمــــل الشحــــػ ألبــــي القاســــع الدجــــاجي ت
 م .ٜٙٛٔه ــــ ٙٓٗٔالسبارك ،ط دار الشفائذ ، ط الخامدة 

 ليف جســال الـــجيغ عبــج هللا بـــغ أوضــح السدــالظ إلـــى ألؽيــة ابـــغ مالــظ تـــأ
ىـ، ومعو كتاب عجة الدالظ إلى تحقيق أوضح ٔٙٚىذام األنرارؼ ت سشة 
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السدـــالظ وىـــػ الذـــخح الكبيـــخ مـــغ ثالثـــة شـــخوح تـــأليف دمحم محـــي الـــجيغ عبـــج 
 الحسيج بيخوت مشذػرات السكتبة العرخية .

  اإلنراف في مدائل الخالف بيغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ ،تأليف
ىــ ،تحقيـق ودراسـة د/ جـػدة ٚٚ٘الذيخ كسال الجيغ أبـى البخكـات األنبـارػ ت

عبــج التــػاب، مكتبـة الخــانجي بالقــاىخة  مبـخوك دمحم مبــخوك ،راجعــو د/ رمزـان
 م.ٕٕٓٓ،أولى  

  إيزاح السكشػن في الحيل عغ كذف الطشػن عغ أسامي الكتب والفشػن
اعيل باشــا دمحم أمــيغ بــغ ،لمعــالع الفاضــل األديــب والســؤرخ الكامــل األريــب إســس

ميخ سميع ،عشـى بترـحيحو وشبعـو عمـى ندـخة السؤلـف العبـجان الفقيـخان إلـى 
هللا الغشــي دمحم شــخف الــجيغ بالتقايــا رئــيذ أمــػر الــجيغ ، والسعمــع رفعــت بيمكــة 

 الكميدي ،ط دار إحياء التخاث العخبي بيخوت . 

 الغخنـاشي  البحخ السحيط لسحسج بغ يػسف الذييخ بأبي حيان األنجلدي
 ىـ ، شبعة دار الفكخٗ٘ٚت

  البخىان في عمػم القخآن لإلمام بجر الجيغ دمحم بغ عبجالخحسغ بغ عبـجهللا
يع ،القاىخة مكتبة دار التخاث العخبي .  الدركذي ، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا

  تـاج العــخوس مــغ جــػاىخ القـامػس ،تــأليف الدــيج دمحم مختزــى الحدــيشي
ِبيــِجؼ ،تحقيــق  عبــج الدــتار أحســج فــخاج، ط التــخاث العخبــي سمدــمة ترــجرىا الدَّ

 م .ٜ٘ٙٔه ــ ٖ٘ٛٔوزارة اإلرشاد واألنباء في الكػيت 

  الترـــــخيح بسزـــــسػن التػضـــــيح لمذـــــيخ خالـــــج زيـــــغ الـــــجيغ بـــــغ عبـــــج هللا
يع ، الصبعـة ٜ٘ٓاألزىخؼ ت  ىــ ، دراسـة وتحقيـق د/ عبـج الفتـاح بحيـخؼ إبـخـا
 م (.ٕٜٜٔ –ىـ ٖٔٗٔاألولى ) 
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 ميقـــة عمـــى السقـــخب، شـــخح العالمـــة بيـــاء الـــجيغ بـــغ الشحـــاس، تـــأليف التع
 م. ٕٗٓٓد/جسيل عبجهللا عػيزة ،ط وزارة الثقافة باألردن ،ط أولى 

  التفكيـــخ الشحـــػؼ عشـــج السبــــخد ،إعـــجاد عمـــي فاضــــل ســـيج عبـــػد الذــــسخؼ
 م.ٖٕٓٓ،رسالة دكتػراه ،كمية اآلداب جامعة السػصل 

 ليف ابــغ السمقــغ ســخاج الــجيغ أبــػ التػضــيح لذــخح الجــامع الرــحيح ، تــأ
ه، تحقيــــق دار الفــــالح لمبحــــث العمســــى  ٗٓٛحفــــز الذــــافعى السرــــخػ ت 

 مٕٛٓٓوتحقيق التخاث ، الشاشخ دار الشػادر دمذق ،ط أولى 

  ثســار الرــشاعة فــي عمــع العخبيــة ،ألبــي عبــج هللا الحدــيغ بــغ مػســى بــغ
ل، جامعـة اإلمـام دمحم ـبة هللا الجيشػرؼ ، دراسة وتحقيق د/دمحم بغ خالج الفاضـ

 م. ٜٜٔٔه ــٔٔٗٔبغ سعػد اإلسالمية ، سمدمة نذخ الخسائل العمسية 

  جسع الفػائج مغ جسع األصػل ومجسع الدوائج،تأليف دمحم بغ سميسان بغ
،تـح أبـػ عمـي سـميسان بـغ ضـخيع ٜٗٓٔالصيخ الدػسي السغخبي السالكي ت 

 ، الشاشخ مكتبة بغ كثيخ بيخوت.

 غ البخـارؼ ومدـمع،تأليف دمحم بـغ فتـػح بـغ عبـج هللا الجسع بيغ الرـحيحي
ه ، تـح د/عمـي حدـيغ البـػاب ، الشاشـخ ٛٛٗبغ فتـػح بـغ حسيـج السخوقـي ت 

 دار بغ حدم لبشان بيخوت .

  ،جسيـــخة األمثـــال ،ألبـــي ىـــالل الحدـــغ بـــغ عبـــجهللا بـــغ ســـيل العدـــكخؼ
ضــبصو وكتــب ىػامذــو وندــقو د/أحســج عبــج الدــالم ،خــخج أحاديثــو أبــػ ىــاجخ 

ه ٛٓٗٔدمحم سعيج بغ بديػن زغمػل، ط دار الكتب العمسية بيخوت ،ط أولى 
 م. ٜٛٛٔــ 
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  االحتجــاج بالذــعخ فــي المغــة الػاقــع وداللتــو ،دمحم حدــغ جبــل ،القــاىخة ط
 مكتبة الجيدة العامة دار الفكخ العخبي . 

  ،الحمقة السفقػدة في تاريخ الشحػ العخبي ،تأليف د/عبج العال سالع مكخم
 م.ٖٜٜٔه ــ ٖٔٗٔة الخسالة بيخوت ، ط ثانية ط مؤسد

  الخرـــــائز صـــــشعة أبـــــى الفـــــتح عثســـــان بـــــغ جشـــــى بتحقيـــــق دمحم عمـــــى
 الشجار،السكتبة العمسية

  خدانـــة األدب ولـــب لبـــاب لدـــان العـــخب، تـــأليف عبـــج القـــادر بـــغ عســــخ
ه، تحقيــق وشــخح عبــج الدـالم دمحم ىــارون ،الشاشــخ مكتبــة ٖٜٓٔالبغـجادؼ ت 

 الخانجي القاىخة .

  الــجر السرــػن فــي عمــػم الكتــاب السكشــػن ،لمسؤلــف أبــي العبــاس شــياب
ه  ٙ٘ٚالجيغ ،أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع السعخوف بالدـسيغ الحمبـي ت 

 ، تحقيق د/أحسج دمحم الخخاط ،ط دار العمع دمذق .

  دراســات فــي العخبيــة وتاريخيــا ،لمذــيخ دمحم الخزــخ حدــيغ شــيخ الجــامع
 م.ٜٓٙٔه ــ ٖٓٛٔإلسالمي ـ دمذق ، ط ثانية األزىخ، الشاشخ السكتب ا

  دراسات في فقو المغة، تأليف د/صـبحي الرـالح، ط دار العمـع لمساليـيغ
 م.ٕٗٓٓبيخوت ،ط الدادسة عذخة ،

  الجراســــات الشحػيــــة والمغػيــــة عشــــج الدمخذــــخؼ ،تــــأليف د/فاضــــل صــــالح
 م ـٜٓٚٔه ـــــــ ٜٖٛٔالدامخائي ،مصبعة اإلرشاد ببغجاد 

 حيغ لصخق رياض الرالحيغ ، تأليف دمحم بغ عمى بغ دمحم بغ دليل الفال
ىـ ، اعتشى بو خميل مأمػن شيحة / الشاشخ دار ٚ٘ٓٔعالء البكخػ الذافعي 

 م ٕٗٓٓالسعخفو لمصباعو والشذخ بيخوت ط رابعو 
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  ديـػان أبـي فـخاس الحسـجاني ،شـخح د/خميـل الـجوييي ،الشاشـخ دار الكتـاب
 م .ٜٜٗٔــ ه ٗٔٗٔالعخبي بيخوت ،ط ثانية 

  ه ، جسعـو وشـخحو  ٖٓٔديػان أبي الشجع العجمي الفزل بغ قجامـة ت
وحققـــو د/ دمحمأديـــب عبـــج الػاحـــج حســـخان ، ط مصبػعـــات مجســـع المغـــة العخبيـــة 

 م . ٕٙٓٓه  ٕٚٗٔبجمذق 

  ديـــػان أميــــة بـــغ أبــــي الرــــمت ،جسعـــو وحققــــو وشـــخحو د/ســــجيع جسيــــل
 م .ٜٜٛٔالجبيمي ، ط دار صادر بيخوت ، ط أولى

 ـــــب مقجمتـــــو وىػامذـــــو د ـــــػان ذؼ الخمـــــة شـــــخح الخصيـــــب التبخيـــــدؼ ،كت ي
 م . ٜٜٙٔه ــ ٙٔٗٔوفيارسو مجيج شخاد ، دار الكتاب العخبي ،ط ثانية ،

  ىــ شخح وتحقيق عاتكة الخدرجـي ،  ٜٗٔديػان العباس بغ األحشف ت
 م .ٜٗ٘ٔه ــــ  ٖٖٚٔالقاىخة مصبعة دار الكتب السرخية 

 ، جسعو وحققو وشخحو د/إميل بجيع يعقػب ،ط ديػان عسخو بغ أم كمثػم
 م .ٜٜٔٔه ــ ٔٔٗٔدار الكتاب العخبي بيخوت ،ط أولى 

  ديـــػان ليمـــى األخيميـــة ،تحقيـــق وشـــخح د/واضـــح الرـــسج ،ط دار صـــادر
 م .ٖٕٓٓه ـــ  ٕٗٗٔبيخوت ، ط ثانية 

  ديػان الشابغة الحبياني، اعتشى بو وشخحو حسجو شسـاس، ط دار السعخفـة
 م .ٕ٘ٓٓه ــ ٕٙٗٔ بيخوت ، ثانية

  م.ٜٜ٘ٔديػان اليحلييغ ، ط دار الكتب السرخية ،ط ثانية 
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  ، زىـــخ األكـــع فـــي األمثـــال والحكـــع لمحدـــغ البيػســـي،حققو د/ دمحم حجـــي
د/دمحم األخزــخ، ط مشذــػرات معيــج األبحــاث والجراســات لمتعخيــب دار الثقافــة 

 م.ٜٔٛٔه ــ ٔٓٗٔبالسغخب ،ط أولى 

  ــــــػ عدة،الشاشــــــخ مكتبــــــة الدــــــشغ الرــــــغخػ لمشدــــــائي،تح ــــــاح أب ــــــج الفت عب
 م.ٜٙٛٔــــ ٙٓٗٔالسصبػعات اإلسالمية حمب،ط ثانية، 

  ، الذــاىج وأصــػل الشحــػ فــي كتــاب ســيبػيو ،تــأليف د/خجيجــة الحــجيثي
 م.ٜٗٚٔه ٜٖٗٔمصبػعات جامعة الكػيت 

  شــحرات الــحىب فــي أخبــار مــغ ذىــب ،البــغ العســاد اإلمــام شــياب الــجيغ
أحســـج بـــغ دمحم الحشبمـــي الجمذـــقي ، أشـــخف عمـــى  أبـــي الفـــالح عبـــج الحـــي ابـــغ

تحؿيقـــو وخـــخج أحاديثـــو عبـــج القـــادر األرنـــاؤوط ، حققـــو وعمـــق عميـــو محســـػد 
 .مٜٜٔٔ ـىٕٔٗٔكثيخ دمذق بيخوت ، ط األولى األرناؤوط ، ط دار ابغ 

  شخح ابغ شػلػن عمى ألؽية ابـغ مالـظ تـأليف أبـي عبـج هللا شـسذ الـجيغ
ه،تحقيـق وتعميـق د/عبـج ٖٜ٘ذقي الرالحي،تدمحم بغ عمي ابغ شػلػن الجم

الحسيــج جاســع دمحم الؽيــاض الكبيدــي ، مشذــػرات دار الكتــب العمسيــة بيــخوت ، 
 مٕٕٓٓـــٖٕٗٔط أولى

  شــخح ابــغ عقيــل ،قاضــى القزــاة بيــاء الــجيغ عبــج هللا بــغ عقيــل العقيمــى
اليســـحانى السرـــخػ ومعـــو كتـــاب مشحـــة الجميـــل،بتحقيق دمحم محـــى الـــجيغ عبـــج 

 م.ٕٜٚٔ-ىـٕٜٖٔ،شبعة دار الفكخ،الصبعة الخامدة عذخالحسيج

  ، شـــخح ديـــػان الفـــخزدق ،ضـــبط معانيـــو وشـــخوحو وأكسميـــا إيميـــا الحـــاوؼ
 م .ٖٜٛٔمشذػرات دار الكتاب المبشاني  ط أولى 
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  ، شخح ديػان لبيج بغ ربيعة العـامخؼ ، حققـو وقـجم لـو د/ إحدـان عبـاس
 م .ٕٜٙٔط الكػيت 

 لعخبيـــــة، تـــــأليف إســـــساعيل بـــــغ حســـــاد الرـــــحاح تـــــاج المغـــــة وصـــــحاح ا
الجػىخؼ ،تحقيق أحسج عبج الغفػر عصـار، ط دار العمـع لمساليـيغ بيـخوت ،ط 

 م.ٜٗٛٔه ـــ ٗٓٗٔثالثة 

  ـــج صـــيانة صـــحيح مدـــمع مـــغ اإلخـــالل والغمـــط ، تـــأليف عثســـان بـــغ عب
الـخحسغ بــغ عثسـان الكــخدػ الذـيخزورػ الشاشــخ دار العـخب اإلســالمى بيــخوت 

 ق عبج هللا عبج القادر .، تح مػف ٛٓٗٔ ٕط

  صــحيح أبــى داود األم ، تــأليف أبــى عبــج الــخحسغ دمحم نرــخ الــجيغ ابــغ
، الشاشخ مؤسدة غخاس لمشذخ والتػزيـع  ٕٓٗٔالحاج األستػدرػ األلبانى ت 

 م ٕٕٓٓالكػيت ط أولى 

  صــحيح وضــعيف الجــامع الرــغيخ لسحســج نرــخ الــجيغ األلباني،بخنــامج
 مشطػمات التحؿيقات الحجيثة.

  ضــػابط الفكــخ الشحــػؼ ،دراســة تحميميــة لألســذ الكميــة التــي بشــى عمييــا
الشحـــاة آراءىـــع ،د/ دمحم عبـــجالفتاح الصيــــب ، تقـــجيع د/عبـــجه الخاجحــــي ،ط دار 

 البرائخ .

  ه ، قـخأه ٖٕٔشبقات فحػل الذعخاء ، تأليف دمحم بغ سالم الجسحـي ت
 وشخحو محسػد دمحم شاكخ ، الشاشخ دار السعخفة بججة .

 ــــــ ــــــي بكــــــخ دمحمشبق ــــــجؼ ات الشحــــــػييغ والمغــــــػييغ ،ألب بي ــــــغ الحدــــــغ الدُّ  ب
يع ،ط دار السعارف ، ط ثانية . ،األنجلدي  تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا
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  ه ، تحقيــق ٕٖ٘عمـل الشحـػ، ألبـي الحدــغ  دمحم بـغ عبـج هللا الـػراق ت
ودراســـة د/محســـػد جاســــع دمحم الجرويذـــي ، الخيـــاض مكتبــــة الخشـــج ، ط أولــــى 

 م.ٜٜٜٔــ ه ــٕٓٗٔ

 ي الجاىميــــة واإلســــالم ســــيختو عســــخو بــــغ بخاقــــة اليســــجاني مــــغ مخزــــخم
د/شخيف راغب عالوتو ، األردن ط دار السشـاىج لمشذـخ والتػزيـع ، ط  ،وشعخه
 م .ٕ٘ٓٓه ــــ ٕٗٗٔأولى 

  غخيب الحجيث البغ الجػزػ ، السؤلف أبـػ الفـخج عبـج الـخحسغ بـغ عمـى
بج السعصى أميغ قمعجـى، الشاشـخ دار بغ دمحم بغ عمى بغ عبيج هللا ، ت د/ ع

  ٜ٘ٛٔالكتب العمسية بيخوت ،ط أولى 

  الفـــائق فـــي غخيـــب الحـــجيث واألثـــخ، تـــأليف جـــار هللا محســـػد بـــغ عســـخ
يع ،ط عيدـــى  الدمخذـــخؼ ، تحقيـــق عمـــي دمحم البجـــارؼ ،دمحم أبـــػ الفزـــل إبـــخـا

 البابي الحمبي  وشخكاه ،ط ثانية .

 ف ابـغ حجـخ العدـقالنى ، الشاشـخ فتح البارػ شخح صحيح البخارػ تـألي
 .  ٜٕٚٔدار السعخفو بيخوت 

  الفتح الكبيخ في ضع الديادة إلى الجامع الرـغيخ لمدـيػشي، تـح يػسـف
 الشبياني،ط دار الفكخ ، األولى . 

  الفـــتح السغيـــث شـــخح ألؽيـــة الحـــجيث، السؤلـــف شـــسذ الـــجيغ دمحم بـــغ عبـــج
 ىــٖٓٗٔلى الخحسغ الدخاوػ ، دار الكتب العمسية بيخوت، ط أو 

  ــــي مدىــــخ ــــأليف د/عم ــــج العــــخب أصــــػلو ومشاىجــــو، ت الفكــــخ الشحــــػؼ عش
الياســخؼ ، تقــجيع د/عبــج هللا الجبــػرؼ ،ط الــجار العخبيــة لمسػســػعات ،ط أولــى 

 م ٖٕٓٓه ـــ ٖٕٗٔ
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  الفكـــــخ الشحـــــػؼ البـــــغ مالـــــظ فـــــي كتابـــــو "شـــــػاىج التػضـــــيح والترـــــحيح
 م .ٕٚٓٓواشجة لسذكالت الجامع الرحيح" إعجاد أحسج عبجالدالم الخ 

  الفػاكو الجشية عمى متسسة الجخومية، لمذيخ عبـج هللا بـغ أحسـج بـغ عمـي
دراسة وتحقيق عساد عمـػان حدـيغ ، ط  -ىـٕٜٚالفاكيي السكي الذافعي ت 

 . ىـٖٓٗٔ -مٜٕٓٓ،ط أولى  ، القاىخةدار الفكخ

  ــــأليف د/عفــــاف حدــــانيغ ، الشاشــــخ مرــــخ السكتبــــة ــــة الشحــــػ ،ت ــــي أدل ف
 م.ٜٜٙٔأولى  األكاديسية ، ط

  فـــــي أصـــــػل الشحـــــػ لدـــــعيج األفغـــــاني ،ط مجيخيـــــة الكتـــــب والسصبػعـــــات
 م. ٜٜٗٔه ــ ٗٔٗٔالجامعية 

  ؼيس االنذخاح مغ روض شي االقتخاح ، تأليف اإلمام المغػؼ السحـجث
ه ،وفــي أعــاله االقتــخاح فــي ٓٚٔٔأبــي عبــج هللا دمحم بــغ الصيــب الفارســي ت 

حقيــق وشــخح أ د/محســػد يػســف ه ،تٜٔٔأصــػل الشحــػ تــأليف الدــيػشي ت 
 م .ٕٓٓٓه ــــ ٕٔٗٔنجال ، ط أولى 

  ؼيس البارػ عمى صحيح البخارػ تـأليف دمحم أنـػر شـاه بـغ معطـع شـاه
، تحقيق دمحم بجر عالع السخكيى ، الشاشـخ دار  ٖٖ٘ٔاليشجػ الجيػنيجػ ، ت 

 ىـٕ٘ٓٓالكتب العمسية بيخوت أولى 

 يع البشـا ،ط دار أبػ القاسع الدييمي ومحـبو الشحـػؼ ،تـأل يف د/ دمحم إبـخـا
 م.ٜ٘ٛٔه ـــ ٘ٓٗٔالبيان العخبي ججة ،ط أولى 

  القـــامػس السحـــيط ،تـــأليف العالمـــة المغـــػؼ مجـــج الـــجيغ دمحم بـــغ يعقـــػب
ه ،تحقيــق مكتبــة تحقيــق التــخاث فــي مؤسدــة الخســالة ٚٔٛالفيــخوز أبــادؼ ت 

 م. ٕ٘ٓٓه ـــ ٕٙٗٔ،بإشخاف دمحم نعيع العخقػسي ، ط ثامشة 
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 ه ، ٜٔٔالقتـــخاح فـــي عمـــع أصـــػل الشحـــػ، لجـــالل الـــجيغ الدـــيػشي ت ا
قـــخأه وعمـــق عميـــو د/محســـػد ســـميسان يـــاقػت ،مرـــخ ط دار السعخفـــة الجامعيـــة 

 م.ٕٙٓٓه ـــ ٕٙٗٔ

  القخارات الشحػية والترخيؽية ،لسجسع المغة العخبية بالقاىخة جسعا ودراسة
ـــ ٘ٔٗٔوتقػيســا إلــى نيايــة الــجورة الحاديــة والدــتيغ عــام  م، تــأليف ٜٜ٘ٔه ـــ

خالج بغ مدعػد ابغ فارس العريسي ،دار التجميخية ودار بغ حـدم ، ط أولـى 
 م . ٖٕٓٓه ــــ ٕٗٗٔ

  الؿيـــاس فــــي المغــــة العخبيـــة ،تــــأليف دمحم الخزــــخ حدـــيغ ،عشيــــت بشذــــخه
 ه .ٖٖ٘ٔالسصبعة الدمؽية بالقاىخة 

 دبيـجؼ الؿياس فـي الشحـػ العخبـي نذـأتو وتصـػره، تـأليف د/سـعيج جاسـع ال
 ط أولى ،ط دار الذخوق باألردن .

 الكتــاب لدــيبػيو أبــى بذــخ عســخو بــغ عثســان بــغ قشبــخ ، تحقيــق وشــخح: 
 عبج الدالم دمحم ىارون ، ط دار الجيل بيخوت ،ط أولى.

  ه ، ٘ٚٔكتاب العيغ، ألبي عبجالخحسغ الخميـل بـغ أحسـج الفخاىيـجؼ ت
يع الدـــــامخائي ، ط سمدـــــمة السعـــــاجع  تحقيـــــق د/ ميـــــجؼ السخدومـــــي ، د/إبـــــخـا

 والفيارس .

  كذــــف الطشــــػن عــــغ أســــامي الكتــــب والفشــــػن، لمعــــالع الفاضــــل األديــــب
والســؤرخ الكامــل األريــب مرــصفى بــغ عبــجهللا الذــييخ بحــاجي خميفــة ، عشــى 
بترحيحو وشبعو عمى ندخة السؤلف مجخدا عغ الديادات والمػاحق مغ بعـجه 

عبجان الفقيخان إلى هللا الغشي وتعميق حػاشيو ثع بتختيب الحيػل عميو وشبعيا ال
 .كيدي، ط دار التخاث العخبي بيخوتدمحم شخف الجيغ بالتقايا، ورفعت بيمكة ال
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  الكميات معجع في السرصمحات والفخوق المغػيـة ،ألبـي البقـاء أيـػب بـغ
ــــ ٜٗٓٔمػســـى الحدـــيشي الكفـــػؼ ت  م ،قابمـــو عمـــى ندـــخة خصيـــة ٖٛٙٔه ـ

رويـر ، بدمحم السرـخؼ ، ط مؤسدــة وأعـجه لمصبـع ووضـع فيارســو د/عـجنان د
 م.ٜٜٛٔه ــ ٜٔٗٔالخسالة ،ط ثانية 

  الكػفيػن في الشحػ والرخف والسشيج الػصفي السعاصخ ،د/عبـج الفتـاح
 م.  ٜٜٚٔه ـــ ٛٔٗٔالحسػز، بيخوت ط دار صادر ، ط أولى 

  المبــاب فــي عمــػم الكتــاب ، تــأليف اإلمــام السفدــخ أبــي حفــز عســخ بــغ
ىـــــ ، تحيــــق عــــادل أحســــج عبــــج  ٓٛٛالحشبمــــى ت  عمــــى بــــغ عــــادل الجمذــــقي

السػجــػد، الذــيخ عمــى دمحم معــػض ، شــارك فــي تحؿيقــو بخســالتو الجامعيــو د/ 
دمحم ســــعج رمزــــان حدــــغ ،د/ دمحم الستــــػلي الجســــػقي حــــخب ، ط دار الكتــــب 

 م .ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔالعمسية بيخوت ، أولى 

 بيـــخ، دمحم لدـــان العـــخب البـــغ مشطـــػر، تحقيـــق األســـاتحة عبـــجهللا عمـــي الك
 أحسج حديب هللا ، ىاشع دمحم الذاذلي ، ط دار السعارف .

  مجســع األمثــال لمسيــجاني ،حققــو وفرــمو ،وضــبط غخائبــو وعمــق حػاشــيو
 م.ٜ٘٘ٔه ــــ ٖٗٚٔدمحم محي الجيغ عبج الحسيج ، ط الفئة السحسجية 

  مجسػع أشعار العخب ،وىػ مذتسل عمى ديػان رؤبة بغ العجاج ،وعمـى
ت مشدـــــػبة إليـــــو ،اعتشـــــى بترـــــحيحو وتختيبـــــو ولـــــيع بـــــغ الـــــػرد أبيـــــات مفـــــخدا

 البخوسي،ط دار بغ قتيبة لمصباعة والشذخ الكػيت.

  ، مختار الرحاح، لمذيخ اإلمام دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الـخازؼ
 م.ٜٙٛٔشبعة مجققة إخخاج دائخة السعاجع في مكتبة لبشان 
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 حـــــػ ،تـــــأليف د/ميـــــجؼ مجرســـــة الكػفـــــة ومشيجيـــــا فـــــي دراســـــة المغـــــة والش
ــــــ ٖٚٚٔالسخدومـــــي ، ط مرـــــصفى البـــــابي الحمبـــــي وشـــــخكاه ، ط ثانيـــــة  ه ـــ

 م.ٜٛ٘ٔ

  الســــــجارس الشحػيــــــة ، تــــــأليف د/شــــــػقي ضــــــيف ،ط دار السعــــــارف ، ط
 الدابعة .

  ــــجيغ ــــجالخحسغ جــــالل ال ــــػم المغــــة وأنػاعيــــا ،لمعالمــــة عب السدىــــخ فــــي عم
ػاشــيو دمحم الدــيػشي ،شــخحو وضــبصو وصــححو وعشــػن مػضــػعاتو وعمــق ح

يع ، عمـي دمحم البجـاوؼ ، مكتبـة دار  أحسج جاد السـػلى ، دمحم أبـػ الفزـل إبـخـا
 التخاث ، ط ثالثة . 

 ه ٓٚٚالسرباح السشيخ تأليف العالمة أحسج بغ دمحم الفيػمي السقـخغ ت
 م .ٜٚٛٔ،مكتبة لبشان 

  ه ، أعـاد بشـاءه وقـجم لـو ٜٛٔمعاني القخآن لعمـي بـغ حسـدة الكدـائي ت
 م .ٜٜٛٔشحات عيدى ، الشاشخ دار ؾباء لمصباعة والشذخ ،د/عيدى 

  ه،ط ٕٚٓمعـــاني القـــخآن ،تـــأليف أبـــي زكخيـــا يحيـــى بـــغ زيـــاد الفـــخاء ت
 م.ٖٜٛٔه ــــ ٖٗٔعالع الكتب ، ط ثانية 

  يع بــــغ الدــــخؼ الدجــــاج ت معــــاني القــــخآن وإعخابــــو ،ألبــــي إســــحاق إبــــخـا
ع الكتب ، ط أولى ه ، شخح وتحقيق د/عبج الجميل عبجه شمبي ، ط عالٖٔٔ
 م .ٜٛٛٔه ــ ٛٗٔ

  معجـــع األمثـــال العخبيــــة، تـــأليف د/محســـػد إســــساعيل صـــيتي ، ناصــــف
مرـــــصفى عبـــــجالعديد، مرـــــصفى أحســـــج ســـــميسان ، مكتبـــــة لبشـــــان ، ط أولـــــى 

 م .ٕٜٜٔ
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  معجـــع التعخيفـــات ،لمعالمـــة عمـــي بـــغ دمحم الدـــيج الذـــخيف الجخجـــاني ت
 قاىخة ط دار الفزيمة .ه،تحقيق ودراسة دمحم صجيق السشذاوؼ ، الٙٔٛ

  معجــع مقــاييذ المغــة ألبــي الحدــيغ أحســج بــغ فــارس ، بتحقيــق وضــبط
 م.ٜٜٚٔه ـــ ٜٜٖٔعبجالدالم دمحم ىارون ، ط دار الفكخ 

 تب العخبية ،تأليف عسخ رضـا كحالـةمعجع السؤلفيغ تخاجع مرشفي الك ،
 ط مؤسدة الخسالة 

 أليف د/دمحم معجـــع مرـــصمحات الشحـــػ والرـــخف والعـــخوض والقاؼيـــة ، تـــ
يع عبادة ، ط مكتبة اآلداب بالقاىخة ، ط أولى   هٕٖٗٔإبخـا

  السعجع الػسيط لسجسع المغـة العخبيـة ،مكتبـة الذـخوق الجوليـة ، ط رابعـة
 م.ٕٗٓٓه ـــــ ٕ٘ٗٔ

  مغشى المبيب عغ كتب األعاريب البغ ىذام األنرارػ ، تحقيـق وشـخح
 ية .د/ عبج المصيف دمحم الخصيب ، ط الدمدمة التخاث

  السفـــــخدات فـــــي غخيـــــب القـــــخآن ، تـــــأليف أبـــــي القاســـــع الحدـــــيغ بـــــغ دمحم
، ه ، تحقيق وضبط دمحم سيج كيالني ٕٓ٘السعخوف بالخاغب األصفياني ت 

 ط دار السعخفة .

  السقتزـــب صـــشعة أبـــى العبـــاس دمحم بـــغ يديـــج السبـــخد، تحقيـــق دمحم عبــــج
ســالمية لجشــة الخــالق عزــيسو، ط وزارة األوقــاف السجمــذ األعمــى لمذــئػن اإل

 م ( ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔإحياء التخاث اإلسالمى )

  يع أنــيذ ،مكتبــة األنجمــػ السرــخية ،ط مــغ أســخار المغــة ،تــأليف د/إبــخـا
 م.ٜٛٚٔالدادسة 
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 ع ،تـــــأليف ســـــميسان بـــــغ صـــــالح السشتقـــــى مـــــغ أمثـــــال العـــــخب وقررـــــي
 م.ٕٚٓٓه ــــــ ٕٛٗٔ، ط دار القاسع لمشذخ الخياض ، ط أولى الخخاشي

 اإلمـــام أبـــى الفـــتح عثســـان بـــغ جشـــي لكتـــاب الترـــخيف،  السشرـــف شـــخح
الشحــػؼ  البرــخؼ بتحقيــق لجشــة مــغ األســتاذيغ   لإلمــام أبــي عثســان الســازني 

يع مرــــصفى وعبــــج هللا أمــــيغ ، ط وزارة السعــــارف العسػميــــة ، ط أولـــــى  إبــــخـا
 م.ٜٗ٘ٔ -ىـ  ٖٖٚٔ

  مػسػعة كذاف اصصالحات الفشـػن والعمـػم، لمباحـث العالمـة دمحم عمـي
الشيانػؼ ، تقجيع وإشخاف ومخاجعـة د/رفيـق العجـع ، تحقيـق د/ عمـي دحـخوج ، 
نقل الشز الفارسي إلى العخبية د/عبجهللا الخالـجؼ، التخجسـة األجشبيـة د/جـػرج 

 م.ٜٜٙٔزيتاني ، ط مكتبة لبشان ، ط أولى 

  ندىة األلباء في شبقـات األدبـاء، ألبـي البخكـات كسـال الـجيغ عبـجالخحسغ
يع ، القـــــاىخة ط دار الفكـــــخ بـــــارؼ، تحقيـــــق دمحم أبـــــػ الفزـــــل إبـــــخـابـــــغ دمحم األن

 م . ٜٜٛٔ، العخبي

  نذــأة الشحــػ وتــاريخ أشــيخ الشحــاة، تــأليف الذــيخ دمحم الصشصــاوؼ ،ط دار
 السعارف ،ط ثانية .

  ــــغ دمحم ــــأليف الحــــافع أبــــي الخيــــخ دمحم ب الشذــــخ فــــي القــــخاءات العذــــخ، ت
ف عمـى ترـحيحو ومخاجعتــو ه ،أشـخ ٖٖٛالجمذـقي الذـييخ بـابغ الجــدرؼ ت 

 األستاذ عمي دمحم الزباع ، ط دار الكتب العمسية .

  نطخيــة األصــل والفــخع فــي الشحــػ العخبــي ، د/حدــت خســيذ السمــخ ، ط
 م . ٕٔٓٓدار الذخوق ، ط أولى 
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  الشػر الدافخ عغ أخبار القخن العاشخ ،لمعالمة عبج القـادر بـغ شـيخ بـغ
ه ،حققـــو ٖٛٓٔاليسشـــي اليشـــجؼ تعبـــجهللا العيجروســـي الحدـــيشي الحزـــخمي 

 د/أحســج حــالػ ، محســـػد األرنــاؤوط ، أكــخم البػشـــي، ط دار صــادر بيـــخوت ،
 م . ٕٔٓٓأولى 

  الشياية في غخيب الحجيث واألثخ ،تأليف أبي الدعادات السبـارك بـغ دمحم
ــــخازؼ، محســــػد دمحم الصشــــاحي ، ط السكتبــــة  الجــــدرؼ، تحقيــــق شــــاىخ أحســــج ال

 ه .ٜٜٖٔالعمسية بيخوت 

  ىجية العارفيغ ـــــــــ أسساء السؤلفيغ وآثار السرشفيغ ،مؤلفو إسساعيل باشا
البغــجادؼ ،شبــع بعشايــة وكالــة السعــارف الحمبيــة فــي مصبعتيــا البييــة اســتانبػل 

 م ،ط دار إحياء التخاث العخبي بيخوت . ٜٔ٘ٔسشة 

  ـــجيغ الدـــيػشي ىســـع اليػامـــع فـــي شـــخح جســـع الجػامـــع لإلمـــام جـــالل ال
تحقيـــق وشـــخح د/ عبـــج العـــال ســـالع مكـــخم ، شبعـــة دار البحـــػث ىــــ ، ٜٔٔت

 العمسية.
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 فَرس املْضْعات

 السػضػع م

 السقجمة ٔ

 التسييج وتحتو مبحثان ٕ

 السبحث األول : التعخيف بالفاكيي ٖ

 السبحث الثاني : التعخيف بعمع أصػل الشحػ  ٗ

 الفرل األول : الدساع وتحتو خسدة مباحث  ٘

 ول : القخآن الكخيع السبحث األ ٙ

 السبحث الثاني : القخاءات القخآنية    ٚ

 السبحث الثالث : الحجيث الشبػؼ الذخيف  ٛ

 السبحث الخابع : كالم العخب وتحتو أربعة مصالب  ٜ

 السصمب األول : الذعخ   ٓٔ

 السصمب الثاني : الشثخ   ٔٔ

 السصمب الثالث : األمثال   ٕٔ

 غات العخب  السصمب الخابع : ل ٖٔ
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 الفرل الثاني : الؿياس وتحتو مبحثان   ٘ٔ

 السبحث األول : مػقفو مغ الؿياس وتحتو خسدة مصالب   ٙٔ

 السصمب األول : تعخيف الؿياس    ٚٔ

 السصمب الثاني : مػقف العمساء مغ الؿياس    ٛٔ

 السصمب الثالث : نذأة الؿياس وتصػره  ٜٔ

 ؿياس السصمب الخابع : أركان ال ٕٓ

 السصمب الخامذ : مػقف الفاكيي مغ الؿياس   ٕٔ

 السبحث الثاني : العمة وتحتو ثالثة مصالب   ٕٕ

 السصمب األول : تعخيف العمة   ٖٕ

 السصمب الثاني : أقدام العمة   ٕٗ

 السصمب الثالث : مػقف الفاكيي مغ العمة   ٕ٘

 الفرل الثالث : اإلجساع وتحتو ثالثة مباحث    ٕٙ

 السبحث األول : تعخيف اإلجساع   ٕٚ

 السبحث الثاني : أنػاع اإلجساع   ٕٛ

 السبحث الثالث : مػقف الفاكيي مغ اإلجساع   ٜٕ



 

 

292 

 الفرل الخابع : استرحاب الحال وتحتو مبحثان  ٖٓ

 السبحث األول : تعخيف استرحاب الحال   ٖٔ

 السبحث الثاني : مػقف الفاكيي مغ استرحاب الحال  ٕٖ

 الخاتسة ٖٖ

 فيخس السرادر والسخاجع ٖٗ

 فيخس السػضػعات ٖ٘

 
 


