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 يهخص انجحث:
وعماى للاو  ة والدبلم عمى نبيشاا   ،،الحسد هلل رب العالسيؽ، والربل

 أما بعد: وصحبو، وسمؼ تدميسا كثيرا،

ىااء )ؼ:وقاؾلي في تدسية األسساء واألفعال حروفا، سسا ال شػ فيو أن  ف
 ،وىؼ يقردون تاء التأنيث، وأن  األلفيؽ معاا فاي )حساراء( لمتأنياث (التأنيث
وتراااغير )الحباااار ( عماااى   ( لمتأنياااث،وبشااا ،التاااي فاااي )أ ااا  (التااااء) وأن  

 ،سقرااااؾرالو  سساااادود،لفااااع ال( وىاااا ال ىاااا الء،)إطبلقيااااؼ عمااااى و )حباااارور(، 
 اميسا اأمار  أصابح وغير ذلػ ،...الجر عمى معشى الكدر مرظمحل ااستعسو 

األىااؼ الااداعي و  ،  األقااؾ الااداف   وغاادا ،ويدااترعي الشغاار ،يدااتؾجا البحااث
العباارات والشراؾص التاي جااءت األساليا و وتمػ  ،األلفاظ هىذمكذف عؽ ل

 .بغير المفع السعتاد

 ،يااؼورد فااي كبلمأمكااؽ حرااره مسااا القيااام بحراار مااا كااان ال بااد مااؽ و 
وجااو مااؽ العربيااة إال مااا انتيااى إليااو ليااا لااؼ يكااؽ ىااذه الشرااؾص  وبيااان أن  
 المفااع بغياار السااراد السعشااى إيااراد)ابااؽ جشااي مااؽ أن ااو مااؽ باااب: اإلمااام بحااث 
ى جية التداامح والتجاؾز، ال أن او ماذىا أحاد الش حاؾييؽ، ذلػ عمو  ؛(السعتاد

 ...مجتيددراسة إليو   أو قؾل بعزيؼ، أو ا تيار جساعة مشيؼ، أو انتي
حرار ىاذه و  ،بتشااول ىاذا السؾعاؾعأجد ا فيسا أعمؼ ا مؽ قاام  ا لؼلسو  

لااااؼ شااااتاتيا، وجساااا  متفرقيااااا، وترتيااااا أ ااااذت عمااااى عاااااتقي  السدااااا  
كارىا، وتؾعيح مزسؾنيا، وذكر شؾاىدىا، وتحدياد مؾعؾعاتيا، وتبؾيا أف

 ظة تعيؽ عمى وع  عشؾانيا، ووصفيا وصفا دقيقا حدا مشيج عمسي، و 
وثبلثاة  فاي مقدماة، االستفادة مسا  مفو شيؾ شا وعمساؤنا رحسيؼ هللا تعالى

السدتعس  ليذا الباب ىؼ العرب أنفديؼ، وقد  أن  مؾعحة  ،و اتسة ،مباحث
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السقراؾد الحقيقاي ماؽ وراء ناص قااب عاؽ ، وكاشفة الش   اءتابعيؼ فيو العمس
القؾل باو ساا   و  ،حكؼ ىذا الباب وأن   ،العمساء، وتؾعيح السراد مؽ كبلميؼ

التااي ساااقشي إلييااا البحااث تااا ج مشتييااة إلااى الش  مقبااؾل جااا ز مااأنؾس بااو، 
ؽ عماى ذلاػ ما أصالة ىاذه الفكارة؛ وال أدل  شبيو عمى الت   :مشياوالتي  ،الدقيق
 والتشبيو عمييا؛ وذلػ بأن   ،يو لمدفاع عشياي ليا، وترد   ي الذيخ ابؽ جش   تبش   

 وأن   ،أفدح ليا السجال، وعقد ليا الباب، وذكر ليا الذؾاىد فاي الخراا ص
السعتاد وق  لكثير مؽ العمسااء، عماى رأسايؼ:  المفع بغير السراد إيراد السعشى

لاداعي إلاى ذلاػ فاي األعاؼ األغماا الدابا ا أن  و  ، سيبؾيو رحساو هللا تعاالى
 ال سَداااَفة مفيؾمااة(، )تقريااا السااراد(، )أغراعاايؼ كااان راجعااا إلااى: )وعااؾح

 بسارادىؼ(، أناو قاد )عفار  َ  (، )العماؼئالسبتد عمى الستعمسيؽ(، )التقريا عمى
 .بو( الَسع ش ي   والَسع شى غرعو،

عااعة ىسيااة ىااذا الباااب الااذ  و ألالتشبااو الباااحثيؽ والدارساايؽ عمااى أن و 
اإلمام ابؽ جشاي؛ وذلاػ باالؾقؾ  عماى مداا مو؛ لاتبل يترتاا عماى ذلاػ بشااء 
أحكام ال أساس ليا، أو فرض نتيجة مؽ الشتا ج عمى غير وجييا الرحيح 

عااارورة إحداااان الغاااؽ بعمسا شاااا  ىاااذا كماااوىاااؼ ماااؽ األو  ،ال قااادر هللا تعاااالى
ودفاعاا  وشيؾ شا، والبعد عؽ السدارعة في رمييؼ بالخظأ؛ تقديرا لجيؾدىؼ،

عااؽ فكاارىؼ، واعترافااا بسااا بااذلؾه مااؽ جيااؾد مزااشية اسااتؾل  عمااى أوقاااتيؼ 
 وأعسارىؼ، مقدميؽ في سبي  ذلػ الغالي والشفيس.
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 ،ونا مؽ باو ،ونداتيديو ،ونتاؾب إلياو ،ونداتعيشو ،الحسد هلل نحساده إن  

و يرة  مقو  ،ونرمي وندمؼ عمى  اتؼ أنبيا و، وصفؾة رسمو ،ونتؾك  عميو
وساار  ،ومؽ تسداػ بداشتو ،وعمى للو وأصحابو ، صمى هللا عميوسيدنا  
 أما بعد: ،ودربو إلى يؾم الديؽ ،ونيجو ،عمى ىديو

 ،ابااؽ جشااي لااؼ يعقااد ىااذا البااابشاايخ العربيااة لزمشااو اإلمااام  فيقيشااي أن  
 (1)(الخراا ص)في  (السعتاد المفع بغير السراد السعشى إيراد)والذ  عشؾانو: 

 ،واساتفرا  الظاقاة ،وعاياع الجياد ،ماؽ اساتيبلا الؾقا  أو عربا ،اعتباطا
.. .ال ساسح هللا تعاالى بساا لايس نافعاا وتذتي  طالا العربية ،القارئ وشغ  

 ،ح المظيافساإلى ىاذا السمالساسة ذلػ لحاجة الباحثيؽ والدارسيؽ ب  كان ، 
أو  ،مقراؾرا السبشاي تداسيةوإال فساا وجاو  ،والشغرة الثاقباة ،والسأ ذ الدقيق

 االسااتثشاء حاارو  إطاابل وىسااا ياااءان، و ، (ياااء الشدااا) :وقااؾليؼ ،ساادودام
 :وقاؾليؼ، ومشياا ا كساا ال يخفاى ا األساساء واألفعاال ،االساتثشاء أدوات عماى
 وقاؾليؼ فاي السشااد  السفارد السزاسؾم: ،الذار  جؾاب مؽ بدال األمر جؾاب
الجزم اوباا ،حرا عااؽ الفاتالش  اوبا ،راااالفتح عاؽ الش  اباا وتعبيارىؼ ،و مرفااؾعإن ا

وإطاابل  اسااؼ السراادر عمااى السراادر الؾ،ف عااؽ الجاازم، اعااؽ الؾ،ااف، وباا
التااااي ترفاااا  السبتاااادأ وتشرااااا الخباااار  (تدااااسية )كااااان وأ ؾاتياااااو  ،السيسااااي

 ؟... حرو بال

وساداد ىاذه  ،فكار اباؽ جشايرجاحاة وحتى يقش  القارئ بسا انتياى إلياو 
ه ىااذ أسااؾ  مااؽ نرؾصاايؼ مااا يجاازم برااؾاب وأصااالة الفكاارة ،السبلحغااة

                                                           

 .2/468الخرا ص:يشغر: ( 1)
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ىااذا  وي كااد أن   ،ووقؾعيااا اويباارىؽ عمااى قؾتياا ،اويقظاا  برااحتي ،الغاااىرة
 ،التفراي  ةتاركا ،فساا  بار كعياان ،السؾعؾع جدير بالبحاث قسايؽ بالدراساة

 .في حيشو وذكر السزيد

اااا فعؽ تدسية )التاء( التي في )بش ( تاء تأنيث، قاال اباؽ جشاي معقباا 
ااا»عمااى قااؾل ساايبؾيو:   ىااذه أن   قباا  مااؽ (بشااؾ   ): تقااؾل فإنااػ (،بشاا   ) أم 

 الجساا  فااي تثباا  ال كسااا ،اإلعااافة فااي تثباا  ال لمتأنيااث ىااي التااي (التاااء)
 الكتاااب، فااي ألفاعااو بعااض فااي تدااسح قااد ساايبؾيو أن   عمااى» :(1) «بالتاااء
 أرساامو وألن اا ؛المفااع فااي مشااو تجااؾز ذلااػ وإنسااا تأنيااث، عبلمتااا ىسااا: فقااال
 (.2) «غفبل
التاي ترفا  السبتادأ وتشراا  ()كان وأ ؾاتياالا اجي عؽ تدسية الزجو ااا  

مااا ذكااره الزجاااجي فااي تدااسية ىااذه  اعمااؼ أن  »قااال العمااؾ : ، الخباار حروفااا
ىااذه األمااؾر التااي ذكرىااا ال  األفعااال حاارو  اصااظبلح غريااا ال محالااة؛ ألن  

 شبية في فعميتيا ألمريؽ: 

معااان فااي أمااا أوال: فااؤلن ماىيااة الفعاا  حاصاامة فييااا، فإنيااا دالااة عمااى 
 أنفديا مقترنة بالزمان.

 ،التراار  :وأمااا ثانيااا: فااؤلن  ااؾاص األفعااال مؾجااؾدة فييااا أيزااا، مااؽ
بياا، وغيار ذلاػ ماؽ الخراا ص، فابل وجاو إلنكاار  واترال الزسير السرفؾع

 .(3) «فعميتيا

                                                           

 .3/262( الكتاب:1)
 .1/161( سر صشاعة اإلعراب:2)
 .317/ 1( السشياج:3)
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قاال الزجااجي:  ،متعريافلالتاي وعاؽ اقتاران )بعاض(، و)كا ( باا )أل( اااا 
 ؛و )الكاا ( مجااازا عمااى اسااتعسال الجساعااة لااو ،(باادل )الاابعض :سااا قمشاااإن  »

، وىؾ في الحقيقة غير جا ز، وأجؾد مؽ ىذه العبارة: )بدل الذيء مدامحة
  .(1) «مؽ الذيء وىؾ بعزو(

ل ابااؽ اقاا ،ومقرااؾر مساادود،( ىاا ال)و ،(ىاا الء)عااؽ إطبلقيااؼ عمااى و ااااا 
 فاي فتداس ح   ومقراؾر، مسادود،: (ىا ال)و ،(ىا الء) فاي قؾليؼ أم ا» يعيش:
   .(2) «العبارة

 ل اباؽ الشااعؼ:ؾقاك ،السيساي السرادر عمى السردر اسؼ إطبل عؽ و ااا 
 كاان أو ،(السحسدة)و ،(السزربا)ك ،مفاعمة لغير مزيدة اميس أولو كان إن  »

 وإال السرادر، اساؼ فياؾ (الغدا )و (الؾعؾءا)كا الثبلثاي، باؾزن  ثبلثي لغير
 .(3) «السردر فيؾ

اسااؼ  سرااشف فااي شاارحو أرجااؾزة أبيااو أن  ذكاار ابااؽ ال»قااال أبااؾ حيااان: 
، (السحسادة)و (،السزربا)السردر ىؾ ماا أولاو مايؼ مزيادة لغيار مفاعماة، كا

، وىاذا الثااني (الؾعاؾء)و (،الغد ا)أو كان لغير ثبلثي بؾزن ما لمثبلثي، ك
 .(4) «عشدنا مردر ال اسؼ مردر

 (،بالسزر ا)كا ،إن كان أولاو ميساا مزيادة لغيار مفاعماة» وقال السراد :
 (الؾعاؾء)و (،الغد ا)كا ،، أو كان لغير ثبلثي بؾزن ماا لثبلثاي(السحسدة)و

                                                           

 . 2، 1( الجس  في الشحؾ:/1)
 .4/33( شرح السفر :2)
 .296/ ( شرح ابؽ الشاعؼ:3)
 .11/114( التذيي :4)
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 .(1) «فيؾ اسؼ لمسردر، وإال فيؾ السردر

ااي َأن   عمااى إطبلقيااؼوعااؽ ااااا  اار     َجااَؾابف  ىفااؾَ  ال َساع   قااال أبااؾ حيااان، الذ 
اااَ  َىااا» :مؾعاااحا حقيقاااة األمااار ث  ااار ب يَؽ َأن  م  اااَؽ َماااا يفؾَجااادف ف اااي َكااابَلم  ال سفع  َذا م 

َؾ َعَمى َسب ي   الت َدامفح  اَل ال َحق يَقة   ، َفيف ر    ي ىفَؾ َجَؾابف الذ   ... (2) «ال َساع 

وجو ماؽ العربياة إال ماا انتياى وغيرىا فمؼ يكؽ ليذا الشرؾص القاطعة 
 المفااع بغياار السااراد السعشااى إيااراد)مااؽ باااب: و إليااو بحااث ابااؽ جشااي مااؽ أن اا

 ،مراسااووكثاارة  ،وحدااؽ فيسااو ، برتااوو  ،باعااو أعانااو عميااو طااؾل ،(السعتاااد
 .وقؾة تسكشو ،عكؾفوواستسرار  ،ودقة استيعابو

و مااذىا أحااد ال أن اا ،والتجااؾزالتدااامح جيااة عمااى  لااػذكاا  قااد جاااء و 
دراساة إلياو   أو انتيا ،أو ا تيار جساعة ماشيؼ ،أو قؾل بعزيؼ ،حؾييؽالش  

اار  َ أ وبأن اا ىااذا األمارمعمماايؽ  ؛أو مااا شاااك  ذلااػ ،مجتياد  ،غرعااو ماار قااد عف
و تدامح في المفع، وىؾ ماؽ عاادة لكش  »ي: ، قال ابؽ جش   والَسع شى الَسع ش ي   بو

 ؛يؼ يفعمؾن ىاذاولكش   ،أى  العربية. وليؼ أشياء كثيرة تفحس  عمى السدامحة
اا(3) «أغراعاايؼ مفيؾمااة ألن   سااامحؾا أنفداايؼ فااي العبااارة »ا: ، وقااال أيز 
 .(4) «عشو

فيسا أعماؼ ا ماؽ قاام بتشااول ىاذا السؾعاؾع، وحرار ىاذه لسا لؼ أجد ا و 
السدااااا   أ ااااذت عمااااى عاااااتقي لااااؼ شااااتاتيا، وجساااا  متفرقيااااا، وترتيااااا 

                                                           

 .2/846( تؾعيح السقاصد: 1)
 .  3/459( البحر السحيط:2)

 .1/198( السشرف:3)
 .2/468( الخرا ص:4)
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مؾعؾعاتيا، وتبؾيا أفكارىا، وتؾعيح مزسؾنيا، وذكر شؾاىدىا، وتحدياد 
عشؾانيا، ووصفيا وصفا دقيقا حدا مشيج عمسي، ووع   ظة تعيؽ عمى 

، وفاي الؾقا  نفداو ساؤنا رحسيؼ هللا تعاالىاالستفادة مسا  مفو شيؾ شا وعم
تفتح لمباحثيؽ نافذة جديدة مؽ نؾافذ البحث والدراسة عمى تراث القؾم الث ر  
الغشي   الغزير الذ  وص  إليشا ا ببل عشااء مشاا وال نراا ا سايبل رقراقاا عاذبا 

 .وتسا غا؛ فحياة العمؼ مدارسسمداال 

 سصدذْب   أيدٕس  ٔأيب انمًٛخ انقهًٛخ ذلزا ادلٕضٕؿ فًٛك ٍ
 يُٓب:

 المفع بغير السراد السعشى إيراد)و مؽ باب: بيان الداعي إلى القؾل بأن  ااا 
مؽ يتاب  نرؾص الشحؾييؽ في ىذا الباب ير  أن  كبلميؼ لؼ  وأن   ،(السعتاد

يخرج عؽ كؾن ىذا التدامح، والتجؾز، والتدااى  ساببو فاي األعاؼ األغماا 
، (2) (مفيؾماة أغراعايؼ) ،(1) (الساراد وعاؾح) :عدة أماؾر مشياا راج  إلى

 لعماؼ)ا ،(4) (السبتادئ عماى التقريا) ،(3( )الستعمسيؽ عمى ال سَداَفة تقريا)
 (. 6) (بو الَسع ش ي    والَسع شى ،غرعو عفر  َ أنو قد )، (5) (بسرادىؼ

وكاان ىاذا ا فاي تقادير  ا أولاى ماؽ الحسا  عماى الغااىر؛ ثقاة فاييؼ، 
وبعااادا عاااؽ السداااارعة فاااي رماااييؼ بالخظاااأ؛ تقاااديرا وإحداااانا لمغاااؽ بياااؼ، 

                                                           

 .176/ 11البيان: ( روح1)
 .1/198( السشرف:2)
 .857األعاريا:/ كتا عؽ االمبي ( مغشي3)
 .1/314( تؾعيح السقاصد:4)
 .2/161( السقاصد الذافية:5)
 .2/471( الخرا ص:6)
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لجيؾدىؼ، ودفاعا عؽ فكرىؼ، واعترافا بسا بذلؾه مؽ جيؾد مزشية اساتؾل  
عمااى أوقاااتيؼ وأعسااارىؼ، مقاادميؽ فااي ساابي  ذلااػ الغااالي والشفاايس، وتشبييااا 
لمسبتدئ عمى ىاذه القزاايا وتماػ السداا  ؛ لاتبل يفَرت  اا عماى ذلاػ حكساا ماؽ 

 جة مؽ الشتا ج عمى غير وجييا الرحيح ال قدر هللا تعالى.أو نتياألحكام، 

التاي لياا  العاماةوكاذا السداا    ،حرر السدا   الش حؾياة والتراريفي ة ااا
، وجسعياا، (السعتااد المفاع بغيار الساراد السعشى إيرادوىؾ ) ،بيذا البابعبلقة 

 .ودراستيا دراسة عمسية دقيقة

وتؾعايح الساراد ماؽ  ،ناص العمسااءبيان السقرؾد الحقيقي ماؽ وراء  ااا
 .مؽ السؾععيؽ جسيع ا االسعشى السراد مفادوإن كان  كبلميؼ
تاابعيؼ فياو قاد و  ،العارب أنفدايؼىاؼ   لياذا البااب السداتعس   بياان أن   ااا
 بااب فاي إياراد السعشاى الساراد بغيار المفاع السعتااد:»ي: قال ابؽ جش  ا، العمساء
والدابا فاي  ؛عرب واتبعتيا فياو العمسااءىذا مؾع  قد استعسمتو ال اعمؼ أن  

 ،فمس اا لذن اا باو ،السعشاى الساراد مفااد ماؽ السؾعاعيؽ جسيع اا ىذا االتدااع أن  
يا إليو سامحؾا أنفدايؼ فاي العباارة عشاو؛ إذ السعااني عشادىؼ أشار  ماؽ وأد  

و سااأل أعرابي اا عااؽ تحقياار فسااؽ ذلاػ مااا حكااه أبااؾ الحدااؽ: أن ا، ... األلفااظ
بااار  )  ،حااؾأمااا اتباااع العمساااء العاارب فااي ىااذا الش  ...  (حباارور)فقااال:  (،الحف

اااس  )فيجااار ه كجااار   (،َلاااا  )فكقاااؾل سااايبؾيو: وماااؽ العااارب ماااؽ يقاااؾل:   ،َأم 
ال  و لايس فاي واحاد ماؽ الثبلثاة جار؛ إذ الجار إعاراب، أال تر  أن ا(1()وغا   
فاسااتعس  لفااع الجاار عمااى معشااى  ،ال معربااة وىااذا الكمااؼ كميااا مبشيااة ،بشاااء

وكسااا  ،(مرفااؾع)و الكداار، كسااا يقؾلااؾن فااي السشاااد  السفاارد السزااسؾم: إن اا

                                                           

 .1/351( يشغر: الكتاب:1)
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 ،وبااالجزم عااؽ الؾ،ااف ،وبالشرااا عااؽ الفااتح ،يعباارون بااالفتح عااؽ الشرااا
والسعشاى السعشاي  ،و أمار قاد عفار َ  غرعاوألن   ؛ك  ذلػ ،وبالؾ،ف عؽ الجزم

  .(1) «بو
 ز ماأنؾس القاؾل باو ساا   مقباؾل جاا وأن   ،تؾعايح حكاؼ ىاذا البااب ااا
، قاال (4)والدنؾشار   (،3) ، والذايخ  الاد األزىار  (2)ذكاره اباؽ يعايش  ،بو

إذا جااااز أن يكاااؾن فاااي أصاااؾل ىاااذه المغاااة السقاااررة ا اااتبل  »ي: اباااؽ جش  ااا
اا باو  ،كاان جسيا  ماا نحاؽ فياو جاا ز ا ساا غ ا ،المفغيؽ والسعشى واحد ومأنؾس 

 .(5) «متقببل  

إذا عبار عاؽ »ر ذلاػ اباؽ جشاي: كسا ذك ا رحسو هللاا كان أبؾ عمي قد و 
وأعاد ذلػ السعشى عيشو بمفاع غياره  ،فمؼ يفيسو القارئ عميو ،معشى بمفع ما

فإن رله في قسيص  ،يقؾل: ىذا إذا رأ  ابشو في قسيص أحسر عرفو ،ففيسو
 .(6) «كحمي لؼ يعرفو

وأثاره  ،(السعتااد المفع بغير السراد السعشى إيراد) :ا إبراز صد  ىذا الباب
 رشفات مؽ جاء بعد الذيخ ابؽ جشي رحسو هللا تعالى.في م

 القاا ؼ الؾصافي الساشيج فياؾ: عمياو وسارت التزمتو، الذ  السشيج وأما
 بظاؾن  ماؽ يخرايا ماا جسيا  اساتقراءحرارىا و و  العمسية، السادة جس  عمى

                                                           

 .471ا  2/468( الخرا ص:1)
 .4/33شرح السفر :يشغر: ( 2)
 .137مؾص  الظبلب:/يشغر: ( 3)
 .1/61الترريح: عمى يس الذيخ حاشيةيشغر: ( 4)
 .2/471( الخرا ص:5)
 .2/471( الخرا ص:6)
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 والعساا  عمااى تحميميااا وترتيبيااا، بترااشيفيا القيااام ثااؼ والسراجاا ، السرااادر
 وسسات، عؾاىر، مؽ بيا عمق ما وتفدير عمييا، تعميقبال وذلػ ؛ودراستيا
 إلاى وصاؾالفزبل عاؽ محاولاة االساتفادة ماؽ السشااىج األ ار   ،و را ص
 .وغيره مؽ السشاىج السشيج بيذا االلتزام إلييا يقؾدني التي الشتا ج

وجاءت  ظاة البحاث فاي مقدماة، فيياا كذاف لمساشيج، وبياان لمخظاة، 
 ة العمسية، وثبلثة مباحث: وذكر لؤلسباب، وتؾعيح لمقيس

  
َّ
 :ْٔٙ خ( ادلجحث األٔل: )دساسخ ادلسبئم انُحٕٚ

 إطبل  الكمسة عمى الكبلم. 
   اأو مسدود   ،اتدسية السبشي مقرؾر. 
 عشد د ؾليا عمى السزارع داللة )قد( عمى التحقيق. 
 المفغي اإلعراب مؽ الدكؾن  عد. 
  ىؾ اإلعراب بالحرو  (األسساء الدتة)األص  في. 
  عمى الزسا رلفع الجسؾد   إطبل.  

  وبقاء السعسؾل الحر  صمة َحذ  ف.  
 وحذفيا ،ذكر )أل( الزا دة التي لمسح الرفة. 
 وقؾع الفع   برا. 
  والجار والسجرور  برا ،تدسية الغر. 
 التي ترف  السبتدأ وتشرا الخبر حروفا (تدسية )كان وأ ؾاتيا. 
 امتشاع تقديؼ  بر )ما دام( عمييا. 
 الساعي لفع غير الشاقرة إلى األفعال مؽ ترر  حكؼ ما. 
 )امتشاع تقديؼ  بر )ليس.  
 فاااي )عداااى( مكاااان الشراااا عاااسير بجعااا  ؛الزاااسير فاااي التجاااؾز 
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 .الرف  عسير
 حكؼ ما بعد القؾل الذ  يجر  مجر  الغؽ. 
  حذ  الفاع. 
  والسرادر عؽ الفاع  ،نيابة الغرو.  
 وجييؽ ذات جسمة عمى عاطف بعد االشتغال اسؼ وقؾع. 
 وليس العام  ،السفعؾل السظمق م كد لمسردر.  
  عمى معشى عاممو اهيزيد معشال السردر الس كد.  
 والسكان ،عرفا الزمان :ىؾ السفعؾل فيو. 
  استعسال )قط( في السدتقب. 
 إطبل  حرو  االستثشاء عمى أدوات االستثشاء. 
  الؾ،ف عمى االستثشاء الستر. 
 السفعؾل أو لبيان ىيتة الفاع ، ؛مجيء الحال. 
   جع  السعظؾ  عمى الحال حاال. 
  عمى التكثير (ب  رف )داللة. 
   ى( إنيا ابتداء و برقؾليؼ في )حت. 
 اآل ر الغر    عسير   إلى الغر  إعافة. 
 فة  .وقؾع السردر مؾق  الر 
 إطبل  اسؼ السردر عمى السردر السيسي. 
  عمى الترا ي (الفاء)داللة. 
 التجؾز في العظف. 
 (ك الك  مؽ ال) لبد. 
 البدل عيؽ السبدل مشو. 
 اإلعراب حركة تذبو الشداء حركة البشاء الظارئ في. 
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  مزَسرة بعد فااء الدابب ية ماؽ غيار أن تفدابق بشفاي ) الشرا با )أن 
 .أو طما
 جؾاب الذر  إن كان فعبل كان مجزوما مظمقا. 
 م دف فؾل ي ة )إ ن( َجَؾاب عمى البل  رط   .الشافية ب ا )اَل( السقرونة الذ 
 اح  مف  فياؾ زياد   اءَ َجا )إن  : مثا  فاي الؾاقعاة (الفااء) عاؽ التعبير  (ؽ  د 
 .الذر  جؾاب بأنيا
 ماعيا الذر  جؾاب ورود. 
  :جؾاب الذر  في مؽ الجزمجؾاب األمر بدال الجزم في قؾليؼ. 

  :َٙدساسخ ادلجحث انثب( 
َّ
 :(  ٔكبٌ يُٓبخادلسبئم انزصشٚفٛ

 (يثتاء التأن)بدال مؽ  (ىاء التأنيث) :قؾليؼ. 
 حسراء( :عبلمة التأنيث في نحؾ(. 
 (التاء) (وبش  ،أ  ا )ل البلحقة. 
   (أفاعي )عمى  (أفعال)، و(أفاع )عمى  (وأفعمة ،أفع )جس. 
 جس  السردر. 
  (ومعيؽ ،جس  )مدي. 
 ) ترغير )الحبار. 
  الشدا إلى الجس. 
 وليد  مؾجبة ،أسباب اإلمالة مجؾزة. 
 ر    مكان الترريف  .استعسال الر 
 أو معشؾية ،زيادة لغيرة فا دة لفغيةال. 
 ورابعة مظمقا ،وثالثة ،زيادة )الياء( متى كان  ثانية. 
 في أولو ميؼذاسؼ السفعؾل ال  . 
  (تدحرج) اب اإللحا. 
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 الفر  بيؽ البدل والعؾض. 
  األول مزسؾم فيؾ )فعمؾل( عمى اسؼ ك. 
  (العيؽ)الداكؽ  (الفاء)ما يمزم السردر الثبلثي السكدؾر. 
  الرباعي السزعف أص. 
 (اليسزةا )اإللحا  ب. 
 إطبل  اإلدغام عمى الحرفيؽ الستقاربيؽ. 

  :(  ٔرُبٔنذ فٛٓبانقبيخسبئم )دساسخ ادلادلجحث انثبنث: 
 تدسية الشرف األ ير مؽ البي  قافية. 
 ) و)أيؽ( األسساء واأل بار ،الرف  با )ى. 
 ز َمة ل ر ف ي الت َجؾُّ س   .أسي  ال جف
 (ثا تا، با، ألف،) قؾليؼ: في بيا يجىيت التي األلفاظ. 
   اتدسية األسساء واألفعال حروف. 
 األفعال ألوا ر مخالفة أوا رىا لتكؾن  األسساء؛ أوا ر قما. 
 الجر   عس  السعاني. 
   (واليسزة ،األلف)عمى  (األلف)إطبل. 

فااهلل  :، وبعادخاتسة ففيياا أىاؼ ماا انتياى إلياو البحاث ماؽ نتاا جأما الو 
و ولي ذلػ عسمي ىذا  الرا لؾجيو الكريؼ، وأن يشف  بو، إن   أسأل أن يجع 

 ،والقادر عميو، وصمى هللا وسمؼ وباارا عماى سايدنا   وعماى للاو وصاحبو
 وسمؼ تدميسا كثيرا.
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  :(ادلسبئم انُحٕٚخ)دساسخ ادلجحث األٔل: 

 :إعالق انكهًخ فهٗ انكالو 
 أحداؽ» ي:، وقاال الدايؾط(1) «مفارد لسعشاى وعا  لفاع»الكمسة ىاي: 

ودَىا دف رد َقؾل :حف َتق  مفف   (.2) «َمَعو مشؾ   َأو ،مفد 

سمااة عااؽ عبااارةف » الكاابلم ىااؾ:و   زياادف ): كقؾلااػ تامااة ، فا اادة   السففياادة الجف
ػ تأتشي إن)و ،(مشظمقف   .(3) «ذلػ نحؾ كان وما ،(َصو  )و ،(قفؼ  ) و ،(أكر م 

                                                           

 .11( الكافية:/1)
 .1/23( اليس :2)
  ، ومؽ أدلة أبي البقاء عمى ذلػ:113( التبييؽ:/3)

سمة ىذه: فيفقال ،بإزا يا يظمق أنو: أحدىا  .الحقيقةف  اإلطبل    في واألص ف  كبلمف، الجف
دف  الكبلمَ  أن  : الثاني سماة باو ت ك  اا َتكم سا ف ): كقؾلاػ ،الجف اا مستفاوف ك)و ،(كبلم   والسراَدرف  (،كبلم 
دف  سمة إعادة   عؽ نا اف  بو الس ك   .الجف
فياام  السفدتفادف  والسعشى بمفٍع، معشى أفيسَتوف  أن ػ عؽ عبارة (كمستفو) :قؾَلػ أن  : الثالث  باإل 
 .كمستفوف  معشى ىؾ والكبلمف  عشو، مشبتة ال لو، ةمؾعؾع عشو العبارة فكان  ،تامُّ 

د وىااؾ الاات َكمُّؼ، (:تكم ساا ف ) مرااَدرَ  أن  : الراباا  ، الفعاا    فااي الَعاايؽ مذااد   والت ذااديدف  والسرااَدر 
سمااةف  الت كثياار وَأدنااى لمت كثياار، ااا، السفياادةف  الجف دف  (كم ساا ف ) وأم  اا فسذااد   الكثاارة ، دلياا ف  وىااؾ ا،أيز 
 .الت ذديد عؽ عؾض فيو (والياء ،التاء) ،(الت كميؼ) :ومرَدرفهف 
َتَعم قااة األحكااامَ  أن  : الخااامس ااق ال بااالكبلم السف  قؾلااو :ذلااػ فسااؽ السففياادة، بالجسمااة إال   َتَتحق 
ااَتَجاَراَ  السفذاار ك ي ؽَ  مااؽ َأَحاادف  وإ ن  : تعااالى ر هف  اس  ااَس َ  حت ااى َفااَأج   أن   ومعمااؾمف  ،للَا   َكاابَلمَ  َيد 

ا ف  ال االستجارة ا ف  ال الؾاحادةف  والكمساةف  الَسعشاى، التاام   الكابلم  ساساع   بعادَ  إال   َتحرف  بياا َيحرف
 .ذلػ

زف  قد العربَ  أن  : الدادس  :الذاعر كقؾل ،العجساوات عؽ بالقؾل َتَتَجؾ 
َتؤَل  ضف  ام  ا َسبل...  َقظ ش ي   وقالَ  الَحؾ  د  وي   َبظ ش ي َمبَلتَ  َقد   رف

== 
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والااذ   ،(الكاابلم)عمااى  (الكمسااة)وقااد جاااء فااي حااديث الشبااي ، إطاابل  
وعشاد  ،حؾييؽ عمى سبي  السجاز السيس ذلػ عشد الش   عميو اإلمام العيشي أن  

تداسية الذايء  :ماؽ باابو أو أن ا ،الستكمسيؽ عمى سابي  السجااز السداتعس 
إلطبل  الكمسة عماى الكابلم، »: وذلػ إذ قال ؛باسؼ جز و عمى سبي  التؾس 

 :عس  عشاد الستكمسايؽ، وىاؾ ماؽ باابوىؾ مجاز ميس  عشاد الشحاؾييؽ، مدات
 اا عميو الربلة والدبلما و فإن  ،تدسية الذيء باسؼ جز و عمى سبي  التؾس 

ر  َكم َسااةف َلب ياادٍ : (1) قااال ااَد ف َكم َسااٍة َقاَلَيااا َشاااع  ٍء َمااا َ اابَل هللَا  :َأص  اا ُّ َشااي  َأاَل كف
 .(3)«الكبلم تؾسع افأطمق الكمسة عمى  ،(2) (َباط    

 ،باب إيراد السعشى السراد بغير المفع السعتاادو مؽ حسمو عمى أن  واألولى 
أو تدااسية الذاايء باسااؼ  ،وال داعااي لمقااؾل بالسجاااز السيساا  أو السدااتعس 

واعااح  ابااؽ جش  ااي ونظقاا  بااو وكاابلم ،جز ااو مااا دام أن  العاارب قااد اسااتعسمتو
 اد:بااب فاي إياراد السعشاى الساراد بغيار المفاع السعتا» :غاية الؾعؾح؛ إذ قاال

                                                                                                                                    
== 

ضف  تكم اؼ) :يقاالف  فابل ذلاػ، مثا  إلى الكبلمف  يفشدا وال استعساليؼ، في كثيرف  وىؾ  وال ،الَحاؾ 
 فيااو يفذااتر ف  ال والقاؾلف  الت امااة ، الَفا  ادة   فااي حقيقاةف  الكاابلمَ  أن إال   لاذلػ سااَباَ  وال ،(طف الحاا 
  .ذلػ

 . 116ا  114يشغر: التبييؽ:/ 

ااػ  يشغاار: صااحيح مداامؼ، كتاااب: الذااعر، باااب:  (1) اات ع َسال  ال س د  يااا   ،اس  ااوف َأط َياااف الظ   َوَأن 
يا   َحان  َوالظ   ي   . َوَكَراَىة  َرد   الر 

مااؽ الظؾياا ، لداايدنا لبيااد بااؽ ربيعااة العااامر  ا رعااي هللا عشااو ا وىااؾ شاااىد عمااى  (2)
 إطبل  الكمسة عمى الكبلم. 

، 1/311، والمبااااااب:162، وأسااااارار العربياااااة:/71، والمسااااا :/256يشغااااار: الاااااديؾان:/
 .1/15والتذيي :

 .1/122( السقاصد الشحؾية:3)
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وحس   ؛(1) «واتبعتيا فيو العمساء ،ىذا مؾع  قد استعسمتو العرب اعمؼ أن  
 . و عمى غيرهممؽ حس كبلم أسعد الخمق ، عمى ما استعسمتو العرب أولى

  
 
   ارسًٛخ ادلجُٙ يمصٕس

 
 ا:أٔ شلذٔد

االسؼ السعرب الذ  ل اره ألاف الزماة  :االسؼ السقرؾر ىؾ ال يخفى أن  
 ا، نحاااؾ:، أو تقااادير  (الياااد ، والعراااا، والسراااظفى، ومؾساااى)نحاااؾ:  ،الفغ ااا
 (.فتى، وممتقى، وأرطى)

أو  ،ثبؾتيااا فااي أحااؾال اإلعااراب كميااا لفغااا :والسقرااؾد بماازوم األلااف 
 ،والحار  ،(ساعى، ومزاى، ويرعاى)الفعا  نحاؾ:  :تقديرا، و رج مؽ االسؼ

صاااظبلح فااابل يداااسى شااايء ماااؽ ذلاااػ فاااي اال ،نحاااؾ: )لاااؾال، وحتاااى، وإلاااى(
وجاو التداسية ال  وإن كان مسشؾعا مؽ الساد وعياؾر اإلعاراب؛ ألن   ،مقرؾرا
 فبل تمزم. ،)يرعى( تذىا لمجزم:عمى أن  األلف في نحؾ ،يؾجبيا

فأما قاؾليؼ  ،نحؾ: )إذا، وىذا، ولد ( ،و رج با )السعرب( االسؼ السبشي
 لكمسة. وقرد لمفر  بيؽ لغتي ا ،ز في التعبيرمقرؾر فتجؾُّ  :في )ى ال(

اباؽ الخذااب؛ إذ  :ومؽ الذيؽ جاء في كبلميؼ تداسية السبشاي مقراؾرا
 اإلشاارة، معشاى لتزاسشو ؛(أوالء) وىاؾ ،مشاو االساؼ فبشي (ى الء) اأم  »قال: 
 لكاان ذلاػ ولاؾال ،(أماس) سايؽ لو كدرت الذ  لمسعشى ؛بالكدر ل ره وحرا
 إال تكااؾن  ال لاافواأل  أسااكشتو، (ىاا ال) :فقماا  ،قراارتو إذا ػأن اا باادلي  ؛ساااكشا
 .(2) «ساكشة

                                                           

 . 468/ 2الخرا ص: (1)
 .114( السرتج :/2)
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يؾ: االسؼ السعرب الذ  ل ره ىسزة بعد ألف زا ادة، فاالسؼ السسدود أما 
 .(عمساء)، و(صحراء)، و(انتياء)، و(ابتداء)نحؾ: 

والحاار ، و اارج بااالسعرب: السبشااي، نحااؾ:  ،فخاارج عااؽ االسااؼ: الفعاا 
وقراد لمفار   عبيار،ز في الت  مسدود فتجؾُّ  :، وأما قؾليؼ في )ى الء()ى الء(

 .ال مقتزى االصظبلح ،أو عمى مقتزى المغة ،بيؽ لغتي الكمسة

إذ قااال:  ؛ابااؽ يعاايش :دااامح فااي ىااذه السدااألةعمااى الت   ومسااؽ نااص  
شااة األسااساء عااروب مااؽ عااربان والسساادود السقرااؾر»  األفعااال إذ ؛الستسك 

 غياااار األسااااساء وكااااذلػ مساااادود، وال ،مقرااااؾر :فييسااااا يفقااااال ال والحاااارو 
 الاتسك ؽ، لعادم ؛مقراؾر: فييساا يفقاال ال فإن او ،(َذا)و ،(َماا): نحؾف  ،الستسكشة
ااا الحاارو ؛ وَشااَبو    ومقرااؾر، مساادود،: (ىاا ال)و ،(ىاا الء) فااي قااؾليؼ فأم 
اااا كأن اااو العباااارة، فاااي فتداااس ح    ،(مقراااؾر): قاااالؾا فييساااا، المفغاااان َتقابااا  لس 

ا جياة ماؽ الغااىر، شابو ماؽ اإلشاارة أساساء في ما م  (مسدود)و  فيا،َوص 
 .(1) «وترغيرىا بيا، والؾصف

إذ قاال:  ؛اباؽ جشاي :(ىا الء)عمى السسادود والسقراؾر فاي  ومسؽ نص  
ود (ى ال)و (،َى فاَلء  ) :جس لا» دف ود (أوالا)و (،أفوَلت اػَ )وَ  ،ومقرؾر ،َمس  ادف  ،َمس 

ب يو: َمع َشاهف  حر  َىَذا َجس ي  ف ي (َىا)و ،ومقرؾر  .(2) «الت ش 

 :لغاااات ثااابلثف  وفياااو ،(ىااا فالء  ) :الجسااا  فاااي قاااؾلت»وقاااال اباااؽ يعااايش: 
، (ى الء  ):أشيرفىا  التاي (َىاا) ألاف   بحاذ    (َىا الء  )و بالقرر، (ىاؤاَل )و بالسد 
فاااؾه الؾاحااادة، كالكمساااة صاااار اساااتعسالو لكثااارة كأن اااو لمتشبياااو،  بحاااذ    فخف 

                                                           

 .4/33شرح السفر : (1)
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 .(1)«ألفو

ل   ف اي ذكرَناا قاد»وقال أبؾ البقااء:   إ ال   يكاؾنف  اَل  السقراؾرَ  أن   ال كتااب أو 
ااس  ي فااإن   ،السعاارب ف ااي ء سف ااؾرا السبشيااات   مااؽ َشااي  رف  فعمااى مساادودا َأو ،َمق 

ز ؾد ؛التجؾ  ت مد    لؾفجف ؾ   .(2) «قرره َأو ،ف يو   الر 

  
َّ
 فُذ دخٕذلب فهٗ ادلضبسؿ: حمٛكدالنخ )لذ( فهٗ انز

وكاااذا  ،فتااد   عمااى الساعااي ،أن يااا تكااؾن لمتحقيااق :مااؽ أوجااو )قااد(
 ،أن تكااؾن حاار  تحقيااق»عمااى ذلااػ ابااؽ ىذااام بقؾلااو:  السزااارع، نااص  

َمااَح َمااؽ  َزك اَىااافتااد   عمااى الساعااي، نحااؾ:   ،( وعمااى السزااارع3) َقااد  َأف 
و  نحؾ:  تفؼ  َعَمي  َمؼف َما َأن   .(4)» (5) َقد  َيع 

 اوالاااذ  عمياااو الذااايخ  الاااد األزىااار  أن  فاااي قاااؾل اباااؽ ىذاااام تداااسح
 َقاااؾل ف اااي إ ال   ال سفَزاااارع عماااى تاااد   اَل  لمتحقياااق ال ت اااي (قاااد) ؛ ألن  اوتجاااؾز 
لاو ف ي»، قال الذيخ  الد األزىر : َعع يف  ال ت اي (قاد) أل َن ؛تداسح َأي زاا َقؾ 
 .(6) «َعع يف َقؾل ف ي إ ال   ال سفَزارع عمى تد   اَل  لمتحقيق

والاادلي  عمااى صااحة كاابلم الذاايخ  الااد أن  ابااؽ ىذااام نفدااو رأ  فااي 
وقد نفى في  ،ي( أن  )قد( في اآلية الكريسة إن سا جاءت لمتقمي )السغش :كتابو

                                                           

 .2/367( شرح السفر :1)
 .2/435( المباب:2)
 .9سؾرة الذسس، اآلية:/ (3)
 .64سؾرة الشؾر، مؽ اآلية:/ (4)
 .89اإلعراب عؽ قؾاعد اإلعراب:/ (5)
 .137( مؾص  الظبلب:/6)



 

 

215 

وذاا  ؛محتكسا إلى السعشى ،الؾق  نفدو أن تكؾن لمتحقيق كسا زعؼ بعزيؼ
َحاَنوف  ألن   ااب  ااو  ىفااَؾ أقاا  معمؾماتااو سف  » وتعااالى، قااال ابااؽ ىذااام:َمااا ىااؼ َعَمي 

َبان ،التقمي  قفؾع ال ف ع   :َوىفَؾ َعر  قاد يجاؾد )َ و (،يراد  الكاذوب قاد) ،تقمي  وف
ي  َتَعم قو ،(ال َبخ  لو َتَعااَلى ،وتقمي  مف ؾ َقؾ  او   :َنح  اتفؼ  َعَمي  َماؼف َماا َأن   :َأ  ، َقاد  َيع 

َحاَنوف  ب  و  ىفَؾ أق  معمؾماتو سف ث َمة ،َما ىؼ َعَمي  َم  ه األ   ،َوزعؼ َبعزيؼ َأن َيا ف ي َىذ 
ؾَىا لمتحقيق  .(1)«َوَنح 

 انهفؾٙ إلفشاةا يٍ انسكٌٕ فذ:  
ف  عد كثير مؽ العمساء اإلعراب أربعة أنؾاع ىي:   ،والجر ،َوالش را ،الر 

ااَراب» إذ قااال: ؛ابؽ ىذااامكاا ،والجاازم ع  َتااوف  جااشس اإل   َبَعااة َتح  ااَؾاع َأر  اا  :َأن  ف   ،الر 
ه ،والجاازم ،والجاار ،َوالش رااا َبَعااة نااؾاعاأل  َوَىااذ  َر  ااؼ األ  َقد   :َأقَدااام َثبَلَثااة إ َلااى َتش 

َترا دؼق َساء ف يو   يذ  َس  َعال ،األ  َف  ف   َوىفؾَ  ،َواأل   ،يقؾم زيد) :َتقؾل ،َوالش را ،الر 
اَتص َوقداؼ ،(يقاؾمَ  لؽ ازيد   إ ن  و) اَساء ب او   يخ  َس  ت) :َتقاؾل ،ال َجار   ىفاؾَ  األ   َماَرر 
َتص َوقدؼ ،(بزيد َعال ب و   يخ  َف  م َوىفؾَ  ،األ  اَؾاعاأل َ  وليذه ،(يقؼ لؼ:)َتقؾل ،ال َجز   ن 
َيا تدل َعبَلَمات ربعةاأل   .(2)«َعَمي 

 :ػمؽ قؾل ابؽ مالا أيزا ا ىؾ السفيؾم كؾن اإلعراب أربعة أنؾاع و 
ٌٕ َْحُِٛ ئَِ أََٖابَاَٚايِسٖفِعَ َٚايٖٓصِبَ ادِعًََِٔ إٔعِسَاّب ِٕ َٚفٔعِ  ا ... الٔضِ

 .(3)صَ ايِفٔعٌُِ بٔإَِٔ َِٜٓذَصََٔاَٚاالٔضُِِ قَدِ خُصِّصَ بٔايِذَسِّ نََُا ... قَدِ خُصِّ

أنؾاع اإلعراب أربعاة: » :شارحا كبلم ابؽ مالػ الدابق يقؾل ابؽ عقي  
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والشراااا فيذاااترا فييساااا  ،فأماااا الرفااا ، والجااازم ،والجااار ،والشراااا ،الرفااا 
وأمااا الجاار  (،زياادا لااؽ يقااؾم إن  )و (،زيااد يقااؾم) :نحااؾ ،واألفعااال ،األسااساء

لاؼ ) :نحاؾ ،وأماا الجازم فيخاتص باألفعاال (،بزياد) :نحاؾ ،فيختص باألساساء
والجااار يكاااؾن  ،والشراااا يكاااؾن بالفتحاااة ،والرفااا  يكاااؾن بالزاااسة (،يزااارب
 .(1) «والجزم يكؾن بالدكؾن  ،بالكدرة

 ،والشراا ،الرفا  ألن   ؛وىذا كمو عشد أبي حيان محكاؾم عمياو باالبظبلن
 فاااي يذاااترا ال عااادميا يكاااؾن  وماااا ،والجااازم عااادمي ،ثباااؾتيأمااار والخفاااض 
 ،و فااض ،ونرااا ،رفاا  :فعمااى ذلااػ أنااؾاع اإلعااراب ،الؾجااؾد  ماا  ةالشؾعي اا

 ثبلثاة عماى الكماؼ أوا ر في بعض كتبو مؽ أن   وىؾ ما انتيى إليو الكدا ي  
وتاابعيؼ  ،وىاؾ قاؾل أكثار الكاؾفييؽ ،والخفض ،والشرا ،الرف  عمى :أحر 

 أربعاة، راباإلعا أناؾاع أن   السراشف ذكار»قاال أبؾحياان: عمى ذلػ السازني، 
 ،حركاة الرفا  عماى باو يادل فالاذ  ،أنؾاعاو وىاذه جشس، ىذا عمى فاإلعراب
 والاذ  والجار، الشراا عماى باو يادل الذ  وكذلػ ،ذلػ ير   مؽ عشد وحر 
 ذلاااػ يااار   ماااؽ عشاااد الحااار  أو ،الحركاااة حاااذ  ىاااؾ الجااازم عماااى باااو يااادل

 نأ بظا  ىاذا تقارر وإذا ،الحار  أو الحركاة تماػ عادم ىؾ فالجزم ،وعدميسا
 وألن ا ؛عادمي والؾاحاد ،ثبؾتياات مشياا ثبلثاة ألن   ؛أربعة اإلعراب أنؾاع تكؾن 
 الؾجاؾد ، ما  الشؾعياة فاي يذترا ال عدميا يكؾن  وما ،الثبؾتيات تمػ عدم
: كتبااو بعااض فااي الكدااا ي   قااال ولااذلػ ؛أربعااة اإلعااراب أنااؾاع ليداا  فااإذا
 وكاذلػ (،فاضوالخ ،والشراا ،الرفا  عماى :أحار  ثبلثاة عماى الكماؼ أوا ار)

 الجازم):قاال أناو عشاو رو   ،الساازني ذلاػ عماى وتاابعيؼ ،الكاؾفييؽ أكثر قال

                                                           

 .1/43شرح ابؽ عقي :( 1)
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 .(2) «(1) (اإلعراب عدم ىؾ وإنسا بإعراب، ليس

 :َأقفؾل»إذ قال:  ؛مذىا السازني ليس بذيء يو ابؽ ىذام أن  موالذ  ع
َبَعاة َراب َأر  ع  َؾاع اإل   م  :َوَعاؽ َبعزايؼ ،َوجازم ،وجار ،َونراا ،رفا  :َأن  َأن ال َجاز 

َس بإعراب ء ،َلي  َس ب َذي   .(3) «َوَلي 

معمابل ذلاػ  ؛وكؾن الدكؾن  اصا بالسبشي ىؾ القياس عشاد اباؽ يعايش
ا وما ساكش ا، يكؾن  أن مبشي   ك     في القياس» بأمريؽ؛ إذ قال: ار   ذلاػ ماؽ حف

م ةٍ  اكؾنو؛ سابا عاؽ تداأل أن لاػ فمايس سااكش ا مبشي ا وجدتَ  فإذا ،فمع   ألن   سف
 الحركة، سبا عؽ تدأل أن مػف متحر  ك ا كان فإن، فيو القياس مقتَزى ػذل

 القيااس كان وإن سا ؛الحركات مؽ غيرىا دون  الحركة بتمػ ا تراصو وسبا
 وأصاا ف  اإلعااراب، عادُّ  البشاااء أن   :أحادىسا: لااؾجَيي ؽ ؛الدااكؾنَ  مبشاي كاا    فاي

 السختمفاااة، نيالسعاااا عماااى لمداللاااة   ؛السختم فاااة   بالحركاااات يكاااؾن  أن اإلعاااراب
ه ىؾ الذ  البشاءف  يكؾن  أن فؾجا  الحركاة أن   :الثااني والؾجو ،بالدكؾن  عدُّ
 إلاى تادعؾ لزارورةٍ  إال   بياا يفا َتى فابل الداكؾن، إلى بالشدبة مدتثَقمة   زيادة  
   (.4) «ذلػ

 ؛ إذ قاال:لمداكؾن األص  فيو أن يكاؾن  البشاءوالذ  عميو الخزر  أَن 
وال  ،ن عمااى الدااكؾن؛ ألنااو أ ااف مااؽ الحركااةاألصاا  فااي البشاااء أن يكااؾ»

                                                           

، وشارح األشاسؾني: 311/ 1، وتؾعيح السقاصد:836/ 2يشغر: ارتذا  الزرب:( 1)
1/48. 
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 .(1) «يحرا السبشي إال لدبا

قاال  روجاا ماؽ ىاذا الخابل ،  ؛وال مان  مؽ حس  ذلػ عماى التداامح 
وكااأنيؼ أرادوا  ،عااد الدااكؾن مااؽ اإلعااراب المفغااي فيااو تدااامح»الدنؾشاار : 

 ،أو ما يمفاع باو ،والدكؾن عدم الحركة السمفؾعة، بالمفغي ما يتعمق بالمفع
وىاؾ إساقا  حار   ،جعميؼ الدكؾن وىاؾ عادم الحركاة والحاذ  :وقال أيزا

 ،لحركااة والحاار اوىااؾ  ،والمفااع إنسااا ىااؾ متعمقيسااا ،أو حركااة لفغيااا تدااسح
أو  ،أو ساااكؾن  ،أو حااار  ،ماااا ياااتمفع باااو ماااؽ حركاااة) :قؾلاااو :وقاااال أيزاااا

با  الحركاة  ،والحاذ  لايس لفغاا ،والداكؾن  ،الحركاة فإن   ؛مذك  (2)(حذ 
ىاي أمار  :فييااويراح أن يقاال  ،فابل يكاؾن لفغاا ،ىا صافة لمحار وما بعاد
  .(3) «لكؾنو صفة لو ؛مشدؾب إلى المفع :أ  ،لفغي

    اإلفشاة ثبحلشٔف: (األمسبء انسزخ)األصم ْٕ 
 ىسا:مذىبان  (األسساء الدتة)أقؾ  السذاىا في إعراب 

 اآل اار قبا  مااا فيياا تباا أو  ،الحارو  فااي مقادرة بحركااات معرباة ياااأن   اااا
 (البااء) حركاة تبعا أ ثاؼ ،زياد أباؾ فأصامو ،(زياد أبؾ قام): قم  فإذا ،لآل ر
 ،فحاذف  ،(الاؾاو) عماى (الزاسة) فاساتثقم  ،(زياد أبؾ) فرار ،الؾاو لحركة

 .(4) التديي  في ىؾ قؾل ابؽ مالػو 
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 ىاذا»: التدايي  شرح في قال، السذكؾرة باألحر  األسساء ىذه إعرابا 
 .(1) «التكمف عؽ ىاوأبعد ،السذاىا أسي 

 يكاؾن  أن اإلعاراب أصا  إذ ؛األصا  عاؽ لمخاروج مدتمزم وىذا السذىا
 يعاارب مااا السفااردات فااي لاايس إذ ؛الشغياار عاادمأيزااا مدااتمزم لو  ،بالحركااات
 عمااى (مااال ذ )و ،(فيااػ) بقاااءفيااو أيزااا و  األسااساء، ىااذه غياار بااالحرو 

  شذوذا إال السعربات في يؾجد الوىذا  ،زا د اإلعراب ألن   واحد؛ حر 

ا ماا أم ا ،واألولى لاد  الساراد  ندابة اإلعاراب باالحرو  إلاى اباؽ مالاػ
 عمااى متقريااال ؛ح بااو فااي شاارح التداايي  فاايسكؽ حسمااو عمااى التداااى صاار  

 أن ويحتس  ىشا، بذلػ القا   وافق يكؾن  أن يحتس » قال السراد : ،السبتدئ
 تغياار ال اىشاا الحركااات لكااؾن  ؛باااألحر  اإلعااراب جعمااو فااي تدااامح يكااؾن 

 عمااى التقريااا بااذلػ وأراد عياارت، لااؾ تفيااد الحركااات مااا مفياادة والحاارو 
 ماااذىا براااحة اعتااارافيؼ مااا  السراااشفيؽ ماااؽ كثيااار فعااا  كساااا السبتااادئ،
 .(2)«سيبؾيو

 إعرابيااااا أن   عمااااى التدااايي  فااااي نرااااو التداااامح عمااااى حسمااااو وي ياااد
  .(3) األصح ىؾ بالحركات

  فهٗ انضًبئش:نفؼ اجلًٕد إعالق  

 بسعشااى يذاعر لااؼ ماا :وىااؾ ،جامادال :األول: إلاى قدااسيؽ السفاارد يشقداؼ
: قماا  فااإذا، االسااتعسالي القياااس إلااى بااالشغر السااادة فااي لااو السؾافااق الفعاا 
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 الفعا  بسعشاى تذاعر ال األساساء فياذه ،(زيشاا أو ،زياد أو ،فارس أو ،رج )
 السادة. في ليا السؾافق

 السااادة فااي لاو افااقالسؾ  الفعا  بسعشااى السذااعر :وىاؾ: السذااتق :الثاانيو 
 ،(عاارب) :معشااى عمااى الاادال (عاربا)كاا ،االسااتعسالي القياااس إلااى بااالشغر

 :معشااااى عماااى الااادال (السدااااتكبر)و ،(قاااام) :معشاااى عمااااى الااادال (القاااا ؼ)و
 .ذلػ أشبو وما (،استكبر)

 لكؽ السبلحع عمى ابؽ مالػ في قؾلو:
 َٛ ذُٚ ضَُٔرٕي َُطِتَهُِٜٔٔشِتَلٖ فَِٗ...   َٚايُُِفِسَدُ ايِذَأَدُ فَازْٔغ َٚإٕٔ

 (.1) َُحَصاٖل يَُ٘ يَِٝظَ ََعَِٓاُٙ ََا...     حَِٝحُ تاَلَ َُطًَِكَا َٚأَبِسٔشَُِْ٘

وىاذا ماا يسكاؽ  ،الجسؾد لفع تقدم مسا وغيرىا ،الزسا ر عمىأنو أطمق 
 ناص عماى ذلاػ الذااطبي بقؾلاو: ،حسمو عمى التؾس  والتدامح فاي العباارة

وإنساا جار  فاي ىاذا التعبيار  ؛امد يجار  فياو ىاذا الشحاؾفالج ،إذا ثب  ىذا»
فاأطمق عماى الزاسا ر وغيرىاا مساا  ،عمى عادة غياره مساؽ لاؼ يحارر العباارة

 (. 2) «وعدم مباالة بالعبارة م  فيؼ السعشى السراد ،تؾسعا ؛تقدم لفع الجسؾد

  
 
ف
ْ
ز
َ
  ٔثمبء ادلقًٕل: احلشف صهخ ح

وقااال ، (3) «بااا  عسؾلياااوم الإ حاار  صاامة تحااذ  ال»قاال ابااؽ مالااػ: 
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َذ ف  ال»أيزا:   ؛فاي العباارة تداامح ،(1) «باا  ومعسؾلفياا إال   حر ٍ  صمةف  تفح 
ال  ،الراامة السجسااؾع والؾاقاا  أن  ، و حراار الراامة فااي الفعاا  فقااطوذلااػ ألن اا
 .الفع  وحده

: قاؾليؼ نحاؾ ،باا  ومعسؾليا إال حر  صمة تحذ  ال»قال الدماميشي: 
 فاي اا ثبا  ماا :أ  ،(نجساا الدساء في أن وما ،كانوم حراء أن ما أفعمو ال)

 أن وىاااؾ ،معسؾلاااو وأبقاااي ،(ثبااا ) وىاااؾ ،مشيساااا الفعااا  فحاااذ  اااا السثااااليؽ
 فكااان ،فقااط الفعاا  ال ،السجسااؾع الراامة ألن   تدااامح؛ العبااارة وفااي. وصاامتيا
 ،مرفؾعاو ما  حار  صامة صادر الؾاقا  الفعا  يحاذ  وقد: يقال أن األحدؽ
 باادون  أو ،(وذكاارىؽ الشداااء مااا أمااؼ شاايء كاا : )نحااؾ ،السشرااؾب ويبقااى
ا أن  أما)و ،(مكانو حراء أن ما): نحؾ ،السرفؾع  .(2) «(انظمق  مشظمق 

 ٔحزفٓب:  ركش )أل( انضائذح انزٙ نهًح انصفخ 
 :مالػ ابؽ قؾل مؽ يفيؼ

 .(3) َٚحَرِفُُ٘ ضٖٔٝإٔ ذَا فَرٔنِسُ...  َٚايٓٗعَُِإ َٚايِحَازٔخٔ نَايِفَضٌِٔ

 كقؾلاػ ،صافة ماؽ السشقؾل كالدا مة عمى ،الزا دة لمسح الرفة أن )أل(
 فااي كقؾلااػ ،مراادر مااؽ السشقااؾل عمااى ة مااادال أو ،الحااارث (:حااارث) فااي
 فاي كقؾلاػ ،مرادر غيار جاشس اساؼ مؽ السشقؾل وعمى (،الفز ) (:فز )
 (أل) د اؾل فيجاؾز ،الادم أساساء ماؽ األصا  فاي وىؾ (،الشعسان) (:نعسان)

فيااذا ىااؾ  ،الحااال إلااى نغاارا ؛وحااذفيا ،األصاا  إلااى غااران ؛الثبلثااة ىااذه فااي
                                                           

 .1/231شرح التديي :( 1)
 .311، 2/311:الفؾا د تديي  عمى الفرا د تعميق (2)
 .16مالػ:/ ألفية ابؽ( 3)
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رف السفيؾم مؽ قؾلو: ) ك  ي ان   َذا َفذ  ففوف س   حاذ ووجو التداامح ىشاا أن ال ؛(َوَحذ 
 ،الحااذ  باا  ،السرااشف كاابلم عاااىر ىااؾ كسااا ،الدااؾاء عمااىلاايس  ثباااتاإل و 

 بااالسشقؾل أردت إذا أناػ :وحاصاموعماى حاالتيؽ مختمفتايؽ،  نيشازال  واإلثباات
 ؛(والابلم األلافا )با أتيا  بسعشااه تفااؤال باو ساسي سااإن   وأن   ونحؾه ،صفة مؽ

 لمتفاااؤل بااو سااسي إنسااا أنااو إلااى نغاارا (؛الحااارث) :كقؾلااػ ذلااػ عمااى لمداللااة
 في بو يؾصف مسا وىؾ معشى عمى دل ما ك  وكذا ،ويحرث يعيش أنو وىؾ

 لؼ عمسا كؾنو إلى ونغرت ،ىذا إلى تشغر لؼ وإن ،ونحؾه (فز ا )ك ،الجسمة
 األلااف فااد ؾل (،ونعسااان ،وحااارث ،فزاا ) :تقااؾل باا  ،والاابلم األلااف تااد  
 اليداا وإثباتيسااا حاذفيساثباا  إذا أن  ف ،بادونيسا يدااتفاد ال معشاى أفاااد والابلم
  .السرشف كبلم عاىر ىؾ كسا ،الدؾاء عمى

ففااوف ) :يتعمااق بقؾلااو :األماار الثاااني رف ) :( مااؽ عبارتااوَحذ  ك  ففااوف  َذا َفااذ  َوَحذ 
اا  ىشااا الحااذ  لفااع وقاا »نااص عمااى ىااذا التدااامح الذاااطبي بقؾلااو:  ،(ي ان  س 
رف : )قاال حياث تداامح عمى ك  اي ان   َذا َفاذ  ففاوف س   يداتعس  إنساا الحاذ  إذ؛ (َوَحذ 
 فيياا األصا  لايس ىشاا والابلم واأللاف ،أزي  ثؼ األص ، بحكؼ ثابتا كان فيسا

 وألن ا المحاا ، عادم األصا  إذ ؛باالعكس ىاىشاا األمار با  حاذف ، ثؼ اإلثبات
 حقاو فكاان الغالاا، االساؼ لزمياا كساا لياا، الزما يكؽ لؼ العمسية وقب  ،عمؼ
 .(1) «(ىذا نحؾ أو ،سيان وتركو ذا فذكر): يقؾل أن

 :ٔلٕؿ انفقم خربا 
 مؽ ذلػ قؾل ابؽ مالػ:

 .(1) اّساعِطٔفَِٔ َُدَٖٝفَ ِٕاضِ ٔٔعَ ًّ٘ٔا َُدِرّبا ... بٔعِٛفُ فٔطُعِال املَتَ ِٕإَٔٚ
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 ذات جسمااة تقدمتااو ،عاااطف بعااد عشااو السذااتغ  االسااؼ وقاا  إذا :يعشااي
 :الاؾجييؽ ذات الجسماة وفدروا ،الدؾاء عمى والشرا ،الرف  :جاز ،وجييؽ
 (،أكرمتااو وعساارو قااام زيااد) :نحااؾ ،فعاا  وعجزىااا ،اسااؼ صاادرىا جسمااة بأنيااا
 .لمعجز مراعاة ؛ونربو ،لمردر مراعاة (؛عسرو) رف  فيجؾز

الفعا  ال يكاؾن  والحاص  أن   ،(مخبرا فعبل)امح ىشا أن قال: ووجو التد
أشار إلى ذلػ الذيخ ابؽ  ،وإنسا الخبر عمى التحقيق ىؾ الجسمة ،ىؾ الخبر

 ألن   تدااامح؛ فيااو( مخباارا فعاابل  : )هللا رحسااو الس لااف قااؾل»عثيساايؽ بقؾلااو: 
: تقاؾل ماا ،(يقؾم زيد  ): قم  لؾ وليذا ؛الفع  وليس ،الجسمة ىي بو السخبر

 محا  فاي والجسماة: تقاؾل ثؼ ،مدتقمة الجسمة تعرب ب  ،(زيد)  بر: (يقؾم)
  .(1) «(زيد)  بر رف 

 :رسًٛخ انؾشف ٔاجلبس ٔاجملشٔس خربا 
نحااؾ: )زيااد  ،نحااؾ: )زيااد فااي الاادار(، وعرفااا، يقاا  الخباار جااارا ومجاارورا

 ؛وتجؾز ح، بر تدام والسجرور والجار الغر وفي تدسية ك  مؽ  ،عشدا(
 .سا عمى الحقيقة ليدا كذلػألني

 ومجاارور ا، جااار ا أو عرف ااا وقاا  إذا الخباار أن   اعمااؼ»قااال ابااؽ يعاايش:  
و)و (الدار في زيد  ): نحؾ  ؛الحقيقاة عماى باالخبر الغار ف  ليس ،(عشدا عسر 
 ونا اا   لمخبار معساؾل   الغار ف  وإنس اا شيء، في (زيد) مؽ ليد  (الدار) ألن  
 ىاي فياذه ذلاػ، ونحؾ َوَقَ ، أو َحَدَث، أو عشدا، استقر   زيد  : والتقديرف  عشو،
بل  ببل الحقيقة في األ بار  الغار َ  وأقس َ  حذفَتيا، وإن سا ؛البررييؽ بيؽ   
 باالساااتقرار السااارادف  إ ذ ؛عميياااا الداللاااة ماااؽ الغااار  فاااي ل ساااا إيجاااازا مقاَمياااا
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، استقرار   م ما عمى  اص   استقرار   ال مفظ َمق   زيد  ):بقؾلػ أردت فمؾ بيانفو، تقد 
، أن و (عشدا  ألن او ،عميو يدل   ال الغر  ألن   ؛الحذ ف  يجز لؼ ،قا ؼ   أو جالس 
ا يكؾن  أن الدار في كؾنو عرورة مؽ ليس ا أو، جالد   .(1)«قاعد 

  ٔرُصدت اخلدرب   انزٙ رشفـ ادلجزدذأ (كبٌ ٔأخٕارٓب)رسًٛخ
 حشٔفب:

رفاا  التااي ت الحاارو باااب » إذ قااال: ؛جاار  ذلااػ عمااى لدااان الزجاااجي
وتشرا األ باار وىاي: كاان، وأمداى، وأصابح، وصاار، وأعاحى،  ،األسساء

 (2) «، وما برحيءوع ، وبات، ودام، وليس، وما زال، وما انفػ، وما فت

اعمؼ أن ما ذكره الزجاجي في تدسية ىذه األفعال حرو  »قال العمؾ : 
ياا ألن ىذه األمؾر التي ذكرىا ال شبية في فعميت ؛اصظبلح غريا ال محالة

 ألمريؽ: 

أمااا أوال: فااؤلن ماىيااة الفعاا  حاصاامة فييااا، فإنيااا دالااة عمااى معااان فااي 
 أنفديا مقترنة بالزمان.

 ،فااؤلن  ااؾاص األفعااال مؾجااؾدة فييااا أيزااا، مااؽ التراار  وأمااا ثانيااا:
فابل وجاو إلنكااار  ،واتراال الزاسير السرفاؾع بياا وغيار ذلااػ ماؽ الخراا ص

 .(3) «فعميتيا
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 وىي: ،ة أوجووقد اعتذر لو مؽ ثبلثااا 

ؤلنيااا لسااا كاناا  تغياار معشااى الجسمااة االسااسية عشااد د ؾليااا ف: أوال أمااا
وأعاحى بتغييار الحارو  ماؽ  ،وعا  ،وصار ،(كان زيد قا سا)نحؾ:  ،عمييا
 حروفا. :وغير ذلػ قي  ليا ،والعرض ،والتسشي ،واالستفيام ،الشفي

فدايا، أما ثانيا: فؤلن مؽ حق األفعال أن تكؾن دالة عمى معاان فاي أن
فإناو دال عماى الزارب فاي زماؽ مااض، ولساا  (،عرب)كا  ،مقترنة باألزمشة
ال تادل عماى معانيياا إال باعتباار  (كان وأ ؾاتياا) :أعشي ،كان  ىذه األفعال

 ،إذ ال معاني ليا في أنفديا كان  كأنيا دالة عمى معان في غيرىا ؛أ بارىا
 .فميذا أشبي  الحرو 

سى األساساء واألفعاال حروفاا ... وىاؾ رب أما ثالثا: فؤلن سيبؾيو قد س
فغياره باذلػ أ ماق عماى جياة  ،وسافيرىا ،وأميرىاا وترجسانياا ،ىذه الرشاعة
 .(1)فيذه معاذير الزجاجي في تدسية ىذه األفعال حروفا  ،الستابعة لو

وىااي كميااا أفعااال؛ ألحااد  ،سااساىا حروفااا» فقااد قااال: أمااا ابااؽ الفخااار
في تجردىا مؽ الداللة عمى مردر، وإما أمريؽ: إما ألنيا أشبي  الحرو  

ألن حرفااا يظمااق بااإزاء كمسااة، فكأنااو قااال: باااب الكمسااات التااي ترفاا  االسااؼ 
ألنيااا ساايق  لتاادل عمااى  ؛حروفااا سااساىا ويحتساا  أن يكااؾن ، وتشرااا الخباار

وهللا  ،فأشاابي  الحاارو  لااذلػ ،معشااى فااي الخباار وىااؾ مزاايو أو اسااتقبالو
 .(2) «أعمؼ

                                                           

 .1/318( السشياج:1)
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  داو( فهٛٓب:ايزُبؿ رمذٚى خرب )يب 
تقاديؼ  أن   (1«)كا  سابقو دام حغارو »: مالاػ اباؽ اإلماام قاؾل مؽ يفيؼ

اا أفكم  ساػ ال) فابل يراح أن تقاؾل: ،الخبر عمى )دام( وحادىا محغاؾر  ماا قا س 
 بعاضو  ،وماا بعاد)ما( صامة لياا ،)دام( مبلزماة لاا )ماا( وذلاػ ألن   ؛(زيد   دام

 دام قا ساا ماا أفكم  سػ ال: )، وكذا ال يرح نحؾالسؾصؾل عمى يتقدم ال الرمة
 الؾاحاد، كالذايء الفعا  ما  (ماا) أَلن   ؛وحدىا (دام)( بتقديؼ الخبر عمى زيد
مَ وعف  الباب، ىذا مؽ صار (ماا )ب الفع  باترالف  في لو كان الذ  الترر   د 

وكان عميو أن يقؾل:  ،شكال حاص  أن كبلم ابؽ مالػ ال يذسموواإل ،األص 
ذلااػ واقاا  عمااى ساابي   وحمااو أن   ،( فيااذا إشااكالرحغااومااا  دام ساابقو كاا و )

 العبااارة أن: الجاؾاب»عماى ذلااػ الذااطبي بقؾلااو:  التداامح والتدااى ، نااص  
 ماؽ كثيار   يفعا  وىكاذا وتدااى ، تداامح عماى با  تحريار، غيار عماى وقع 

 .(2)«أحدؽ لكان العبارة َحق ق ولؾ ذلػ، في بسرادىؼ لمعمؼ ؛الشحؾييؽ

 ادلبضٙ: نفؼ غري انُبلصخ إىل لاألفقب يٍ رصشف حكى يب 
 يفيؼ مؽ قؾل ابؽ مالػ: 

 .(3) اضِتُعًَُِٔا َُِٔٓ٘ املاضٔ غرَيُ نَإَ إِٕٔ      عًََُا قَدِ َٔجًَِ٘ ََاضٔ َٚغَِٝسُ

 أو مزاارع، ماؽ الساعي، لفع غير إلى األفعال ىذه مؽ ترر  ماأن  
 الساعاااي، فسثاااال عسااا  مثااا  ترااااريفو تعسااا  صااافة، أو مرااادر، أو أمااار،
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االسزارع قؾلو تعالى:  يد  كفؼ  َشاي  اؾلف َعَماي  سف (، وقؾلاو تعاالى: 1) َوَيكفاؾَن الر 
 َض َر  َرَح األ  اط   :نحؾ ،األمرمثال و  ، (2)َفَمؽ  َأب  يَؽ ب ال ق د   (3 ،)كفؾنفؾا َقاؾ ام 

ا: تعالى هللا وقال يد  َجاَرة  َأو  َحد  ؾنفؾا ح    .(4)قف   كف
 ر: قؾل الذاع :ومثال السردر

 .(5) عًََِٝوَ َٜطرٔيُ إٜاٙ َٚنَُِْٛوَ ...ٍٕ ٚحًِِِٔ ضَادَ يف قََِٛ٘ ايفتىرِبٔبَ

 قؾل الذاعر: :مثال الرفةو 
ّٓا ... أَخَاىَ إٔذَا يَِِ تًُِفٔ٘ٔ يَوَ َُِٓذٔدَا  .(6) َََٚا نٌُٗ ََِٔ ُٜبِدٟٔ ايِبَشَاشَةَ نَائٔ

 : اآل ر وقؾل
 .(7)تُ شَائاّل ... أُحٔبٗؤ حَتٓى ُٜػُِٔضَ ايعََِٝٔ َُػُِٔضُقَضَى اهللُ َٜا أَضَُِاءُ إَِٔ يَطِ

                                                           

 .143سؾرة البقرة، مؽ اآلية:/ ( 1)
 . 81سؾرة يؾسف، مؽ اآلية:/( 2)
 .135سؾرة الشداء، مؽ اآلية :/ (3)
 . 51سؾرة اإلسراء، اآلية:/( 4)
أعسا   فقاد؛ (وكؾناػ إيااه) مؽ الظؾي ، لؼ أ،اف عماى قا ماو، وماؾطؽ الذااىد قؾلاو: (5)

 .كانكعس   (كان)مردر 
/ 3، واالرتذاااا :95، وشااارح ابااؽ الشااااعؼ:/1/339يشغاار: شااارح التدااايي  البااؽ مالاااػ:

 .2/585، والسقاصد الشحؾية: 1186/ 3، وتسييد القؾاعد:1152
عس  اساؼ أ إذ ؛)كا ش ا أ اا( ومؾطؽ الذاىد قؾلو: ،مؽ الظ ؾي ، لؼ أ،ف عمى قا مو (6)

 بر.ونرا الخ، الفاع  )كا ؽ( عس  فعمو في رف  السبتدأ
، 234، وتخميص الذاؾاىد:/ 137/ 4، والتذيي : 1/387يشغر: شرح الكافية الذافية: 

 .1/421، واليس :241/ 1والترريح: 
عساا  أ إذ، ومااؾطؽ الذاااىد قؾلاو: )زا اابل(؛ محدايؽ بااؽ مظياار األساد ل ،الظؾياا  ( ماؽ7)

 ونرا الخبر. ،( عس  فعمو في رف  السبتدأزا بلاسؼ الفاع  )
== 
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 يعساا ف  ساااإن   و أن اا اإلشااكال حاصاا  فااي عبااارة ابااؽ مالااػ؛ إذ تقتزااي لكااؽ  
 فابل وعمياو، فابل الوإ باو، ونظق  استعسمتو قد لعربا كان  إذا الساعي غير
ااا زيااد   يكااؾن ): مااثبل   تقااؾل قااد  العاارب أن   تعمااؼ حتااى السزااارع يفتااأت ،(قا س 
 فااي القياااس ىااؾ بسااا كمؼتتاا أنلااؼ تعمااؼ فسااؽ حقااػ القياااس وإذا  ،بااو تكمساا 
 .مظمقا بالتؾ،ف( يفذع ر) الشاعؼ كبلم عاىرلكؽ  ،كبلميا

: قؾلاو فاي الشااعؼ إطابل ف : قيا  إن» طرح ىذه القزية الذاطبي بقؾلو:
و الساض   غيرف  كانَ  إن  ) ش   ىاؾ اإنسا الساراد االساتعسال فإن مذك ؛ (استعسبل م 

 إذا الساعاي غيار يعسا ف  إنساا: يقؾل كبلمو عاىر في فكأنو العرب، استعسال
 ال أناػ يقتزاي الكابلم وىاذا ،فابل الوإ باو، ونظقا  استعسمتو قد العرب كان 
 تكمسا  العارب أن تعمؼ حتى بالسزارع فتأتى ،(قا س ا زيد   يكؾن ): مثبل   تقؾل
 األفعاااال ساااا ر فاااي وىكاااذا، الفاعااا  واساااؼ ،والسرااادر ،األمااار وكاااذلػ باااو،

 ،السزااارع اسااتعسالف  لشااا يجااؾز باا  صااحيح، غياار السفيااؾم وىااذا. السااذكؾرة
 ساعداال عماى نتؾ،اف ال نداسعو، لؼ أو ،ذلػ سسعشا مشيا، وغيرىسا ،واألمر
 :مؾععيؽ في إال ىذا مث  في

 وعا  مؾعا  فإناو ،(لايسا )كا ،مترر  غير الفع ف  يكؾن  أن: أحدىسا
 نحاؽ نترار   ال فماذلػ فياو، تترار  لاؼ ربالعا وجادنا أناا م  ىذا ،الحر 
 اساتغش  فإنياا ماثبل، (داما)كا ،االساتغشاء العارب مؽ نفيؼ أن ىذا ومؽ ،فيو

 ،مشياا ذلاػ فيسشاا إلياو، الحاجاة ما  تداتعسمو فماؼ السزاارع، عؽ بالساعي
 .(وتارا ،تراا)ب (ووادع ،وواذر وَذَرَع، ،َوَذرَ ) عؽ استغشاءىؼ فيسشا كسا

                                                                                                                                    
== 

، وأوعاااااااح 387/ 1، وشاااااارح الكافياااااااة الذاااااااافية:1/341 :يشغاااااار: شااااااارح التدااااااايي
 . 1/422، واليس :1187/ 3، وتسييد القؾاعد:1/241السدالػ:
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 ماؽ عارب ىؾ ب  الترر ، عدم مجر   الحكؼ في ارٍ ج االستغشاء وىذا
ا عاارب ا الستراار  عاادم ماا  عددتااو فمااذلػ التراار ؛ عاادم عااروب ، واحااد 
 زال ماا) فاي الشفاي مشا  كساا اساتعسالو، مؽ صشاعي مان  يسش  أن: والثاني
 أن كساا ألمار،ا ما  يرامح ال الشفاي ألن األمار؛ فع  استعسال مؽ (وأ ؾاتيا
 نقاؾل ال السؾعاعيؽ ىاذيؽ ففاي، معاو ترامح ال ساونحؾى والذر  االستفيام

 فااي القياااس ىااؾ بسااا تكمااؼ أن فمشااا ذلااػ غياار فااي وأمااا العاارب، قالتااو مااا إال
 فكااان مظمقااا، بااالتؾ،ف يفذااع ر الشاااعؼ كاابلم عاااىر لكااؽ ،نتؾ،ااف وال ،كبلميااا
 انبشااى الااذ  القياااس إبظااال السااتمزامو باا  لؤل سااة، لسخالفتااو ؛صااحيح غياار
م ؼف  ىذا عميو  .(1)«الع 

وكان الح  لد  الذاطبي بعد طؾل مشاقذة متسثبل في حس  عباارة اباؽ 
 وقعا  العبارة أن: الجؾاب»يقؾل الذاطبي:  ،والتداى  ،مالػ عمى التدامح

  ؛الشحؾييؽ مؽ كثير   يفع  وىكذا وتداى ، تدامح عمى ب  تحرير، غير عمى
 ما التداىف    ىذا ومث  ،أحدؽ لكان العبارة َحق ق ولؾ ذلػ، في بسرادىؼ لمعمؼ
 .(2) «(استفع س بل مشو الساض   غيرف  َكانَ  إ ن  ): قؾلو مؽ تقدم

  :)ايزُبؿ رمذٚى خرب )نٛس 
الؾارد في التشزي  تقديؼ معسؾل  بار )كاان( وحاده عماى الفعا  الشاساخ، 

ونَ ومشااو قااؾل هللا تعااالى: (، وقؾلااو تعااالى: 3) َأَىاا فاَلء  إ ي اااكفؼ  َكااانفؾا َيع بفاادف

                                                           

 .154 ،2/153( السقاصد الذافية:1)
 .2/161( السقاصد الذافية:2)
 .41سؾرة سبأ، مؽ اآلية :/( 3)
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 فف ؼ  َكاانفؾا َيغ م سفاؾنَ َوَأن  اؾل و  (، وقؾلاو تعاالى: 1) َدايف ِ   َولَيات او  َوَرسف قفا   َأب اا
ز  فؾنَ  َتي  تفؼ  َتد  تفؼ  م ؽ  (، وقؾلو تعالى: 2) كفش  ش   .(3)َقب  َكَذل َػ كف

فبالشداابة لااا)دام(  ،أمااا تقااديؼ الخباار نفدااو فيااذا غياار وارد فااي التشزياا 
اؾل، قاال اباؽ امتش  التقديؼ باالتفا ؛ ل صف اَمة عماى ال َسؾ  تبل يتقدم َمع سفؾل الر  

ت َشاعو ف ي  بر َداَم فباالتفا »ىذام:  َن ػ إ ذا قما : )اَل أصاحبػ َماا  ؛َأما ام  أل 
يؼ َمع سفاؾل  اد  َداَم زيد صديقػ(، ثؼ  قدم  ال َخَبر عمى )َما َداَم( لزم مؽ َذل اػ َتق 

ؾل؛ أل َن  صف َمة عمى ال َسؾ  اَدر   (َما)الر   اؾل حرف اي يقادر ب ال َسر  صف ه َمؾ  َكَساا  ،َىاذ 
اؾل ال حرف اي  صف ا  َبايؽ ال َسؾ  َشاهف َوإ ن َقدمتو عمى )َداَم( دون )َماا( لازم ال َفر  قدم 

اَحا( ،َوَذل َػ اَل يجؾز ،وصمتو س اا زيادا تر  َوإ ن َساا يجاؾز  ،اَل َتقؾل: )عجبا  م 
لااف َوالاا ااؾل االسااسي غياار األ  صف م َتقااؾل: )َجاااَءن ي ال ااذ   زياادا َذل ااػ ف ااي ال َسؾ  بل 

ااار ب زياادا( َأن تقاادم )زياادا( عمااى  ااؾ: )َجاااَء الز  عاارب(، َواَل يجااؾز ف ااي َنح 
 (.4)«(َعارب)

وال وجااو ، وامتشاااع التقااديؼ فااي  باار لاايس ا أيزااا ا ىااؾ الرااحيح
وف ا لبلساتدالل بتقاديؼ الغار  فاي قؾلاو تعاالى: ارف َس َمر  ؼ  َلاي  َم َياأ ت يي   َأاَل َياؾ 

ؼ   يف (؛ أَلنياؼ تؾساعؾا ف اي الغارو  َماا لاؼ يتؾساعؾا ف اي َغيرَىاا فزابل 5) َعاش 

                                                           

  .177سؾرة األعرا ، مؽ اآلية:/ (1)
 .65سؾرة التؾبة، مؽ اآلية:/( 2)
  . 94سؾرة الشداء، مؽ اآلية:/ (3)
 .133( شرح قظر الشد :/4)
 .8سؾرة ىؾد، مؽ اآلية:/( 5)
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ب اا لداا (»عاؽ أناو لاؼ يداس ، قااال اباؽ ىذاام:   ؛ألن او لااؼ يداس  مثا : )َذاى 
َن َيا فع  جامد م ب ات  َفا  ،َوأل  َبي  )َعدى(، و برىا اَل يَتَقد   (.1) «َفَأش 

ر مظمقااا عرفااا وغياار عاار ؛ بعااض السغاربااة مشاا  تقااديؼ الخباا عمااى أن  
نقااا  بعااض السغارباااة أن  تقاااديؼ »قاااال الذاايخ الااادماميشي:  ،لؾجااؾد الفاصااا 

معسؾل الخبر وحده عمى )كان( وأ ؾاتيا ال يجؾز عرفَا كان أو غياره؛ لكثارة 
 (.2) «الفر 

كساا ىااؾ وارد فاي قؾلااو  ،وألن  األصا  تااأ ير الخبار عااؽ )كاان( واسااسيا
ير اَوَكاااَن َربُّااَػ َقاا تعااالى:  ( ، وأن  الخباار صااراحة لااؼ ياارد مقاادما فااي 3)  د 

مااا استذاايدوا بااو مااؽ ليااات قرلنيااة كريسااة تقاادم فييااا معسااؾل  التشزياا ، وأن  
الخبر لؼ تدامؼ ماؽ التأويا ؛ أر  أن او يشبغاي االستذاياد عماى القاؾل بتقاديؼ 

وال داعاي لبلعتسااد عماى العما   ،الخبر بسا جاء في كابلم العارب نغساا ونثارا
كقاؾليؼ: )تقاديؼ معساؾل الخبار ما ذن بتقاديؼ العاما (،  ،حؾية االفتراعايةش  ال

فياذا فااي حقيقاة األمار جاادل  ،وقاؾليؼ: )معساؾل الخباار يعاد ماؽ تااام الخبار(
ولااؾ لااد   ،ال ي كاادىسا الؾاقاا  الفعماايىزيمااة وفمداافة مشظقيااة  ،عقاايؼعقمااي 

ل ذلاػ عماى فاد ؛لكاشيؼ لاؼ يفعماؾا ،الش حؾييؽ شاىد واحد ماؽ التشزيا  لاذكروه
وإذا كان ىذا م  )كان(  ،و ليس في القرلن الكريؼ تقديؼ  بر )كان( عميياأن  

كاا  ،فغيرىاا ،التي ىؼ أم البااب والتاي يتؾسا  فيياا بساا ال يتؾسا  فاي غيرىاا
 مؽ باب أولى يستش  تقديؼ الخبر عميو في التشزي .)ليس( 

                                                           

 .133( شرح قظر الشد :/1)
 .3/239( تعميق الفرا د:2)
 .54سؾرة الفرقان، مؽ اآلية:/( 3)
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إذ  ؛لتدامحفسرده عشد الذيخ األلؾسي إلى ا ،أما ما عاىرة بخبل  ذلػ
َم مشرؾب ب)الغاىر أن  »قال:  وف ا ا)َيؾ  رف ، واساتدل (لايس)الؾاق   بار  (َمر 

كساا يجاؾز تقديساو  ،بذلػ جسيؾر البررييؽ عمى جاؾاز تقاديؼ  برىاا عميياا
تقاديؼ السعساؾل يا ذن بتقاديؼ العاما   ألن   ؛عمى اساسيا بابل  ابل  معتاد باو

، وذىااا الكؾفيااؾن والسباارد وإال لاازم مزياة الفاارع عمااى أصامو ،بظرياق األولااى
القاعدة السذار إليياا  ألن   ؛ةاآلية ال ترمح حج   وادعؾا أن   ،إلى عدم الجؾاز

َيار  أال تر  قؾلو سابحانو:  ،غير مظردة َيت ايَؼ َفابَل َتق  اا ال  كياف تقادم  (1)َفَأم 
، وجااااء عاااؽ (أماااا)الفعااا  ال يماااي  ألن   ؛معساااؾل الفعااا  مااا  امتشااااع تقديساااو

و ال يجاؾز تقاديؼ  بار ما  أن ا (ما اليؾم زيد ذاىباا) :يؼ يقؾلؾن ن  الحجازييؽ أ
واألماااار فيااااو مبشااااي عمااااى  ،اتفاقااااا، وأيزااااا السعسااااؾل فييااااا عاااار  (مااااا)

 .(2)«التدامح

 يكدبٌ  )فسدٗ(  انُصدت ضًري جبقم ؛انضًري   انزجٕص 
 انشفـ: ضًري
 لمرفا ، السؾعاؾع بمفاع يكؾن  أن فحقو عسيرا، (عدى) معسؾل كان إذا
 ،وكشا َ  ،اوكش ا ،كش ف ) :يقال كسا ،(وعديتفؼ ،وعدي َ  وعديشا ،عدي ف ): نحؾ
: تعااالى هللا قااال القاارلن، ناازل وبااو السذاايؾر، ىااؾ االسااتعسال وىااذا (،وكشااتؼ

كفؼف ال ق َتااااالف َأال  تفَقاااات مفؾا) ت ااااَا َعَماااي  تفؼ  إ ن  كف  أمااااا قااااؾليؼ: (،3) (َقااااَل َىاااا   َعَداااي 
: يقاؾل ماؽ لغاة»ياا: د قال الذااطبي إن   و)عداه(، فق (،عداا)و (،عداني)

                                                           

 .9( سؾرة الزحى، اآلية:/ 1)
 .6/215( روح السعاني في تفدير القرلن العغيؼ والدب  السثاني:2)
 .246رة البقرة، مؽ اآلية:/سؾ  (3)
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، ومااؽ (1) «(يركااا أن عداااه)و ،(أ اارج أن عداااني)و ،(تقااؾم أن عداااا)
  ذلػ قؾل رؤبة:

 .(2) عَطَانَا أَِٚ عًو أبَتَا ٜا

ظ ان بؽ عسرانَ و   :ح 
 يََٗا إٔذا ََا أَقٍُُٛ َْفِْظ َٞٚئ

 .(4) «(3) ٞعَطَأْ أَِٚ يَعًَِّٞ: ٞتَُٓاشٔعُٓٔ

 وقد تعددت مؾا،ف العمساء مؽ ىذا االستعسال:اا ا
قال الذااطبي:  ،السؾ،ف األول: ىذه المغة ععيفة في الدساع والقياس

ؾا قميمة، المغة تمػ»  لاؼ فإنياا الداساع، جية مؽ وععففيا ععفيا، عمى نر 
 بابياا، ماؽ ا فعا  وىيا  (عدى) إل راج القياس جية ومؽ الكبلم، في تكثر

                                                           

 .2/311:الذافية ( السقاصد1)
فقاد وعا  الزاسير السشراؾب مؾعا   (؛َعداااَ مؽ الرجز، ومؾطؽ الذااىد قؾلاو: ) (2)

 السرفؾع.
، وسار صاشاعة 219، والسداا   الحمبياات:/494، وكتاب الذاعر:/181يشغر: الديؾان:/

، و زاناااة 146/ 1 ، وإيزااااح شاااؾاىد اإليزااااح:1/181، واإلنراااا :2/83اإلعاااراب:
 .5/363األدب:

الزااسير  (عدااى)بعااد  فقااد وقاا ؛ (أو عدااانيمااؽ الااؾافر، ومااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: ) (3)
 وكان حقو أن يكؾن عسير رف . ،الستر  السؾعؾع لمشرا

، والترااريح: 3/1277، وتسييااد القؾاعااد:358/ 4، والتااذيي :375/ 2يشغاار: الكتاااب: 
1 /297. 
 .2/298السقاصد الذافية: (4)
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 .(1) «(إ ن  ) باب ىإل (كان) باب وىؾ

فالزسير عماى ىاذا  ،سيبؾيو يحس  )عدى( عمى )لع (: الثاني السؾ،ف
 ؛ إذ قااال:رفاا  مؾعاا  فااي الفعاا  وأن السحاا ، مشرااؾبفااي نحااؾ: )عدااا ( 

  :رؤبة وىؾ الراجز، قال ،مشرؾبة فالكا  (عداا): قؾليؼ أما»
 عَطانَا أٚ عًَٖوَ أَبَتَا ٜا

 ،(ينا) عبلمتفاػ كانا  نفداػ عشيا  إذا أناػ مشراؾبة ياأن   عمى والدلي 
 :حظان بؽ عسران قال

 ٞعَطأْ أٚ ٞيَعًَٓ تُٓاشعين... يََٗا إٔذا ََا أَقٍُُٛ َْفِْظ َٞٚئ

 (لعا   ) بسشزلاة جعمؾىا يؼولكش   ،( عدا) :لقال مجرورة الكا  كان  فمؾ
 .(2) «السؾع  ىذا في

كاؽ  الزاسير يجع  )عدى( عمى ما ىي عميو، ل السبرد: الثالث السؾ،ف
: السبارد ماذىا»قال السراد :  ،م  ر اسؼ والفع  وأن مقدم، بر  السشرؾب

 عشاو السخبار فجعا  اإلساشاد، انعكاس ولكاؽ أصاميا، عماى باقياة (عدى) أن  
 فااي والفعاا  وأن تقاادم، (عدااىا )لاا  باارا نرااا مؾعاا  فااي (الياءا)فاا  باارا،
 .(3) «ليا اسسا رف  مؾع 

 َأماا»: كساا عماى قاؾل سايبؾيو باالغمطوحا ،يقؾل السبرد مؾعاحا مذىباو
و َقااؾل اايَبَؾي  اا  بعااض فااي تقاا  إ ن َيااا: س  َسَؾاع  ز َلااة ال   ،ال سفزااسر َماا َ ( َلَعاا   ) ب َسش 

                                                           

 .2/311( السقاصد الذافية:1)
 .2/375( الكتاب:2)
 .467( الجشى الداني:/3)
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اااؾَ  (،يوعداااان ،عدااااا): َفَتقاااؾل اااوف؛ غماااط َفيف ش  َعاااال أل َن م  َف   فاااي تع سااا  اَل  األ 
لو َفَأما ،ال سغير في تع س  َكَسا إ ال   ال سفزسر  :َقؾ 

 عًَٖوَ أَِٚ عَطَانَا َٜٞا أبَتٔ... ْانَاإبِٔٓتٔٞ: قد أََْى تَكٍُٛ 

 :ل ر َوَقالَ 
 ٞعَطأْ أٚ ٞيَعًَٓ: دايفينتُ...  يََٗا إٔذا ََا أَقٍُُٛ َْفِْظ َٞٚئ

يره َفَأمااا ااد  عفااؾل َأن: عشااادَنا َتق  َسف  ااا  مقاادم، ال  َفاع  ااسر، َوال  : َقاااالَ  َكَأن ااوف  مفز 
ر عداا) ر   َأو ،ال َخي  يث يعدان) :َوَكَذل ػَ  ،(الذ   .(1) «(الَحد 

 َأن َياا»وندبو اباؽ ىذاام إلاى السبارد والفارساي معاا، يقاؾل اباؽ ىذاام: 
 ،َ برا َعشوف  ال سخبر َفجع  ،ال َكبَلم قما َوَلك ؽ ،(َكانَ ) عس  إعساليا عمى َباق َية

 (.2) «والفارسي ،ال سبرد َقاَلو ،َوب ال َعك س  

 عداااا،): قااؾليؼ فااي (عدااى) أن  : يرافيالداا مااذىا :الراباا  السؾ،ااف
 وحار  فعا  اشتراا فيو بأن   وععف ،(3)(لع ) عس  عام  حر  (وعداني

 .(4)واحد لفع في

 بمفاااع كاااان وإن الزاااسير أن   شاأل فااا الاااذ  عمياااو: الخاااامس السؾ،اااف
 السؾعاؾع الزسير عؽ نيابة ؛(عدىا )ب رف  محموإال أن   لمشرا السؾعؾع
 لمشراا السؾعاؾع عاؽ لمرفا  السؾعاؾع نااب كساا ،زعمى سبي  التجؾ  لمرف 

                                                           

 .72، 71/ 3( السقتزا: 1)
 .214( مغشي المبيا:/2)
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 إلاى األ فاش ذىا»قال الربان:  (،1) (وأكرمتو أن ، بػ مررت): نحؾ في
 بقااء م  الخبر ونرا االسؼ رف  مؽ :أ  ،عميو كان  ما عمى (عدى) أن  

 الزاسير فاي التجاؾز ىاؾ إنساا مذىباو عماى فاالبلزم ،بحاليساا اإلسشاد طرفي
 (.2) «الرف  عسير مكان الشرا عسير بجع 

 والخبار رفا ، مؾعا  (عداى)فاي  واليااء( والبااء، ،الكا والقؾل بأن  )
فات ألن ىااؾ األولااى؛ مشرااؾب فحساا  ىااذا ، تشحراار تكاااد ال الزااسير تراار 

االستعسال عمى التدامح أحدؽ فقد كثر في كبلميؼ وع  السشراؾب مكاان 
فات إن»قااال القؾجااؾ : السرفااؾع والعكااس،   تشحراار، ادتكاا ال الزااسير تراار 

 مااررت)و ،(أنااا رأيتفشااي): نحااؾ بالسرفؾعااات، والسجاارورات السشرااؾبات كتأكياد
 وكاأن   ،(كأنا  أناا ماا): قؾلاو فاي السجارور مؾقا  السرفاؾع ووقؾع ،(أن  بػ

لى العرب كبلم في أمثالو كثرت ما تقدير  .(3) «يكثر لؼ ما تقدير مؽ َأو 

بإجساااع، قااال ابااؽ فزاابل عااؽ أن  الااتكمؼ بااو ال إشااكال فيااو فيااؾ جااا ز 
 .(4) «بإجساع جا ز وأمثالو بيذا التكمؼ»مالػ: 

 ىاؾ األ فاش قاؾل»وىذا السذىا ىؾ السختار لد  اباؽ مالاػ، إذ قاال: 
 عااسير نيابااة إال فيااو لايس إذ الشغياار، عاادم عاؽ لداابلمتو ؛عشااد  الراحيح

 .(5) «لو مؾعؾع عؽ لمرف  مؾعؾع غير

                                                           

 .3/139( شرح كتاب سبيؾيو:1)
 .1/393الربان:حاشية ( 2)
 .69/  م:ىذا البؽ اإلعراب قؾاعد ( شرح3)
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 :ٍحكى يب ثقذ انمٕل انز٘ جيش٘ رلشٖ انؾ 
السبتاادأ والخباار  فيشراابؾن بااو ،بشااؾ سااميؼ القااؾل مجاار  الغااؽ   جاار يف 

 مظمقا، قال ابؽ مالػ:

لف  رَ  القؾ  َد  (َعؽ ٍ ا)، كَ (وأفج  ش  َميؼ)مفظ َمَقا ... ع  ف َقا(سف ؾ؛ قف   َذا مفذ   .(1)؛ َنح 

بشاؾ » ؛ إذ قال:اليسشينذؾان بؽ سعيد الحسير   :ومسؽ نص عمى ذلػ
وعشااد أكثاار العاارب  ،(2) «فيشراابؾن بااو ،سااميؼ يفجاارون القااؾل مجاار  الغااؽ

  بذرو  ىي:
 األول: أن يكؾن القؾل فعبل.

 الثاني: بمفع السزارع.

 الخظاب. (تاءا)بمردرا : أن يكؾن الثالث

 : أن يكؾن بعد االستفيام. الراب 

 .(3) : أن يتر  الفع  باالستفيامالخامس

 (، ارجاا؟ عسارا تقاؾل متاى)و (،مشظمقاا؟ زيادا أتقاؾل)وعمى ىذا تقؾل: 
لكاؽ (،  اارج؟ وعسار  تقاؾل متاى)و (،مشظمق؟ زيد أتقؾل) ويرح أن تقؾل:
ووجاو التداامح أن سايبؾيو عشاد ، باالبتاداءف رفا أماا الو  ،الشرا باا )تقاؾل(

                                                           

 .24ألفية ابؽ مالػ :/  (1)
 .5675/ 8: شسس العمؾم ودواء كبلم العرب مؽ الكمؾم( 2)
، وشارح الكافياة الذااافية: 264، والسقدماة الجزوليااة:/1817/ 5يشغار: الراحاح:  (3)
 .485وشرح شذور الذىا:/ ،1/571، وتؾعيح السقاصد:568/ 2
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 .(1)«فجعمتو حكاية ،نرب  بسا رفع  شت  إن»تشاولو ىذه السدألة قال: 

 قبا  ماؽ ،وقد عد السبرد ىذا الاشص  ظاأ ماؽ سايبؾيو متسداكا بغااىره
 باالبتااداء، (تقااؾل) بعااد مااا يرفاا  فإنسااا رفاا  وإذا ،(تقؾلا)باا يشرااا إنسااا أنااو

وناااص سااايبؾيو لااايس فياااو ىاااذا  (،2) شااايتا أحااادث  :يقاااؾل أن ال ويحكياااو
 التؾعيح عمى ما يقتزيو كبلم السبرد.

واألولاى جعماو  ،والذ  عميو الذيخ اباؽ والد أن  ىاذا ماؽ السبارد تحاما 
 رفعا ): قؾلاو معشاى أماا»قاال اباؽ والد:  ،المفاع التدامح الاذ  يقا  باو مؽ
 تداسح وىاذا بياا، نراب  التي الكمسة م  رفع  :أراد فإنسا ،(بو نرب  بسا
 ماا   ظااأ ىااذا مثاا  يعااد ولاايس يقؾلااو، أن لمقا اا  يجااؾز مسااا المفااع فااي يقا 
 .(3) «متحام  إال قا مو بسذىا عمسو

 :حزف انفبفم 
، وذلاااػ فاااي معااارض يوالداااييم ،الكداااا ي :مساااؽ قاااال بحاااذ  الفاعااا 

  الحديث عؽ قؾل الذاعر:
 .(4) فإٕ نَإَ ال ُٜسضٔٝوَ حَتٖى تَسُدْٖٔٞ ... إٔيَى قَطَسٟٔ ال إخايُوَ زَاضَٔٝا

                                                           

 .1/124الكتاب:  (1)
 .72يشغر: االنترار:/( 2)
 .73االنترار:/ (3)
(؛ اساتدل فإن َكاانَ مؽ الظؾي ، لدؾار بؽ السزرب الدعد ، ومؾطؽ الذاىد قؾلاو:) (4)

 بو الكدا ي  عمى جؾاز حذ  الفاع .
، 2/611، وشارح الكافياة الذاافية:2/123، وشرح التديي :2/435يشغر: الخرا ص:

 .2/912والسقاصد الشحؾية: ،1/398والترريح:
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، (1) «استدل بو الكدا ي عمى جؾاز حذ  الفاعا »العيشي:  اإلمام قال
 (.2« )وتبعو الدييمي ،عؽ الكدا ي إجازة حذفو»وقال الذيخ  الد: 

لفاع  يظرد حذفو في مؾاع  أشار إلييا الذايخ  الاد بقؾلاو: ا وم  أن  
في بااب الشا اا عاؽ الفاعا ، نحاؾ:  :يظرد حذ  الفاع  في أربعة مؾاع »
 اارف َم  ااَي األ  ، وفااي (مااا قااام إال ىشااد)، وفااي االسااتثشاء السفاار  نحااؾ:  (3)قفز 
اس     إذ دل عمياو متقادم مثماو، نحاؾ:  ؛جاابكدر العيؽ فاي التع ( أفع  )  َأس 

ر   ؼ  َوَأب ر  َغَبٍة َيت يس انحؾ: ،، وفي السردر(4) ب ي  ٍم ذ   َمد   َأو  إ ط َعام  ف ي َيؾ 

(5) »(6). 

 ،الفارساي وتقمقاوتازعج كان  ذاتيا  في حد   الفاع  مدألة حذ   إال أن  
ي اباؽ جش اا عماى السداامحة إال أن  قاؾل ماؽ قاال بااذلػ  و يسكاؽ حساا وما  أن ا
يقاؾل  ،لاد  الفارسايالفاع  ليدا  بالسرعاية حذ   السدامحة في ير  أن  
ويتشاكره ويقاؾل: الفاعا  ال  ،ويكبره ،كان أبؾ عمي يغمع في ىذا»ي: ابؽ جش   
وعماى كا  حاال  ،و فاض ماؽ جشااح تشااكره ،ثؼ إنو فيسا بعد الن لو ،يحذ 

ا  فااإذا كااان الكاابلم إنسااا يراامحو أو يفدااده معشاااه، وكااان ىااذا معشااى صااحيح 
ا مدتقيس ا لؼ أر السدامحة فاي الفاعا  ليدا  بالسرعاية؛  وعمى أن   ،بو بأس 

                                                           

 .2/914( السقاصد الشحؾية:1)
 .1/399( الترريح:2)
 .41( سؾرة يؾسف، مؽ اآلية:/3)
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 .(1) «وىؾ في السفعؾل أحدؽ ،ألنو أصعا حاال  مؽ السبتدأ

و إن حاذ  اقتراار ا لاؼ ألن ا ؛سا لؼ يجز حذ  الفاعا إن  »ان: حي   قال أبؾ
ااا، وال يفيااد ألنااو لفااع مفاارد، أو ا ترااار ا لااؼ يجااز؛ ألن العاارب قااد  يكااؽ كبلم 

الفعاا  بسشزلااة شاايء واحااد باادلي  إسااكانيؼ ل اار الفعاا  لااو فااي جعمتااو ماا  
 (.2) «(عرب )

 فٍ انفبفم:  ٔادلصبدس  َٛبثخ انؾشٔف 
 تذابييا، ال حالاة إلاى الغرفية يفار   ما مترر  وىؾ: :الغر  نؾعان

 إليااااو، مزااااافا أو مفعااااؾال، أو فاااااعبل، أو  باااارا، أو مبتاااادأ، يدااااتعس  كااااأن
 ياااؾم أحبباا )و ،(اليااؾم أعجبشااي)و ،(امباااار  يااؾم اليااؾم): تقااؾل ،(اليؾما)كاا

 .(اليؾم نرف سرت)و ،(قدومػ

، الغرفيااة يفاااار   ال ماااا: نؾعااان وغياار مترااار  وىاااؾ  ،قاااط) اكااا أصااابل 
 وبعااد، قباا ،): نحااؾ عميااو، الجااار بااد ؾل إال عشيااا يخاارج ال ومااا، (وعااؾض
 .الترر  بعدم عمييؽ فيحكؼ ،(وعشد ولدن،

دريةالسَ  عمى الشرا يمزم الوالسردر السترر :   ،ليوإ مدشدا يق ف ،ر 
َذا ، ومشو قؾلو تعالى: ونحؾىا (رر  ونَ  ،حت  وفَ  ،وإعظاء واحتفال ،إكرام) اك َفإ 

َدة   َخة  َواح  ؾر  َنف   (3) نفف َخ ف ي الرُّ
اادرية عمااى الشرااا يماازمف ىااؾ مااا  :الستراار  غياار والسراادر  الو  ،الَسر 

 :أ  ،السرادرية ىعما مشراؾبا إال يكاؾن  ال وألن ا؛ لياوإ مدشدا يق  أن يرح
                                                           

 .2/435( الخرا ص:1)
 .  6/218( التذيي :2)
 .13سؾرة الحاقة، اآلية:/( 3)
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 .(هللا سبحان)و (هللا معاذ: )نحؾ السظمقة، السفعؾلية عمى

وغير السترر  مؽ الغرو  والسرادر ال يرمحان لمشيابة مظمقاا؛ ألن 
فيرفاا  عمااى أنااو  ،الااذ  ال يتراار  فااي نفدااو ال يسكشااو التراار  فااي غيااره

 أو ما شاك  ذلػ. ،نا ا فاع 

يرامحان فاي األصا  لمشياباة وأما السترر  مؽ الغرو  والسرادر فبل 
 الفاعاا  عااؽ والسرااادر الغاارو ، نيابااة فااي ألن   ؛تدااامحاعااؽ الفاعاا  إال 

 الغارو ، ماؽ يترار  ال ماا» ، قاال اباؽ الشااعؼ:إليياا الفعا  بإساشاد تجؾز ا
 مااؽ يتراار  ال مااا وكااذلػ الفاعاا ، عااؽ الشيابااة يقباا  ال( وعشااد إذا،: )مثاا 

 والسراادر الغرو ، نيابة في ألن   ؛(حشانيػ)و ،(هللا معاذ: )نحؾ السرادر،
 إسااشاد قباا  متراارف ا مشيااا كااان فسااا إلييااا، الفعاا  بإسااشاد تجااؾز ا الفاعاا  عااؽ
 لاؼ مترر  غير مشيا كان وما مجاز ا، إليو إسشاده فيقب  حقيقة، إليو الفع 
 (.1)«السجاز جية عمى يقبمو فبل حقيقة، إليو اإلسشاد يقب 

 ٔجٓني: راد مجهخ ٗفه فبعف ثقذ االشزغبل اسى ٔلٕؿ 
 مؽ ذلػ قؾل ابؽ مالػ:

 (2) خمٖٝسا فاعطفَِٔ اضِ عٔ ب٘...  َُدِبَسا فعال املعطٛفُ تال ٚإٕ

 ،وجيايؽ ذات جسماة عماى عااطف بعد االشتغال اسؼ وق  إذا أنو: يعشي
 (،أكرمتاو عسار ا)و ،(قاام زياد): نحؾ ،فع   برىا التي االبتدا يةالجسمة  وىي
 ألحدىسا ترجيح وال لعجزىا، مراعاة ؛والشرا لردرىا، مراعاة ؛الرف  فيجؾز

                                                           

 .171( شرح ابؽ الشاعؼ:/1)
 .27ألفية ابؽ مالػ:/( 2)
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وذلااػ بعظااف االسااؼ عمااى االسااؼ  ،مذاااكمة مشيسااا كاا  فااي ألن   اآل اار؛ عمااى
 .وبعظف فع  عمى فع  عشد ا تيار الشرا ،عشد ا تيار الرف 

 فعمي اااة الراادر اساااسي ة) :التداايي  فاااياباااؽ مالااػ  يدااسيياىااي التاااي و 
 ،الكبااار   الجسماااة :بأسااارىا الجسماااة يفداااس ي الشحاااؾييؽ وبعاااض ،(1)( العجاااز
: تعااالى هللا قااؾل :ذلااػ مااؽ ،الرااغر   الجسمااة :مشيااا والفاعاا  الفعاا  ويدااسي

اَساَء َرَفَعَياا َدان  َوالد  اجف اَجرف َيد  ؼف َوالذ  اساءَ ) فشراا ،(2) َوالش ج   باعتباار (الد 
َدان  ) جف لَ  اعتبر ولؾ ،(َيد   :كاذلػ أَقارَ  وقاد ،(رفعياا والداساءف ):لجااء الجسمة أو 
 .(3) الدس ال أبؾ

ا القرلن وفي َعم يؼ  :أيز  يرف ال َعز يز  ال  د  َتَقرٍ  َلَيا َذل َػ َتق  ر   ل سفد  س سف َتج  َوالذ 
لَ  َناهف َمَشاز  ر  َقَسَر َقد   ،(القسار) فاي باالرف  :عسارو وأباؾ ،الَحَرمي اان   قارأ (4) َوال 

 والشراا، (تجار   ذاسسف وال) :اعتباار عماى فاالرف  ،بالشراا :الدبعة وباقي
 .(5) (تجر  ):اعتبار عمى

 :، قاالالسذااكمتيؽ أقارب عماى لترتباو الشراا؛ تارجيح شبغايي :سؽ قالف
 بأناو :ذلاػ الشحؾياؾن  عابط»ل ابؽ عقي : ؾق، ياإلعسار بعدم مترجح الرف 
 جااز ،وجيايؽ ذات جسماة تقدمتاو عااطف بعاد عشاو السذاتغ  االساؼ وق  إذا

 جسمااة بأنيااا :الااؾجييؽ ذات الجسمااة وفدااروا ،الدااؾاء عمااى والشرااا ،الرفاا 
                                                           

 .81( التديي :/1)
 . 7، ومؽ اآلية:/ 6سؾرة الرحسؽ، اآلية:/ (2)

 .2/312، والسحتدا:149يشغر: مخترر ابؽ  الؾيو:/( 3)
 .39، ومؽ اآلية:/38سؾرة يس، اآلية:/( 4)
، 353/ 2، والشذار:317/ 2، ومعاني القراءات:541يشغر: الدبعة في القراءات:/( 5)

 .411، 2/411واإلتحا :
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 رفاا  فيجااؾز (،أكرمتااو وعساارو قااام زيااد) :نحااؾ ،فعاا  وعجزىااا اسااؼ صاادرىا
 .(1) «لمعجز مراعاة ؛ونربو ،لمردر مراعاة (؛عسرو)

لكااؽ السذااك  الااذ  يشبغااي التشبااو لااو فااي نااص   ابااؽ مالااػ الدااابق ىااؾ 
 السراد مؽ قؾلو: )السعظؾ (

 جسماااة أراد وإن ،العباااارة فاااي تداااامح فقاااد لاالشاااتغافإناااو إن أراد اساااؼ 
 الساراد ماا: قما  إن»نص  عمى ذلاػ الساراد  بقؾلاو:  ،صحيح فيؾ االشتغال
 وإن العباارة، فاي تداامح فقاد االشتغال اسؼ أراد إن: قم  السعظؾ ؟: بقؾلو
  .(2) «صحيح فيؾ االشتغال جسمة أراد

 ٔنٛس انقبيم:   ادلفقٕل ادلغهك يؤكذ نهًصذس 
ماؽ  عادد أو وصاف ماؽ عمياو زيادة الالسردر الذ   جشي أن   ذكر ابؽ
وذلااػ إذ قااال:  ؛سااا جاااء لي كااد الفعاا  )شاارب (إن   (شاارب  شااربا) :نحااؾ قؾلشااا

َياء َثبَلَثة ألحد فعمو َم َ  ال سردر يذكر إ ن َسا» ا  تؾكياد :َوى ي :َأش   َوَبَياان ،ال ف ع 
ااؾل ،الساارات َوعاادد ،الش ااؾ ع اا) :التؾكيااد ف ااي نقف  (قعفااؾدا َقَعاادت) وَ  (،قَيامااا  قفس 
ي ايؽ ف اي َوتقؾل ا ) :الت ب  اا َجَمدا )وَ  (،حداشا قَياماا قفس  مفؾس   َوتقاؾل (،َطاؾيبل جف
ااا ) :السااارات عااادد ف اااي َمَتيؽ   قفس   ثااابلث عااارب )وَ  (،قعااادتيؽ َقَعااادت)وَ  (،َقاااؾ 

 .(3) «(عرباتٍ 
 ىااؾ الااذ  السراادرإنسااا أتااى لي كااد  ؛والحااق أن ااو لااؼ يااأت لتؾكيااد الفعاا 

 فمساا (،أحادث  شاربا) :يكؾن بسعشى (شرب ) :فحيشسا نقؾل ،الفع  مزسؾن 
                                                           

 .2/139( شرح ابؽ عقي :1)
 .617/تؾعيح السقاصد: (2)
 .48( المس :/3)
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 تأكيد وأن   فغير (،شربا شربا أحدث ): قؾلػ بسشزلة صار( شربا) بعده ذكرت
اا ،وحااده السزااسؾن  لمسراادر ؾلااة عمااى التدااامح سحسا عبااارة ابااؽ جشااي فأم 
ىاؾ الساراد بتأكياد السرادر الاذ  »: نص عماى ذلاػ الرعاي بقؾلاو ،والتؾس 

وىاؾ فاي الحقيقاة  ،مزسؾن الفع  ببل زيادة شيء عميو مؽ وصف أو عادد
 :تؾساع ا، فقؾلاػ ؛تأكيد لذلػ السردر السزسؾن، لكاشيؼ ساسؾه تأكيادا لمفعا 

أحدث  عربا، فمسا ذكرت بعده )عربا( صار بسشزلة قؾلػ:  :)عرب ( بسعشى
  بارلئلفغير أنو تأكيد لمسردر السزسؾن وحده، ال  (،أحدث  عربا عربا)

 (.1) «والزمان المذيؽ تزسشيا الفع 

شاسس الاديؽ أحساد؛ إذ قاال:  :ومسؽ حس  كبلم ابؽ جشي عماى التؾسا 
 بسشزلاااة ىاااؾ بااا  ،(عااارب  عااارب ) بسشزلاااة (عاااربا عااارب ) أن ندااامؼ ال»
 الفعا  مزاسؾن  ىاؾ الاذ  السرادر بتأكياد الساراد ألن   ؛(عربا عربا أحدث )

 لااذلػ تأكيااد الحقيقااة فااي ىااؾو  ،عاادد أو وصااف مااؽ عميااو شاايء زيااادة باابل
 (عاارب ) :فقؾلااػ ،تؾسااعا الفعاا  تأكيااد سااسؾه يؼلكااش   ،السزااسؾن  السراادر
 أحدث :)قؾلػ بسشزلة صار (عربا) بعده ذكرت فمسا (،عربا أحدث ) :بسعشى
 والزمان لؤل بار ال ،وحده السزسؾن  لمسردر تأكيد وأن   فغير (،عربا عربا
  (.2)«مفع ل اتأكيد درالسر يق  فمؼ ،الفع  تزسشيسا المذيؽ

  

                                                           

 .1/122الكافية: عمى الرعيشرح  (1)
 .          12الرر : / عمؼ في األرواح مراح عمى ( شرحان2)
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ِّ
 فهٗ يقىن فبيهّ:  بِٚضٚذ يقُال ذ ادلصذس ادلؤك

عفؾل َسف  وىاذا حاصا  باذكر  ،التؾكياد :َأحادَىا: أفمفاؾر َثبَلَثة يفف يدالسظمق  ال 
ااااالسرااادر وحاااده، نحاااؾ قاااؾل هللا تعاااالى: م يس   ،(1) َوَكم اااَؼ للا ف مفؾَساااى َتك 

م يس ا م يس اَصمُّ  (2)،َويفَدم  سفؾا َتد  و  َوَسم  سفؾا َتد  قاال اباؽ الخبااز ،  (3)ؾا َعَمي 
مؾعحا األساس الذ  يكؾن عميو السفعؾل السظمق م كدا مؽ كؾنو حاصابل 

 لمفزامة والباد ،فزامة وىؾ ،مفعؾل السردر ألن   ذلػ»: وحده السردر بذكر
 فاااي وحااده السرااادر بااذكر حاصااا  وذلااػ، الفعااا  تؾكيااد: األول، فا ااادة مااؽ

اااثفاا:التشزياا  َراج  كفؼ  إ    اار جف كفؼ  ف يَيااا َويفخ  ياادف  تكرياار بسشزلااة فااإ راج،   (4)ؼ  يفع 
كفؼ  ) ر جف  عماى يادل الفعا  أن ذلاػ وعماة (؛يخارجكؼ ويخارجكؼ): قاال كأناو (،يفخ 

 وذكاار ،مراادريؽ كااذكر الفعاا  فااذكر ،الفعاا  عمااى ياادل والسراادر ،السراادر
 .(5) «فعميؽ كذكر السردر

ل او ،عالش ؾ   َبَيان :الث ان ي رٍ  :َتَعااَلى َكَقؾ  َتاد  ياٍز مفق  اَذ َعز  َناىفؼ  َأ   ،  (6)َفَأَ اذ 
مفاااؾس َجَمدااا ) :وكقؾلاااػ اااي جف اااا َجَمدااا )وَ  (،الَقاع  مفؾس   رجااا )وَ  (،حداااشا جف
َقااَر   َقي   ،السراادر براافة حاصاا  وذلااػ ،الشااؾع بيااان»، قااال ابااؽ الخباااز: (ال 
اا  َماؽ  َذا :التشزيا  وفاي ،(طاؾيبل   قيام ا قس ): كقؾلػ ع  ار ضف للا َ َقر  ال اذ   يفق 

                                                           

 .164سؾرة الشداء، مؽ اآلية:/  (1)
 .65سؾرة الشداء، مؽ اآلية:/ (2)
 .56سؾرة األحزاب، مؽ اآلية: / (3)
 .18سؾرة نؾح، اآلية:/ (4)
 .168تؾجيو المس :/ (5)
 .42سؾرة القسر، مؽ اآلية:/ (6)
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  ارج ألناو؛ الفعا  مفياؾم عماى زيادة السؾصؾ  السردر وفي،  (1)َحَدش ا
 إال الفعااا  ماااؽ يفياااؼ وال ،الخااااص الشاااؾع إلاااى العاااام الجاااشس ماااؽ بالرااافة
 .(2) «السظمق السردر

ل ااػ ،ال عااَدد َبَيااان :الث ال ااث ، قااال ابااؽ (عااربات َأو ،عااربتيؽ عاارب ) :َكَقؾ 
 (التاااء) إد ااال: األول: أشااياء بثبلثااة حاصاا  وذلااػ ،الساارات عاادد»از: الخباا
 (،جمداة جمدا )و (،قؾمة قس ): كقؾلػ ،لمتؾحيد طمب ا ؛السردر بشاء عمى
َذا نفف اَخ ف اي  : التشزيا  وفاي ،(ثسار) ماؽ (ثسرةا)كا (،قياام) ماؽ (قؾماةا )ف َفاإ 

َدة   َخة  َواح  ؾر  َنف  ك َتا َدك او:وفيا ، (3)الرُّ اَدة  َفادف  ،التثشياة: الثااني ، (4)ة  َواح 
: تعاااالى كقؾلاااو ،لمعااادد مسياااز ا مجيتاااو: الثالاااث (،عاااربتيؽ عااارب ): كقؾلاااػ

  يَؽ َجم َدة وىفؼ  َثَسان  م دف  .(5)َفاج 

اَدةٍ  : تعاالى وقال اَ اَة َجم  َساا م  يف ش  اٍد م  ا   َواح  وا كف م ادف  ىاذا وفا ادة ، (6)َفاج 
 ذلاػ إلاى وأعاافؾا ،العادد مشاو يفياؼ ىاذا ألن   ؛الفع  مؽ يفيؼ ما عمى زا دة

 ،الركباااة) اكااا ،الحالاااة لبياااان ؛السرااادر مجااايء: إحاااداىسا: أ ااارييؽ فا ااادتيؽ
 ،والقعاااؾد ،الركاااؾب عميياااا يفعااا  التاااي الييتاااات وىاااي ،(والجمداااة ،والقعااادة

                                                           

 .245سؾرة البقرة، مؽ اآلية :/ (1)
 .168تؾجيو المس :/ (2)
 .13سؾرة الحاقة، اآلية :/ (3)
 .14سؾرة الحاقة، مؽ اآلية:/ (4)
 .4سؾرة الشؾر، مؽ اآلية:/ (5)
 .2سؾرة الشؾر، مؽ اآلية:/ (6)
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اااا لتيتاااو): كقؾلااػ ،حااااال   السرااادر مجاايء: والثانياااة ،والجمااؾس : أ  (،ركز 
ا)  .(1) «(راكز 

عااااني والااادالالت التاااي تااارد وتداااتفاد ماااؽ وراء اساااتعسال ىاااذه ىاااي الس
( ماؽ َسع ي اولكؽ دار  بل  بيؽ العمساء في إعراب كمسة ) ،السفعؾل السظمق
اؽ  َيأ ت يَشاَػ َساع ي اقؾلو تعاالى:  عفيف والعجياا أن الداسيؽ الحمباي  . (2)ثفاؼ  اد 
سداو العبلماة و  بل  ما أم  أن   ،( مفعؾل مظمق مبيؽ لمشؾعَسع ي ارأ  أن )

معترعا فاي الؾقا   ،السردر برفة حاص السبيؽ لمشؾع  ابؽ الخباز مؽ أن  
اا امرادر  ( َسااع ي اإذ عااد ) ؛نفداو أبااا البقاااء مااا انتيااى  وذاىبااا إلااى أن   ، اد  م ك 

السفاااروض فاااي  ألن   ؛إلياااو أباااؾ البقااااء فياااو ناااؾع ماااؽ التدااااى  فاااي العباااارة
ماو معشاى عمى معشاه يزيد أال الس ك  د السردر  والؾاقا  بخابل  ذلاػ؛ ألن   عام 
تيان مؽ نؾع  الدعي  عمى نؾع   امشرؾب   (َسع يا)أن يكؾَن  »يؽ: قال الدس، اإل 
تيااان، إذ ىااؾ إتيااان  بداارعٍة، فكأن ااألن اا ؛السراادر   : يأتيشااػ و قياا و نااؾع  مااؽ اإل 

ا امرادر  يكاؾَن ويجؾزف أن  وقال أبؾ البقاء: ،اا سريع  تيان  إ  ألن  الداعي ؛اد  م ك 
؛ ألن السرادَر الس ك  اد تيان يتقاربان، وىذا فياو نغار  ال يزيادف معشااه عماى  واإل 

 .(3) «، إال  أنو َتداَىَ  في العبارة  معشى عام مو

واألولى ما ذىا إليو أبؾ البقاء وىؾ ما نص عميو الدسيؽ الحمبي فاي 
َرَأت اي َقااَل َرب   َأن اى َيكفاؾنف ل اي غفابَلم  وَ كمسة )عتيا( ماؽ قؾلاو تعاالى: َكاَنا   ام 

                                                           

 .168تؾجيو المس :/ (1)
 .261سؾرة البقرة، مؽ اآلية:/ (2)
 .1/615( الدر السرؾن:3)
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ت ي ااا ااَؽ ال ك َباار  ع   يكااؾنَ  أن»قااال الدااسيؽ الحمبااي:  ،(1)َعاااق ر ا َوَقااد  َبَمغ اا ف م 
 (.2) «معشاه في الك برَ  بمؾ َ  ألن   ؛الفع  م ؽ   اد  م ك   امردر  

َؽ  وقال في قؾلو تعالى:  َي م  ش ي َوَمؽ  َمع  ا َوَنج   ؼ  َفت ح  َشيف ش ي َوَبي  َتح  َبي  َفاف 
ش يؽَ  م  ااا)» (3) ال سفا    ،(السفتااؾح  ) :بسعشااى بااو، مفعااؾال   يكااؾنَ  َأن   يجااؾز: (َفت ح 

 .(4) «اد  م ك   امردر   يكؾنَ  وَأن  

ا: تعااالى قؾلااو فااي وقااال ح  َيااات  َقااد  ا)» (5) َفال سفؾر  ح   َأن   يجااؾزف : (َقااد 
يراء) ألن   ؛اد  م ك   امردر   يكؾنَ  ح) ماؽ (اإل   فةماؽ غيار ذكار لمرا (6) «(الَقاد 

ذلااػ قااد ياارد عااؽ العااالؼ عمااى ساابي   وىااذا ي كااد مااا ذكااره ابااؽ جشااي مااؽ أن  
 التدامح والتداى  وإيراد السعشى السراد بغير المفع السعتاد.

الدااسيؽ الحمبااي حكااؼ عمااى  ويؾجااا البحااث أن   ،والااذ  يدااترعي الشغاار
 مؽ شؾاىد ذلػ: ،و م كد لمشؾعالسردر السؾصؾ  بأن  

ا َحَداش اَقاافاي قؾلاو تعاالى: ااا  اد  كفؼ  َربُّكفاؼ  َوع  اد  م  َأَلاؼ  َيع   قاال: (7)َل َيااَقؾ 
ا َحَدش ا): قؾلو» د   .(8) «اد  م ك   امردر   يكؾنَ  َأن   يجؾزف  (َوع 

                                                           

 .8سؾرة مريؼ، اآلية:/ (1)
 .571، 7/569الدر السرؾن:( 2)
 .118سؾرة الذعراء، اآلية:/ (3)
 .8/537( الدر السرؾن:4)
 .2سؾرة العاديات، اآلية:/ (5)
 .11/83( الدر السرؾن:6)
 .86سؾرة طو، مؽ اآلية:/ (7)
 .8/89( الدر السرؾن:8)
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وا ف ي َسب ي   للا   ثفؼ  قفت مفؾا َأو  َماتفؾا وقال في قؾلو تعالى: ااا  يَؽ َىاَجرف َوال ذ 
ق اا ز  ؼف للا ف ر  زفَقش يف اارف الاار از ق يؽَ َلَياار  ااَؾ َ ي  ق ااا)»: قؾلااو  (1)ا َحَدااش ا َوإ ن  للا َ َليف ز   (ر 

اا مفعااؾال يكااؾنَ  أن يجااؾز ااي) :باااب مااؽ أنااو عمااى اثاني  ب ح ،الر  ع  : أ  (،والااذ  
 .(2) «اد  م ك   امردر   يكؾنَ  وَأن   ا،حدش   امرزوق  

اااَرة  عاااده )اااااا  اااَرة  َفَأَ اااَذهف للا ف  ( ماااؽ قؾلاااو تعاااالى:َنَكااااَل اآل     َنَكااااَل اآل   
فوَلاااى ااادا   مرااادرا   يكاااؾنَ  َأن   يجاااؾزف »بقؾلاااو:  (3)َواأل   الجسماااة   لسزاااسؾن   م ك  
مة ،  .(4) «اآل رة   َنكالَ  بو هللا َنك  : أ  الستقد  

 ّٛٔادلكبٌ  ؽشفب انضيبٌ :ْٕ ادلفقٕل ف: 
 ،عرفا الزمان والسكاان :السفعؾل فيو ىؾ»قؾل الزمخذر  في السفر : 

ألن أسااساء السكااان  ؛نغاارفيااو  ،(5) «وماابيؼ ،شقدااؼ إلااى م قاا م وكبلىسااا
 ،قب  الشرا عماى الغرفياةتصؾرة وحدود محرؾرة، ال  التي لياالسخترة؛ 

 ،(الادار) ألن   (؛نسا  البيا )، وال(صمي  الادار)ال تقؾل: » قال الذيخ  الد:
محراؾرة،  امؽ أساساء السكاان السختراة؛ ألن لياا صاؾرة وحادود (البي )و
يقب  الشرا عمى الغرفية مؽ أساساء السكاان إال السابيؼ، أو ماا اتحادت وال 

 .(6) «مادتو، ومادة عاممو

                                                           

 .58سؾرة الحج، اآلية:/ (1)
 .8/296( الدر السرؾن:2)
 .25سؾرة الشازعات، اآلية:/  (3)
 .11/677( الدر السرؾن:4)
 .81السفر :/ (5)
  . 1/521الترريح: ( 6)
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فييااا إال  (فااي)عاارو  السكااان ال يشترااا بتقاادير »قااال ابااؽ الحاجااا: و 
أسااساء السكااان ال يقباا  الغرفيااة مشيااا إال »، وقااال السكااؾد : (1) «الساابيؼ
 .(2)«السختص ال يقبميا وفيؼ مشو أن   ،السبيؼ

مااا يقاا  مفعااؾال فيااو مااؽ  ألن   ؛تدااامح فااي العبااارة»قااال األساافشدر : 
 .(3)«السكان ليس إال السبيؼ فقط

 :اسزقًبل )لظ(   ادلسزمجم 
ااة قااؾل عااد الحرياار ُّ   لتعااارض ؛الخظااأ أفحااش( مااؽ قااط أفعمااو ال): العام 

 مااؽ مزااى مااا السااتغرا  عاار ذلااػ ألنيااا و ؛ فيااو الكاابلم وتشاااقض ،معانيااو
: قاؾليؼ فاي والسعشاى ،(قط فعمتو ماالرؾاب في ىذا أن يقال: ) وأن ،الز مان

 أوىااميؼ ماؽ »وذلاػ إذ قاال:  ؛عسار   مؽ انقظ  فيسا: أ  ،(قط كم ستو ما)
ليؼ ال َفؽ   َىَذا ف ي َأي زا  لتعاارض ؛ال َخَظاأ أفحاش مؽ َوىفؾَ  (،قط   أَكم  سوف  اَل ): َقؾ 
يو َتع س  ال َعَرب َأن َوَذااَ  ،ف يو   ال َكبَلم وتشاقض َمَعان  َغة تد   مزاى ف يَسا (قط  ) َلف 
َتع س  َكَسا الز َمان، مؽ َغة تد  ب  ف يَسا أبدا َلف  َتق  وف  يد  ش  ؾلفاؾنَ  ،م   َكمستاو َماا): َفَيقف
ليؼ ف ي َوال سع َشى ،(أبدا أَكم  سوف  َواَل  ،قط   َقظا  ف يَساا :َأ  ،(قاط   َكمستاو َماا): َقاؾ   ان 
َن اوف  ؛عساار   ماؽ ء، قظظا  مااؽ أل  ااي  ااو قظعتاو، إ ذا الذ  ش  َقَمااؼ قاط  ) :َوم   :َأ  ،(ال 
 .(4)«طرفو قظ 

وىاذا مساا  ،لكؽ الزمخذر  وق  في تفديره استعسال )قط( م  السزارع

                                                           

 . 2/851( أمالي ابؽ الحاجا:1)
  . 121( شرح السكؾد :/2)
 .1/2السفر :( شرح 3)
 . 19الخؾاص:/  أوىام في الغؾاص ( درة4)
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بيااد أن القااؾجي ذىااا إلااى أن الااذ  ، يخااالف مااا عميااو االسااتعسال الرااحيح
ز كبلموجاء في  ذ وذلػ إ ؛ال الغمط والمحؽ ،التدامحو  ورد عمى سبي  التجؾ 
 عماى أطما  ولاؼ ،(1)دا ساي   لمساعاي مبلزمتاو :التدايي  صااحا قاال»قال: 
: نحاؾ ،معشاى   أو لفغ ا كان سؾاء بدونو يدتعس  ورب سا أكثر، ولمشفي  بلفو،

اا :أ  (،قط أراه كش )  ىا ) :نحاؾ ،معشاى   ال لفغ اا بدوناو يداتعس  وقاد. دا س 
، ىاؾ ىاذا (،قاط؟ الذ ا رأي   فاي اساتعسمؾا يؽالسحققا السراش فيؽ لكاؽ الحاق 

 قؾلو تفدير في الزمخذر   قال ،مرش فاتو في نيييؼ م  بالسزارع تراكيبيؼ
ا: تعااالى ااَداد  َعمفااؾا ِ    َأن  ا يكااؾن  أن يراامح لسااؽ (2) َفاابَل َتج   وقااال. قااطَ  نااد 
ز ا السدتقب  في السرش ف استعسمو (قط)و: التفتازاني الفاع  ا تجؾ   ،وتدامح 
 .(3) «كثير ا تراكيبو في واستعسم ىذا وم  ولحش ا، غمظ ا يق  ولؼ

  :إعالق حشٔف االسزثُبء فهٗ أدٔاد االسزثُبء 
 ،(إال) :وذلاػ فقاط، حار  :ىؾ قدؼ: أقدام أربعة عمى االستثشاء أدوات

 فقاط، فعا  :ىاؾ وقداؼ بمغاتياا، (وسؾ   ،غير) :وذلػ فقط، اسؼ :ىؾ وقدؼ
 تااارة والحرفيااة، ميااةالفع باايؽ متااردد :ىااؾ وقدااؼ ،(يكااؾن  وال لاايس،) :وذلااػ
، يكؾن   .بمغاتيا (وحاشا وعدا،  بل،) :وىؾ حرف ا، يكؾن  وتارة   فعبل 

 أدوات لبلساتثشاء»إذ قاال:  ؛نص عمى ىاذه األقداام األربعاة اباؽ ىذاام
: فييا ويقال سيبؾيو، عشد (حاشا)و الجسي ، عشد (إال): وىسا ،حرفان :ثسانٍ 
 الفعميااة بايؽ ومتارددان، (يكاؾن  وال لايس،): وىساا وفعابلن، (وحذاا ،حااش)

                                                           

 .95( يشغر: التديي :/ 1)
 .22( سؾرة البقرة، مؽ اآلية:/ 2)
 .82( شرح قؾاعد اإلعراب:/3)



 

 

252 

 ،واساسان، سايبؾيو غيار عشاد (عادا)و الجسيا ، عشاد ( ابل): وىسا، والحرفية
 .(1) «بمغاتيا (وسؾ   ،غير):وىسا

لكااااؽ اإلمااااام الجرمااااي عمااااى وجااااو السدااااامحة تاااارجؼ باااااب االسااااتثشاء 
م ي  »: نص  عمى ىذه السدامحة الؾرا  بقؾلو ،بالحرو  َمؼ َأن ال جر  جؼ  اع  تار 
ت ث َشاء بالحرو  عمى َطر ياق ال سفَداامَحةَباب اال   (،  ؛س  َبااب )إ ال  إ ذ  َكااَن أصا  ال 

َجَسة لمحرو   . (2) «َفمَذل ػ غما حكؼ الت ر 

 :انٕلف فهٗ االسزثُبء ادلزصم 
اَتث َشى َعَمى ال َؾ، ف   :مؽ األمؾر التي ال يتؼ الؾ،ف عمييا اوف  ال سفد  ش  ونَ  م   دف

اااَتث َشى  دون  مشاااو السداااتثشى عماااى ال»: باااؽ الجاااؾز   ا ، ناااص عماااى ذلاااػال سفد 
 .(3) «االستثشاء

َدانَ )عمى الؾ،ف  :ومؽ شؾاىد ذلػ ن  َدااَن في قؾلو تعاالى: (اإل   ن  إ ن  اإل  
يَؽ لَمشفؾا ٍر إ ال  ال ذ  د  ي ظانَ ) عمى لؾ،فوا (4 ،)َلف ي  ف : قؾلاو تعاالى فاي (الذ 

 َس كفؼ  َوَرح  َظاَن إ ال  َقم يبل  َوَلؾ اَل َفز  ف للا   َعَمي  ي   (5.)تفوف اَلت َبع تفؼف الذ 

إ ن  : )فقؾلااو االسااتثشاء، دون  مشااو السدااتثشى أمااا»قااال ابااؽ الجااؾز : 
يَؽ لَمشفااؾا ااٍر إ ال  ال ااذ  د  َداااَن َلف ااي  ف ن  اارٍ ) عمااى الؾ،ااف ،(اإل   د   ألن   ؛تااام غياار(  ف

                                                           

 .252ا  2/249( أوعح السدالػ: 1)
 .411( عم  الشحؾ:/2)
 .356:/القرلن عمؾم عيؾن  في األفشان ( فشؾن 3)
 .3ؽ اآلية:/ ، وم2سؾرة العرر، اآلية:/  (4)
 .83سؾرة الشداء، مؽ اآلية:/  (5)
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يَؽ لَمشفؾا) ن  ) مؽ االستثشاء عمى مشرؾبؾن ( ال ذ   .(1) «(َدانَ اإل  

 فالسترا ، ومشقظا  مت را ، :عاربيؽ عماى االستثشاء»وقال الدخاو : 
إ ن  : وجا  عاز كقؾلاو ،السداتثشى دون  مشاو السداتثشى عمى يؾ،ف ال: قالؾا

رٍ  َداَن َلف ي  فد  ن   .(2)«الشاس جسي  ىشا ىا بو يراد اإلندان ألن   ؛اإل  

اابَل َ  اَل عمااى أنااو  ااَتث َشى َعَمااى ، ف  ب ااال ؾَ  الت َداااامفح   ف ااي    اااوف  ال سفد  ش  ونَ  م   دف
اااَتث َشى ااابل   َكاااانَ  إ َذا ال سفد  ااابَلَ  ف اااي »بقؾلاااو:  الزركذااايناااص عماااى  مفت ر  اَل   

بل   َتث َشى إ َذا َكاَن مفت ر  وَن ال سفد  وف دف ش  َتث َشى م   . (3) «الت َدامفح  ب ال َؾ، ف  َعَمى ال سفد 

 دلفقٕل:ا أٔ نجٛبٌ ْٛئخ انفبفم  ؛رلٙء احلبل 
أو  ،أطماااق الزمخذااار  القاااؾل فاااي أن  الحاااال تااارد بياناااا لييتاااة الفاعااا 

وذلػ  ؛وفي ىذا اإلطبل  نغر ،ا(ا قا س  وذلػ في مث : )عرب  زيد   ،السفعؾل
اقو، أن وجاا ،(التاء) مؽ الحال جعم َ  إذا أن ػ اا عارب ف ): فتقاؾل تفبلص   قا س 
ا  فياو ل ساا ؛ذلاػ يجاز لاؼ ،تبلصاقو فماؼ صااحبيا، عاؽ الحاالَ  أزل َ  فإذا ،(زيد 
 ،السفعااؾل أو ،الفاعاا  ىيتااة لبيااان مجيتيااا»قااال الزمخذاار :  ،الم ااب س مااؽ
ا عرب ): قؾلػ وذلػ  (.4) «شت  أييسا مؽ حاال   تجعمو (قا س ا زيد 

 تكاؾن  الحاال»وقد تشبو إلاى ىاذا الت جاؾز والت داامح اباؽ يعايش بقؾلاو: 
ااا تااة َبيان  ، لَيي  ، أو الفاعاا   ااا زيااد   جاااء): قااؾلفت السفعااؾل  ااا فتكااؾن  ،(قا س   بيان 
ا عرب ف ): وتقؾل ،(زيد) ىؾ الذ  الفاع  لييتة   اا زياد   جعمَتاو شات َ  إن (قا س 

                                                           

 .  362القرلن:/ عمؾم عيؾن  في األفشان ( فشؾن 1)

 . 676اإلقراء:/ وكسال القراء ( جسال2)

 .357، 1/356( البرىان:3)
 .89( السفر :/4)
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 الاذ  السفعاؾل مؽ حاال   جعمَتو شت  وإن ،(التاء) ىؾ الذ  الفاع  مؽ حاال  
، فيو وىذا ،(زيد) ىؾ  وجاا ،(التااء) ماؽ الحاال جعما َ  إذا أن اػ وذلػ تدسُّح 
اقو،تفبل أن اا عاارب ف ): فتقااؾل ص  ا قا س   صاااحبيا، عااؽ الحااالَ  أزلا َ  فااإذا (،زيااد 
 يعَمساو الداام ف  يكاؾن  أن إال   الم اب س، ماؽ فيو ل سا ؛ذلػ يجز لؼ تبلصقو، فمؼ
ا إطبلقفو وكان يجز، لؼ معمؾم غيرَ  كان فإن تعمسفو، كسا  .(1) «فاسد 

 : جقم ادلقغٕف فهٗ احلبل حبال 
وىاؾ  ،ؼ ماؽ جعا  السعظاؾ  عماى الحاال حااالفقد ذكر الذياب أن  مشي

ذلػ عشد قد ذكر و  ،وإال فيؾ معظؾ  ،جار عمى سبي  التدامح في الحقيقة
َسبَل  َكةف َياحديثو عؽ قؾل هللا تعالى:  ا  ب َكم َساٍة  إ ذ  َقاَل   ال  ارف َيؼف إ ن  للا َ يفَبذ   َمر 

َيَؼ وَ  اااؽف َمااار  يَداااى اب  ااايحف ع  اااسفوف ال َسد  اااوف اس  ش  َيا َوام  ن  اااا ف اااي الااادُّ يي  اااَؽ ج  اااَرة  َوم  آل   
ب يؽَ   .(2)ال سفَقر 

 :عمياو أن  الؾجاو أن يقاال :قيا  ،(لاخا)حال ثالاث قؾلاو:»قال الذياب: 
ااا) :فإنيااا أربعااة ،أو ثالااث مااؽ عااسيرىا ،حااال راباا  مااؽ كمسااة يي  ااَؽ وَ ) ،(َوج  م 

ب يؽَ  َقاار  يؽَ )، (يفَكم  ااؼف وَ ) (،ال سف ااال ح  ااَؽ الر  مااا فااي جعاا  السعظااؾ  عمااى  ماا  (،َوم 
اايحف )إال أن يقااال: إنااو جعاا  جسمااة  ،الحااال حاااال  مااؽ التدااامح ااسفوف ال َسد   (اس 

 .(3) «فتأم   قؾلو ،ولؼ يعد السعظؾفيؽ حاال   ،حالية
قؾلااو عااز  »: إذ قااال ؛الزجاااج :ومسااؽ أعاارب ذلااػ معظؾفااا ولاايس حاااال

                                                           

 .5/ 2( شرح السفر :1)
 .45( سؾرة لل عسران، اآلية: /2)
 .3/26( حاشية الذياب:3)



 

 

255 

ابل  وجا  :  اد  َوَكي  يؽَ َويفَكم  اؼف الش ااَس ف اي ال َسي  اال ح  اَؽ الر  معظاؾ  عماى  (1)َوم 
ااا) يي  اا :، السعشااى(َوج  اايبذاارا بااو وجيي  وجااا ز أن ، ا الشاااس فااي السياادا ومكمس 

: بقؾلااو والقرطبااي ،(2) «لسزااارعو بفعاا  فاعاا  ؛يعظااف يفعاا  عمااى فاعاا 
ا)( َعظ ف  َعَمىَويفَكم  ؼف الش اَس ») يي   .(3) «(َوج 

  دالنخ( 
 
 س

َّ
 فهٗ انزكثري: (ة

(حيان في  لد  أبي تمخص ب   أقؾال ىي: )رف

 األول: أنيا لمتقمي .

 . مظمقا لمتكثير الثاني: أنيا

 .االفتخار مؾاع  في لمتكثيرالثالث: أنيا 

 والتقمي . ،الراب : أنيا لمتكثير

وىاؾ السختاار  ،وال لتكثيار ،لتقميا  تؾع  إثبات لؼ حر الخامس: أنيا 
 لد  أبي حيان؛ إذ قال: 

 االفتخااار، مؾاعاا  فااي لمتكثياار ،مظمقااا لمتكثياار ،لمتقمياا : أقااؾال فييااا »
 وأن ا وىؾ السذىا، ىذا نختاره والذ ، إثبات حر  ب  ليسا، تؾع  لؼ ليسا،
 .(4) « ارج مؽ ذلػ يفيؼ وإنسا تقمي ، وال ،تكثير عمى ليا داللة ال

(عمى أن ابؽ مالػ اساتدل عماى داللاة  ب  وىاؾ الغالاا  ،عماى التكثيار )رف
                                                           

 .46ان، اآلية: /سؾرة لل عسر  (1)
 .1/412معاني القرلن وإعرابو:( 2)
 .4/91الجام  ألحكام القرلن: (3)
 .11/281( التذي :4)
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 : لديو بأمؾر مشيا

، كتاباو فاي لاو معاارض وال ،عماى ذلاػ ناص وقاد ،ا أناو ماذىا سايبؾيو
( فياو تعسا  فيساا إال تعسا  ال الخبر في (ؼ  كَ ) أن   اعمؼ»يقؾل سيبؾيو:  ب   ؛)رف

، السعشى ألن   (و ،اسؼ   (ؼ  كَ ) أن   إال واحد  ب  (، قال ابؽ مالاػ: 1) «اسؼ غير )رف
( كؾن  مذىبو أن   عمؼ» ب    ابل  وال السعشاى، في الخبرية (ؼ  كَ )ا ل مداوية )رف
 .(2) «التكثير الخبرية (ؼ  كَ ) معشى أن  

 العرب كبلم مؽ الشادر غير في الؾاق  ىؾ التكثيرعمى  (رب  ) داللة أن  ا 
 .الفريح الكبلم في الرحيح بالشق  ثاب و  ،ونغسو نثره

ا أن و الحق الاذ  انتياى إلياو بحاث الزمخذار  فاي معارض حديثاو عاؽ 
َساء   تعالى: قؾل هللا َػ ف ي الد  ي  َقاد  ، وقؾلو تعاالى:  (3)َقد  َنَر  َتَقمَُّا َوج 

زفنفػَ  َمؼف إ ن وف َلَيح  او   وقؾلاو تعاالى: ، (4)َنع  اتفؼ  َعَمي  َماؼف َماا َأن  ، يقاؾل  (5)َقاد  َيع 
( معشااى فااي الحااق إلااى الزمخذاار   ىفااد  قااد »ابااؽ مالااػ:  ب   فااي فقااال ،)رف

اَساء  َقد  َنرَ  تفدير َػ ف اي الد  ي   :ومعشااه نار ، ربساا: (َقاد  َناَر  ) :  َتَقمَُّا َوج 
زفنفااػَ   فااي (َقااد  ) :وقااال ،الرؤيااة كثاارة َمااؼف إ ن ااوف َلَيح   الااذ  ربسااا :بسعشااى َقااد  َنع 

ااو   فااي وقااال ،وكثرتااو ،الفعاا  لزيااادة ؛يجاايء ااتفؼ  َعَمي  َمااؼف َمااا َأن   أد اا  :َقااد  َيع 
 السزاارع عماى د ما  إذا( َقاد  ) أن   وذلاػ عمياو، ىاؼ سااب عمساو لتؾكيد(؛ َقد  )

                                                           

 .2/161( الكتاب:1)
 .3/178( شرح التديي :2)
 .144سؾرة البقرة، مؽ اآلية:/( 3)
 .33سؾرة األنعام، مؽ اآلية:/ ( 4)
 .64سؾرة الشؾر، مؽ اآلية:/( 5)



 

 

257 

 .(1) «التكثير معشى إلى  روجيا في (ربسا) فؾافق  ،(ربسا) :بسعشى كان 

 ومؽ شؾاىد ذلػ: ااا 
 .(2) ٗذٛزَ ايفٔٓاء فسُبُٖا ... أقاَّ ب٘ بعدَ ايٛفٛدٔ ٚفٛدََُ إِٕ تُُِظٔفٔ

( في  وذلػ  ؛الذؾاىد لمتقمي ىذه مث  والذ  عميو ابؽ عرفؾر أن  )رب 
ه ف ي (رب  ) َأن َسَؾاع   َىذ  ر إ ن َساا وىاذا ،واالفتخار ،لمسباىاة وأمثاليا ال   يَتَراؾ 
يره يق  ف يَسا ياره يكثار َماا إ ذ   ؛السفتخر غير مؽ َنغ   اَل  َوَغياره السفتخار ماؽ َنغ 

ر ( َفتكااؾن  ،ب ااو   االفتخااار يَتَرااؾ  ب  ه ف ااي )رف ََماااك ؽ َىااذ   ،الشغياار لتقمياا  كمَيااا األ 
 .(3)َوَغيره ،ال خفا  بكر َأبفؾ َذل ػ عمى َوَتبعوف  ،التقمي  َعؽ تشفػ َفبَل  :َيع ش ي

اؽ َأَشاارَ  َىَذا َوإ َلى  بيا  أباي اب  ( إلاى أن   الر  ب  ء َذات لتقميا  )رف اي   َأو ،الذ 
يره تقمي   .(4) َنغ 

َسع شاى َىاَذا ف اي سمػفقد  البظميؾسييد أما ابؽ الد     َوىفاؾَ  ،ل ار دامكام ال 
ر َأن   اع  ي بافتخاره الذ  ء َأن   َيدع  ي  وف  وجؾده يكثر ال ذ   الذ  ش   ،َغياره مؽ يق  م 

اا  ف ااي التقمياا  َلَيااا َفؾعاا   ف ااي الااذ م لفااع اسااتعير َكَسااا ،لااَذل ػ التكثياار َمؾع 
ح َمؾع   زَاهف ) :َفيفَقال ،ال َسد   جعا  قاد السسادوح ب اَأن   إشاعارا ؛(أشاعره َماا هللا َأ  

                                                           

 .181/ 3شرح التديي : (1)
، ومااؾطؽ الذاااىد الفاازار   ىبياارة بااؽ عساار يرثااي الدااشد ، عظاااء ألبااي  ،الظؾياا ( مااؽ2)

ب سا( إلى معشى التكثير.  قؾلو: )فربسا أقام(؛ وذلػ لخروج )رف
، وشااااااارح 311/ 1اإليزااااااااح:  شاااااااؾاىد ، وإيزااااااااح231:/تؾجياااااااو المسااااااا يشغااااااار: 
 .6/3123، وتسييد القؾاعد:3/181التديي :

 . 258:/السفيدة، والفرؾل 519/ 1يشغر: شرح الجس :( 3)

  .  258:/الفرؾل السفيدةو  ،1/861شرح الجس : يشغر: البديط في ( 4)
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َباة ف ي ت  اتؼ ماؽ رف ا  أل َن ؛َفزامو عماى َلاوف  حدادا ؛يذ  داد ال اذ   ىفاؾَ  ال َفاع   ،يح 
بَسااا تعااادني اَل ) :لَراااحبو الرجاا  َقااؾل َأن َوىفااؾَ  ،ل اار َجَؾابااا َوذكاار م  َفرف  (َنااد 
َياا يفاَ د    َماا يَتَجش اا َأن لَؾَجااَ  َقميَماة َكاَن  َلؾ دامةالش   َأن   :َتأ و يمو  َفكياف ،إ َلي 
 !َكث يَرة َوى ي

اااا ( كانااا  إن: قا اااا  فاااإن»يد: قاااال اباااؽ الد   ب   ،وعااااعيا أصااا  فااااي )رف
 مؾاعا  في إياىا استعساليؼ في الؾجو فسا ،(ؼ  كَ ) نقيزة ،لمتقمي  وحقيقتيا
 ،يقراادونيا ألغااراض ذلااػ أن: فااالجؾاب ؟(ؼ  َكاا) بااا إال تميااق ال التااي التكثياار
 ماؽ وجاؾده يقا  مشو وجؾده يكثر  الذ الذيء أن يزعؼ السفتخر أن: فسشيا
 مشاو، ككثرتاو ،غياره ماؽ يكثار أن ماؽ والفخر االمتداح في أبم  وذلػ غيره،
 كساااا السعشاااى، بياااذا اإشااعار   ؛التكثيااار مؾعااا  فااي التقميااا  لفغاااة رتيفاسااتع

 ،(!أفرااحو مااا هللا أ اازاه): فقياا  الساادح، مؾعاا  فااي الااذم ألفاااظ اسااتعيرت
 احداد   يذاتؼ ماؽ مرتبة في حر  قد سسدوحال بأن اإشعار   (أشعره ما لعشو)و
 والشااقص عرعاو، فاي ويؾقا  ،يحداد الذ  ىؾ الفاع  ألن فزمو؛ عمى لو
 (.1) «إليو يمتف  ال

ه َعؽ أَجابفقد  المؾرقي  أما  َسَؾاع   َىذ  يعَيا ال  ( ب اَأن :َجس  ب  اتع سم  )رف  اس 
زالتداامح و  َوجاو عماى لمتكثيار ف يَيا ات ع َسا ماؽ ؛الت َجاؾُّ  ف اي الزاديؽ أحاد لاس 
ن َياا( َقاد  ) ف اي َكَساا ،اآل ر اَتع س  (َقاد  )و ،لمتقميا  َفإ   َقاؾل ف اي َكَساا ،لمتكثيار تد 
ر اع   الذ 

                                                           

 .143يد:/المغة البؽ الد    ( رسا   في1)
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 (.1) أَخٞ ثٔكَٕة ال تُتًٔفُ اخلَُسُ َايَُ٘ ... َٚيَهُٖٔٓ٘ قَد ًُٜٗٔوُ املاٍَ ْائًُٔ٘

  (.2) تقدم َما َجس ي  يعؼ ال َجؾاب َوَىَذا

 )إَٓب اثزذاء ٔخرب: :لٕذلى   )حىت 
 ابتااداء، وحاار  عاطفااة،: ثبلثااة (حتااى) أقدااام»قااال ناااعر الجاايش:  
 .(3) «وجارة

 ومؽ شؾاىد االبتدا ية في )حتى( قؾل الذاعر:ااا 
 .(4) بأزضإٔ ُٜكَدَِٕ َا اجلٝادُ ٚحتى...  َطِٝٗٗ تَهٌٖٔ حتى بِِٗ ضَسَِٜتُ

 : اآل ر وقؾل
 .(5) أَشِهٌُ ددًةَ َاءُ حتى بددًةَ...  دَاءَٖا تَُُرٗ ايكتًى شايت فُا

                                                           

ماػ قادمؽ الظؾي ، لزىيار، وماؾطؽ الذااىد قؾلاو: )( 1) (؛ فقاد أراد باا)قد( نا ماو الَساال يي 
 التكثير.

 .259، والفرؾل السفيدة:/7/151األدب: ونياية األرب في فشؾن  ،91يشغر: الديؾان:/
 .259:/السفيدة الفرؾليشغر: ( 2)
 .1/2986( تسييد القؾاعد:3)
واالستذاياد باو  ؛الجيااد( مؾطؽ الذااىد قؾلاو: )وحتاى، و المرئ القيس ،( مؽ الظؾي 4)

 .عمى ابتدا ية )حتى(
، 2/41، والسقتزاااااااا:2/149، والتعميقاااااااة:3/27، والكتااااااااب:93:/الاااااااديؾانيشغااااااار: 

 .3/214، واليس  :11/251لتذيي :وا
( مااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: )حتااى، و ( مااؽ الظؾياا ، لجرياار5) واالستذااياد بااو عمااى  ؛ماااءف

 ابتدا ية )حتى(.
== 
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أن بعزيؼ ذكر وىي ابتدا ية أنياا بشفدايا ابتاداء  :ووجو التدامح ىشا
وقااد تاادارا ىااذا األماار  ،يقااؾل: الجسمااة التااي بعاادىاأن وكااان األولااى  ،و باار

وعد ذلػ الدسيؽ الحمباي األمار  ،الدسيؽ الحمبي في تتبعو لراحا التحرير
 (حتاى) :قاال صااحا التحريار» وذلػ إذ قاال: ؛ارةمؽ باب التدامح في العب

إذ الغايااةف معشااى ال  ؛وىااؼ  وىااذا ، باا  ىااي ابتااداء و باار ،ليداا  لمغايااةىشااا 
: با  الجسماةف تدامح  في العبارة، يريد (ب  ىي ابتداء  و بر  )، وقؾلو: يفارقيا
 .(1) «بعدىا

 اٜخش: انؾشفر  ضًرير  إىل انؾشف خضبفإ 
 :نحاؾ ،(فايا )با جارهف  يجااف  با  الغرفي اة، ماىع يفشَرااف  ال عاسير الغار 

ااس ف  الخساايس   يااؾمَ ) ااستفوف ) :يفقااالف  وال ،(فيااو صف قااال كسااا قاارر العمساااء،  ،(صف
 جاااره يجاااا بااا  الغرفياااة، عماااى يشراااا ال الغااار  عاااسير»الذااايخ  الاااد: 

 .(2)«(في)با

اعا، ؛بعد إساقا  حار  الجار بو مفعؾل   أنوف  عمى ويشرا  إذ: )نحاؾ َتَؾسُّ
ستفوف  خسيس  ال يؾمف  جاءَ   :الذاعر قؾل ومشو ،(صف

                                                                                                                                    
== 

، وأسارار 344، والسرتجا : /79المسا :/و ، 216، والجسا  لمخميا :/143الديؾان:/يشغر: 
الاذىا  ، وشرح شاذور552، والجشى الداني:/469/ 4، وشرح السفر : 198العربية:/
 .9/477، و زانة األدب:2/527لمجؾجر :

 .5/311( الدر السرؾن:1)
 .1/523الترريح:( 2)
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ّٕ ُّا شَٗٔدَْاُٙ ََٜٚٛ ٌٕ       اٚعَأَّس ضًُٝ  .(1) َْٛافًُٔ٘ ايٓٓٗأٍ ايطٖعٔٔ ضٔٛى قًَٔٝ

 بعاد إال الغار  إلاى يزاا  ال أناو عشد  الرحيح»قال ناعر الجيش: 
 .(2) «فيو االتداع

يؽ الداسأشاار إلاى ذلاػ  ،اإلعاافة إلاى الغار  :والتؾس مؽ التدامح و 
َنَياا َلاؼ   :إذ قال في معرض حديثو عؽ قؾلاو تعاالى ؛الحمبي َم َيَرو  ؼ  َياؾ  َكاَأن يف

اااَحاَىا اااي ة  َأو  عف َبثفاااؾا إ ال  َعذ  اااَحاَىا َأو  )» :(3)َيم  اااحى: أ  ،(عف اااي ة ، عف  الَعذ 
زا ؛اآل ار الغر    عسير   إلى الغر َ  أعا   ألنيساا ؛وَذَكرىساا ،عاوات  داا تجاؾُّ
ؽ ،الشيار   طرفا عافةَ  ىذه وَحد   .(4) «فاصمة   الكمسة   وقؾعف  اإل 

زا :فالذ  حس  الدسيؽ عمى قؾلو ماا اساتقر لدياو ماؽ وات  دااعا(  ،)تجاؾُّ
ا عماى وما عادا ذلاػ ماؽ كؾناو مشراؾب   ،(في) با جره يجا أن عسير الغر 

زف أو الجر باإلعافة ،أو السفعؾلية ،الغرفية  .وات  داع ،تجؾُّ

  

                                                           

واألصا :  ،مؾطؽ الذاىد قؾلو: )ويؾما شيدناه(، و لرج  مؽ بشي عامر ،مؽ الظؾي ( 1)
نا) د   إلاى يرا  كساا واساظة، غير مؽ عسيره إلى الفع  َوَص  بأن   فيو فاتُّد   ،(فيو وَشي 

 .بو السفعؾل
 شاااارحو ، 115/ 3، والسقتزااااا:386/ 6، والاااادر السرااااؾن:178/ 1الكتاااااب:شغاااار: ي

 .8/212، و زانة األدب:1/433السفر :
 .4/2136تسييد القؾاعد:( 2)
 .46سؾرة الشازعات، اآلية:/( 3)
 .11/684الدر السرؾن:( 4)
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 فخ:ٔلٕؿ ادلصذس يٕلـ ا
ّ
 نص

لكؽ العمساء ا تمفؾا  ،(1) مكان الرفة سس  مؽ العرب الشع  بالسردر
وىاؾ ماذىا  ،ماؽ ذىاا إلاى أناو عماى حاذ  مزاا  :فساشيؼ ،في التخاريج
 .(2)البررييؽ 

 .(3)وىؾ مذىا الكؾفييؽ  ،عمى التأوي  بالسذتقأو 

 (رج  عادل)إذا قي : » قال ابؽ جشي: ،ق  ذلػ عمى سبي  السبالغةو  أو
 ،(اسااتؾلى عمااى الفزاا )كسااا تقااؾل:  ،وصااف بجسياا  الجااشس مبالغااة فكأنااو
 ،(والجاؾد ،لؼ يترا ألحد نريب ا فاي الكارم)و ،(والشب  ،حاز جسي  الرياسة)و

ا ،تسكيش ا ليذا السؾع ؛ فؾصف بالجشس أجس  ،ونحؾ ذلػ   .(4) «وتؾكيد 

وقياساا فاي الؾقا  نفداو  ؛أو جاء ذلػ عماى سابي  التجاؾز والتداامح 
 الستشبي: قؾل األزد  في قؾل  :ذلػومؽ  ،العمى الح

 .(5) فًََِٝتَ ََٖٛى األحٔبٖةٔ نإَ عَداِّل ... فَحٌََُٖ نٌُٖ قًَِٕب َا أطَاقَا

                                                           

/ 4: السقاصاد الذاافيةو  ،3/312أوعح السداالػ:، و 2/595يشغر: إرشاد الدالػ:  (1)
 .2/118، والترريح:772/ 2شرح الذذور لمجؾجر : و ، 643

 .2/118، والترريح:772/ 2يشغر: شرح الذذور لمجؾجر : ( 2)
شاااارح ، و 2/772شاااارح الذااااذور لمجااااؾجر :و  ،3/312يشغاااار: أوعااااح السدااااالػ:( 3)

 .323/ 2:األشسؾني عمى ألفية ابؽ مالػ
 .2/214الخرا ص:( 4)
 إذ جاء الؾصف بالسردر. مؽ الؾافر، ومؾطؽ الذاىد قؾلو: )عدال(؛ (5)

، 169، واإلبانااة:/2/75، والسآ ااذ عمااى شاارح ديااؾان أبااي الظيااا:289يشغار: الااديؾان:/
 .  1/269وشرح شعر الستشبي لئلفميمي:
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اعر قال: (امرأة عيف)القياس يؾجا أن يقال: »  ، إال أن الذ 
ٕٔ يًضِّٝافٔة أَزِشَُ  (1) ايَكّى حًَََُتُِ٘ أَُُٗ٘ ٖٚٞ ضَِٝفَْة ... فذاءَتِ بَٔٝتِ

ر فياو حاذ   فيقال: األحدؽ في السرادر إذا وقا  مؾقا  الرافة أال يقاد 
 ،رج  عادل، أو صاؾم)فإذا قي :  ،ألن الحذ  عمى  بل  األص  ؛السزا 
جاا  (أو فظاار ، فكأن سااا جعاا  األول كأنااو الثاااني عمااى وجااو السبالغااة، كااأن  الر 

  مق مؽ عدل أو صؾم، ومؽ ذلػ قؾل الخشداء: 
 (2) . . . فإُْٓا ٖٞ إقباٍ ٚإدباز . . . . . . . . .

فة عا ومجازا، وقد جاء ذلػ في  ؛ويجؾز أن يق  السردر مؾق  الر  تؾس 
كساا وقعا  الرافة مؾقا   (،جااء ركزاا)، و(قتمتاو صابرا)الحاال فاي قاؾليؼ: 
  (قؼ قا سا)الحال في قؾليؼ: 

 .(4) «(3) َٚالَ خَازٔدا َِٔٔ فٖٔٞ شُٚزُ ناَلَّٔ. . . . . . . . . . . . 

                                                           

َفة  ، ومااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: )جرياارنداابو الجاااحع لو  مااؽ الظؾياا ، لمبعيااث، (1) (؛ إذ جاااء َعااي 
 بالسردر م نثا عمى  بل  القياس. 

، 4/1392، والراحاح: 1/169، والحياؾان: 1141، ودياؾان جريار:/23عياث:/يشغر: شعر الب
 .4/647، والسقاصد الذافية:1/281والسخرص:

َتاا ف َمااا َرَتَعاا   َحت ااى إ ذا  مااؽ البداايط، لمخشداااء ا رحسيااا هللا، ورعااي عشيااا ا وصاادره: (2) )َتر 
 ر؛ مبالغة وتؾسعا.(؛ وذلػ لئل بار بالسردإقبال وإدبارومؾطؽ الذاىد قؾليا:)

/ 4، والتاذيي :1/282، وشارح السفرا : 2/227، وشرح كتااب سايبؾيو: 383يشغر: الديؾان:/
 .1/431، و زانة األدب:2/954، وتسييد القؾاعد:348

ا ماؽ الظؾياا ، لمفارزد ، وصاادره: (3) ام س  ى َر مفد  ات ؼف الااد  َفااٍة ال أش  م  ، ومااؾطؽ الذااىد قؾلااو: عماى ح 
 مؾق  السردر.(؛ فقد وق  َ ار جا)

، وتسيياد 1/194، والبادي :269/ 3، والسقتزاا: 96، والجسا  لمخميا :/ 539يشغر: الديؾان:
 .223/ 1، و زانة األدب:8/3815القؾاعد: 

ر اح ديؾان أبي الظ يا السفَتَشب  ي:4)  .2/76( السآ ذ عمى شف
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 :ًٙٛإعالق اسى ادلصذس فهٗ ادلصذس ادل 
بساايؼ زا اادة لغياار   ءمااا دل عمااى الحاادث، وبااد :السراادر السيسااي ىااؾ

لكاااؽ إن دل المفاااع عماااى الحااادث  ،نحاااؾ: )السحياااا( و)السساااات( ،السفاعماااة
 ،نحاؾ: )السقاتمااة( ،بسايؼ زا اادة لمسفاعماة كااان مرادرا عامااا  ءالسجارد، وبااد

 (.ناعر)و (،قات ا )و)السشاعرة( مردرا ل

 .عمؼ وغير عمؼ،: أما اسؼ السردر فعمى نؾعيؽ

 ؛والاابلم األلااف عااؽ مغشيااة داللااة السراادر معشااى عمااى دل   مااا: فااالعمؼ
 تعسا  ال وأمثالياا فياذه ،(وفجار وبرة، ،يدارا)ك حقيقتو إلى اإلشارة لتزسؽ
 الذياع، بيا يقرد ال بكؾنيا األصمية السرادر  الف  ألنيا السردر؛ عس 
 مؾقا  وال الفع ، مؾق  تق  وال وتؾصف، ،والبلم األلف تقب  وال ، تزا وال
 ،الفعاا  تؾكيااد فااي األصاامي السراادر مقااام تقااؼ لااؼ ولااذلػ ؛بالفعاا  يؾصاا  مااا

 .اتومر   أو ،نؾعو وتبييؽ

 والااابلم األلاااف وقباااؾل ،والذاااياع ،السعشاااى فاااي سااااواه ماااا: العماااؼ وغياار
 لفغا بخمؾه و الفو لفع ،با يؾص  ما ومؾق  الفع  مؾق  والؾقؾع ،واإلعافة
 فإنيساا ؛(وغدا  ،وعاؾء) كاا الفعا ، فاي ماا بعاض ماؽ عؾض دون  وتقديرا
 .(1) (واالغتدال ،التؾع ) لا مداويان

 فيؾ سفاعمةال لغير مزيدة اميس أولو كان إنوالذ  عميو ابؽ الشاعؼ أنو 
 إذ قال:  ؛السردر اسؼ

 أو ،(والسحسادة ،السزارب) اكا ،مفاعماة لغيار مزيدة اميس أولو كان إن  »
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 السراادر، اسااؼ فيااؾ (والغدا  ،الؾعؾءا)كاا الثبلثااي، باؾزن  ثبلثااي لغياار كاان
 .(1)«السردر فيؾ وإال

 والذ  عميو ابؽ ىذام أن تدسية السردر السيسي باسؼ السردر تجؾز
ؼ»إذ قال:  ؛وتدامح  َماا :َأحادَىا :أفمفاؾر َثبَلَثاة عماى يفظمق َوىفؾَ  ،ال سردر اس 
ئَ  َماااا َوىفاااؾَ  ،ات  َفاق اااا يع سااا   ،السزااارب) اكااا ،السفاعماااة لغيااار زَا  اااَدة بسااايؼ بفاااد 
َن اوف  َوَذل ػَ  (؛والسقت   وانساا ؛السيساي ال سرادر َويفداسى ،ال َحق يَقاة ف اي مرادر أل 
َيان ا سسؾهف  ؼ َأح   .(2) «تجؾزا مردر اس 

 ذكره ما»قال الذيخ  الد:  (،3) وقد تب  ابؽ ىذام في ذلػ ابؽ الشاعؼ
 ابااؽ فيااو تباا  مراادر اسااؼ السفاعمااة لغياار زا اادة بساايؼ السباادوء أن   مااؽ ىشااا

 وإنساا ؛السيساي السرادر يداسى، مردر وإن  : الذذور شرح في وقال، الشاعؼ
 .(4) «تجؾز ا مردر اسؼ أحيان ا سسؾه

  فهٗ انرتاخٙ:(انفبء)دالنخ 
مااؽ  ،تفياد الترتياا مظمقاا (الفااء)لقاد ناص كثيار ماؽ العمسااء عمااى أن  

  :ى الء

َمااؼ »إذ قااال: الااؾرا ؛ ابااؽ ااَؾاو) َأن اع  و  أصاا ( ال  اارف ل ي  ؛ال َعظااف حف  َوالااد 
اات َراا إ ال   تؾجااا اَل  َأن َيااا َذل ااػ عمااى ش  َتي ؽ   َباايؽ اال  ااي  ااد، حكااؼ ف ااي َفَقااط الذ   َواح 
و  َوَسا  ر رف َياَدة تؾجا ال َعظف حف َفاء) َأن تر   َأال َىَذا عمى حكؼ ز   تؾجاا( ال 

                                                           

 .296شرح ابؽ الشاعؼ:/( 1)
 .526( شرح شذور الذىا:/2)
  .2/4الترريح:( 3)
 .2/317( الترريح:4)
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ت يا َفاء) أم ا»، وقال أبؾ البقاء:  (1)«الت ر   َفف يَياا ،الذفتيؽ مؽ َكاَن  َوإ ن (ال 
ت ياااا َوىفاااؾَ  ،ال جسااا  غيااار معشاااى ، وقاااال اباااؽ يعااايش: (2)«ال َعظاااف ف اااي الت ر 

 الجااؾاب، فااي وقؾعيااا ذلااػ عمااى ياادل ؛ميمااة بغياار ترتااا فإنيااا ،(الفاااء)»
، (4)«لمترتياا (فااءال) » ، وقال ابؽ الشاعؼ :(3) «مشو (ثفؼ)و ،الؾاو وامتشاعف 

 .(5)«مفيمة غير مؽ الت رتيا: معشاىا( الفاء)» وقال ابؽ الرا  :

م يُّ الذ  عميو وَ  ت يااَ  تفف يادف  اَل أنيا ال َجر  ب َقااع   ف اي الت ر  َظاار ف اي َواَل  ،ال  َم  ، األ 
َفااءف )اَل تفف يادف »: إذ قال ؛وقد ذىا إلى ذلػ الزركذي ب َقااع   (ال  ت ياَا ف اي ال   ،الت ر 

َظار   َم  َم    ؛َواَل ف ي األ  ؾل  َفَحؾ  َؽ الدُّ ف ل و : َبي   .(7) «(6) ب َدل ي   َقؾ 

 (ثفاؼ  )»إذ قاال:  ؛فؾاعح مؽ قؾل اباؽ الداراجلمترا ي  (الفاء)أما إفادة 
 أشاد أن ياا) :فادل قاؾل اباؽ الداراج ؛(8) «ترا ي اا أشاد يااأن   إال ،(الفااء) مث 
ي ا َأَشدُّ  (ثفؼ  ) َأن  ( ترا ي ا َفاء  ) م ؽ   َتَرا   َفاءَ ) َأن   كسا (،ال   .َتَراخٍ  َلَيا (ال 

                                                           

 .377( عم  الشحؾ:/1)
 .1/375( المباب:2)
 .5/13( شرح السفر : 3)
 .373( شرح ابؽ الشاعؼ:/4)
 .2/692( المسحة:5)
ماااؽ الظؾياااا ، المااارئ القاااايس، ومااااؾطؽ الذااااىد قؾلااااو: )بااايؽ الااااد ؾل فحؾماااا (؛  (6)

َفااااءف )ساااتدالل باااو لاااد  الزركذاااي عماااى أن واال ب َقااااع   (ال  ت ياااَا ف اااي ال  َواَل ف اااي  ،اَل تفف يااادف الت ر 
َظار   َم   .األ 

، 5/2381، وارتذاا  الزارب:2/142، وشرح السفرا  الباؽ يعايش:8يشغر: الديؾان:/
 .4/111، والسقاصد الذافية:1/419وتسييد القؾاعد: 

 .12/ 2( البحر السحيط في الفقو:7)
 .2/55( األصؾل:8)
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 فاي مساا أزياد بتاراخ ت ذن (ثفؼ  ) أن   إذ ذكر ؛واعتسادا عمى قؾل الفارسي
 وىاي (،فالكؾفاة البرارة د ما ): قؾلاػ فاي (الفاء) :مشيا»إذ قال:  ؛(الفاء)

: نحاؾ ،لذار ا جاؾاب فاي وقعا  ثاؼ وماؽ ،األول بعاد مشياا الثااني أن تا ذن
 بتاراخ تا ذن أنيا إال ىذا في (الفاء) مث  وثؼ (،طالق فأن  الدار د م  إن)

 .(1) «(الفاء) في مسا أزيد

إذ  ؛فؾجيو عشد الزركذاي أناو ماؽ بااب التدااى  والتداامح فاي العباارة
يَزاح  َعَمى َأن  » قال: يُّ ف ي  اإل   َفار س  اؽ  ا (ثفاؼ  )َنص  ال  ي اا م  َفااء  َأَشادُّ َتَرا    (؛2)ل 

َفاءَ )َفَدل  َعَمى َأن   يؽَ  ،َلَياا َتاَراخٍ  (ال  م  َتَقاد   اؽ  ال سف ارفهف م  ع   ،َوَكاَذل َػ َذَكاَر َغي  َوَلاؼ  َياد 
ونَ  رف َتااَأ    اار اج  ف ااي ، َأن َيااا ل مت ع ق يااا  إال  ال سف ااؽ  الد  اار  ب  َباااَرةف َأب ااي َبك  ااَي ع  اا  : َوى  قفم 

اااؾل و   ااا ف  (ؼ  ثفااا)َفَقااااَل: وَ  ،أفصف ث  َفااااء  )م  ااااإال  َأن َياااا َأَشااادُّ َتَرا    ،(ال  اااؽف  ،(3)ي  َوَقااااَل اب 
اب   َفاء  ): َعاى رفهف َأن  ف ي ال َخذ  ي ا َجس ا (ال  اي    (َأَشد  )أل َن   ؛َتَرا   ز  َواَل ، َأف َز ف ل مت ف 

اَتر َكي ؽ  ف اي َمع ش اى َؽ مفذ  ي ف إال  َبي  ز  ا   ثفاؼ  يَ  ،َيَق ف الت ف  ا ف َعَماى ال سفَفز  يادف ال سفَفز  ز 
َسع َشى و  ف ي َذل َػ ال  او   ،َعَمي  لُّ َعَمي  َي َتدف َفااءف )َواَل َتَرا   َمَياا (ال  اا َقب  اَدَىا َعس   ،ف يَساا َبع 

ٍر َعد  َتع ق ياَا  َفااء  )إال  َأن  َيكفؾَن َأبفؾ َبك  اا (ال  ي  ت يَبَياا َتَرا   ي َفاَذل َػ َتَدااىف   ف ا ،َوَتر 
َباَرة    .(4)« َوَتَدامفح   ،ال ع 

                                                           

 .286( اإليزاح العزد :/ 1)
( مثااا  )الفااااء( فاااي ىاااذا إال أنياااا تااا ذن بتاااراخ أزياااد مساااا فاااي ثفاااؼ  )»قاااال الفارساااي: ( 2)

 .286اإليزاح العزد : /، «)الفاء(
ااا(الفاااء)مثاا   (ثفااؼ  )» قااال ابااؽ الدااراج: (3) باايؽ  وتجاايء لااتعمؼ أن  ؛ ، إال أنيااا أشااد ترا ي 

ا ثؼ عسار ا)تقؾل: الثاني واألول ميمة،  و)، و(عرب ف زيد  ماررت )، و(جااءني زياد  ثاؼ عسار 
 .55/ 2، األصؾل:«(بزيٍد ثؼ عسٍرو

 .12/ 2( البحر السحيط في الفقو: 4)
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 :انزجٕص   انقغف 
ماؽ و  ،أن يكاؾن القاؾل باالعظف طريقاو االتدااع والتجاؾز :وسبي  ذلاػ

)اإليساان( ماؽ  :فاي كمساةالسعرباؾن ىاا أوردما جاء مؽ أوجو إعرابياة  :ذلػ
ؼ    قؾلو تعالى: م ي  يَساَن م ؽ  َقب  اَر َواإل   وا الد  يَؽ َتَبؾ ءف  ، وىا ىي ذ :(1) َوال ذ 

يَسانَ )الؾجو األول:  يَسان َم َ  :َأ معو،  مفعؾل( اإل    ، قال ابؽ عظياة:اإل  

  .(2) «معا اإليسان م  الدار تبؾءوا: السعشى»

اؾب وَأناالؾجو الثااني:  ر ب فعا  َمش رف َقاد  يَساانوألفاؾا  :َأ  ،مف ، قاال اباؽ اإل  
يَسااانَ ) فااإن»الشاااعؼ:   ،(تبااؾؤوا) عمااى معظااؾ  محااذو  بفعاا  مشرااؾب( اإل  
 .(3) «اإليسان وألفؾا ،الدار تبؾؤوا: أعمؼ وهللا وتقديره،

س  ؽَ  أنوالؾجو الثالث:  ؤوا) عف حُّ  لز مؾا، معشى (َتَبؾ  يَساانَ ) َعظ فف  فَير   (اإل  
 .(4) يفَتَبؾ أ ال اإليسانف  إذ عميو؛

يساان ودارَ  ،اليجارة دارَ ) :األصا ف  يكؾنَ  َأن  الؾجو الراب :   المَ  قاامَ فأ ،(اإل 
اؽ   السزاا َ  وَحَذ َ  إليو، السزا    مفقام (الدار) في التعريف   يساان، دار م   اإل 
 ، قال الزمخذر : َمقامو إليو السزا َ  وَوَع َ 

 مقاام (الادار) فاي التعرياف الم فأقاام ،(اإليسان ودار ،اليجرة دار) أراد»
 إليااو السزااا  ووعاا  ،اإليسااان دار مااؽ السزااا  وحااذ  إليااو، السزااا 

                                                           

 .9( سؾرة الحذر، مؽ اآلية:/1)
 .5/287( السحرر الؾجيز:2)
 .389( ابؽ الشاعؼ:/3)
 .11/285( الدر السرؾن:4)
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 .(1) «قاموم

يسااان السديشااة َسااس ى يكااؾنَ  َأن   الؾجااو الخااامس:  ،اليجاارة دارف  ألن يااا ؛باإل 
يسااااان عيااااؾر   ومكااااانف   دار ألنيااااا ؛السديشااااة سااااسى»قااااال الزمخذاااار :  ،اإل 
 .(2)«اليجرة

ز أنوذلاػ  ؛الؾجو الدادس: وفيو التجؾز واالتداع يساان فاي يفَتَجاؾ   ،اإل 
َع َ  او فيفج   َنَزلاؾه، فكاأن يؼ بياؼ، السفحايط   كالسكاان   ،عمياو ؼوثباات ي بياؼ ال تبلط 
 .(3) واحدة كمسةٍ  في والسجاز   الحقيقة   بيؽ َجَس َ قد  فيكؾنف  ىذا وعمى

وا  :َتَعااَلى َقؾلاو» ناص عماى ىاذا التجاؾز العبل اي بقؾلاو: يَؽ َتَباؾ ءف َوال اذ 
ؼ   م ي  يَساَن م ؽ  َقب  اَر َواإل   )  الد 

4
)  َتس يَسانَ ا) يكؾن  َأن يح  عفؾال (إل    :َأ  ،َمَعو َمف 

يَسااان َماا َ  َتساا  ،اإل   ز َوجااو عمااى َمع ظفؾف ااا يكااؾن  َأن َويح  يَسااانَ ) ف ااي الت َجااؾُّ  (،اإل  
ااؾَرة فترااؾره ااَتقر   ال ااذ   ال سدااكؽ ب رف ااو   ويمجااأ ف يااو   يد   يكااؾن  َأن َويجااؾز ،إ َلي 
ؾب ا ر ب فع  َمش رف ؾا :َأ  ،مفَقد  مرف يَسان َوَأ    .(5) «اإل  

  

                                                           

 .4/514( الكذا :1)
 .4/514( الكذا :2)
 .11/285( الدر السرؾن:3)
 .9سؾرة الحذر، مؽ اآلية:/ ( 4)
 .  214السفيدة:/ ( الفرؾل5)
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 (انكم يٍ انكم) لثذ : 
كقاؾل اباؽ  ،م  أن  )بادل الكا ( ورد ذكاره فاي كتاا كثيار ماؽ الشحاؾييؽ

 الؾعااؾح غايااة فااي ألنااو ؛الكاا  باادل مشااو يباادل ال السخاطااا عااسير»جشااي: 
 (،1) «مشو اإلبدال إلى بو حاجة فبل والبيان،

 .(2)«مدا   ثساني مؽ يخمؾ ال الك  مؽ الك  بدل»وقؾل ابؽ بابذاذ: 

 ماؽ الكا  بادل: أعارب أربعاة عمى ىؾ :البدل أنؾاع»قؾل الزمخذر : و 
ااااَ   : تعااااالى كقؾلااااو ،الكاااا  َعس  يَؽ َأن  ااااَراَ  ال ااااذ  ااااَتق يَؼ ص  ااااَراَ  ال سفد  َنا الر   ااااد  اى 
ؼ   ي   ،وثمثاييؼ ،أكثارىؼ قؾماػ رأيا ) :كقؾلاػ ،الك  مؽ البعض وبدل (3،)َعَمي 
 زيد سما) :كقؾلػ ،الشتسالا وبدل ،(أوليا وجؾىيا صرف )و ،(مشيؼ وناسا
 بسشزلتاو أو ،مشاو ىاؾ مساا ،(وعمسو ،وأدبو حدشو، عسرو أعجبشي)و ،(ثؾبو
 تقاؾل أن أردت ،(حساار برجا  ماررت) :كقؾلاػ ،الغماط وبادل. بو التمبس في
 فااي إال يكااؾن  ال وىااذا ،تداركتااو ثااؼ ،(رجاا ) إلااى لدااانػ فداابقػ ،(حسارا)باا

 .(4) «انةوفظ روية عؽ يردر ال وما ،الكبلم بداية

 ماااؽ إال   الكااا    بااادل مزااسر ماااؽ عااااىر يباادل ال»وقااؾل اباااؽ الحاجاااا: 
 .(5) «(زيدا عربتو: )نحؾ الغا ا،

                                                           

 .318/ 1( سر صشاعة اإلعراب:1)
 .424/ 2:السقدمة السحدبة( شرح 2)
 .7، ومؽ اآلية:/ 6( سؾرة الفاتحة، اآلية:/  3)
 .157( السفر :/4)
 .  31( الكافية البؽ الحاجا:/5)
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َ اال )أل(  ؛ابؽ ىذام لؼ يق  بو إال أن   ياز إ د  َىا ماؽ اَل يفج  حذرا ماؽ َماذ 
َتع سموف ف ي كتابو الجس  ،عمى )ك ( تذر َعشاوف  ،وم  أن  الزجاجي اس  إال أنو اع 

إ ن َسا لاؼ أقا  بادل ال كا   »يقؾل ابؽ ىذام:  ،مفَؾافَقة لمش اس ؛وف تَدامح ف يو  ب َأن  
َ ال  ؛مؽ ال ك  يز إ د  َىا مؽ اَل يفج  َتع سموف  (،ك )عمى  (أل)حذرا مؽ َمذ  َوقد اس 

تذر َعشوف ب َأن وف تَدامح ف يو   ،الزجاجي ف ي جسمو  (.1« )مفَؾافَقة لمش اس ؛َواع 

النعقاد اإلجساع عماى  ؛ذىبو أن  الت عبير بالسظابق أولىأما ابؽ مالػ فس
ياد  للا   البدلية في قؾلو تعالى:  َرا   ال َعز يز  ال َحس  وذلاػ إذ قاال:  (؛2) إ َلى ص 

فااذكرت مشيااا )السظااابق(، والسااراد بااو مااا يريااد  ،أشاارت إلااى أقدااام الباادل»
أولاى؛ ألنياا عباارة  الشحؾيؾن بقؾليؼ: )بدل الك  مؽ الك (، وذكار السظابقاة

بخابل  العبااارة األ اار ، ، صاالحة لكاا  بادل يداااو  السبادل مشااو فاي السعشااى
لئلجساع عمى صحة  ؛فإنيا ال ترد  إال عمى ذ  أجزاء، وذلػ غير مذتر 
اَرا   )واباؽ عاامر: ،البدلية في أساساء هللا ا تعاالى ا كقاراءة غيار نااف  إ َلاى ص 

يد  للا     .(4) «(3)(ال َعز يز  ال َحس 

وىاؾ مستشا  فاي حقاو سابحانو  ،ولسا كان  )ك ( تظمق عماى ذ  أجازاء
ابادل كا  ماؽ كا ؛ وىاؾ بادل الذاي مساا ىاؾ ط  »وتعالى، قال ابؽ ىذام:   قف ب 

يؽَ نحااؾ:  ،معشاااه ااَراَ  ال ااذ  ااَتق يَؼ ص  ااَراَ  ال سفد  َنا الر   ااد  (؛ سااساه الشاااعؼ 5) اى 
ياااز   نحاااؾ: ،الباادل السظااابق؛ لؾقؾعااو فاااي اسااؼ هللا تعااالى ااَرا   ال َعز  إ َلااى ص 

                                                           

 .319 :/( شرح قظر الشد1)
 .2، 1سؾرة إبراىيؼ، مؽ اآلية:/( 2)
 .258، 257/:شرح طيبة الشذر في القراءات يشغر:( 3)
 .1276، 3/1275( شرح الكافية الذافية:4)
 .7، ومؽ اآلية:/ 6سؾرة الفاتحة، اآلية:/ (5)
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يااد  للا    عمااى ذ  أجاازاء؛ وذلااػ  (كاا )، فاايسؽ قاارأ بااالجر؛ وإنسااا يظمااق ال َحس 
 .(1) «مستش  ىشا

جريااا عمااى عااادة  ؛)باادل كاا  مااؽ كاا ( :وماا  ذلااػ اسااتعس  ابااؽ مالااػ
عباارت عااؽ ىااذا »الشحااؾييؽ، وإن كاناا  عااادة غياار مظااردة، قااال ابااؽ مالااػ: 

ا عماااى عاااادة الشحاااؾييؽ، وىاااي عاااادة غيااار جريااا ؛الشاااؾع ببااادل كااا  ماااؽ كااا 
 (.2)«مظردة

( جاااء ذكااره عمااى الكاا  مااؽ الكاا  باادل) :لكااؽ يبقااى أن جريااان مرااظمح
وتجاؾزا، قاال الحاازمي:  ،وتؾساعا ،تداامحا ؛ألدشة أى  العمؼ ماؽ ىاذا العماؼ

باادل الكاا  مااؽ الكاا ، وىااذا تعبياار ابااؽ  :باادل الذاايء مااؽ الذاايء يعشااي بااو»
، (بادل الكا  ماؽ الكا )تؾساعا  ؛مى ألداشة الشحااةمالػ رحسو هللا، واشتير ع

ال يجؾز  (بلك)؛ ألن (بدل ك  مؽ ك )، واألص  أن يقال: (ألا)ب (الك )ىكذا 
 ،ا لئلعافةألنيا مبلزمة لئلعافة، وما كان مبلزم   ؛عمييا مظمقا (أل)إد ال 
غبلم ا)عمياو، كا (أل)ا لئلعاافة ال يجاؾز إد اال ولؾلؼ يكؽ مبلزم   ،اأو مزاف  

مبلزمااة لئلعااافة إلااى  (كاا   )، كااذلػ (الغاابلم زيااد)، ال يرااح أن يقااال: (دزياا
 .(3) «ويعؾض عشو التشؾيؽ ،السفرد، ثؼ ىذا السزا  إليو قد يحذ 

  

                                                           

 .3/411( أوعح السدالػ:1)
 .3/333( شرح التديي :2)
 .  485/( فتح رب البرية:3)
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 :ُّانجذل فني ادلجذل ي 
، الباادل: تاااب  مقرااؾد بسااا ندااا إلااى الستبااؾع دون » اجااقااال ابااؽ الحا

ل:، وىؾ بدل الك  ، والبعض، واالشتسال، والغمط ل فاألو  ، مدلؾلاو مادلؾل األو 
ل مبلبدااة بغياار ىسااا، والث اااني: جاازؤه والر اباا : أن ، والث الااث: بيشااو وباايؽ األو 

تقرااااااد إليااااااو بعااااااد أن غمظاااااا  بغيااااااره، ويكؾنااااااان معاااااارفتيؽ، ونكاااااارتيؽ، 
 .(1)«ومختمفيؽ

ل،  :فباادل الكاا   ىااؾ»وقااال أبااؾ الفااداء:  أن يكااؾن مدلؾلااو ماادلؾل األو 
أن يكؾن مدلؾلو بعض مدلؾل  :لبعض ىؾ، وبدل ا(جاءني زيد أ ؾا)نحؾ: 

ل، نحؾ:   .(2) «(عرب  زيدا رأسو)األو 

َجاااَء )ماا كاان مدلؾلااو مادلؾل األول، كاا  :فبادل الكاا »وقاؾل السقدساي: 
ؾاَ  د َأ ف  .(3) «(َزي 

ل) والتدامح واق  في قاؾليؼ:  أحادىسا يجاا  (؛ ألن  مدلؾلاو مادلؾل األو 
 مدلؾلو فاألول) :قؾلو»ل الرعي: أن يدل عمى معشى ال يدل عميو اآل ر، قا

 لااؾ( أ يااػ بزيااد) فااي( أ يااػ) :قؾلااػ ماادلؾل إذ ؛تدااامح فيااو( األول ماادلؾل
ا لكان( زيد) مدلؾل عيؽ كان  ولؼ ،السخاطا أ ؾه عمى يدل( أ ؾا)و ،تأكيد 
 كاان وإن ،واحادة ذات عماى يظمقاان أنيساا ماراده لكاؽ( زياد) عمييا يدل يكؽ

 .(4) «اآل ر عميو يدل ال فييا معشى عمى يدل أحدىسا

                                                           

   .31الكافية:/( 1)
 .1/235( الكشاش:2)
 .49:/دلي  الظالبيؽ لكبلم الشحؾييؽ( 3)
 .1179شرح الكافية:/ (4)
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 الرافة فاي افتار   ما البدل في اجتس  قد أنو عمؼا »: يعيش ابؽ وقال
 الرافة، فاي ذلاػ كاان كساا ،لابس ورفا  ،لمسبادل إيزااحا فياو ألن ؛والتأكيد
 تار   أال ،مشاو السبادل فاي يجاؾز كاان الذ  التؾس  وإبظال ،مجاز رف  وفيو
 :قماا  فااإذا رسااؾلو، أو بااوكتا تريااد أن جاااز( أ ااؾا جاااءني) :قماا  إذا أنااػ
 قااال فمااذلػ ؛(عيشااو) أو ،(نفدااو) :قماا  لااؾ كسااا ،االحتسااال ذلااػ زال( زيااد)

 فاااي يكاااؾن  ال وتبيااايؽ ،تأكياااد فزااا  بسجسؾعيساااا وليفااااد: الكتااااب صااااحا
 مااا التأكيااد مااؽ مشااو والسباادل الباادل باجتساااع حراا  أنااو :يعشااي ،(1)األفااراد
 انفارد ولاؾ ،بالشعا  حرا ي ماا البياان وماؽ ،(العايؽ) و ،(الاشفس) با يحر 
 لاؾ كساا ،باجتساعيساا حرا  ماا يحرا  لاؼ مشاو والسبادل البدل مؽ واحد ك 
اااااد التأكياااااد نفاااااردا  حرااااا  ماااااا يحرااااا  لاااااؼ والشعاااااؾت الشعااااا  أو ،والس ك 

 .(2)«باجتساعيسا

   اإلفشاة: حشكخ رشجّ انُذاء حشكخ انجُبء انغبسئ 
 (،أمياة) إلاى نداب  إذا أناػ :ماؽ ذلاػ ،أَن الحكؼ لمظارئ  :مؽ أصؾليؼ

 فمااؼ الشداا، وىاؾ الظااارئ  فااعتبرت ،(شاي  يَ جف )و ،(ؾ   َمااأف ): قما ( جييشاة) أو
 ،وعمياو كاان يجاا فاي نحاؾ: )ىا الء( ،الستقدماة الترغير بشية بكدر تحف 

 وييسا  ،وىي مبشية عمى الكدار إذا قمشاا: )ياا ىا الء( أن تغيار حركاة البشااء
اا عشاد  السعرباة األساساء فاي اأىسمؾ فقد  ؟ولساذا نذىا بعيدا ،قب  ما اعتبار
 .باقي ا التسكؽ كان وإن فبشؾىا التسكؽ، أص الشداء ا 

                                                           

 .157يشغر: السفر :/ (1)
 .2/263شرح السفر : (2)
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لكااشيؼ تداااىمؾا فذاابيؾا حركااة البشاااء بحركااة اإلعااراب فااي أن  حركااة  
 تقديرىا يكثراإلعراب 

 يكثااار فماااذلػ ؛فيياااا التدااااى  اإلعاااراب حركاااات شاااأن»قاااال الذااااطبي: 
 الظارئ  البشاء وحركة الزمة، ر  أ  بحركة السح  شغ  عشد والسيسا تقديرىا،

 فاي فاد م  ومؾعاعيا، لفغياا يعتبر ولذلػ ؛اإلعراب حركة تذبو الشداء في

 .(1) «اإلعراب حركة حكؼ

  سجك
 
ٛخ يٍ غري أٌ ر

ّ
شح ثقذ فبء انسجج

َ
( يضً

ْ
انُصت ثد )أٌ
 ثُفٙ أٔ عهت:

 ،(أن  : )أحاار  أربعااة إال بشفدااو يعساا  مااا الشؾاصااا الحاارو  مااؽ لاايس
قاااال اباااؽ  ،(أن  ) بإعاااسار تعسااا  إنساااا وساااا رىا ،(كاااي)و ،(ذنإ)و ،(لاااؽ  )و

: أن  » الدااراج: وعمااى ىااذا  ،(2) «وإذن ،وكااي ،وَلااؽ ،الحاارو ف التااي تشراااف
  :قال ابؽ ىذام المخسي، الشرا با )أو( :فسؽ باب التدامح قؾليؼ

إن ساا قمشاا: إن  نرااا )نساؾت( بااا )أو( عماى طريااق التداامح، والشرااا »
( السزاسرة، ولايس ماؽ الحارو  الشؾاصاا ماا عمى الحقيقة إن   سا ىاؾ باا )أن 

) ( ،يعس  بشفدو إال أربعة أحر : )أن  و)كي(، وساا رىا إنساا  ،و)إذن( ،و)لؽ 
)  .(3)« تعس  بإعسار )أن 

  

                                                           

 .261، 5/261( السقاصد الذافية:1)
 .2/147األصؾل البؽ الدراج: (2)
 .514( الفرؾل والجس  في شرح أبيات الجس : /3)



 

 

276 

 :جٕاة انششط إٌ كبٌ فقال كبٌ رلضٔيب يغهمب 
وأناو  ،عؽ جاؾاب الذار عشد حديثو يغير ىذا مؽ عبارة ابؽ جشي ىذا 

اار   َجااَؾاب»وذلااػ إذ قااال:  ؛متااى كااان فعاابلمظمقااا  يكااؾن مجزومااا  عمااى الذ 
َبي ؽ   َفاء ،ال ف ع   :َعر  اا َكاانَ  فعابل ال َجاؾاب َكانَ  َفإ ذا، َوال  وم  زف  ،تقادم َماا عماى َمج 
ؾ لػ َنح   .(1) «(َمَعػ أذىا تذ ىا إ ن  ) :َقؾ 

أن  فااي العبااارة تداااىبل؛ ألن  الفعاا  قااد يكااؾن  ابااؽ الاادىانوالااذ  عميااو 
فأماااا  ،وإ ااابلل فاااي ىاااذه العباااارة تداااامح» :وذلاااػ إذ قاااال ؛ماعااايا أو أمااارا
ألن الفعا   ؛ولايس األمار كاذلػ ،إن كان فعبل كاان مجزوماا :التدامح فقؾلو

و قرااد إن إناا :وقياا ، فااإن اعتااذر عشااو ،كااؾن مجزوماااالساعاي الراايغة ال ي
 (ءالفاا)فاي جاؾاب الذار  افتقار إلاى إذا وق  فع  األمر  :قي  ،كان مدتقببل

  .(2) «وال مؾععا ،ال لفغا ،ولؼ يكؽ مجزوما عشده

 ددٕل
 
خ
 
و د اة فهددٗ انددالَّ

َ
ددٕ
َ
 ) ج

ْ
ٌ خ (إر

َّ
ددشعٛر
ّ
 (اَل د )ثردد ادلمشَٔددخ انش

 انُبفٛخ:
إذ أصامو: لكاؽ  ؛َلك ش ا ىفاَؾ للا ف َرب  ايمثمو: »: قؾل ابؽ ىذام :مؽ ذلػ

قد ف ؛إشكال (ي وإال لققؾلو: )ي فو  ،(3) «(لكشو)وإال لقي :  ،أنا ىؾ هللا ربي
 .(4) «مؽ  ظأ السرشفيؽذىا بعزيؼ إلى أنو 

إذ قاال:  ؛والذ  عميو األستاذ عبااس حداؽ أناو صاحيح وإن كاان قمايبل
                                                           

 .134المس :/( 1)
 .3/87لغرة:( ا2)
 .36اإلعراب عؽ قؾاعد اإلعراب:/( 3)
 .211شفاء العمي :/ ( 4)
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 .(1) «ذلػ األسمؾب صحيح م  قمتو رأيي أن  »

يا معذر األنراار إن شاتتؼ )بدلي  قؾل الرديق رعي هللا تعالى عشو: 
رناكؼ في أمؾالشا، ونرارناكؼ بأنفداشا أن تقؾلؾا إنا لويشاكؼ في عبللشا، وشاط

 .(2) (لقمتؼ ...

 وقؾل الذاعر:
 .(3) فإٕ جيصع عًٝ٘ بٓٛ أبٝ٘ ... يكد خدعٛا، ٚفاتُٗٛا قًٌٝ

وذلاػ  ؛والذ  عميو أبؾ البقاء الكفؾ  أناو ماؽ إجاراء )إن( مجار  )لاؾ(
لَشااا: )َوإ ال   ،قااد أجااروا كمسااة )إ ن( َمَكااان )َلااؾ(»بقؾلااو:  لسااا فعمتااو(، َوَعم يااو  َقؾ 

 .(4) «)َوإ ال  َلَكاَن َكَذا(

قد صرح باو بعاض أىا  العربياة وإن أنو والذ  عميو الذياب الخفاجي 
أماا فاي و  ،فاي جؾابياا عااىر (الابلم)إد اال  (لاؾ)»: لػ إذ قالذو  ؛كان شاذا

ألنيااا ال تخاارج  ؛ولاايس كااذلػ ،إنااو مااؽ  ظااأ السرااشفيؽ :جااؾاب )إن( فقياا 
 والتقدير في قؾليؼ: ،مقدر (لؾ)عمى أنيا جؾاب 

                                                           

 .458/ 4الشحؾ الؾافي:( 1)
 .191، وأدب الكتاب لمرؾلي:/165يشغر: األوا   لمعدكر :/ (2)
 دف فؾللا (؛ وذلاػلقاد  ادعؾا)ماؾطؽ الذااىد قؾلاو: ، و عبد هللا باؽ عتساةل ،مؽ الؾافر (3)
م) ( َجَؾاب عمى (البل  ي ة )إ ن  رط   .الذ 

 .393، واال تياريؽ:/37يشغر: األصسعيات:/
 .194الكميات:/( 4)
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 .(1) عَٔ قًبٔٞ أَا ٚايٓرٟ يَٛ شَاءَ مل َٜدًُِل ايَٟٓٓٛ ... يَئٔٔ غٔبِتٔ عَٔ عَِٝين ملا غٔبِتٔ

ولدااي  فااي جااؾاب  ،وإن كااان شاااذا ،وقااد صاارح بااو بعااض أىاا  العربيااة
 ؛األولاى مؾطتاة (الابلم)جؾاباو مجساؾع الذار  وجؾاباو، وليدا   ألن   ؛القدؼ
 .(2) «القدؼ مررح بو ألن  

حساابل فااي الؾقاا  نفدااو و  ،أمااا الذاايخ  الااد األزىاار  فقااد عااده تدااامحا
ؾل السراشفؾن  تَداامح قد»: قالوذلػ إذ  ؛عمى )لؾ( (إن  ا)ل م) ب ادف ف  ف اي (الابل 

ي ة (إ ن  ) َجَؾاب رط  ليؼ ف ي الشافية (اَل ا)ب   السقرونة الذ   حسابل َكاَذا َلَكاانَ  َوإ ال   ،َقاؾ 
ؾلَيا عمى ي ة (َلؾ) بَجَؾا ف ي دف ف رط  َن َيا ؛الذ  تف  أل  اؾر َومشا  ،َياأف   يف س  اؾل ال جف  دف ف
م) َبار    اب ؽ َوَأَجاَزهف  (،إ ن  ) َجَؾاب ف ي (البل  َن   .(3) «األ 

وقد أجاز مجس  المغاة السرار  اساتعسال ىاذا األسامؾب عماى أن تكاؾن 
ا واقعة فاي جاؾاب )لاؾ( محذوفاة، أو واقعاة فاي جاؾاب قداؼ مقادر إذ (البلم)

  .(4)كان الكبلم يقتزي التؾكيد

  

                                                           

وذلااػ (؛ لسااا غباا  عااؽ قمباايمااؽ الظؾياا ، ألبااي العتاىيااة، ومااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: ) (1)
م) لدف فؾل ( َجَؾاب عمى (البل  ي ة. )إ ن  رط    الذ 

، 358المبياا:/، ومغشي 2/849، وشرح الكافية الذافية:196/ 2يشغر: أمالي القالي: 
 .488/ 2واليس :

  .211/ الغمي :شفاء ( 2)
 .35( مؾص  الظبلب:/3)
القرارات السجسعية فاي األلفااظ و ، 262:/ العيد الذىبي لسجس  المغة العربية بالقاىرة( 4)

معجاااااؼ األغااااابل  المغؾياااااة ، و 138:/ كتااااااب األلفااااااظ واألسااااااليا، و 131:/واألسااااااليا
  .31:/السعاصرة
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 فٓددٕ صٚددذ جددبء إٌ): يثددم   انٕالقددخ (انفددبء) فددٍ انزقجددري 
 انششط: جٕاة ثأَٓب (زلسٍ

 (الفااء)و را   ،تجاا فياو (الفااء)فاإن  ،ك  جؾاب يستش  جعمو شارط ا
كااأن يقاا   ،لسااا فييااا مااؽ معشااى الدااببية، ولسشاساابتيا لمجاازاء معشااى ؛بااذلػ

أو  (،أو لاؽ ،مااا )أو مشفياا با ،أو جامدا ،أمر أو فع  ،سمة اسسيةجالجؾاب 
 .لربط الجؾاب ؛وىذه الفاء إنسا جاءت (،أو سؾ  ،أو الديؽ ،قدا )مقترنا ب

اباؽ مالاػ عباروا  :ا مؽ الشحؾييؽ ماؽ بياشيؼذكر الدماميشي أن  كثير  وقد 
 جااؾاب بأنيااا (محدااؽ فيااؾ زيااد جاااء إن): مثاا  فااي الؾاقعااة (الفاااء)عااؽ 
وإنسا ىي لربط الجؾاب، قاال الادماميشي:  ،ا ليد  الجؾابوالحق أني ،الذر 

 تعبيارىؼ فاي الشحااة ماؽ كثير عادة عمى جر   هللا وسرح السرشف أن   اعمؼ»
 جااؾاب بأنيااا (محدااؽ فيااؾ زيااد جاااء إن): مثاا  فااي الؾاقعااة (الفاااء) عااؽ

 رابظااة ىااي وإنسااا قظعااا، الجااؾاب ليداا  (الفاااء) إذ تدااامح؛ وفيااو الذاار ،
 .(1) «السراد لغيؾر ؛ترا محذو  ا مز فثؼ الجؾاب،

 (الفاااء)أال تاار  أن »إذ قااال:  ؛ابااؽ يعاايش :ومسااؽ ورد ذلااػ فااي كبلمااو
 .(2) «ىشا ليد  حر  عظف، وإن سا ىي جؾاب الذر 

ال فاااي إجاااؾاب الذااار  ال يجاااؾز  (فااااء)ألن حاااذ  »قاااال أباااؾ حياااان: و 
 .(3) «الزرورة

 ألداااشةعماااى اشاااتيرت التاااي ماااؾر األ ماااؽاباااؽ ىذاااام وقاااد جعااا  ذلاااػ 
                                                           

 .3/228:الفؾا د تديي  عمى دالفرا  تعميق (1)
 .517/ 4شرح السفر :  (2)
 .411/ 11التذيي : (3)
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ليؼ»: وذلاػ إذ قاال ؛والرؾاب  بلفيا ،السعربيؽ َفااء) :َقاؾ  ار   (ال   ،َجاَؾاب الذ 
َؾاب َأن يفَقال ار   :َوالر  َماة ،رابظة لجؾاب الذ  س  ار   ال جف ، (1) «َوإ ن َساا َجاَؾاب الذ 

واألولى ما انتيى إليو الدماميشي مؽ أن ذلاػ جار  فاي كبلمياؼ عماى سابي  
 والتداى . ،التدامح

 يبضٛب: انششط جٕاة ٔسٔد 
 ا سداا :نااص ناااعر الجاايش أن لفعاا  الذاار  ماا  الجاازاء تداا  صااؾر

 زياد قاام إن  ): نحاؾ ،بالؾعا  ماعاييؽ الفعابلن يكاؾن  أن: وىاي ،بالسشظؾ  
 قاام زيد يقؼ لؼ إن  ): نحؾ الذر  لفع  مراحبة (لؼ) تكؾن  وأن ،(عسرو قام

 يقاؼ لاؼ زياد قاام إن  ): نحاؾ ،الجازاء لفعا  مرااحبة (لاؼ) تكؾن  وأن ،(عسرو
 يقااؼ لااؼ زيااد يقااؼ لااؼ إن  ): نحااؾ ،كمييسااا مراااحبة (لااؼ) تكااؾن  وأن ،(عساارو
 إن  ): نحاؾ ،مشيساا كا  فاي (لاؼ) دون  مزارعيؽ الفعبلن يكؾن  وأن ،(عسرو
 .(عسرو يقؼ زيد يقؼ

 وفعا  ،بالؾعا  ماعايا الذار  يكاؾن  أن: وىاي ،باالسفيؾم أرب  :ومشيا
 يكاؾن  وأن ،(عسارو يقاؼ زيد قام إن): نحؾ ،(لؼ) ترحبو لؼ مزارعا الجزاء
 ،(عسارو يقؼ زيد يقؼ لؼ إن): نحؾ ،مزارعا والثاني ،(لؼ) با مرحؾبا األول
: نحااؾ ،الؾعاا  ماعااي والثاااني ،(لااؼ) ترااحبو لااؼ مزااارعا األول يكااؾن  وأن
 والثاني ،(لؼ) ترحبو لؼ مزارعا األول يكؾن  وأن ،(عسرو قام زيد يقؼ إن)

 .(2) (عسرو يقؼ لؼ زيد يقؼ إن) :نحؾ ،(لؼ) با مرحؾبا مزارعا

اار ف »قااال ابااؽ الرااا  : تقب ، والذاار  فااي جسيعيااا مداا  عمااى ياادل   الذ 
                                                           

 .859مغشي المبيا: / (1)
 .  9/4415تسييد القؾاعد:( 2)
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وىاؾ بسعشاى الساعاي أو الحاال  ،وأما ماا جااء بخابل  ذلاػ ،(1) «السدتقَب 
َب   اَل »إذ قااال:  ؛فسا ول عشااد أبااي حيااان عمااى التدااامح ااَتق  اار    مفد  َجااَؾابف الذ 

اَؽ ل َتَرتُّب   ؛َمَحاَلةَ  َ  َىَذا م  ث  ، َوَما يفؾَجدف ف ي َكبَلم  ال سفع ر ب يَؽ َأن  م  َب   َتق  وف َعَمى ال سفد 
َؾ َعَمى َسب ي   الت َدامفح   ، َفيف ر    ي ىفَؾ َجَؾابف الذ   (.2) «اَل ال َحق يَقة   ،ال َساع 

اال ترااار أو االسااتغشاء؛ إذ قااال:  قااد جعمااو مااؽ بااابوأمااا ابااؽ مالااػ ف
 جازاؤه وال شارطيا يكاؾن  فابل بالسداتقب ، مختراة وأ ؾاتياا طيةالذار  (إن  )»

ل، ذلػ أوىؼ وما الحال، بسعشى وال الساعي، بسعشى  مؾعا  في جاء فإذا أو  
 أنو عمى حس  غيرىا أو (كان) بمفع ماض أو ،حال ىؾ ما الجزاء أو الذر 
 ؛حااذ  وولكش اا الحقيقااة، فااي الجاازاء أو الذاار  ىااؾ مدااتقب  بفعاا  متعمااق
 إن  ): قؾلااػ وذلااػ معشاااه، إلااى الكاابلم بانراارا  عشااو اسااتغشاء أو ،راا ترااا
 إحدااانػ تباايؽ إن: والسعشااى ،(اليااؾم إليااػ أحدااش  فقااد أمااس إلااي   أحدااش 
  .(3) «اليؾم إحداني تبيؽ أمس

  :جدٕاة    اجلدضويدٍ جدٕاة األيدش ثدذال اجلدضو   لٕذلى
 انششط:

ا ف  :ي نحؾ قؾلو تعالىفف ا َأت  ا جااء الفعا  ) (4) قف   َتَعااَلؾ  ( مجزوماا َأت 
عمااى ذلاػ ابااؽ  ناص   ،لتزاسشو معشااى الذار  ؛ال لمظماا ،جؾاباا لذار  مقاادر
جاازم  لجاازاءوقرااد معشااى ا ،بعااد الظمااا (الفاااء)إذا سااقظ  »ىذااام بقؾلااو: 

                                                           

 .  2/972السمحة: شرح في ( المسحة1)
 .  3/459( البحر السحيط:2)

 . 4/92شرح التديي :( 3)

 .151سؾرة األنعام، مؽ اآلية:/ (4)
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 :ى، نحؾ قؾلو تعاللتزسشو معشى الذر  ؛ال لمظماالفع  جؾابا لذر  مقدر 
  ا َأت   .» (1)قف   َتَعاَلؾ 

ااػ إيت شااي): مااراأل يفااف ااؽ  )و ،(أكرم  د  ا إلااى   أح  : تقااديرهيكااؾن  ،(أشااكر 
ش  َ  كأنػ ،(أكرمػ تأتشي إن إيتشي)  ووعادت اإلتياان، وجاؾد عشاد اإلكارامَ  َعس 

ا، َعسان ا ذلػ وليس اإلتيان، وجؾد عشد اإلكرام بإيجاد ا وال مظمق   ،واجب اا َوعد 
  .والجزاء الذر  طريقة وىذه يجا، لؼ يفؾَجد لؼ إن: معشاه إنسا

ر   ال): حيؽ تقؾل الشييوكذلػ  ا َتزف ش ػ زيد   ال إن: تقادير   عماىيكاؾن  (يفي 
 ييشػ،  تزره

ا بيتفاػ أيؽ): واالستفيام ر  َماؼ إن بيتاػ؟ أياؽ): قاال كأناو ،(؟أزف  مكاانَ  أع 
ا بيتػ َتَشاا): وتقؾل ،(أزر  اػ أماس أأَتي   إن أماس؟ أأتيتشاا: معشااه (الياؾَم؟ نفع ظ 
 اليؾم عظيشااأ أمس أتيتشا كش 

ا لي ): فقؾلػ التسشي، وأم ا ث شا عشادنا زيد  ث شا) فاا ،(يفَحاد    ألناو ؛جازم   (يحاد 
 عشدنا يكؽ إ ن: والتقدير جؾاب،

اا   عشادنا تشازل أال): فقؾلاػ العرض، وأم ا  تشازل إن: وتقاديره ،( يار ا تفر 
 ألنيااا ؛بعاادىا الذاار  حاار  أعااسر إنسااا األشااياء وىااذه ، ياار ا ترااا عشاادنا
 وصااار واجبااة، غياار كاناا  إذ ذكااره؛ عااؽ بااذكرىا وتكتفااي ذكااره، عااؽ يتفغ ش اا

جااد إذا الؾجااؾد مزااسؾنَ  الثااني ل وف  أن اعمااؼ: »يعاايش ابااؽ قاااللااذا  ؛(2)األو 
 وعشاد مجزوم ا، جؾابيا يكؾن  والعرض ،والتسش ي ،واالستفيام ،والشيي ،األمر

 التاااي ياءواألشااا ،األمااار جاااؾاب وأن   السجاااازاة، بتقااادير جزماااو أن   الش حاااؾييؽ
                                                           

 .189ا 4/187أوعح السدالػ: (1)
 .275، 4/274شرح السفر :( يشغر: 2)
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 األشااياء ىااذه ألن   الحقيقااة؛ فااي السحااذو  الذاار  جااؾاب ىااؾ معااو ذكرناىااا
 .(1) «تام   بيا والكبلمف  الجؾاب، إلى مفتقرة غير

اا إن  :واعتاا  ابااؽ ىذااام لسااؽ قااال َماار َجااَؾاب ف ااي مجاازوم ال ف ع  بااأن  األ 
ليؼ»قاال اباؽ ىذاام: ، الستعمسايؽ عماى ال سَدااَفة تقريا َأَرادصاحبو إنسا   َقاؾ 

ؾ ف ي ت ش ي) :َنح  َمار َجاَؾاب ف اي مجازوم ال ف ع   إ ن   (أكرمػ ا   يح ،األ  اح   َأناو َوالر 
ر لذر  َجَؾاب  «الستعمسايؽ عماى ال سَدااَفة تقرياا َأَرادوا إ ن َساا يكاؾن  َوقد ،مفَقد 

(2). 

فااي وذلااػ  ؛أمااا صاااحا البيااان فقااد حساا  ىااذه السخالفااة عمااى التدااامح
ا    معرض حديثو عؽ قؾلو تعالى: س  اار ا يفر  وا َرب كفؼ  إ ن وف َكااَن َغف  َتغ ف رف م  ف اس  َفقف

َرار ا د  كفؼ  م  َساَء َعَمي   .(3) الد 

َساءَ )» :إذ قال س    الد   :كسا قال الذاعر ،السظر :أ  ،(يفر 

ٍم ...  ض  َقؾ  َساءف ب َأر   .(4)إ َذا َنَزَل الد 

                                                           

 .4/274شرح السفر : (1)
 .857األعاريا:/ كتا عؽ المبيا ( مغشي2)
 .11، 11سؾرة نؾح، اآليتان:/  (3)
َشااهف َوإ ن   مؽ الؾافر، لسعاوية بؽ مالػ، وندابو اباؽ أباي األصاب  لجريار، وعجازه: (4) َرَعي 

َزاب ا  .َكانفؾا غ 
اااَساءف : )وماااؾطؽ الذااااىد قؾلاااو (؛ وذلاااػ عماااى سااابي  التداااامح، أو عماااى حاااذ  َناااَزَل الد 

 مزا .
، 9/4773، وتسييااااااد القؾاعاااااااد:458، وتحرياااااار التحبيااااااار:/57يشغاااااار: الرااااااااحبي:/

 .4/156والخزانة:
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كفؼ)ا  زافحاذ  الس ،مااء الدااساء :أ  :وقاال بعزايؼ ،قاال حااال  (َعَماي 
َرار ا)كؾناااو  اااد  وفاااي ... واالنراااباب  ،الدااايبلن :أ  ،كثيااار الااادرور :أ  (،م  

 (الَعاف  م  )و ،وكذا السادرار صايغة مبالغاة ،اإلرسال مبالغة بالشدبة إلى اإلنزال
ويرسا   (أو امرأة معظاار ،رج ) :كقؾليؼ ،والس نث ،مسا يدتؾ  فيو السذكر
وفي قؾل الشحاة في  ،فروا يرس  الدساءأن تدتغ :أ  ،جؾاب شر  محذو 

وا)وىؾ ىيشاا  ،إنو جؾاب األمر :مثمو اَتغ ف رف ا اعتسااد   ؛لعباارةتداامح فاي ا (اس 
 .(1) «عمى وعؾح السراد

 

  

                                                           

 .11/176البيان: ( روح1)
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  :َٙدساسددخ ادلجحددث انثددب( 
َّ
  ٔكددبٌ (خادلسددبئم انزصددشٚفٛ

 :يُٓب

 (ربء انزأَٛث)ثذال يٍ  (ْبء انزأَٛث) :لٕذلى: 
وىؼ  (،ىاء التأنيث)لعمساء استعسال دار عمى لدان كثير مؽ ا

تاء )سا ىي بدل مؽ إن   (ىاء التأنيث) وذلػ ألن   (؛تاء التأنيث)يقردون 
 ومؽ ى الء العمساء: ،عشد الؾ،ف (التأنيث

 (التأنيث ىاء) كان  وإنسا (؛سميسة): (سمسة) في»ا قال سيبؾيو:  1
 إلى وبػ   زر،ح إلى مؾت يزؼ كسا االسؼ، إلى تزؼ ألنيا السشزلة، بيذه
 .(1) «بع 

 ندب  َما َفك  (،الت أ ن يث َىاء) تعاقا (الش َدا َياء)»ا قال السبرد:  2
و   وف  ممغاة (الياءا)ف إ َلي  ش   .(2)«م 

 غير فيؾ التأنيث ىاء فيو معرفة اسؼ ك »ا قال ابؽ الدراج:  3
 (.3) «مررو 

 ؛جا ز (ةغفَزي  ) في (البلم) ترحيح أن تتؾىؼ ال»: عمي أبؾا قال  4
ؾ د) في جاز كسا ،بظر  ليس ألنو  بسشزلة( التأنيث ىاء) ألن (؛أَسي 

 اإلعافة وياء ،والسسدودة السقرؾرة الياء وكذلػ ،االسؼ مؽ السشفر 

                                                           

 .419/ 3( الكتاب: 1)
 .137/ 3( السقتزا:2)
 .2/83( األصؾل:3)
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 .(1) «ىذا في بسشزلتيؽ

ؼ ف ي َكانَ  إ ن»ا قال ابؽ جشي:  5 س   حذفتيا الت أ ن يث (َىاء) ال سفَ ن ث اال 
 (:قا سة  ) جس  َوف ي (،مدمسات  ) (:مدمسة  ) جس  يف   َتقؾل ،ال جس  ف ي
 ؛األولى (الت اء) فحذف  (،قا ستات)و (،مدمستات) اأَلص   َوَكانَ  (،قا سات  )

َتس   ل َتبل   ؼ ف ي َتج  س  د اال   .(2) «َتأ ن يث عبلمتا ال َؾاح 

 قبميا إال (التأنيث ىاء): العرب كبلم في ليس» ا ابؽ  الؾيو إذ قال:6
 .(3) «(ىذه) ىاء إال ،(وقا سة وبقرة، عذرة،) :نحؾ ،فتحة

ىؾ باب ما »: ومؽ الذيؽ نرؾا عمى ىذا التدامح ابؽ درستؾيو بقؾلو
 يقال لمس نث بغير ىاء

 اعمسؾا أن  قؾلو: ما يقال لمس نث بغير ىاء كبلم غير صحيح؛ ألن  
 ، قام) :الس نث ال يقال: فعمو بالياء أصبل، وإنسا يقال بالتاء، نحؾ

التي ال تغير في اإلدراج  (التاء)وأما اسسو فعبلمة التأنيث فيو  (،وقعدت
نعسة )، و(جارية فبلن)، و(رأفتػ)، و(رحستػ)واإلعافة، مث  قؾلػ: 

في حال الؾ،ف  اصة؛  (التاء)بدل مؽ ىذه  (الياء)وإنسا  ؛(السمؾا
عمى ذلػ ومسا يدل  ؛األصمية، وبيؽ التي لمتأنيث (التاء)ليفرمؾا بذلػ بيؽ 

وحدىا، وال يبدل مشيا في الفع  الياء  (التاء)أن عبلمة التأنيث في الفع  
السعشى في ىذه الياء  النفرال الفع  مؽ االسؼ بالبشاء وغيره، فيذا حقيقة

في شيء مؽ  (الياء)عمى السدامحة، وليس  (ىاء التأنيث)التي يدسؾنيا 

                                                           

  . 3/335( التعميقة:1)
 .21( المس :/2)
 .154العرب:/ كبلم في ( ليس3)
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في حال  (تاء التأنيث)ؽ الكبلم عبلمة لمتأنيث، وإنسا ىي بدل كسا قمشا م
 .(1) «الؾ،ف عمى الكمسة  اصة

 ٕمحشاء(: :فاليخ انزأَٛث   حن( 
مؽ  :، فسشيؼ(حسراء) :ا تمف العمساء في تحديد ألف التأنيث مؽ نحؾ

قال الذيخ  ،قردا لمسد ؛وزادوا األولى ،رأ  أن  الثانية ىي الت ي لمتأنيث
بالقرر  (حسر  )سيبؾيو:  بالسد، وأصميا عشد (حسراء)» الد األزىر : 

ا أ ر ، والجس  بيشيسا (سكر  )بؾزن  ، فمسا قردوا السد زادوا قب  ألفيا ألف 
 (األلف)يؼ لؾ حذفؾا ألن   ؛محال، وحذ  أحدىسا يشاقض الغرض السظمؾب

وقما  ،لفات  الداللة عمى التأنيث (الثانية)األولى لفات السد، ولؾ حذفؾا 
ا مخ  بالسد السظم  .(2) «(ىسزة)ؾب، فمؼ يبق إال قما الثانية األولى أيز 

 ىشاا مذىبان ل ران:و ااا 

األولى لمتأنيث، والثانية مزيدة لمفر  بيؽ م نث  (األلف) أن   األول:
وععف بأنو يفزي إلى وقؾع عبلمة التأنيث  ،(فعبلن)وم نث  (،أفع )

 .حذؾ ا

شا عبلمة إذ ليس ل ؛أن األلفيؽ مع ا لمتأنيث ورد بعدم الشغير الثاني:
 نص عمى ذلػ ابؽ يعيش؛ إذ قال: ،وفي ىذا تدسح ،تأنيث عمى حرفيؽ

 لمتأنيث، (صفراء)و ،(حسراء) في األولى األلف أن   إلى بعزيؼ ذىا»
َسر): نحؾ ،(َأفَع َ ) م نثٍ  بيؽ لمفر   مزيدة   والثانية راءَ )و (أح  َفرَ )،و(َحس   (َأص 

راءَ )و  قؾل   وىؾ ،(َسكَر  )و ،(كرانَ سَ ): نحؾ ،(َفع بلن) م ن ث   وبيؽ ،(َصف 
                                                           

 .411( ترحيح الفريح وشرحو:/1)
 .2/4( الترريح:2)
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؛ غير  ،البت ة حذؾ ا يكؾن  وال طرف ا، إال   يكؾن  ال التأنيث َعمؼ ألن   مرعي 
ا؛ واهٍ  لمتأنيث مع ا األلَفي ؽ إ ن  : قال مؽ وقؾلف   نعمؼ ال ألن ا الشغير؛ لعدم أيز 
 ؛العبارة في َتدس ح فقد ذلػ، عمييسا أطمق ومؽ ،حرَفيؽ عمى تأنيث عبلمةَ 
 .(1) «ميسالتبلزف 

 (انزبء) (ٔثُذ  أخذ) دن انالحمخ: 
 السؾاعا  بعاض فاي (وبش  ،أ  )التي في  (التاء)أطمق سيبؾيو عمى 

، ناص  (َبَشَؾة  )و ،(أَ َؾة  )، واألص : (البلم)وىي بدل مؽ  ،تجؾزا ؛لمتأنيث أنيا
ا ٍ ) فاي التااء أن   اعماؼ» عمى ذلػ ابؽ يعيش بقؾلاو: ا ٍ )و ،(ب ش   ماؽ بادل (أف  

 ووزنفيساا ،(َأَ اَؾة  )و ،(َبَشؾة  ) فشقمؾا ،(َبَشَؾة  )و ،(أَ َؾة  ): واألص  فييسا، (مالبل)
ااا ٍ ) ىإلااا (َفَعااا   ) ااا ٍ )و (ف ع   باااؾزن  المياااا ماااؽ السبدلاااة بالتااااء فألحقؾىساااا ،(ففع 
عٍ ) ااذ  اا ٍ )و ،(ج  اا   ): فقااالؾا ،(قفف  اا   )و ،(ب ش   عمااى فييسااا (التاااء) وليداا  (،أف  

 .(2) «بمياق ما لدكؾن   ؛لمتأنيث الحقيقة

 قااد ساايبؾيو أن عمااى»نااص عمااى ىااذا التجااؾز ابااؽ جشااي بقؾلااو: وقااد 
 ذلػ وإنسا تأنيث، عبلمتا ىسا: فقال ،(3)الكتاب في ألفاعو بعض في تدسح
 .(4) «غفبل أرسمو ألنو ؛المفع في مشو تجؾز

 (التااء): الثانياةقاال سايبؾيو: »وقد بايؽ ىاذا التجاؾز الذااطبي بقؾلاو: 
 عميياا، الكمسة بشي  قد كان  وإن فإنيا (،ىفش  )و (بش )و (،أ  ا)ل البلحقة

                                                           

 .5/351: السفر  ( شرح1)
 .3/467( شرح السفر : 2)
 .3/262( يشغر: الكتاب: 3)
 .1/161( سر صشاعة اإلعراب: 4)
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 ولذلػ ؛لمتأنيث تكؾن  أن أصميا الثبلثة ببشات االثشيؽ لبشات ممحقة وصارت
 اتجاَؾز   ذلاػ كاان وإن لمتأنياث، أنيا السؾاع  بعض في سيبؾيو عمييا يظمق
 وأنيااا كتاباو، ماؽ مؾعاا ٍ  غيار فاي حقيقتيااا بايؽ وقاد بأصااميا، ااعتباار   مشاو
َبَتة) تاءك  (.1) «(عفري ) وتاء ،(َسش 

  م)مجـ
 
ق
ْ
 ٔ  أف

َ
خ
َ
قره
ْ
قبل)  ٔ(أفبفرم)فهٗ  (أف

ْ
 :(ٛمأفبفر )فهٗ  (أف

عفااا )يجسااا  الجسااا ، فيقاااال فاااي كااا  »يقاااؾل الزمخذااار :  َماااة ،أف  ع   (:وأف 
 ،(أنااعيؼ)و ،(أساور)و ،(أكالا) :، نحؾ(أفاعي ) (:أف عالٍ )وفي ك ، (أفاع  ف )

 (،بيؾتاااااات)و (،كبلباااااات)و (رجااااااالت)و (،التجساااااا)و (،جسا ااااا ) :وقاااااالؾا
(، دورات)و (،عاااؾذات)و (،معشاااات)و (،طرقاااات)و (،جااازرات)و (،حسااارات)و

 .(2) «(حذاشيؽ)و (،مراريؽ)و
اعمؼ أن جس  الجس  لايس بقيااس، فابل يجسا  كا  » يقؾل ابؽ يعيش:و 

وذلػ ألن  ؛جس ، وإنسا يؾَ،ف عشد ما جسعؾه مؽ ذلػ، وال يفتجاوز إلى غيره
ض مؽ الجس  الداللةف عمى الكثرة، وذلػ يحرا  بمفاع الجسا ، فماؼ يكاؽ الغر 

قال سيبؾيو: اعمؼ أناو لايس كا  جسا  يفجسا ، كساا  ،بشا حاجة  إلى جس  ثان
ااغال)كااا  ،أنااو لاايس كاا  مراادر يفجساا  مااؾم)، و(األش  وقااال أبااؾ عساار  (،3()الحف

مي: لؾ قمشا في  مفسٍ )الَجر  مفٍا )، وفي (أفال سف ): (أف  لٍ ) وفي (،ل اف أكا): (أك  : (أد 
وأما قؾل صااحا الكتااب: فيقاال فاي ، لؼ يجز، فإذا جس ف الجس  شاذ (أدالٍ )

                                                           

 .7/381( السقاصد الذافية:1)
 .244السفر :/  (2)
 .3/619الكتاب:( 3)



 

 

290 

َمااةَ )كاا   ع  عفااَ ، وأف  اا ف ): (أف  عااالٍ )، وفااي كاا  (أفاع  ، فتدااسح  فااي (أفاعياا ): (أف 
 .(1) «والرؾابف ما ذكرناه ،العبارة

 :مجـ ادلصذس 
مؾعاحا  ،يبلت(اعترض ابؽ سيده اباؽ جش  اي جسعاو )تشازيبل( عماى )تشاز 

 اأَلنااؾاع   َتَذااعُّاف ومااا جساا  مشااو فم ،أنااو ال وجااو لجسعااو عمااى مااذىا العاارب
ش  ااي ابااؽ   قااؾلف  »يقااؾل ابااؽ ساايده:  ،وَكثرتفيااا  إليااو والسفزااا ف  السفزااا ف ): ج 
شاَدىؼ، ااز يبلت يؼ، مااؽ َكثياارٍ  وفااي ع  ااد   كاالسااؼ َتش  ااز يبل  ) َجَساا َ  إن َسااا (؛2)(الؾاح   (َتش 

اايفَ  ومااا السفزااا َ  أن   أرادَ  أَلن ااو ىفشااا جااؾهٍ  فااي يفَشااز الن   إليااو أفع  ز َلااةَ  َكثياارةٍ  وف  َمش 
ؼ ، االس  د  ز يبَلت   َفَكَشى الؾاح  َدرَ  َأن   َتر   أال السفخَتم َفة ، الؾجؾه   عؽ بالت ش   ال الَسر 
وَ  ع و َوج  ش  ي ابؽَ  أن   م  وَكثرتفيا، اأَلنؾاع   َتَذعُّاف  إال لَجس   س حتد بيذا َتدس حَ  ج 

رٍ  َىا   عمى فَأم ا وَتَحذٍُّ ، َتَحزُّ وَ  فبل الَعرب   َمذ   .(3)«قفمَشا ما إال لو َوج 

وال يجسا   ،السرادر الس كاد ال يثشاى»والذ  يغير مؽ قؾل ابؽ ىذام: 
، (عدااا )و ،(ماءا)و كااا؛ ألن ااا(عاااروبا)وال  (،عاااربيؽ)باتفاااا ، فااابل يقاااال: 

ألن ااو  (؛وعااربات ،عااربتيؽ)والسختااؾم بتاااء الؾحاادة بعكدااو باتفااا ، فيقااال: 
وعااىر ماذىا  ،فالسذايؾر الجاؾاز ،وا تمف في الشؾعي (،كمسة)و (،تسرةا)ك

 .(4) «وا تاره الذمؾبيؽ ،سيبؾيو السش 
وال يجس ؛ ألن و كاسؼ الجشس  ،عمى أن  السردر الس كد ال يثشىتفا  اال 

                                                           

 .327/ 3شرح السفر : ( 1)
 .11/656لدان العرب:( 2)
 .9/45األعغؼ: والسحيط ( السحكؼ3)
 .2/215( أوعح السدالػ:4)
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أو نااؾع، قااال  ،بخاابل  مااا دل عمااى عاادد والكثياار القمياا  عمااى بمفغااو يقاا 
تف »الفيااؾمي:  ءَ  َقَرااد  ااي  ااو   ،َوَلااوف  ،الذ  ا َوإ َلي  ااد  ااؽ   ،َقر  تفااوف  (َعااَربَ ) :َباااب   م   َطَمب 

ش و   و   ،ب َعي  اد   َوإ َلي  اد   ،َقر  ر  ااد   ب َفات ح   َوَمق  اؼف  ،الر  َسَكاان   َواس  ار َىا ال  اؾف  ،ب َكد   :َنح 
دٍ ) ر  َقَياء   َوَبع ضف  (،مفَعي ؽٍ  َمق  دَ ) َجَس َ  ال فف اؾدٍ ) َعَمى (ال َقر  : الشَُّحااةف  َوَقاالَ (، قفرف

َدرف  َس ف  َواَل  ،يفَثش ى اَل  ال سفَ ك  دف  ال َسر  َن اوف  ؛يفج  اش س   أل  اش سف  ،ج  لُّ  َوال ج  او   َيادف غ   َعَماى ب َمف 
و   َدل   َما َكث َرة   م ؽ   ال َجس  ف  َعَمي  َدرف  َكانَ  َفإ ن   ،ال َجس     ف ي َفا  َدةَ  َفبَل  ال  ا ال َسر   ،َعاَدد 
َبات  ا)َكاا ر  ااا َأو   (،الز  َسااال  )وَ  (،ال عفمفؾم ا)َ كاا َنؾ ع  َع  َن َيااا ؛َذل ااػَ  َجااازَ  (األ   ،َوَحااَدات   أل 

اااَؾاع   َعااا    َوَأن  س  اااؾلف  ،جف َبَتي ؽ   َعااااَرب  ف ) :َفَتقف ااا ف )وَ  (،َعااار  َساااي ؽ   َعم س  م   َفيفَثش ااااى (،ع 
ت بَل    َعي ؽ   ال    ب ا أل َن   ؛الش ؾ  اا ،َوق م ت او   َكث َرت او   ف اي ب اَعر   يفَخال فف  َعر  م س   يفَخاال فف  َوع 
م س ا او   ف ي ع  مفؾم  َتَعم ق او    َمع  مف اؼ  ،ََ م  او   َكع  اؼ  ،ال ف ق  م  اؾ   َوع  اؾلف  َكَساا ،الش ح  اد  ) :َتقف ش   ع 
َتَمَفا    إَذا (تفسفؾر   اَؾاعف  ا   َن  َسا ف  (الغ اؽُّ ) َوَكاَذل ػَ  ،األ  ات بَل    (؛عفشفاؾنٍ ) َعَماى يفج   ال   
و   َؾاع  ر ا َيكفؾنف  َعش ا أل َن   َأن   .(1)«َشر ا َيكفؾنف  َوَعش ا ،َ ي 

وأمااا مااا ورد فقااد حكااؼ عميااو ابااؽ األثياار بالذااذوذ؛ إذ قااال فااي جساا  
 وكااان شاااذ ، وىااؾ السراادر، جساا  قااد»( عمااى )أباا س(: بااأس) أو ،(باا س)

  جس (أب س)و ،(غار) ترغير: (الغؾير)و يبأس، أن الغؾير عدى: التقدير
 .(2) «(بأس) أو ،(ب س)

 يحداؽ مساا»جس  السراادر بؾجاو عاام قبيحاا؛ إذ قاال:  وعد الديؾطي
 .(3) «كمُّيا السرادرف  مجسؾعا ويقبح ،مفردا

                                                           

 .2/511( السرباح السشير:1)
 .1/484العربية:  عمؼ في البدي  (2)
 .158/ 1( السزىر: 3)
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 مشيا: ،بيد أن الستتب  لكبلم العرب ير  مشو جسؾعاااا 

يث ف ااي» قااال أبااؾ البقاااء: ،جساا  )غااض( عمااى )غزااؾض( -  أبااي َحااد 
َري ح سو ،الكعبي   شف رو بؽ ؾيمد  واس  مفؾس ف ي َعس   َياا: َقالفؾا: الظ ر يق عمى ال جف
ؾل  .(1)«ال َبَرر غزؾض :َقالَ  َحقو؟ َوَما هللا َرسف

 (؛عمباااوان) :قااالؾا»قااال ابااؽ جشااي:  ،جسعيااؼ )حساابل( عمااى )حسااؾل( -
ا باااا لااااو اتذاااابيي   (؛كداااااوان) :قااااالؾا ثااااؼ ،(حسااااراوان) عمااااى بالزيااااادة حساااابل

 ؛تقاادم مااا عمااى ،(كداااوان) عمااى لااو حساابل (؛انقاار او ) :قااالؾا ثااؼ (،عمباااوان)
 ،وسااعتيا ،المغااة ىااذه كثاارة واإللحاقااات ،واإلعااافات ،الحسااؾل ىااذه وساابا
 .(2)«فييا الترر  إلى أىميا حاجة وغمبة
بَ ): قااالؾا»قااال أبااؾ البقاااء:  ،وفااي جساا  )حااذ ( عمااى )حااذو ( -  ،(رف
ب  ) في و    في وزيادة   ،حذو    ىذه وك  ،(رف رف  .(3) «الحف

 قاد» :جشاي ابؽ قال (فرؾل) عمى ،(الؾص )  بل ( فربل)جسعيؼ  -
 .(4) «مشيا لذيء وال ،ليا وجو ال التي الفرؾل مؽ فيو ما إلى تر  

 جشاي اباؽ جسعاو» جسعيؼ )وصبل( عمى )وصؾل(، قال ابؽ مشغاؾر: -
 .(5) «يجس  أال وقياسو ،(وصؾل) عمى

 مااؽ ياارو   كااان»قااؾل ابااؽ جشااي: ي ،جسعيااؼ )الغمااط( عمااى )أغاابل ( -
                                                           

 . 82الشبؾ :/  الحديث ألفاظ مؽ يذك  ما ( إعراب1)
 .215/ 1الخرا ص: (2)
 .414( التبييؽ:/ 3)
  .331/ 1:( الخرا ص4)
 .731/ 11لدان العرب: (5)
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 امذاايؾر   الذااأن ىااذا فداااد واسااتسر ،شاااع أن إلااى ذاا مشااذ الشاااس أغاابل 
 كاذلػ جسعاو وقاد ،(أغابل ) عماى (الغماط) جسا  ماؽ أول ولعمو ؛(1) «اعاىر  

اؽ  َباي ؽ  » :فقاال ، ظبتاو فاي القاامؾس صاحا َىر     م  َتااَب ال َجاؾ  ا ف ك  َتَرر  ا  
َحة ، ال كفتفا  المَُّغؾ ي ة ، َمَ  َما ف ي َغال   بَل   ال َفاع  َغ  َحة ، َواأل  َىام  ال َؾاع  َو  َؽ األ  ب َيا م 

و   ؾص  ؾل و  َونفرف يَؽ َعَمى نفقف ت َساد  ال سفَدر  س  و ، َواع  ؾص  ت َيار ه  ب خفرف ل و  َواش   (.2)«ل َتَداوف

 (الغماط) يجسا »: التااج صااحا وقاال (،3) السزىار صاحا عشو ورواه 
 (.4) «(أغبل ) عمى

 ،(وجاا  قمبااو فااي)» ؼ )وجاا ( عمااى )أوجااال(، قااال الزمخذاار :جسعياا -
 .(5)«(أوجال قمؾبيؼ في)و

 أو ،الجاشس باو مقراؾدا إلياو الحاجاة دعا  بسا وقد اكتفؾا في الثبلثي
 .الشؾع عمى نحؾ ما تقدم ا تبل 

الثبلثااي قااد جاااء فااي كبلميااؼ  فااؾ  الااذ  يغياار أن جساا  مرااادر مااا و 
ا)و (،اساتعساالت) عماى (اساتعساال) جسعياؼ :وماؽ ذلاػ ،بكثرة  عماى ا(ا تراع 
 (،اعتقااادات) عمااى (ااعتقاااد  )و (،احتساااالت) عمااى (احتساااال)و ،(ا تراعااات)
 عماى (اتحدياد  )و (،تقريارات) عماى (اتقرير  )و ،(احتجاجات) عمى (ااحتجاج  )و
 (اتادقيق  )و (،التزامات) عمى (االتزام  )و (،إلزامات) عمى (اإلزام  )و ،(تحديدات)

                                                           

 .11، 2/11الخرا ص: (1)
 .28/ 1القامؾس السحيط:( 2)
 .1/78يشغر: السزىر:( 3)
 . 518/ 19تاج العروس، مادة ) . ل.   (:( 4)
  . 2/321( األساس: 5)
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 ،(اعتساادات) عماى (ااعتسااد  )و ،(إلحاقاات) عماى (اإلحاق  )و (،تتدقيقا) عمى
ا)و (،تراحيفات) عماى (اتراحيف  )و (،انتقاالت) عمى (انتقاال)و  عماى (اتشبيي 
 (اتفريع ا)و (،تأويبلت) عمى (تأويبل)و (،تشزيبلت) عمى (تشزيبل)و (،تشبييات)

 (،رااتتر ي) عماى (اتر ير  )و (تررفات) عمى (اتررف  )و (،تفريعات) عمى
 عمااى (إشااكاال)و (،ابتااداءات) عمااى (ابتااداء  )و (،ا تيااارات) عمااى (اا تيااار  )و
 (اتقميب ا)و (،تراكياا) عمى (اتركيب  )، و (إعرابات) عمى (اإعراب  )و (،إشكاالت)

 (،تكااااابير) عمااااى (اتكبياااار  )و (،تعالياااا ) عمااااى (تعماااايبل)و (،تقاليااااا) عمااااى
اا)و (،يفترااان) عمااى (اترااشيف  )و (تراااغير) عمااى (اترااغير  )و  عمااى (اتأليف 
 (اتعبياار  )و (،تقاساايؼ) عمااى (اتقداايس  )و (،تفاعياا ) عمااى (تفعاايبل)و (،تااآليف)

، تفاساااير عماااى (اتفداااير  )و (،ترااااريف) عماااى (اتراااريف  )و (،تعاااابير) عماااى
ااا)و  عماااى (إنذااااء  )و ،(إفداااادات) عماااى (اإفدااااد  )، و(أكااااريؼ) عماااى (اإكرام 
   .(1)(إنذاءات)

 (:ٔيقني  مجـ )يسٛم 
عماى  القؾل في جسا  )مداي ( التاي ىاي ماؽ )ساال( )يداي ( :مؽ ذلػ

أما جسعيا عمى )أمدمة(  ،)مداي ( :أن أصميا )س.  . ل( فقياس جسعيا
لكش ااو عشااد ابااؽ جشااي لاايس غمظااا باادلي   ،فقااد عااده بعزاايؼ مااؽ باااب الغمااط

لكااؽ قبااؾل ذلااػ كمااو راجاا  إلااى  ،وذلااػ ألن  العاارب قالاا : )مداا ( ؛الدااساع
فاااذىا بعزااايؼ فاااي قاااؾليؼ فاااي جسعاااو:  (مداااي )أماااا »التدااامح؛ إذ قاااال: 

فياؾ  (،ساال يداي )و أ اذه ماؽ وذلػ ألن ا ؛ و مؽ باب الغمطإلى أن   (أمدمة)
وىااؾ عشاادنا غياار غمااط؛  (،السحاايض)و (،السديرا)كاا (،مفعاا )عشاادىؼ عمااى 
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 ،أمداامةا )فاا (،فاااء)، وىااذا يذاايد بكااؾن الساايؼ (مداا )ألنيااؼ قااد قااالؾا فيااو: 
 ،أمدااامة)ولاااؾ كانااا   (،وجرباااان ،أجربةا)، كااا(بلنوفعااا ،أفعماااة): (ومدااابلن
مشيسااا  (العاايؽ)و (،ومفاابلن ،أمفمااة)لكااان مثاليسااا:  (الدااي )مااؽ  (ومداابلن

؛ ألنو أ ذه مؽ (معيؽ)وكذلػ قال بعزيؼ في  ،الدي  (ياء)محذوفة، وىي 
قد سال  )ألنو مؽ ماء العيؾن، فحسمو عمى الغمط، ألنيؼ قد قالؾا:  (العيؽ)

 ،، إذا طاااع لااو بااو(أمعااؽ لااو بحقااو:)ىااؾ عشاادنا مااؽ قااؾليؼ  ، وإنسااا(معشانااو
وكاااذلػ السااااء إذا جااار  ماااؽ العااايؽ فقاااد أمعاااؽ بشفداااو، وطااااع بياااا. ومشاااو 

 (.1)« واالنقياد إلى فعمو ،العادة السدامحة بو ...؛ ألنو (الساعؾن )

ومسااااا ياااادل عمااااى أن األماااار مبشاااااي عمااااى السدااااامحة ثبااااؾت جاااااؾاز 
بَلن ،مفدف   ):الؾجييؽ  (َمَدا   وَ  ،ومفد 

اي  السااء، والجسا »قال ابؽ الدكي :  اَمة  :)تقاؾل: ىاؾ َمد  د  ا    ،َأم   ،ومفدف
بَلن   .(3) «سامحؾا أنفديؼ» :قال ابؽ جشي . (2) «(َوَمَدا    ،ومفد 

كسااا تؾى سااؾا  (،الساايؼ)وكااان األزىاار   يحسميااا عمااى الت ااؾى ؼ، وياار  زيااادة 
َعا ( ماؽ (ك َشاة  أم  )في السكان؛ فقاالؾا فاي جسعاو:  (السيؼ)أصالة  ، وأصامو )َمف 

و ، وجسعفاااو  (،ساااي )»لاااػ إذ قاااال: ذو  ؛(كاااان) ااارف اااي   َمع  اااث: الد  َقااااَل الم ي 
يؾل) ي  الَساء)و (،سف مة  ) :وجسعفو (،َمد  د   ،، َوى ي مَياهف األمظار إ ذا ساَل (َأم 

سفاؾز، وَماؽ جَسَعاو  (َمدااي  ) (:َمداي  السااء  )قم : القياسف ف اي  غيارف َمي 
مَ ) بل   ،ة  َأمد  بلن   ،ومفدف َؾ عمى تؾىُّؼ أن   (اومفد  ايؼ)َفيف ف اي الَسداي  أصامي ة،  (ال س 
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، (أمك شاة) (:َمَكاناا)، َكَساا َجسعاؾا (َمفع بل  )َولؼ يفَرد  ب و   (،َفع ي )وأن و عمى وزن 
َسااا َنَغااا  ر ااي :  ،َوَليف اا   )والَسد  ع  اايبل  )مااؽ  (َمف   ،وَمداااال  وَسااي بل   ،ساااَل َيدااي ف َمد 

ي )َويكؾن  (،اَيبلن  وسَ  ي   (الَسد  ي  ف يو  ماءف الد   .(1)«َأي زا: السكانف ال ذ  َيد 

عبد الرزا  الراعد  ىذا التاؾىؼ ماؽ أىاؼ األساباب  /وقد جع  الدكتؾر
يااة إلااى تاادا   األصااؾل،  وكثياارا مااا ياادف  إلااى  ،امااؽ أ ظرىااا أثاار  باا  الس د 

ياة  ماؽ أىاؼ   تؾى ؼ أصالة الحار »الخبل  بيؽ العمساء قا بل:  األساباب الس د 
ا ماا يترت اا عماى الت اؾى ؼ  ابل  وكثير   ،اإلى تدا   األصؾل، ومؽ أ ظرىا أثر  

السقاييس ال تاي  بيؽ العمساء؛ ألن و الؾجو اآل ر لمت رريف ال ذ  يعد  مؽ أىؼ  
تسي ز بيا األصؾل؛ فإذا حس  ما جاء عمى ىاذا السقيااس عماى الت اؾى ؼ ساقط 

، ثيار ماؽ أمثماة الت ادا  ؛ ال تاي كاان لمت اؾى ؼ فيياا نرايااالستدالل بو فاي ك
ايٍ ( :فساؽ ذلاػ ا ( ماؽ: َسااَل  :وىاي ،كمساة )َمد  ع  اساؼ مكاان عماى وزن )َمف 

ي ف، وأصميا )س   ل( فمس اا شااع  الكمساة  (،َمَدااي  )وقيااس جسعياا:  ،َيد 
ياااٍف( ،تؾى ساااؾا أصاااالة ميسياااا فقاااالؾا فاااي الجسااا :  ،فحسمؾىاااا عماااى راء )َرغ 

َمةأم  ) بَلن ،د  َفة  )كقؾليؼ:  (،ومفد  َفان ،َأر غ   .(2) «(ورفغ 

أو التاؾىؼ أىاؾن ماؽ القاؾل باأن العارب غمظا   ،والحس  عمى التداامح
َمة  ) :الجس   »قال ابؽ مشغؾر: ،في جسعو د  بلن   ،ومفدف    ،َأم  ، (وَمَدا   ف  ،ومفد 

ااؽ   يَسااوف زَا  ااَدة  م  ؼ  َأن م  اايف َعااَرَب َغم ظاا  ف ااي  ،(َساااَل َيدااي )َوَزَعااَؼ َبع زف وَأن ال 
ع و    .(3) «َجس 
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 :)ٖرصغري )احلجبس 
 لاؾ»قاال اباؽ يعايش:  (،حبي  ار)و (،حبير  )ترغر كمسة )الحبار ( عمى 

َباَر  ) صغ رت  األفولاى، األلاف تحاذ  أن: أحادىسا :وجياان فياو لاػ لكاان (حف
ااَر  ): فتقااؾل التأنياااث، ألااف وتفث ب اا  َبي   لااافأ تحااذ  أن: الثاااني والؾجاااوف  ،(حف
، وتقمبيا األفولى، تحذ  وال ،لمظؾل ؛التأنيث َبي   ): فتقؾل ياء   .(1) «(رحف

لكااؽ األعرابااي حيشسااا ساات  عااؽ ترااغير )حبااار ( قااال مااؽ غياار تااردد: 
 ولقاؾم لفغياة ىاي إنساا التاي اإلعاراب براشاعة يحفا  مؽ غيار أن )حبرور(

قااال ابااؽ  ،والااذ  ركااز عميااو األعرابااي ىشااا إنسااا ىااؾ السعشااى ،مخرؾصاايؽ
 فاااأتى ،(حبااارور): فقاااال ؟(حباااار  ) تراااغ ر كياااف: ي  ألعرابااا قيااا »األثيااار: 
 .(2)«الحبار   ولد (:الحبرور) ألن   بالسعشى؛

أماااا اباااؽ الخبااااز فقاااد ذىاااا إلاااى أن  األعراباااي ال د ااا  لاااو باصاااظبلح 
 سات »وإنسا يمزمو فقط التركيز عمى السعشى؛ إذ قال ابؽ الخبااز:  ،الش حؾييؽ
 فارخ (:الحبارور) ألن (؛حبارور): فقاال ،(باار  ح) تراغير عاؽ العرب بعض

 ،الشحااؾييؽ اصااظبلح يعاار  لااؼ ول  السداا والعربااي ،ترااغير وىااؾ ،الحبااار  
 .(3)«بالسعشى فأجاب

 السعشاى إياراد فاي بااب»: بقؾلاوداامح اباؽ جشاي تال انص عماى ىاذوقد 
 :السعتاد المفع بغير السراد

 والدابا ،العمسااء ياوف واتبعتيا العربف  استعسمتو قد مؾع    ىذا أن   اعمؼ
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ااا ،جسيع اا السؾعااعيؽ ماؽ مفاااد الساراد السعشااى أن   االتدااع ىااذا فاي  لذن ااا فمس 
 أشار  عشادىؼ السعااني إذ عشاو؛ العباارة فاي أنفدايؼ سامحؾا إليو وأديا ،بو
اا لاذلػ وساشفرد ،األلفااظ مؽ  ساأل وأن ا: الحداؽ أباؾ حكااه ماا ذلاػ فساؽ ،باب 

باااار  ) تحقيااار عاااؽ أعرابي اااا  قراااد ماااؽ جاااؾاب وىاااذا (،حبااارور): فقاااال ،(الحف
 فجاااااء ،الحدااااؽ أبااااي غاااارض يفيااااؼ لااااؼ إذ بااااالمفع؛ يحفاااا  ولااااؼ ،الغاااارض

ااى األعرابااي ىااذا أن   وذلااػ ؛الحبااار   فاارخ وألن اا ؛(الحبرورا)باا  أبااي ساا ال تمق 
 اإلعاراب براشاعة يحفا  ولاؼ ،مثماو فاي الكافاة عشاد الغرض ىؾ بسا الحدؽ
 .(1)«أجسعيؽ الدنيا أى  بيؽ مؽ صيؽمخرؾ  ولقؾم ،لفغية ىي ساإن   التي

 :انُست إىل اجلًـ  
 )محاسؽ(:الشدا إلى  :مؽ ذلػ -

اا  :وىااي ،عشااد الشدااا إلااى )محاسااؽ( َسَؾاع  باادن مااؽ الحَدااَشةف  ال  كااان  ،ال 
ولكشيؼ قالؾا: )محاسشي( عشاد ماؽ  ،األولى أن يرد إلى السفرد ثؼ يشدا إليو

قااال ابااؽ  السدااامحة، لزاارب مااؽ ؛أو )حدااؽ( ،)محدااؽ( :قااال إن مفاارده
ااؽف )» هساايد اا : (السحاس  َسَؾاع  باادن، مااؽ الحَدااَشةف  ال  اادَىا: َبعزاايؼ َقااالَ  ال   َواح 

، َداااؽ  َس  َمح  و ، باااذلػ َواَل  ،ب اااال َقؾ     َىاااَذا َوَلاااي  ااارف َسع  اااؽف ) إ ن َساااا ال  اااد (السحاس  ش   ع 
ؾ ييؽ ؾر الش ح  يف س  د اَل  جس  المغؾييؽ َوجف ي َقالَ  َولَذل ػ؛ َلوف  َواح  وٍ س   ندب  إ ذا: َبَؾي 

ؽَ ) إ َلى شي  ):قم  (محاس  د َلوف  َكانَ  َفَمؾ ،(2)(َمحاس  او   لارده َواح   الش َداا، ف اي إ َلي 
 .(3) «ال سفَدامَحة عمى (حدؽ) واحده إ ن :يفَقال َوإ ن َسا
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 ٔنٛسذ يٕججخ:  أسجبة اإليبنخ رلٕصح 
 ؛(1) «(الكداارة)نحااؾ  (الفتحةا)اإلمالااة: أن تشحااي باا»قااال الجرجاااني: 

ماَلااة إن  »: هقااال ابااؽ ساايد ،وذلااػ لزاارب مااؽ التجااانس ااَؾ أن سااا ىااي اإل  حف َتش 
رة  )نحؾ  (الَفت َحة  ا)ب يَ   (،الَكد  ٍب ماؽ َتجاانفس   (؛اء  ياال)نحَؾ  (األل فَ )َفتفح  لَزار 

ت   ؾ  زاةٍ  فكسا أن   ،الر  التاي بعاَدىا  (اأَلل افف )كاذلػ  ،الحركَة ليد  بَفت حاٍة َمح 
زاة  وىاذا ىاؾ القيااسف ا مَ ليد  َأل ف   فكساا أن   ،تابعاة  لمَفت حاة   (األلافَ )ألن   ؛ح 

ؾبة   (الفتحةَ ) حقةف ليا (اأَلل فف )فكذلػ  ،َمذف قاد تارد »، قاال الساراد : (2) «البل 
 .(3) «أو غيره ،لمتشبيو عمى أص  ؛اإلمالة

، لخرايا أباؾ البقااء لئلمالة أساباب، وإ نسا وليد  بجا زٍة في ك  شيء
با األولا» بقؾلو: َياء) :لد  لف)الكا شة قب   (ال  ؾ ،بحرٍ  َأو حرفيؽ (األ   :َنح 

اابا الث ااان ي(، غاايبلن)و (َشاايَبان) لااف)َوقااد تكااؾن بعااد  (،الكداارةف ) :الد   (،األ 
ؾ ؾ ،َوَبيشيَسا حاجز َوقد تكؾن قبمَيا (،َعا  د) :َنح  َوقد  (،حبال)و (،جبال) :َنح 

اؾ ،َأن يكاؾن َماا بعاد الكدارة َسااكشا :َوماؽ َشارطو ،يكؾن َبيشيَساا حرفاان  :َنح 
بال) ر  م باب)و (،س  باف الث الث(، ج  َوَذل اَػ  (يااءٍ )مشقمباة  َعاؽ  (األلف  )كؾنف  :الد 

ااي) (:رمااي)قؾلفااػ ف ااي  لااف)فااإن  َكاَناا   (،ب اااع) (:َباااعَ )َوف ااي  (،َرم  َراب َعااة  (األ 
ي دا أفم  ل ااػ ف ااي  ،  مااؽ أ   أصااٍ  َكاَناا مااَفَراااع  َمااىمَ )َكَقؾ  اا) (:ر  م  َوف ااي  (،يَمر 

  .يتدع (:تفدعى)َوف ي  (،  َمغ ز  ) (:مغز  )

ااباف الر ابااا  َقماااا َعااؽ  :الد  اااب  و بالسش  َيااااء)َمااا شف اااؾ (،ال   (،غااازا) :َوَذل ااَػ َنح 
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ه ، تقا  ىفَشاا كثيارا  (الياءَ )ألن   ؛فإن و يفسالف  (،َدعا)و ترايرف  (األلافَ )وألن  َىاذ 
َياااء)إ َلاى  ااؾ ،ثبلثااَة أحار  إ ذا جااوزت   (ال  عى) :َنح  ااباف (،مفدتدعى)و (،يفاد  الد 

رف َما قب   :الخامسف  لف)َكد  َؾال (األ  َح  اة   ،ف ي بعض األ  ا   اص   ،َوَذل َػ ف ي ال ف ع 
اااؾ ااا ) :ألن اااػ تقاااؾلف  ؛(َجااااء)وَ  (،طاااابَ )و (، اااا َ ) :َنح  ف  ، َوَماااا أشااابيَيا (،  

ااادس ااباف الد  مالااةف  :الد  ل ااػ ،اإل  فتفسياا ف  (،كتباا ف ك تابااا)و (،اعساااد  رأياا ف ) :َكَقؾ 
 .(1)«الت شؾيؽ مؽ أج   اإلمالة األولى (ألفَ )

 ،العاارب مختمفااؾن، فسااشيؼ مااؽ أمااالومااا تااؾافر ىااذه األسااباب إال أن 
اؾَن ف اي َذل اػ»ومشيؼ مؽ لؼ يس ، قال الدايؾطي:  َتمفف َعاَرب مفخ  َفساشيؼ  ماؽ  ،ال 

يؼ :وىؼ ،أمال ؼ ماؽ لاؼ يسا  إ ال   ،نجاد أىا  ويساماة ،َوقايس ،َوأسد ،َتس  يف اش  َوم 
 .(2) «أى  ال حجاز: وىؼ ،ف ي َمَؾاع   َقميَمة

َباة أن  ومؽ ىشا نبلحع  َعاَرب ؛اإلمالاة َجاا  َزة اَل َواج  ، ب االش غر  إ َلاى ل َداان ال 
وأن كاا   ،لاايس فااي الاادنيا أماار يؾجااا اإلمالااة ال بااد مشيااا»قااال ابااؽ جشااي: 

لاااػ أن تتااارا إمالتاااو مااا  وجؾدىاااا  ،مساااال لعماااة ماااؽ تماااػ األساااباب الداااتة
 .(3)«فيو

نذاؾان قاال وعمة ذلػ أن اإلمالة أمار طاارئ جااء عماى  ابل  األصا ، 
مالة ليد  بؾاجبة وال عالية، وإ نسا األصا  فاي لغاة » :بؽ سعيد الحسير   اإل 

مالااة طار ااة، وقااد ا تمااف القااراء وأمااال  ،ففخااؼ بعزاايؼ ،العاارب التفخاايؼ، واإل 
لاى  ،اا متفاوت  يمؾن ا تبلف  بعزيؼ، ثؼ ا تمف السس وقرأ ك  مشيؼ بمغتاو، واأَلو 
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مالااااة  ،وىاااؾ التفخاااايؼ الاااذ  ىااااؾ األصااا  ،القاااراءة باألفرااااح وإ ن كاناااا  اإل 
 .(1)«جا زة

ماااؽ أن أساااباب اإلمالاااة مؾجباااة  وأماااا ماااا جااااء عماااى لداااان الفارساااي  
ونحاؾه: أن او اجتسا   (،زاد)مسا يقؾ  اإلمالة فاي »قؾلو:  :فتدامح، مؽ ذلػ

أول فعما ،  (الكدارة)ك  واحد مشيسا يؾجا اإلمالة: وىاؾ لحاا   ،أمرانفيو 
فاإذا كاان كا  واحادة ماؽ  (،اليااء)لايعمؼ أن ياا ماؽ  (األلف)واآل ر: أن تسال 

ىاتيؽ الخمتيؽ عمى االنفراد تؾجا اإلمالة في ىذا الشحؾ، فإذا اجتسعتا كاان 
 .(2) «وتجمباىا ،أجدر أن تؾجباىا

كا    ىي أن  األلف قد اكتشفيا شيتان: ،لظغيانحجة مؽ أمال ا» وقؾلو:
التي بعادىا،  (الكدرة)و ،التي قبميا (الياء)وىسا  ،واحد مشيسا يجما اإلمالة

ايال) :فإذا كاان كا   واحاد مشيساا عماى انفاراده يؾجاا اإلمالاة فاي نحاؾ  (،الد 
ياح)و   .(3) «، فإذا اجتسعا كانا أوجا لئلمالة(مررت ببابو، وبداره)و ،(الز 

 مؾجبااة، وال ليااا، مجااؾزة اآلتيااة أساابابيا»باايؽ ذلااػ قااؾل األشااسؾني: ي
َسااال فكاا  َتَدااسُّح، بالسؾجبااات عشيااا تبعااو ومااؽ عمااي أبااي وتعبياار  يجااؾز مف
 .(4) «فتحو

  

                                                           

 .6428/ 9:شسس العمؾم ودواء كبلم العرب مؽ الكمؾم( 1)
 .328/ 1الحجة:( 2)
 .367/ 1الحجة:( 3)
 .4/24( شرح األشسؾني:4)
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 :فر يكبٌ انزصشٚف
ْ
ش
َّ
 اسزقًبل انص

 يفيؼ مؽ قؾل ابؽ مالػ:

وف  َحر     ب يف ر     م ؽَ  َوش  َؾاىفَسا َوَما...  َبر    الر   (.1)َحر    ر يفٍ ب َتر   س 

 وال ،الستسكشااة غياار لؤلسااساء وال ،لمحاارو  الترااريف فااي َحااع   الأنااو 
 واألفعااال ،الستسكشااة األسااساء فااي الترااريف يكااؾن  وإنسااا الجاماادة، لؤلفعااال
ار    ووجو التدامح ىشا أنو جسا  بايؽ ؛الستررفة  الغااىرف ،والتراريف الر 

 لفغو في إن  » ي بقؾلو:نص عمى ىذا التدامح الذاطب ،واحدا بيسا أراد أنو
ار ف  وىسا لفغيؽ، اؽَ ):قؾلاو فاي الر  ار     م  : قؾلاو فاي والتراريف ،(َبار    الر 

ر يفٍ )  والمفاع ،ىاذا فاي شاػ ال با  واحدا، بيسا أراد أنو والغاىر ،(َحر      ب َتر 
، ال الترااريفف  ىااؾ إنسااا عميااو السرااظمح  الراار  لفااعَ  فاسااتعسالو الراار ف
 مبالغاة التراريف مرادره الاذ  (َصار  ) ألن ؛شىالسع بأص  اعتبارا تدامح  
ااس  ي وإنسااا (؛الراار ) مراادره الااذ  (َصااَر َ ) فااي  مااؽ ترااريفا العمااؼ ىااذا سف

، ىؾ الذ  الترريف  جعمَتاو إذا: (أمار   فاي الرجا َ  صارف ): وتقؾل التقمياف
 مااؽ وتحؾ التفااو ،تقمباتفااو: (الاادىر صاارو ف )و ،والسجاايء بالااذىاب فيااو يتقم اااف 
 (.2) «السعشى ىذا فيو العمؼ فيذا ،حال إلى حال

 شاااظر   أشااار  لتراااريفا» وال يعااازب عاااؽ الباااال قاااؾل اباااؽ عرااافؾر:
 بالمغااة السذااتغميؽ جسياا  احتياااج شاارفو يباايؽ فالااذ ، وأغسزاايسا ،العربيااة
 (.3) «العربية ميزان ألنو حاجة؛ أيسا إليو ولغؾ   ،نحؾ   :مؽ العربية

                                                           

 .73ألفية ابؽ مالػ:/ (1)
 .8/221،219السقاصد الذافية:( 2)
 .31الترريف:/ في الكبير ( السست 3)
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 فياو يبحاث عماؼ عؽ ارةعب: الترريف»قال ابؽ عقي  معرفا ىذا العمؼ: 
 ،وصاحة ،وزياادة ،أصاالة ماؽ لحروفياا وما ،العربية الكمسة بشية أحكام عؽ

 (.1) «ذلػ وشبو ،وإعبلل

 أٔ يقُٕٚخ:  انضٚبدح نغريح فبئذح نفؾٛخ 
 الاادلي  يقااؾم حتااى الزيااادة عاادم :الحاارو  فااي األصاا »قااال الداايؾطي: 

 لساا الس دياة الزياادة»: زارا رال أقبحلذا ف ؛(2) «ونحؾه االشتقا  مؽ عمييا
 :كقؾلو ،كبلميؼ في أصبل ليس

 .(3) َِٔٔ حَِٝحُ ََا ضًََهُٛا أدُِْٛ فَأِْظُٛزُ

 :كقؾلو، الكبلم في يق  لسا الس دية الزيادة أو، أنغر :أ 
  .(4) طَأِطأِتُ شَُٔٝائٞ

                                                           

 .4/191( شرح ابؽ عقي : 1)
 .137( االقتراح:/2)
ثفَساا أو  مؽ البديط، إلبراىيؼ بؽ ىرمة، وصدره: (3) ماؾطؽ ، و الَياَؾ  َبَرار    َيثش اىن ش ي َحي 

 (، والااذ  نااتج عشااو عيؾر)الااؾاو(؛الزااسة)فأشااب   ،فااأنغر أ : (،َفااأن غفؾرف )الذااىد قؾلااو:
 إلقامة الؾزن.

، وإيزاااااااااح شااااااااؾاىد 2/21، وساااااااار صااااااااشاعة اإلعااااااااراب:239يشغاااااااار: الااااااااديؾان:/
 .173، والجشى الداني: /1/383اإليزاح:

ؾٍد مااؽ  مااؽ الظؾياا ، الماارئ القاايس، وتسامااو: (4) ااؾٍة ... َصااي  َجَشاااَحي ؽ َلق  كااأن  ي ب َفت خاااء  ال 
با ق  يَسال يالع  ايَسال يوماؾطؽ الذااىد قؾلاو: ) ٍن َطأ طأ تف ش  ؛ وذلاػ لزياادة )اليااء(، والاذ  (ش 

َسال في الديؾان: )شسبلل(، وعشد ابؽ مشغؾر: )الذيسال(: لغة  .ف ي الذ  
، وارتذاااااااااااا  11/364، والمداااااااااااان:8/71، والسحكاااااااااااؼ: 38يشغااااااااااار: الاااااااااااديؾان:/

 .29/283، وتاج العروس:3/274، واليس :5/2391الزرب:
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 .(1) «شسالي: أراد
 ألحاد الكابلم تاد  وعمى فرض وجؾد زياادة فاي كبلمياؼ، لكش ياا عشادىؼ 

 الكبلم تد   الزيادة، حرو »أشار إلييا ابؽ األثير إلى ذلػ بقؾلو:  ،أشياء
، يعماؼ (يااء)و مكارم، (مايؼ)و عاارب، (ألفا)كا لمسعشى، :األول :أشياء ألحد
 ،(كاؾثر) فاي (الاؾاو)و ،(صاير ) فاي (الياءا)ك ،بكمسة كمسة إللحا  :الثاني
،: الثالث (،جعفرا)ب ممحقان وىسا  .عجؾز (واو)و قزيا، (ياءا)ك لمسد 

 ،سداسااي األصااؾل فااي لاايس ألن ااو ؛  قبعثاار  (ألفا)كاا لمت كثياار،: الراباا 
عاة أساظاع (سيؽا)كا لمعؾض،: الخامس ،بو فيمحق  (واو) حركاة ماؽ السعؾ 
َشاااى َعش  اااي :تعاااالى قؾلاااو فاااي (الياءا)كااا لمؾ،اااف،: الداااادس، أطاااؾع َماااا َأغ 
  .(3) «(شو)و ،(عو): نحؾ بالكمسة، الشظق مؽ لمتسكؽ: الداب ، (2)َمال َيو  

المياؼ إال إذا كاان  ؛أم ا أن  يكؾن ىشاا حر   زا د  ال معشى لو فيذا عبث
أقااؾل: اعمااؼ أن السزيااد فيااو لغياار »قااال الرعااي: ذلااػ مااؽ قبياا  التداااى ، 

ألنياا إذا لاؼ تكاؽ لغارض لفغاي كساا كانا   ؛اإللحا  البد لزيادتو ماؽ معشاى
 (قاال) :بسعشى (أقال)إن  قي  مثبل:ذا إفوال لسعشى كان  عبثا،  ،في اإللحا 

فااي  (الباااء)ذلااػ عمااى نحااؾ مااا يقااال: إن  ؛فااذلػ مااشيؼ تدااامح فااي العبااارة
   ِ لسا لؼ تفيدا فا دة  ؛زا دتان  (5)َوَما م ؽ  إ َلوٍ في  (م ؽ  )و  ،(4)َكَفى ب ا

                                                           

 .137( االقتراح:/1)
 .28سؾرة الحاقة، اآلية:/  (2)
  .481، 2/481العربية: عمؼ في ( البدي 3)
، وساؾرة العشكباؾت، 96، وسؾرة اإلسراء، مؽ اآلياة :/43سؾرة الرعد، مؽ اآلية:/  (4)

 .52مؽ اآلية:/ 
، وسااؾرة ص، 73، وسااؾرة السا اادة، مااؽ اآليااة:/62سااؾرة لل عسااران، مااؽ اآليااة:/  (5)

 .65ية:/مؽ اآل
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وتأكيده، فكذا الباد فاي اليسازة  ،زا دة في الكبلم سؾ  تقرير السعشى الحاص 
باؾاب أن ال تشحرار غماا فاي ىاذه األواأل ،مؽ التأكياد والسبالغاة (قالشيأ)في

تفياد  (أفعا )فاي  (اليسزةا)لسعان عمى البادل، كا يءالزيادة في معشى، ب  تج
  .(1)« ذا كذا، وكذا فع  وغيره ءالذيالشق ، والتعريض، وصيرورة 

 ٔساثقخ يغهمب:  ٔثبنثخ  صٚبدح )انٛبء( يىت كبَذ ثبَٛخ 
 :ىيبذرو   (ءاليا) تفزاد

ل اااَحاَ  أن: األو   نحاااؾ أصاااميؽ؛ مااا  كانااا  فاااإن أصاااميؽ؛ ماااؽ أكثااار تر 
يٍ )و ،(َسي فٍ )  .أص    فيي( َىد  ٍ )و ،(َعب 

بااعي   مزاافف ماؽ الياء فييا ال تي الكمسة تكؾن  أال  : الث اني  :نحاؾ ،الر 
يف   )  .مخمٍا  ذ  لظا ر( يف  

ر أال  : الث الث رت فإن مزارٍع؛ غير في أحر ٍ  أربعة قب  تترد   قب  ترد 
اَتعفؾرٍ ) :نحؾ ،أصؾلٍ  أربعة ، إال أن أباا عثساان أصا    فياي ،مؾعا ٍ  اساؼ( َيد 

أنياا متاى كانا   :وىؾ يتحدث عؽ زيادة )الياء( مفاده ،السازني أطمق حكسا
 .(2)مظمقافيي زا دة  رابعة وأ ،ثالثة وأ ،ثانية

باااارة عماااى ولااايس السقراااؾد عااااىر الع ،والحاااق أن  فيساااا قالاااو تداااامح
وذلاػ ألن  كمسااة  ؛مقيااد غيار قاؾل مرساا باا  ىاؾ عمااى حاد عمسااي  ،اإلطابل 

َيةٍ ) ير  يةب   ،وليد  زا دة ،ثانييا ياء (ص   األولاى والميا فاؤىا مكررة، رَباع 
َيااة والمياا وعيشياا ،صااد  ،ياااء األولاى والمياا فاؤىاااوكاذلػ )ييياو(  َيااء الث ان 

                                                           

 .1/83( شرح الذافية:1)
 .1/111السشرف:يشغر: ( 2)
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َية والميا وعيشيا يقاؾل اباؽ  يرية( ىي ك  ما يحراؽ باو،ىاء، و )ص الث ان 
 وجاادتيا فااإذا (الياااء) وأمااا: عثسااان أبااؾ قااال، الياااء زيااادة مؾاعاا »جشااي: 
 ىاذا عثساان أباؾ قاال قاد: الفاتح أباؾ قاال، زا ادة فياي ورابعاة ،وثالثة ،ثانية
 (،صيرية): بقؾليؼ فيو يظعؽ أن ألحد وليس مقيد، غير مرسبل قؾال القؾل
 ،القااؾل ىااذا ىااؾ باايؽ قااد وألن اا أصاا ؛ فيااو (الياااء) مسااا ونحؾىسااا (،يييااأة)و

 معماااؾم ألناااو فياااو؛ تداااامح وإنساااا وساااتراه، الكتااااب ىاااذا فاااي باااو واساااتثشى
 ،الستقادميؽ األشاياخ عؽ فزبل ،لسبتد يؽا عمى يذىا مسا وليس ،السؾع 
م  إذا أنػ: عثسان أبؾ يريد وإنسا  األصؾل، مؽ أحر  ثبلثة الكمسة في حر 
 ماا عماى حسابل بزيادتياا قزاي  فرااعدا، ثالثاة أو ،نياةثا ياء فييا رأي  ثؼ

 إال باالشاتقا  أماره وعح فيسا الرفة ىذه عمى تفرَ  لؼ ألنيا اشتقاقو؛ عفر 
َقاااا) مثااا  الكااابلم فاااي جااااء لاااؾ القيااااس ىاااذا فعماااى ،زا ااادة َيج)و (،َ ي   (،ق ااار 
َظر)و  .(1) «االشتقا  إلى تحتج ولؼ ،(الياء) بزيادة لقزي  (َشَقي 

ااؽ َمااا كا »زمخذاار : قاال الو   ااؾَ  ب او   يفحر   مااؽ والكمسااة (،صيراية) :َفيف
اَر   والماو وعيشو (،صادان) مثبلن األولى والمو فاؤه الرباعي مزافف ف    األ 
 .(2) «(ياءان) مثبلن

  

                                                           

َظر)األلفاااظ و  ،1/111( السشرااف:1) َيج، وَشااَقي  َقااا، وَقاار  وإنسااا  ؛لااؼ تاارد فااي المغااة (َ ي 
 ابؽ جشي ليسث  بيا.اإلمام وععيا 

 .  323/ 2واألثر: الحديث غريا في ( الفا ق2)
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 أٔنّ يٛى:زاسى ادلفقٕل ان   ٘ 
 (1) (وفاي أولاو السايؼ ،وإذا كاان االساؼ مفعاؾال)قؾلاو: »قال أبؾ الفتح: 

اسؼ السفعؾل ال يكؾن أبدا مؽ جسي  األفعال إال وفاي  ح؛ ألن  كبلم فيو تدام
وفيو ماؽ  ،، وإنسا مخرج ىذا الكبلم مشو عمى عرب مؽ التؾكيد(السيؼ)أولو 

 (.2) «التدامح ما ذكرتو

 (رذحشجد)ث اإلحلبق: 
 (،تجاااؾرب)و(، تجمباااا) (:تدحرجا)ذكااار الزمخذااار  أن ماااؽ اإللحاااا  بااا

 ولايس ،لئللحاا  فيياا مزيادة   (التااء) أن   ؼيفاَؾى    ألنو (؛ترىؾا)و (،تذيظؽ)و
 (،الباااء) بتكرياار ىااي ساااإن   (تجمبااا) فااي اإللحااا  حقيقااةَ  ألن   كااذلػ؛ األماار
ارج) با (جمبا) أل َحَق     اإللحاا  ألن ؛السظاوعاة لسعشاى د ما  (التااءف )و ،(َدح 

ل مؽ يكؾن  ال ر ا أو حذؾ ا، يكؾن  إنسا الكمسة، أو   ولكؽ ذلػ تدامح. ،ل  

 عماى لمربااعي مؾازن : أعرب ثبلثة عمى السزيد أبشية»الزمخذر :  قال
. لااو مااؾازن  وغياار اإللحااا ، ساابي  غياار عمااى لااو ومااؾازن  اإللحااا ، ساابي 
 (،حؾقااا )و (،شاااسم ) :نحاااؾ (،دحرجا)بااا ممحاااق :أوجاااو ثبلثاااة عماااى فااااألول

 :نحاااؾ (،تدحرجا)بااا وممحاااق(، قمداااي)و (،قماااشس)و (،جياااؾر)و (،بيظااار)و
 .(3) «(ترىؾا)و ،(تذيظؽ)و ،(تجؾرب)و ،(تجمبا)

َبااَ ) فاي قؾلاو أماا»نص عمى ىذا التدامح اباؽ يعايش؛ إذ قاال:   ،(َتَجم 
َربَ )و َظؽَ )و ،(َتَجااؾ  ااَؾاَ )و ،(َتَذااي   فيااو فكاابلم   ،(تاادحرج) بااا ممحقااات   أنيااا (َتَرى 

                                                           

  .قؾل اإلمام السازني رحسو هللا تعالى :( يريد1)
 .1/271( السشرف:2)
 .371( السفر :/3)
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 ألن كاذلػ؛ األمر وليس لئللحا ، فييا مزيدة   (التاء) أن يفَؾى  ؼ ألنو تدامَح؛
َحَقاا    (الباااء) بتكرياار ىااي إنسااا (تجمبااا) فااي حااا اإلل حقيقااةَ   بااا (جمبااا) أل 

رج)  (؛تادحرج) فاي كاذلػ كانا  كساا السظاوعاة، لسعشاى د م  (التاءف )و ،(َدح 
ل مااؽ يكاؾن  ال اإللحاا  ألن ار ا، أو حذااؾ ا، يكاؾن  إنسااا الكمساة، أو   وكااذلػ ل  
َربَ )  (التاءا)با ال ،(اليااء)و (،الؾاوا)با اإللحاا ف  (َتَرى اَؾاَ )و ،(َتَذيَظؽَ )و ،(َتَجؾ 

 .(1) «ذكرنا ما عمى

 :انفشق ثني انجذل ٔانقٕض 
والعاؾض  ،يكاؾن فاي مؾعا  الحار  :فالبادل ؛البدل والعاؾض مختمفاان

ولكاؽ  ،باالسعؾ ض العاؾض ماؽ مشاو بالسبادل أشابوف  البدلف و  ،في غير مؾععو
والسقرؾد العؾض عمى سبي  السدامحة والتجؾز، قال اباؽ  ،قد يظمق البدل

اااا حااار ، مفقاااامَ  حرف اااا تقااايؼ أن الَباااَدل»يش: يعااا اااا ة ،ر و عااار  إم  َعة   وإم   َصاااش 
ااَؾض، الباادل باايؽ فرقااؾا ورب سااا ،واستحدااان ا  بالسباادل أشاابوف  الباادلف : فقااالؾا والع 

َساااةٍ ) تااااء :نحاااؾ مؾقعاااو، يقااا  ولاااذلػ باااالسعؾ ض، العاااؾض ماااؽ مشاااو  ،(تفخ 
ااا ف ) وىااااء ،(تَكاااَأةٍ )و : لاااو يقاااال وال ،(بااادل  ): لاااو يقاااال ونحاااؾه فياااذا (،َىَرق 
: نحاؾ مؾعاعو، غيار فاي حار  مقاام حرف اا تقايؼ أن العاؾض ألن   ؛(عؾض  )

ااَدةٍ ) تاااء ااؽٍ ) وىساازة ،(زَنااةٍ )و ،(ع  ااؼ)و ،(اب   إال   (باادل  ): ذلااػ فااي يقااال وال ،(اس 
ز ا  (.2)«قم تو م  تجؾ 

 السبادل مؾعا  فاي إال يكاؾن  ال البدل أن :بيشيسا الفر  » قال السراد :
 ،مشاو السعاؾض مؾع  غير في يكؾن  والعؾض ونحؾه، ق ىر  (ىاءا)ك مشو،

                                                           

 .4/432( شرح السفر :1)
 .5/347( شرح السفر :2)
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َدة،( تاءا)ك َفي رج، (ياء)و ابؽ، (ىسزة)و ع   تجؾزا إال بدل :ىذا في يقال وال سف
 .(1) «قمتو م 

 األٔل يضًٕو فٕٓ )فقهٕل( فهٗ اسى كم: 
والااذ   ،األول مزااسؾم فيااؾ ،(فعمااؾل) عمااى اسااؼ كاا ذكاار السااازني أن 
فاابل حاجااة إلااى ىااذا  ،ال يكااؾن إال بزااؼ األول (فعمااؾل)عميااو ابااؽ جشااي أن  

 وأولاااو إال (فعماااؾل) عماااى يكاااؾن  ال وف أن ااا ؼف َماااع  نَ  نحاااؽ»وذلاااػ إذ قاااال:  ؛القياااد
 فاي السداتقيسة والعباارة، (فعماؾل) أول فاي بالزاسة لفغشا قد ألنشا مزسؾم؛

 عيشااو وكاناا  ، سدااة أحاار  عمااى كااان اسااؼ كاا : يقااال أن، السؾعاا  ىااذا
 ففاااااؤه أ اااار ، الم الااااؾاو وبعااااد واو، وبعاااادىا مزااااسؾمة، والمااااو ساااااكشة،
 .(2)«يختررون  يؼولكش   يريدون، السعشى وىذا، مزسؾمة

 :مااؽ ذلااػ إذ اسااتثشى الياارو    ؛ولكااؽ يباادو أن  السااازني كااان عمااى حااق
 ألناو ؛األول مزاسؾم فيؾ (فعمؾل) عمى اسؼ ك » وذلػ إذ قال: (؛صعفؾ  )

 واحادة، كمساة إال العايؽ كؾن وسا الفااء بفاتح (ماؾلع  فَ ) العارب كابلم فاي ليس
 .(3) «باليسامة لخؾل (فؾ  ع  َص ) وىي

 والدلي  عمى ذلػ قؾل العجاج:
 .(4) ايػَُُسِ ُٜبَايُٕٛ ال ايطٖأَعنٔيَ... َِٔٔ آٍٔ صَعِفُٕٛم َٚأتِبَإع أُخَسِ

                                                           

 .3/1561( تؾعيح السقاصد:1)
 .  198/ 1( السشرف:2)

 .193، 1/192الفريح: ( إسفار3)
، لمعجاااج، ومااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: )صااعفؾ (؛ إذ جاااء بفااتح األول وىااؾ ( مااؽ الرجااز4)

 عمى )فعمؾل(.
== 
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اؼ يكؾن  اَل »إذ قال:  ؛وقد ذكر السبرد أنو معرب  ب َفات ح (ماؾلع  فَ ) عماى اس 
ليؼ ف ااي إ ال   َذل ااػ يفؾجااد َولااؼ ،َأولااو ااؼ :إ ن ااو َويفَقااال (،صااعفؾ   ) :َقااؾ   أعجسااي اس 
 .(1) «أفعرب

 (انقني)انسبكٍ  (انفبء)يب ٚهضو ادلصذس انثالثٙ ادلكسٕس : 
 :نحااؾ ،واو فاااؤه العاايؽ، مفتااؾح ،ثبلثااي فعاا مااؽ كاا   السزااارعو  ،األماار

 ،مشاو (الفااء) حاذ ب (يزن )و ،(يعد)و ،(زن )و ،(عد)ىؾ:  (وزن )و (،وعد)
 السحااذو ، مااؽ ل ااره فااي (التاااء) تعااؾيض بذاار  السراادر، فااي ذلااػ ظااردوي
 عؾعاا جعمؾىاا ألنياؼ ؛الزماة لاو (الياء)و (،سسة)و ،(زنة)و ،(عدة): نحؾ
 (.الفاء) حذفيؼ مؽ

لكااؽ أبااا عثسااان السااازني ذكاار با ترااار وإيجاااز أن السراادر إذا عمااى 
 (اليااااء)ولاااؼ يكذاااف عاااؽ سااابا لااازوم  ،لاااو الزماااة (الياءا)فااا (فعماااة)وزن 

 عمااى كااان إذا السراادر أن   اعمااؼلااذا رأ  ابااؽ جشااي أن ااو لااؾ قااال:  ؛لمتعااؾيض
 لكااان ،لااو الزمااة (الياءا)فاا ،ساااكشة وعيشااو ،مكدااؾرة وفاااؤه ،أحاار  ثبلثااة
ولكؽ ابؽ جشي في الؾق  نفدو حس  ذلػ عمى التدامح  ،العبارة في أحدؽ

 .الذ  ىؾ مؽ عادة أى  العربية

واعماؼ أن  السرادر إذا كاان )فعماة(  ثساان:قاال أباؾ ع» ل ابؽ جشاي:ؾقي
 ،فراارت الزماة ،(الفااء)فالياء الزمة لو؛ ألنيؼ جعمؾىا عؾعا مؽ حذفيؼ 

قاال  ،(زنااديق) يا صاارت عؾعاا ماؽ يااءالياء؛ ألن   (زنادقة)كسا لزم  في 
                                                                                                                                    

== 

، 98/ 1:فؾا ا  كتااب سايبؾيوو  ،5/385، وشارح كتااب سايبؾيو:18/ 1يشغر: الاديؾان:
 .  4/4، وشرح شافية ابؽ الحاجا:2/659، واإلنرا :3/218والخرا ص:

 .2/127( السقتزا:1)
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 ،أبؾ الفتح: لؾ قال مكان ىذا: واعمؼ أن السردر إذا كان عمى ثبلثة أحار 
 ،الزماة لاو لكاان أحداؽ فاي العباارة (الياءا)ف ،يشو ساكشةوع ،وفاؤه مكدؾرة

وليااؼ أشااياء كثياارة  ،ولكشااو تدااامح فااي المفااع، وىااؾ مااؽ عااادة أىاا  العربيااة
 (.1) «ألن أغراعيؼ مفيؾمة ؛ولكشيؼ يفعمؾن ىذا ،تفحس  عمى السدامحة

 :أصم انشثبفٙ ادلضقف 
و ثقابل وال شاػ أن  با (،العايؽ)تكريار  :األص  في الرباعي السزعف ىؾ

وطااؾل العاادة، فسااؽ باااب التدااامح قمبااؾا الحاار  الثالااث حرفااا مااؽ  ،بااالتكرير
جااشس األول؛ ليكااؾن الجاازء األول مااؽ الكمسااة بسشزلااة كمسااة مدااتقمة عمااى 

فساؽ بااب أولاى األقا  عاددا،  ،وإذا كانؾا قد قزؾا لمثبلثاي بالخفيفاة ،حرفيؽ
واألصاا   ،الاارأ  فاايفااي األصاا  مااأ ؾذة مااؽ الزلاا   (الزلزلااة)وقااد ذكااروا أن  

، قاال البلماات يؽب لمجس  كراىية زايا، الثانية (البلم) مؽ فأبدلؾا (،زلمؾا:)فيو
 زلاازل قااد): قياا  فااإذا ،الاارأ  فااي الزلاا  مااؽ مااأ ؾذة :(الزلزلااة)»األنبااار : 

اارفؾا أنيااؼ: فسعشاااه ،(القااؾم  الخااؾ  قمااؾبيؼ فااي وأوقاا َ  االسااتقامة، عااؽ صف
 لمجسا  كراىياة ؛ازاي   الثانية (البلم) مؽ دلؾافأب ،(زفلم ؾا): فيو واألص ، والحذر

صار قاد): قاالؾا كسا البلمات، يؽب ت، إذا: (البااب صر  ر): وأصامو صاؾ   (،َصار 
 (.2)«كثيرة ىذا ونغا ر
زاعيف فاي يؼ تداسحؾا ما  الت  كاأن  »: ي مبيشا ىذا التدامحقال ابؽ جش 

، (الؾحؾحاااااة)ذوات األربعااااة بساااااا لاااااؾال التكرياااار لاااااؼ يظؾعاااااؾا بااااو، نحاااااؾ: 
 (،حاحياا )و (،قؾقياا )و (،زوزياا )، و(ييياااة)، و(يمياا )، و(الؾصؾصااة)و

                                                           

 .1/198( السشرف:1)
 . 2/321( الزاىر:2)
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جازء ان ال صار كأنو جزء قب  أن ىذا بالتكرير وطؾل العدة مؽ (،عاعي )و
و ص( فمساااااا أشااااابو ص  ل(، و)و   ل فكأناااااو )و ح و ح(، و)  ،واحاااااد

، ن، صااار كأنااو أصاا  ناااقص عااؽ الثبلثااةالجاازءيؽ، وكاا  جاازء مشيسااا حرفااا
فمسا كان كأنو أق  عاددا مشياا فيجاا أن يكاؾن أ اف مشياا  ،فيفةوالثبلثة  

: )صرصاار الباااز ( إذا كاارر أنيااؼ يقؾلااؾن  ىؼي كااد ذلااػ عشااد ؛فاااعر  ذلااػ
، فكساا أن كا  واحاد : )صار، صار، صار، صار( فاأكثر ماؽ ذلاػفقال ،صؾتو

مؽ ىذه األصؾات إنسا ىؾ )صر( ا كساا تار  ا كاذلػ صاار قاؾليؼ: )صرصار 
 .  (1)«ير )صر(و تكر الباز ( كأن  

 :اإلحلبق ثبذلًضح 
 (ألف) مؽ السبدلة السسدود   ىسزةف  (واوا) تبدل»قؾل ابؽ مالػ: مؽ ذلػ: 

ح  وربسا التأنيث، ح   ا  ،(واوا) األصاميةف  قمبا  وربساا ،(يااء  ) قفم ب  أو صف  وف ع 
لى بالسفمحقة ذلػ  تقماا وقاد باالعكس، أصا  ماؽ والسبدلاة تراحيحيا، مؽ أو 
 (،اليسازة)إذ جعا  اإللحاا  فاي  ؛ذلاػ تداامح فاي العباارةوفاي  ،(2) «(ياء)

 .معاممتو ليعام  ل ر مثال جع  ىؾ اإللحا  ألنوليس كذلػ؛ 

 بالسمحقاة، واوا (اليسازة) قماا وىاؾ السذكؾر، ذلػ فع »قال الدماميشي: 
 ل ااار مثاااال جعااا  ىاااؾ اإللحاااا  ألن تداااامح؛ وفياااو السمحقاااة، يسزةلباااا :أ 

ا باا حااقيم االبعيراا عشااق عرااا :ىااؾ مااثبل ا (عمباااءا )فاا معاممتااو، ليعاماا 
 ولايس زياد، ماا بؾاسظة ا األرض وجو عمى الظؾيمة الشاقة :وىي ا (سرداح)

 فاابل لمكمسااة، صاافة( السمحقااة) تجعاا  أن ولااػ ،(اليساازة) ىااؾ حقيقااة السمحااق

                                                           

 .2/166( الخاطريات:1)
 .92/ 1( شرح التديي :2)
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 .(1) «تدامح

 :إعالق اإلدغبو فهٗ احلشفني ادلزمبسثني 

 تكمؼ قال:عشد حديث ابؽ مالػ عؽ السزا  إلى ياء الس
ّٕ ٚقَرَا إذا    اَخٔسَ ََا أُضٔٝفَ ئًِٝا انِطٔسِ   يَِِ َٜوُ َُعِتاَّل نَسَا

 ٟدَُٔٝعُٗا ايَِٝا بَعِدُ فَتِحَُٗا احتُرٔ     ٟأََِٜٚوُ نابَِِٓٝٔٔ ٚشَِٜدَٜٔٔ فَرٔ

ٕٚ ضُِٖ فانِطٔسُِٙ َُِٜٗٔ    ٚتُدِغَُِ ايَِٝا فٔٝ٘ٔ ٚايَٛاُٚ ٚإِٕ  َا قَبٌَِ َٚا

ٌٕ اِْكٔالَ بُٗاَ ٜاءٖ حَطَِٔ عَِٔ   ّا ضًِِٖ ٚيف املكَصُِٛزٔ ٚأئفَ  .(2) ُٖرَِٜ

َيااا ف يااو  وفيااؼ مااؽ قؾلو:) َغؼف ال  التااي قباا  ياااء  (الياااء)( أن  والااَؾاوف  ،وتفااد 
وفاي ذلاػ تداامح؛ ألن  الذاأن  (،الاؾاو)الستكمؼ تدغؼ فاي يااء الساتكمؼ وكاذا 

شاار إلاى ىاذا التداامح الذااطبي إدغام الحر  في مثماو، أ :في اإلدغام ىؾ
الم َذي ؽ يقعان قب  يااء الساتكمؼ يفادغسان  (الؾاو)و (،الياء)أن  :يعشي»بقؾلو: 

فيفاادغؼ األولف فااي الثاااني،  ،فَيجتساا  السااثبلن (الياااء)أمااا ، فااي ياااء السااتكمؼ
(َقاع  )فتقؾل:  (َغاز  )و ي  (، مررتف بابشَ )، و   فبل يرح إدغاميا  (الؾاو)وأما ي 
ماااا (واو  )وىاااي  (ءاليااا)فااي  سيااا أن تفق  ماااة،  (؛ياااء)، وإنسااا حكف لمعمااة الستقد 

إذ ال يسكااؽ ذلااػ، فكااان  ؛، ال أن تاادغؼ قباا  القمااا(الياااء)وحيشتااٍذ تفاادغؼ فااي 
ر وجَو العس  وإن كاان  (اليااء)في  (الؾاو)أن إدغام  :والجؾاب، حقو أن يحر  

ا اال يرح إال بعد القماا، أطماق عمياو إدغام  ع ر بالقماا، كساا يفظماق ا، ولاؼ يفذ 
عامةف الشحؾييؽ فاي الحارَفي ؽ الستقااربيؽ لفاَع اإلدغاام، ماؽ غيار أن يفذاعروا 

                                                           

 .1/261:الفؾا د تديي  عمى الفرا د تعميق (1)
 .38ألفية ابؽ مالػ:/( 2)
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َماي ؽ ث  إذ  ال يراح إدغاامف الحار  فيساا  ؛بقما األول حتاى َيراَير ما  الثااني م 
ر تاابعيؼ الشااعؼ فيساا  ،ليس مثَمو فمسا كانؾا يفدامحؾن أنفَديؼ في ىاذا الَقاد 
 ؛فإنو أطمق القؾَل باإلدغام، ولؼ يفَبيؽ كيفياَة الؾصاؾل إلياوا يز  أو  ،ىؾ مثمفو

فسشاااو يف  اااذ ذلاااػ ال ماااؽ  إذ لااايس مؾَعاااعو، وإنساااا َبي شاااو فاااي )التراااريف(
 .(1)«ىشا

  

                                                           

 .4/199( السقاصد الذافية:1)
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  :ْٔٙم انقبيخسبئدساسخ ادلادلجحث انثبنث  : 
 :رسًٛخ انُصف األخري يٍ انجٛذ لبفٛخ 

 القرايدة، أبياات أوا ار فاي تكاؾن  التاي الراؾتية السقاط : ىي القافية
 .(1) بي  ك  في نؾعيا تكرار يمزم التي السقاط  :أ 

  :تحديد القافية في العمساء وا تمف ااا

يارون  ؼيفاإن  وجساعاة ماؽ العمسااء  ،الجرمي و، وأبؾ عسر الخمي  أما -
مؽ ل ر حر  في البي  إلى أول ساكؽ يمياو ما  الستحارا  :ىي القافية أن  

 .(2)الذ  قب  الداكؽ

 سسي  ساوإن  : قال البي ، في كمسة ل ر القافية أن   :األ فش ذىاوم -
 .(3) الكبلم تقفؾ ياألن   ؛قافية
.. أعرابياا. ساأل : األ فاش قاال كمستايؽ، فاي القافية جع  :وبعزيؼ -
 :أنذد وقد

 .(4)ايًٌِٖٝ خدٖ عًى ٚطإء بٓاتُ

                                                           

 .134والقافية:/  العروض ( عمؼ1)
ر اح عمى السآ ذيشغر:  (2) َتَشب  ي: الظ يا أبي ديؾان شف  القؾافي في الفرؾلو  ،2/153السف

 .38:/ البؽ الدىان
  .958، والبلم  العزيز :/ 1القؾافي لؤل فش:/يشغر: ( 3)
واالستذااياد بااو عمااى جعاا  ؛ ميسااؾن الشزاار بااؽ ساامسة العجماايي بااألمااؽ الرجااز،  (4)

 .مؽ مذظؾر الدري  محسؾد مرظفى /الدكتؾروقد جعمو  القافية في كمستيؽ،
، 387/ 1، وإيزاااااح شااااؾاىد اإليزاااااح:4/515والسحكااااؼ: ،112يشغاااار: اال تياااااريؽ:/

 .113:/أىد  سبي  إلى عمسي الخمي ، و 15/341والمدان: 
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 .(1) (المي  ) د: فقال القافية؟ أيؽ

 .(2) البي  مؽ األ ير الشرف :ىي ةالقافي إن: قؾم   وقال -

 .(3) بكسالو البي  القافية: ل رون  وقال -

 بقاؾل ويحتجؾن  ؛بتساميا القرا د القؾافي يجعمؾن  :العرب مؽ وقؾم -
 :الذاعر

ّْ ضأَتِسُىُ فٔٞ أَعِسَاضِِٔٗٔ َْدَبا  ... ُْبِّئِتُ قافَّٔٝة قًَٔٝتِ تَٓاشَدَٖا  (.4) قَِٛ

 :األعذى بي أيزا  :ذلػمؽ و  القريدة، يعشي فيذا
 (.5) ٞفهٝفَ أَْا ٚاِْتٔحَايٞ ايكَٛافٔ

 .(6) لرو  بانتحال ا نفدو يرف ال ألنو ؛القرا د: أراد
                                                           

  .  65/:القؾافي لمتشؾ يو  ،1لؤل فش:/ القؾافي يشغر:  (1)
 .1 :/لؤل فش القؾافييشغر:  (2)
 .569 /العمؾم: ، ومفتاح38الفرؾل في القؾافي:/ يشغر: ( 3)
اا ف قاف َيااة  ومااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: ) ،أ ااؾ دعباا قا مااو:  مااؽ البداايط،( 4) (؛ فقااد أطمااق نفب  ت 

 القافية عمى القريدة.
، 1/465، ومحاعااارات األدبااااء:6/574حكاااؼ:، والس5/91يشغااار: شااارح كتااااب سااايبؾيو:

 .4/253، وتاج العروس: 1/753، ولدان العرب:1/387وإيزاح شؾاىد اإليزاح:
يا َكَفى ذاا عاَرا) مؽ الستقارب، لؤلعذى، وعجزه:( 5)  (، ورواية الديؾان:َبع َد الَسذ 

 فسا أنا أم ما انتحالي القؾا        بعد السذيا كفى ذاا عارا
ت َحالي الَقؾاف  قؾلو: ) ومؾطؽ الذاىد  (؛ إذ أطمق القافية عمى القريدة.يوان 

، 1/385، وإيزااااح شاااؾاىد اإليزااااح:3/37وشااارح السفرااا : ،53يشغااار: الاااديؾان:/ 
 .31/463، وتاج العروس:5/2382، وارتذا  الزرب: 244/ 1والكشاش:

 .63:/لمتشؾ ي ، والقؾافي37:/القؾافي في الفرؾليشغر: ( 6)
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 الذااعر يمازم ماا :القافياة: الحاامض مؾساى أباؾو  ،ابؽ كيداان وقال -
 .(1) والحركات ،الحرو  مؽ بي  ك  في تكريره

 أحسد العباس أبؾ ىاذ ىذا وإلى ،الرو   حر  :القافية: قظرب وقال -
 .(2)بثعما السعرو  يحيى بؽ

 قافياة البيا  ماؽ األ يار الشراف يةداسوالذ  عميو اإلماام العيشاي أن ت
 مؽ األ ير المفع :وىي ،قافية جس  :القؾافي »وذلػ إذ قال: ؛تجؾز واتداع

 :ىااي القافيااة: قظاارب وقااال األ فااش، عااؽ ىااذا ،البياا  يكساا  الااذ  البياا 
 ماا ىاي: كيداان اباؽ وقاال القرايدة، عمياو تبشاى  الاذ الحر  وىؾ الرو ،
 ماا :ىاي: الخميا  وقاال والحركات، الحرو  مؽ األبيات ل ر في إعادتو لزم

 لمستحارا مبلصاق أحادىسا لاو التاالييؽ الدااكشيؽ ما  البيا  ل ار ماؽ تحرا
 الذاعر بيا وأراد تجؾز ا، قافية البي  مؽ األ ير الشرف يدسى وقد ،األ ير
 .(3) «تعالى هللا شاء إن نذكره ما عمى القريدة

 )أٍٚ( األمسبء ٔاألخجبس:  انشفـ ثد )ْم(ٔ 
ساعيد باؽ مداعدة األ فاش أن  ماؽ  :ذكر جساعة ماؽ أىا  الشحاؾ ماشيؼ
 ،ليد  برافعة (ى )و ،و)أيؽ( ،)ى ( :الحرو  التي ترف  األسساء واأل بار

 ماشيؼ االشحؾا أىا  ماؽ جساعة»، نص عمى ذلػ ابؽ والد؛ إذ قال: (أيؽ)وال 
 األساساء ترفا  التي الحرو  باب: كتبيؼ في يقؾلؾن  ا وغيره األ فش سعيد

 (أياؽ) وال برافعاة، ليدا ( ىا )و ،(؟مشظماق زياد ىا ): قؾلاػ نحؾ ،واأل بار

                                                           

 .66:/القؾافي لمتشؾ ي، و 37:/ القؾافي في لالفرؾيشغر: ( 1)
 .568 /:العمؾم مفتاحو ، 958:/ العزيز   البلم يشغر: ( 2)
 . 125/ 1( السقاصد الشحؾية: 3)
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 .(1) «كذا الكبلم أن أراد وإنسا (،ذاىا؟ زيد أيؽ): قم  إذا

ان فمؾ استعرعشا باالستقراء الحرو  التي تعس  الرفا  فاي األساساء لكا
إعسااال )مااا( و  ،)مااا، وال، والت، وإن( التااي تعساا  عساا  )لاايس( :عمااى رأساايا

عس  )ليس( كسا ال يخفاى لغاة أىا  الحجااز، واإلىساال لغاة بشاي تسايؼ، قاال 
بمغة  ىذا باب ما أجر  مجر  ليس في بعض السؾاع »سيبؾيو مبيشا ذلػ: 

ا عباد هللا ما)  : تقاؾل ،  (ماا)وذلاػ الحار   ،ثؼ يرير إلى أصامو ،أى  الحجاز
ا)و (،أ اا  ،(ىا )و (اأم ا)وأماا بشاؾ تسايؼ فيجرونياا مجار  (،  اماا زياد مشظمق 
 ،(مااا)ولايس  ،ألناو لاايس بفعا  ؛القيااس وىااؾ ،ال يعمسؾنياا فاي شايء :أ 
إذ  (؛ليسا)وأما أى  الحجااز فيذابيؾنيا با،  وال يكؾن فييا إعسار (،ليسا)ك

عاض السؾاعا  وذلاػ ما  فاي ب (الت)بياا  كساا شابيؾا ،كان معشاىا كسعشاىاا
ا إال ما  الحايؽ تزاسر فيياا (الت)الحايؽ  اصاة ال تكاؾن  وتشراا  ،امرفؾع 

 ؛ ا فييااولاؼ تداتعس  إال مزاسر   ،ولاؼ تسكاؽ تسكشياا ،و مفعؾل بوألن   ؛الحيؽ
 . (2)«في السخاطبة واإل بار عؽ غا ا (ليسا)يا ليس كألن  

از إعسااال وقااد تزااسؽ نااصُّ ساايبؾيو فااي الؾقاا  نفدااو التشبيااو عمااى جااؾ 
إال أنو قرار إعسالياا عماى الحايؽ  اصاة؛ إذ قاال فاي  ،)الت( عس  )ليس(

)الت( إذا لؼ تعسميا في األحيان لؼ تعسمياا فيساا ساؾاىا فياي » مؾطؽ ل ر:
 .(3) «معيا بسشزلة )ليس(، فإذا جاوزتيا فميس ليا عس 

أمااا )ال( فسااذىا ساايبؾيو جااؾاز إعساليااا عساا  )لاايس( عمااى قمااة فااي 

                                                           

 .73 ،72 /( االنترار البؽ والد:1)
 .1/57( الكتاب:2)
 .1/375( الكتاب:3)
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عماا  »ذ قااال: الشكاارات؛ إ وإن ،  (لاايس)بسشزلااة ا  ولاايس ذلااػ باااألكثرا قااد جف
، فاي أنياا فاي مؾعا  ابتاداء (ال)كانا  حالياا كحاال  (ليس)جعمتيا بسشزلة 

  : قؾل سعد بؽ مالػ :فسؽ ذلػ،  وأنيا ال تعس  في معرفة
 .(2) «(1) احََُِٔ صَدٖ عَِٔ ِْٔٝسَأَْٗا ... فَأََْا ابُِٔ قَِٕٝظ الَ بَسَ

( فسذىا الكدا ي، وأكثار الكاؾفييؽ، واباؽ الداراج، وأباي عماي وأم ا )إن  
الفارساااي، وأباااي الفاااتح جاااؾاز إعسالياااا عسااا  )لااايس(، وا تماااف الشقااا  عاااؽ 

 ،( الشافيااة وىااي عااربان: عاممااة)إن  » :، قااال السااراد   (3) ساايبؾيو، والسباارد
مشعاو  ،ي ىاذا  ابل فالعاممة ترف  االساؼ وتشراا الخبار، وفا ،وغير عاممة

وأجازه الكدا ي، وأكثر الكاؾفييؽ، واباؽ الداراج، والفارساي،  ،أكثر البررييؽ
 (.4) «والسبرد ،وا تمف الشق  عؽ سيبؾيو وأبؾ الفتح،

عمااى كاا  حااال جاااء فييااا جسيعيااا ا كسااا تقاادم ا اإلعسااال؛ ووجيااو 
ا وأنياا ،االسااتقراء، أمااا السذااابية التااي تااردد ذكرىااا عمااى ألدااشة الشحااؾييؽ

 )ماا،»فميدا  ساؾ  عماة باعثاة عمياو، قاال الرابان:  ،الدبا في اإلعساال

                                                           

 (ال)لذاااعر اسااتعس  ا (؛ إذَبااراحف  المااؽ مجاازوء الكاماا ، ومااؾطؽ الذاااىد قؾلااو: )( 1)
 .وأنيا ال تعس  في معرفة (،ليس)بسعشى 

، و زاناااااااة 4/284، والتاااااااذيي :1/367، وشااااااارح التدااااااايي :1/58يشغااااااار: الكتااااااااب:
 .1/467األدب:

 .2/296( الكتاب:2)
 ،271/ 1والسحتدااا: ،95/ 1األصااؾل:، و 145/ 2معاااني القاارلن لمفااراء: ( يشغاار:3)

 ،277/ 4التاااااااذيي :و  ،3/1217، وارتذاااااااا  الزااااااارب:  1/375وشااااااارح التدااااااايي :
 .453/ 1، واليس :271/ 1والترريح:

 .219( الجشى الداني:/4)
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 الذاارح إليو أشار كسا العس ، في أ : با)ليس(، السذبيات وإن( والت، وال،
 عسا  إلعسالياا والسثبا  الشفاي، وىاؾ ،السعشاى( فاي إياىاا )لسذابيتيا: قؾلو

 عسااا  إياىاااا العااارب إعساااال عماااة السذاااابية وتماااػ ،االساااتقراء ىاااؾ )لااايس(
 جااام  السذااابية وتمااػ ،(لاايس) عمااى إياىااا قياسااشا السثباا  أن   ال (،لاايس)

 .(1) «الشص م  قياس ال إذ القياس؛

 (،إن  )»: قااال أبااؾ الفااداء ،التااي ترفاا  األ باااروكااذا الحااال فااي األحاار  
 ،تااد   عمااى الجسمااة االسااسي ة (لكااؽ  )و (،لعاا   )و (،لياا )و (كااأن  )و (،أن  )و

 .(2) «ويدس ى  برىا ،وترف  الخبر ،سسياويدس ى ا ،فتشرا السبتدأ

فأماا  ،وال وجو لمخروج مؽ اإلشاكال إال بحسا  ماا قاالؾه عماى التداامح 
 أمااا»أعمشااو ابااؽ والد بقؾلااو:  ،اإل ااذ بسااا نظقاا  بااو عاااىر م لفاتااو فتحاماا 

 نراب  التاي الكمساة ما  رفعا  أراد فإنساا بو، نرب  بسا رفع : قؾلو معشى
 مثا  يعاد وليس يقؾلو، أن لمقا   يجؾز مسا مفعال في يق  تدسح وىذا بيا،
 أىا  ماؽ جساعاة أن تار   أال متحاما ، إال وقا ما بسذىا عمسو م   ظأ ىذا

 التاي الحارو  بااب: كتابيؼ فاي يقؾلاؾن  ا وغيره األ فش سعيد مشيؼ االشحؾ
 ليداا ( ىاا ) و ،(مشظمااق زيااد ىاا ): قؾلااػ نحااؾ ،واأل بااار األسااساء ترفاا 
 .(3)«كذا الكبلم أن أراد وإنسا (،ذاىا؟ زيد أيؽ): م ق إذا (أيؽ) وال برافعة،

  

                                                           

 .1/247( حاشية الربان:1)
 .2/91الكشاش:( 2)
 .73 ،72 /( االنترار البؽ والد:3)
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و   أن او يراح فاي قؾلاو تعاالى:  :ماؽ ذلاػ ل  َمع ارف ( أن 1) َطاَعاة  َوَقاؾ 
أن يكاؾن السحاذو  و ، طاعاة أمرناايكؾن السحذو  السبتدأ فيكاؾن التقادير: 

، قااال ابااؽ غيرىسااا مااؽ أمثاا  عاارو م وقااؾل طاعااة: التقااديرفيكااؾن  ،الخباار
ل   طاَعاة  : تعاالى قؾلاو فاي الحاذ  جااء»: الذاجر    و    َوَقاؾ  : فقيا   َمع ارف
 :الذاعر بقؾل القؾل ىذا صاحا واحتج   ؛طاعة أمرنا: تقديره

 َفَقاَل : 
 .(2) عًى اضِِ اهلل أََسى طَاعَة ... َٚإٕٔ نٓت قد نًفت ََا مل أَعُٛد

 .اآلية في السحذو  بتدأالس الذاعر أعير قد: فقال

 :والتقاادير محااذو ، و بااره مبتاادأ، (طاَعااة  ): قؾلااو أن: اآل اار والقااؾل
 .(3) «غيرىسا مؽ أمث  معرو  وقؾل طاعة

يا    قؾلاو تعاالى: :وماؽ ذلاػ أيزاا  ر  َجس  ( فيراح أن يكاؾن 4) َفَراب 
 :ذلاػ ماؽ»وأن يكؾن السحاذو  الخبار، يقاؾل الفارساي:  ،السحذو  السبتدأ

ر  : وجاا  عااز قؾلااو ياا   َفَرااب   أو ،جسياا  صاابر شااأني أو ،أماار   :أ ،  َجس 

                                                           

 .21سؾرة  ، مؽ اآلية:/  (1)
مؽ الظؾي ، لعسر بؽ أبي ربيعة، ومؾطؽ الذااىد قؾلاو:)أمرا طاعاة(؛ واالستذاياد  (2)

 ى إعيار السبتدأ.بو عم
، وتؾجياااااااو 31، والمسااااااا :/364/ 2، والخراااااااا ص:482الاااااااديؾان:/ شااااااارح  يشغااااااار:
 .2/912، وتسييد القؾاعد:826، ومغشي المبيا:/ 3/315، والتذيي :118المس :/

 .2/61أمالي ابؽ الذجر : (3)
 .83، 18سؾرة يؾسف، مؽ اآلية:/  (4)
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 أشاابو ماا أو ،(أجسا  أو ،أمثاا  صابر جسيا ): فاأراد ،الخباار حاذ  قاد يكاؾن 
 .(1)«ذلػ

 تحراا  ،مفياادة   جسمااة   والخباار السبتاادأ أن  فالااذ  يغياار مااؽ ىااذا كمااو 
 بااد   فاابل دة،الفا اا محاا ُّ  والخباارف  الفا اادة، معتَساادف  فالسبتاادأ بسجسؾعيسااا، الفا اادةف 
 بأحادىسا، الشُّظ اق عاؽ تفغ ش اي حالي ة   أو لفغية ، َقر يشة   تفؾَجد قد ا ن و إال   مشيسا،
َذ   فإذا السعشى، عمى لمداللة بيا جيءَ  إن سا األلفاظ ألن   ؛عميو لداللتيا فيفح 
ا ويكاؾن  بااو، تااأتي ال أن جاااز المفاع باادون  السعشااى ففياؼ ااا مااراد  س  ك  ، وتقاادير ا حف
ااا ذلااػ جاااء وقااد يت  ا، َمج  اار ة ، السبتاادأ فحااذفؾا صااالح   َدار إ ذاو أ اار ، والخباارَ  مف
َمر ذفو  َكؾن  َبيؽ األ  َتدأ ال َسح  فابل ماان  ماؽ كاؾن السحاذو   ،َ بارا َوَكؾناو مفب 

ز أل َن  ىؾ الخبر؛  َمة ل ر ف ي الت َجؾُّ س   .(2)أسي  ال جف

 (ثب رب  ثب  أنف ) لٕذلى:   ثٓب ٚزٓجٗ انزٙ األنفبػ: 
 ،وذلاػ محساؾل عماى التداامح ،عبارات الستقدميؽ تشظاق بأنياا حارو 

مااا وقاا  فااي عبااارات الستقاادميؽ أنيااا » دااابؾر  بقؾلااو:ينااص عمااى ذلااػ الش
ألناو اساؼ لمحار   ؛حرو  التيجي  ميق بأن يرر  إلى التدامح والتجؾز

الحر  قد يظمق عماى الكمساة تداسية لمجاشس باساؼ  وىسا متبلزمان، أو ألن  

                                                           

 . 51العزد :/ ( اإليزاح1)

َمار َدار إ ذا»بقؾلاو:  نص عمى ذلاػ الدايؾطي( 2) اذفو  َكاؾن  َبايؽ األ  َتادأ ال َسح   َوَكؾناو مفب 
: َقااالَ  ،أولااى َفَأي يَسااا َ باارا، ي  ااظ  ااذفو  َكااؾن  األولااى الَؾاس  َتااَدأ؛ ال َسح  َخَباار أل َن   ال سفب   محااط ال 

َفا  ااَدة، ااد : َوَقااالَ  ال  َعب  َخَباار؛ َكؾنااو األولااى ال  ز أل َن ال  س   ل اار ف ااي الت َجااؾُّ  نقاا  أسااي  َمااةال جف
َلي ؽ   َقاؾ  ااؽ ال  َثاال إياااز، اب  ااَأَلة: َوم   َصاابر َأو جسياا ، َصاابر شاأني ، َأ :جسياا  َفَراابر ال َسد 
 .1/289اليس :، «َغيره مؽ أمث  جسي 
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 (.1)«الشؾع

إن قماا : لااؼ قزااي  ليااذه األلفاااظ باالسااسية؟ وىاابل »قااال الزمخذاار : و 
ميؽ؟ قما : قاد استؾعاح   ،زعس  أنيا حرو  كسا وق  فاي عباارات الستقاد 

بالبرىان الشير أنيا أسساء غير حرو ، فعمس  أن قؾليؼ  ميق بأن يرر  
 إلى التدامح، وقد وجدناىؼ متدامحيؽ في تداسية كثيار ماؽ األساساء التاي

 .(2) «ال يقدح إشكال في اسسيتيا كالغرو  وغيرىا بالحرو 

وساأل أصاحابو:  ،اقاال الخميا  يؾم ا»يقؾل سيبؾيو حكاياة عاؽ الخميا : 
التاي  (الكاا )و (،لاػ)التاي فاي  (الكا ا)كيف تقؾلؾن إذا أردتؼ أن تمفغؾا ب

 (،الكاا ) (،بااء)؟ فقيا  لاو: نقاؾل: (عارب)التي فاي  (الباء)، و(مالػ)في 
 (.3) «ولؼ تمفغؾا بالحر  ،إنسا جتتؼ باالسؼ فقال:

 ٔاألفقبل حشٔفب:  رسًٛخ األمسبء 
سيبؾيو قد ساسى األساساء واألفعاال حروفاا، أماا األساساء »قال العمؾ : 
 (،أبكارا قتما  أ اااه؟)و (،أعساارا ماررت باو؟) (،أزيادا رأيتاو؟)فقاال: إذا قما : 

ل فقاال: إذا قما : ، وأماا األفعاا(4)فيذه األحر  كميا مشراؾبة بفعا  مزاسر
فداااساىا  ،فإناااػ تداااكؽ أوا ااار ىاااذه األحااار  (،عااارب ، وأكمااا ، ووجااادت)

  .(5)«أحرفا

                                                           

 .1/129( غرا ا القرلن ورغا ا الفرقان:1)
 .1/21( الكذا :2)
 .3/321( الكتاب:3)
 .111/ 1( يشغر: الكتاب:4)
 .318/ 1( السشياج: 5)
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إذ سااسى )كااان( وأ ؾاتيااا  ؛وىااؾ يعتااذر لمزجاااجي ،مااؾ  ساااعتيا قااال الع
 ،وأميرىا ،وىؾ رب ىذه الرشاعة ،إذا كان سيبؾيو قد سساىا أحرفا»حروفا: 
فيذه معاذير  ،ية الستابعة لوفغيره بذلػ أ مق عمى ج ،وسفيرىا ،وترجسانيا

 .(1) «الزجاجي في تدسية ىذه األفعال حروفا

با  يسكاؽ القاؾل بأن او أراد  ،وال القيااس الستبا  ،ىذا ليس بالعاذر القاؾ  
 ،فيااااي ال تكتفااااي بسرفؾعيااااا ،لزااااعفيا ؛وسااااسي  بااااذلػ ،بااااالحرو  الكمااااؼ

ا عاؽ وال ت كد بالسردر عمى نحاؾ ماا فعا  اباؽ أباي الربيا  مادافع ،كاألفعال
 وتجؾز. ،أو أن  ذلػ تدامح ،(2)الزجاجي 

 األفقبل: ألٔاخش سلبنفخ أٔاخشْب نزكٌٕ ؛األمسبء أٔاخش لهت 
 أوا ااار قمباااؾا أنيااؼ وىاااؾ عثساااان، أبااؾ قالاااو: الثااااني»قااال اباااؽ مالااػ: 

 فيااو: الفااتح أبااؾ األفعااال؟ وقااال ألوا اار مخالفااة أوا رىااا لتكااؾن  ؛األسااساء
 تار   أال الفعا ، ل ار يخالف أبدا االسؼ ل ر يكؾن  أن يجا ال ألنو ؛تدامح

 الراحيح؟ دون  السعتا  أراد إنساا: قيا  كآ ر)يزارب(، فاإن (عارب)ل ر أن
 (.3()رام)كآ ر (مر ي)ل ر رأيشا قد: قي 

  
                                                           

 .318/ 1( السشياج:1)
جاز أن تداسى األصاؾل »بأنو إنسا: أما ابؽ الديد فاعت  ؛ 663/ 2البديط:يشغر: ( 2)

الثبلثة التي يدور عمييا الكبلم حروفا؛ ألنياا لساا كانا  محيظاة باالكبلم صاارت كالحادود 
لااو، والذاايء إنسااا يتحاادد بجياتااو التااي ىااي حروفااو، فرااح بسااا ذكرناااه أن تدااسية أبااي 

 الحماا  فااي إصاابلح الخماا :/، «سااؼ ليااذه العؾاماا  حرفااا لاايس بسدااتحي  فااي القياااسالقا
161. 

 .161:/الترريف بزرور   التعريف شرح (3)
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 َٙفًم ادلقب :
ّ
 اجلش

 السقتزاية وىاي ،باإلعافة إال امجرور   االسؼ يكؾن  ال»قال الزمخذر : 
 والعاما  ،والشراا لمرفا  السقتزايان ىسا والسفعؾلية الفاعمية أن كسا لمجر،
 نحااؾ فااي معشاااه أو الجاار حاار  وىااؾ ،(ثسااة) أن كسااا ،السقتزااي غياار ىيشااا
 .(1) «(فزة  اتؼ)و ،(زيد غبلم)و ،(الدار في زيد)و ،(بزيد مررت) :قؾلػ

، بحر  يكؾن  الجر   أن  قؾل الزمخذر : فتفدير   فحر ف  ،تقديره أو الجر 
 ،(البااءف ) ىاؾ (زياد) في فالعام . (الدار في د  زي)و ،(بزيدٍ  مررتف ): نحؾ الجر  

رف  وأم اا (،فاي) الاادار فاي والعاما  ااةٍ   ااتؼف )و ،(زياادٍ  غابلمف ): فشحاؾف  السقااد   ،(ف ز 
، الجر   حر ف  ىشا فالعام  رف   ااتؼ  )و ،(لزيادٍ  غابلم  ): وتقديرفه ،لو والتأثيرف  السقد 
ةٍ  مؽ  ولاؾال ،الحارَفي ؽ ىاَذي ؽ دأح تقدير   مؽ حقيقي ةٍ  إعافةٍ  ك ُّ  يشفػ   ال ،(فز 

 .(2)الجرُّ  سا  َلَسا السذكؾر؛ الحر  وجؾد   تقديرف 

ففيااو تجااؾز؛ ألن السعاااني ال تعساا   (معشاااه أو) :أمااا قااؾل الزمخذاار  
 ؛تداامفح   (معشااه أو): قؾلو»قال ابؽ يعيش ناصا عمى ىذا التدامح:  ،الجر
 .(3) «جر ا تعس  ال السعاني ألن  

  (ٔاذلًضح  ألنفا)فهٗ  (األنف)إعالق: 
 وعذارون  تداعة :العرباي   المدان في عمييا السجس  السذيؾرة الحرو 

 واأللااف، اليساازة، :وىااي ،عشااده مخارجيااا ترتيااا عمااى ساايبؾيو ذكرىااا ،حرفااا
 والذيؽ، والجيؼ، والكا ، ،والقا  والخاء، والغيؽ، والحاء، والعيؽ، والياء،

                                                           

 .113( السفر :/1)
 .2/123:السفر  شرح( يشغر: 2)
 .2/125:السفر  ( شرح3)
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اااد، والياااء،  والراااد، والتاااء، والاادال، ظاااء،وال والشااؾن، والااراء، والاابلم، والز 
 .(1) والؾاو والسيؼ، والباء، والفاء، والثاء،، والذ ال والغ اء، ، والزا والديؽ،

قَ لكؽ السبرد عدىا ثسانية وعذريؽ بإ َزةَ  ا س  َماؼ»قاال:  وذلػ إذ ؛ال َيس   اع 
و  َأن   اارف َعَربي ااة ال حف َدااة ال  َيااا ،حرفااا َوَثبَلثفااؾنَ  َ س  ش  َيااة :م  ونَ  َثَسان  اارف ذ   َلَيااا َوع 

َعة والحاارو  ،صااَؾر ااب  َيااة الد  ااؽ عمااى َجار  َيااا مدااتدل ؛اأَلل دف  الخااط    ف ااي َعَمي 
 .(2)«بالعبلمات

يُّ والذ  عميو  َكذ  ر  ؾرف »َقاَل: وذلػ إذ  ؛أن ذلػ سيؾ أو تدامحالز  يف س  جف
ر يَؽ ب   ذ  َعة  َوع  وَىا ت د  َل ف  ا )الشَُّحاة  َعدُّ اَزة   ،األ  َبار  دف ، (َوال َيس  اَقَط ال سف اَزةَ )َوَأس   (،ال َيس 

اَؾ إم اا  اؾر  َفيف يف س  َعَدَد َعَمى َرأ    ال جف ر يَؽ، َوَمؽ  َأط َمَق َىَذا ال  ذ  َية  َوع  َوَجَعَمَيا َثَسان 
ؾ   ااا َتَدااامفح  ف ااي  ،َسااي  َباااَرة  ب ااإ ط بَل   َوإ م  َل ااف  )ال ع  ااؽ   (األ  ااَزة  )َعَمااى َأَعااؼ  م   (ال َيس 
اك َشة   (ل ف  األ َ )وَ   .(3) «الد 

  

                                                           

 .431/ 4الكتاب: يشغر: ( 1)
 .1/192( السقتزا:2)
 .16/11لسشياج: ( مغشي السحتاج إلى معرفة ألفاظ ا3)
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 اخلبمتخ 
وبعااد ىااذا العاارض لمكثياار مااؽ السدااا   الشحؾيااة والترااريفية والسدااا   

يظياا لاي أن التي تتعمق با )إيراد السعشى السراد بغير المفع السعتاد(،  العامة
 التي انتيى إلييا ىذا البحث، وقد كان مشيا: أسج  أىؼ الشتا ج

 ،دل عمى ذلػ مؽ تبشي الذايخ اباؽ جشاي ليااوال أ ؛أصالة ىذه الفكرة ااا
وعقاد  ،وذلاػ باأن أفداح لياا السجاال ؛وترديو لمدفاع عشياا والتشبياو عميياا

 وذكر ليا الذؾاىد في الخرا ص. ،ليا الباب

عماى  ،وقا  لكثيار ماؽ العمسااء السعتااد المفاع بغير السراد السعشى إيراد ااا
 سيبؾيو رحسو هللا تعالى. :رأسيؼ

ال أن و  ،جاء عمى جية التدامح والتجؾزورد في مرشفاتيؼ أن الذ   ااا
مذىا أحد الش حؾييؽ، أو قؾل بعزايؼ، أو ا تياار جساعاة ماشيؼ، أو انتياى 

 .إليو بحث مجتيد مشيؼ

إلاااى:  اراجعاااكاااان فاااي األعاااؼ األغماااا أن الدااابا الاااداعي إلاااى ذلاااػ  اااااا
 ،لستعمساايؽ(ا عمااى ال سَداااَفة )تقريااا ،مفيؾمااة( )أغراعاايؼ ،السااراد( )وعااؾح
 والَسع شاى ،غرعاو أناو قاد )عفار  َ  ،بسارادىؼ( )العماؼ ،السبتدئ( عمى )التقريا
 .بو( الَسع ش ي  
عرورة تشبو الباحثيؽ والدارسيؽ إلاى أىسياة ىاذا البااب الاذ  وعاعة  ااا

بشااء لاتبل يترتاا عماى ذلاػ  ؛وذلاػ باالؾقؾ  عماى مداا مو ؛اإلمام ابؽ جشاي
جة مؽ الشتا ج عمى غير وجييا الرحيح نتي فرض أو ،أحكام ال أساس ليا
 ال قدر هللا تعالى.
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عااؽ السدااارعة فااي  والبعااد ،بعمسا شااا وشاايؾ شاالغااؽ عاارورة إحدااان  ااااا
رمييؼ بالخظأ؛ تقديرا لجيؾدىؼ، ودفاعا عؽ فكارىؼ، واعترافاا بساا باذلؾه ماؽ 
جيااؾد مزااشية اسااتؾل  عمااى أوقاااتيؼ وأعسااارىؼ، مقاادميؽ فااي ساابي  ذلااػ 

 .سالغالي والشفي

وأن  ،واسااتيعابيؼ ،أثباا  البحااث تفيااؼ كثياار مااؽ العمساااء ليااذا الباااب ااااا
 عمااى غياار وجيااو أمكااؽ حسمااو والااذ  ورد مااؽ كاابلم العمساااء مسااا عاااىره أناا

إال ماا السعتااد  المفاع بغيار الساراد إياراد السعشاىوأنو مؽ بااب  ،التدامح عمى
  التاي فاي بعاض السداا كالذ  وق  لمسبرد فاي تحامماو عماى سايبؾيو  ،ندر

 .باالنترار لديبؾيو ترد  ليا ابؽ والد
ماؽ السداا   الشحؾياة والتراريفية  باو تشاول ىذا البحث قادرا ال باأس ااا

التااي تباارىؽ فااي السقااام األول عمااى ثبااؾت ىااذه الغاااىرة  العامااةوالسدااا   
ابؽ جشي مؽ مداا   عشاد تشاولاو  اإلمام ، ولؼ يقترر عمى ما ذكرهوصحتيا

، وغيار ذلاػ اساتقراء العدياد ماؽ السراادر والسراجا ب امفقاد قا ؛ىذه الغااىرة
 الكريؼ. مسا يراه القارئ 

وساامؼ  ،وصاامى هللا وساامؼ وبااارا عمااى ساايدنا   وعمااى للااو وصااحبو
 تدميسا كثيرا.
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 ثجذ ادلصبدس ٔادلشاجـ 

)مشتياااى  :إتحاااا  فزااابلء البذااار باااالقراءات األربعاااة عذااار، السداااسى -
أحسااد بااؽ    /(، تااأليف الذاايخاألماااني والسداارات فااي عمااؾم القااراءات

البشااا، تحقيااق الاادكتؾر/ شااعبان   إسااساعي ، عااالؼ الكتااا ا بيااروت، 
 م. 1997ا  ىا1417مكتبة الكميات األزىرية ا القاىرة

دار الفكااار  ،فخااار الاااديؽ قبااااوة /قياااحق، تؤل فاااش األصاااغرل اال تيااااريؽ -
ة الظبعااا، ساااؾرية البشاااان، دار الفكااار، دمذاااق  االسعاصااار، بياااروت 

 .م1999 اىا 1421األولى

ندااااخو وعشااااى بترااااحيحو وتعميااااق ، بكاااار الرااااؾلي يبااااأل أدب الكتاااااب -
ا  مرار، السكتباة العربياةا  السظبعة الدمفية، ة األثر  ج  بي /حؾاشيو
 ىا.1341بغداد

 تحقيق الدكتؾر/، حيان األندلدي ألبي ارتذا  الزرب مؽ لدان العرب -
 اىاا 1418الظبعاة األولاى ، قااىرةمكتباة الخاانجي بال ،رجا عثساان  

 .م1998

قاايؼ بااؽ برىااان الااديؽ إبااراىيؼ ل إرشاااد الدااالػ إلااى حاا  ألفيااة ابااؽ مالااػ -
أعاااؾاء  ،  باااؽ عاااؾض باااؽ   الدااايمي ، تحقياااق الااادكتؾر/الجؾزيااة
 .، الظبعة األولىالرياض ،الدمف

 الكتاا الداؾد، دار عياؾن  باس    /تحقيق، مزمخذر  لالببلغة  أساس -
 م.1998 ا ىا1419األولى لبشان، الظبعة ا بيروت عمسية،ال

، تحقياااق/   بيجاااة البيظاااار،   أسااارار العربياااة ألباااي البركاااات األنباااار  -
 .مظبؾعات السجس  العمسي العربي بدمذق
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   بااؽ سااعيد بااؽ أحسااد /تحقيااق، لياارو  األبااي سااي   الفراايح إساافار -
 االسشؾرةاا السديشااة اإلساابلمية، بالجامعااة العمسااي البحااث قذاااش، عسااادة

 ىا.1421 األولى الدعؾدية، الظبعة العربية السسمكة

ااال إصاابلح السشظااق - دار إحياااء التااراث  ،  مرعااا /قيااحقتكي ، بااؽ الد 
 .م2112 ا ىا1423ىاألول الظبعة ،العربي

عبد الدابلم  ،حسد   شاكرأ /تحقيق، األصسعي ألبي سعيداألصسعيات  -
 .م1993 الظبعة الدابعة، مرر ادار السعار     ىارون 

م سداة  ،عبد الحدايؽ الفتماي ، تحقيق/بؽ الدراجال األصؾل في الشحؾ -
 .بيروت االرسالة، لبشان 

 كتؾر/دالااتحقيااق ، اإلعااراب عااؽ قؾاعااد اإلعااراب البااؽ ىذااام األنرااار   -
الظبعاااة ض، جامعاااة الرياااا، عساااادة شااا ون السكتباااات، عماااي فاااؾدة نيااا 

 .م1981 اىا 1411األولى 

 عباد الادكتؾر/ معكبر ، حققاول الشبؾ   الحديث ألفاظ مؽ يذك  ما إعراب -
 مراار، الظبعااة ااا والتؾزياا  لمشذاار السختااار ىشااداو ، م سدااة الحسيااد
 م.1999 ا ىا1421ىاألول

 الحكايؼ عباد /عمياو وعماق عابظو، مدايؾطيل الشحاؾ أصاؾل فاي االقتراح -
 م.2116 ا ىا1427 الثانية دمذق، الظبعة البيروتي، عظية، دار

 .دار التعاون ، ألفية ابؽ مالػ -

  عبااد الجااؾاد  /عشااي بؾعااعيا وترتيبيااا، القااالي يعماا يبااألاألمااالي  -
 .م1926 اىا 1344الظبعة الثانية، دار الكتا السررية، األصسعي
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أمالي ابؽ الحاجا، دراسة وتحقيق الدكتؾر/ فخر صالح ساميسان قادارة،  -
 م.1989ىا ا 1419بيروت  دار عسار ا األردن، دار الجي  ا

 الادكتؾر/ زىيار وتحقيق والد، دراسة السبرد البؽ عمى لديبؾيو االنترار -
 ااا ىااا1416 األولااى الرسااالة، الظبعااة ساامظان، م سدااة السحدااؽ عبااد

 م.1996

الباؽ  اإلنرا  في مدا   الخابل  بايؽ الشحاؾييؽ: البرارييؽ والكاؾفييؽ -
 .م2113 اا ه1424ى الظبعة األول، السكتبة العررية ،األنبار  

مكتباااة  ،محساااؾد مراااظفى /مااادكتؾرل أىاااد  سااابي  إلاااى عمساااي الخميااا  -
 .م2112 اىا 1423ى األول الظبعة، السعار  لمشذر والتؾزي 

ى األولاااا الظبعااااة، طشظااااا ادار البذيراااا ،ىاااابلل العدااااكر   يبااااأل األوا اااا  -
 .ىا1418

 أوعااح السدااالػ إلااى ألفيااة ابااؽ مالااػ البااؽ ىذااام األنرااار ، تحقيااق -
الذاايخ/   محيااي الااديؽ عبااد الحسيااد، مشذااؾرات السكتبااة العراارية، 

 صيدا ا بيروت.

  بؽ حساؾد  /دراسة وتحقيق الدكتؾر، مقيديل إيزاح شؾاىد اإليزاح -
األولاااى  الظبعاااة، لبشاااان ادار الغااارب اإلسااابلمي، بياااروت  ،الااادعجاني
 .م1987اىا 1418

، تحقياق  عماي العزاد  ألباي اإليزاح -  شااذلي حداؽ الادكتؾر/الفارساي 
 اااا ىاااا1389األولاااى الظبعاااة ،الريااااض جامعاااة اااا اآلداب كمياااة، فرىاااؾد
  .م1969
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 الكتبااااي، الظبعااااة دار ،مزركذاااايل الفقااااو أصااااؾل فااااي السحاااايط البحاااار -
 م.1994 ا ىا1414األولى

 أحسد فتحي الدكتؾر/ ودراسة تحقيق ،األثير بؽال العربية عمؼ في البدي  -
الداعؾدية،  العربية السسمكة ا السكرمة مكة  ،القر  أم الديؽ، جامعة عمي

 ىا.1421األولى الظبعة

دار  ،  أبؾ الفزا  إباراىيؼ /قيحق، تمزركذيل البرىان في عمؾم القرلن -
 اىاا 1376الظبعاة األولاى ،الحمباي يعيداى البااب ،إحياء الكتا العربياة

 .م1957

ة الادكتؾر/ شرح جس  الزجاجي الباؽ أباي الربيا ، تحقياق ودراسا البديط -
ىاا ا 1417ى عياد بؽ عياد الثبيتاي دار الغارب اإلسابلمي، الظبعاة األولا

 م.1986

 .دار اليداية ،مز بيد لتاج العروس مؽ جؾاىر القامؾس  -

التبييؽ عؽ مذاىا الشحؾييؽ: البررييؽ والكؾفييؽ ألبي البقاء العكبر ،  -
الظبعاااة تحقياااق الااادكتؾر/ عباااد الااارحسؽ العثيسااايؽ، مكتباااة العبيكاااان، 

 م.2111ه اا 1421األولى

عباد الارزا  باؽ  لمادكتؾر/ تدا   األصؾل المغؾية وأثره فاي بشااء السعجاؼ -
عسااادة البحااث العمسااي، الجامعااة اإلساابلمية بالسديشااة ، فااراج الراااعد 

 .م2112اا ه1422األولى  الظبعة ،ة العربية الدعؾديةكالسسم ا السشؾرة

 قياحق، تحياان األندلداي ألباي ديي التذيي  والتكسي  في شرح كتاب الت -
الظبعاة  ،دار كشاؾز إشابيميا، و دمذق ادار القمؼ ، حدؽ ىشداو  الدكتؾر/
 .األولى
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تديي  الفؾا د وتكسي  السقاصاد الباؽ مالاػ، تحقياق الادكتؾر/   كاما   -
 م.1967ىا ا 1387بركات، دار الكتاب العربي لمظباعة والشذر 

األولاى  الظبعاة ،لبشاانا ا العمسياة بياروت دار الكتا ،جرجانيلم لتعريفاتا -
 .م1983اىا 1413

، تحقياق ل سيبؾيو كتاب عمى التعميقة -  حساد باؽ عاؾض كتؾر/دالامفارسي 
 م.1991 ا ىا1411األولى القؾز ، الظبعة

  باؽ  /تحقياق الادكتؾر ،تعميق الفرا اد عماى تدايي  الفؾا اد لمادماميشي -
 م.1983ىا ا 1413األولىعبد الرحسؽ بؽ   السفد ، الظبعة 

 دراسااة وتحقيااق، شاااعر الجاايشل تسييااد القؾاعااد بذاارح تداايي  الفؾا ااد -
دار الدبلم لمظباعة والشذر والتؾزي   ،عمي   فا ر ول رون  الدكتؾر/

 .ىا1428األولى  الظبعة، جسيؾرية مرر العربية اوالترجسة، القاىرة 

  عاؾض  /تحقياق ، سحسد بؽ أحسد بؽ األزىار  اليارو ل تيذيا المغة -
 .م2111الظبعة األولى ، بيروت ادار إحياء التراث العربي  ،مرعا

فايز زكي   ديااب،  الدكتؾر/ تؾجيو المس  البؽ الخباز، دراسة وتحقيق -
 جسيؾرية مرر العربية،ا لمظباعة والشذر والتؾزي  والترجسة دار الدبلم

 .م2117ىا 1428الظبعة الثانية

دار الفكاار  ،مسااراد ل د والسدااالػ بذاارح ألفيااة ابااؽ مالااػتؾعاايح السقاصاا -
 .م2118 اىا 1428الظبعة األولى ، العربي

إبااااراىيؼ  ،أحسااااد البردونااااي /تحقيااااق، قرطباااايلملجااااام  ألحكااااام القاااارلن ا -
 اىااا 1384الظبعااة الثانيااة ، القاااىرة ادار الكتااا السراارية  ،أطفاايش
 .م1964
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 ،العظي اة ماروان كتؾر/دالا قياقتح ،مداخاو  ل اإلقاراء وكساال القراء جسال -
 الظبعاة ،بياروت اا دمذاق ،لمتاراث الساأمؾن   راباة دار محداؽ كتؾر/دالا

 .م1997 ا ىا1418 األولى

فخاار  الاادكتؾر/ قيااحق، تمخمياا  بااؽ أحسااد الفراىيااد لالجساا  فااي الشحااؾ  -
 .م1995 ا ىا1416الخامدة  الظبعة، الديؽ قباوة

الحساااد،  تؾفياااق عماااي ؾر/كتدالااامزجااااجي، تحقياااق ل الشحاااؾ فاااي الجسااا  -
 م.1984 ه ا1414األم ، الظبعة األولى  دار ،الرسالة م سدة

الجشى الداني في حرو  السعاني لمسراد ، تحقياق الادكتؾر/ فخار الاديؽ  -
دار الكتااا العمسيااة، بيااروت ا لبشااان،  ،قباااوة ، األسااتاذ   نااديؼ فاعاا 

 م.1992ىا ا1413الظبعة األولى

َياب   - يةف الذ   دير  الَبيَزاو  ، ال سفَدس اة: َحاش  ى وك َفايةف )َعَمى تف  َشايةف الَقاع  ع 
داير  الَبيَزااو   اى َعَماى تف   ادار صاادر  ،ذاياب الاديؽ الخفااجيل (الر اع 

 .بيروت

 .ىا1326ة السظبعة األزىري، الترريح عمى يس الذيخ حاشية -

، لبشانا  دار الكتا العمسية بيروت ي،حاشية الربان عمى شرح األشسؾن -
 .م1997اىا 1417الظبعة األولى 

عبد العال سالؼ تحقيق الدكتؾر/بؽ  الؾيو، ال الحجة في القراءات الدب  -
 .ىا1411الظبعة الرابعة ، بيروت ا مكرم، دار الذرو  

 ،باااؽ الدااايد البظميؾسااايالالحماا  فاااي إصااابلح الخمااا  ماااؽ كتااااب الجسااا   -
 .سعيد عبد الكريؼ سعؾد  /تحقيق
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 .ىا1424الظبعة الثانية، بيروت ادار الكتا العمسية ، مجاحعل الحيؾان -

هللا القرني، رساالة  تحقيق/ سعيد بؽ   بؽ عبد ،الخاطريات البؽ جشي -
 م.1996ىا ا 1417جامعة أم القر ، كمية المغة العربية ،ماجدتير

عبااد  /تحقيااق وشاارح، مبغااداد ل  زانااة األدب ولااا لباااب لدااان العاارب -
 اىا 1418الظبعة الرابعة  ،القاىرة ا مكتبة الخانجي، ارون الدبلم   ى

 .م1997

 .الظبعة الرابعة، الييتة السررية العامة لمكتاب ،جشيالبؽ  الخرا ص -

 .مؾق  اتحاد كتاب العرب ،ربلح الديؽ الزعببلو  ل دراسات في الشحؾ -

 ،مظرجااي عرفااات: قيااحق، تمحرياار  لالخااؾاص  أوىااام فااي الغااؾاص درة -
 .م1998اا ه1418 األولى الظبعة ،بيروت ا الثقافية الكتا م سدة

ق ياااحق، تمداااسيؽ الحمبااايل الااادر السراااؾن فاااي عماااؾم الكتااااب السكشاااؾن  -
 .دمذقا دار القمؼ ، أحسد   الخرا  /الدكتؾر

إدارة السخظؾطاااات ي، مسقدساااي الحشبمااال دليااا  الظاااالبيؽ لكااابلم الشحاااؾييؽ -
 .م2119 اىا 1431الكؾي  اوالسكتبات اإلسبلمية 

   كتؾر/دالااشاارح وتعميااق  ،ميسااؾن بااؽ قاايس ديااؾان األعذااى الكبياار -
  مكتبة اآلداب بالجساميز. ،حديؽ

، الظبعاة الخامداة،   أباؾ الفزا  إباراىيؼ /تحقيقديؾان امرئ القيس،  -
 .مرر ا دار السعار 

، نعسان   أميؽ طو الدكتؾر/ تحقيق، ديؾان جرير بذرح   بؽ حبيا -
 .الظبعة الثالثة االسعار   دار
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ديؾان الخشداء، شرحو ثعما، حققاو الادكتؾر/ أناؾر أباؾ ساؾيمؼ، جامعاة  -
 م.1988ا ىا 1419م تة، دار عسار، الظبعة األولى

ديااؾان رؤبااة بااؽ العجاااج، اعتشااى بترااحيحو وترتيبااو/ ولاايؼ بااؽ الااؾرد  -
 البروسي، دار ابؽ قتيبة لمظباعة والشذر والتؾزي  ا الكؾي .

دار الكتااا ، عمااي حدااؽ فاااعؾر/قيااحقت ،ديااؾان زىياار بااؽ أبااي ساامسى -
 .م1988 ه ا1418 العمسية

عبااد  /تحقيااق ،روايااة عبااد السمااػ بااؽ قريااا األصااسعي ،ديااؾان العجاااج -
 .دمذق ا مكتبة أطمسالحفيع الدظمي 

 ااا ىااا1417الكتااا العمسيااة دار  ،عمااي فاااعؾر تحقيااق/ ،ديااؾان الفاارزد  -
 م.1987

 ،دار السعرفاة ،حسادو طس ااس /اعتشاى باو، ربيعاة العاامر   ديؾان لبيد بؽ -
 .م2114 اا ه1425الظبعة األولى 

 م.1983ىا ا 1413 دار بيروت لمظباعة والشذر ،ديؾان الستشبي -

 وليااد كتؾر/دالاا وحققيااا قرأىااا، البظميؾسااي الداايد ؽالبااالمغااة  فااي رسااا   -
 اااا سااابلميةاإل والدراساااات لمبحاااؾث فيرااا  السماااػ مركاااز الداااراقبي،  

 .م2117 ا ىا1428 األولى الرياض، الظبعة

 الفكرااااا اإلسااااتانبؾلي، دار مرااااظفى بااااؽ حقااااي البيااااان إلسااااساعي  روح -
 بيروت.
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 كتؾر/دالاا األنبااار ، تحقيااق بكاار ألباايالشاااس  كمسااات معاااني فااي الزاىاار -
 األولاااى بياااروت، الظبعاااة اااا الرساااالة الزاااامؽ، م سداااة صاااالح حااااتؼ
 م.1992ا  ىا1412

دار  ،شاؾقي عايف/قياحقت ،مجاىاد البغاداد الباؽ  في القراءات الدبعة -
 مرر االسعار  

 .ىا1411الظبعة الثانية 

، لبشاانا  بياروت ،ب العمسياةادار الكتا ،باؽ جشايال سار صاشاعة اإلعاراب -
 .م2111 اا ه1421 ىالظبعة األول

، لبشان ا دار الكتا العمسية بيروت ،شرح األشسؾني عمى ألفية ابؽ مالػ -
 .م1998 اا ه1419بعة األولى الظ

أو الترااريح بسزااسؾن التؾعاايح فااي  ،شاارح الترااريح عمااى التؾعاايح -
الظبعاة ، لبشاانا  بياروت، دار الكتا العمسية لمذيخ  الد األزىر ، الشحؾ
 .م2111 اا ه1421ىاألول

 الاادكتؾر/ وشاارح تحقياق، إي اااز بااؽال التراريف بزاارور   التعريااف شارح -
 والشذار لمظباعاة الفكار السحاامي، دار ناجي ىبلل ، الدكتؾر/نير ىاد 

 .م2112 ا ىا1422 األولى األردن، الظبعة ا والتؾزي 

الجساا  البااؽ عراافؾر، قاادم لااو ووعاا  ىؾامذااو وفيارسااو/ فااؾاز  شاارح -
ىاا ا 1419الذاعار، الظبعاة األولاى، دار الكتاا العمسياة، بياروت ا لبشاان

 م.1998
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ي   محيا تاأليف الذايخ/، شرح ديؾان عسار باؽ أباي ربيعاة السخزوماي -
ىاا ا 1371مظبعة الداعادة ا السكتبة التجارية الكبر   الحسيد، الديؽ عبد
 م.1952

حدااؽ بااؽ   بااؽ إبااراىيؼ  تحقيااق/ ،شاارح الرعااي لكافيااة ابااؽ الحاجااا -
جامعاااااة اإلماااااام   باااااؽ ساااااعؾد ، بذاااااير مراااااظفى ياااااىيح ،الحفغاااااي
 م.1966 ا ىا1417اإلسبلمية

، مبغااااداد لماااا  شاااارح شااااؾاىده لمرعااااي  شاااارح شااااافية ابااااؽ الحاجااااا -
دار  ،الديؽ عبد الحسياد ي  محي،   نؾر الحدؽ   الزفزا تحقيق/

 .م1975اىا 1395نلبشاا الكتا العمسية بيروت 
ناؾا  باؽ  /قياحق، تشرح شذور الذىا في معرفة كبلم العارب لمَجاؾَجر   -

لسديشاااة جااازاء الحاااارثي، عساااادة البحاااث العمساااي بالجامعاااة اإلسااابلمية، ا
  .م2114ا ه1423الظبعة األولى، السشؾرة، السسمكة العربية الدعؾدية

عبااد  /قيااق، تحبااؽ ىذااامال شاارح شااذور الااذىا فااي معرفااة كاابلم العاارب -
 .سؾرياا الذركة الستحدة لمتؾزي   ،الغشي الدقر

َتشبااي  - ااع ر السف فم يماايالَشاار ح ش  ااظفى  /دراسااة وتحقيااق الاادكتؾر، بااؽ اإل  مفر 
 اىااا 1412الظبعااة األولااى، لبشااان اسدااة الرسااالة، بيااروت م  ، عمي ااان
 .م1992

باااؽ الجااازر ، عااابظو وعماااق عمياااو ال شااارح طيباااة الشذااار فاااي القاااراءات -
 الظبعاااة الثانياااة، بياااروت ادار الكتاااا العمسياااة  ،أناااس ميااارة /الذااايخ
 .م2111 اىا 1421
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  محياي الاديؽ  ، تحقياق الذايخ/شرح ابؽ عقي  عمى ألفية اباؽ مالاػ -
القاااىرة، دار مراار لمظباعااة، سااعيد جااؾدة  ا دار التااراث، الحسياادعبااد 

 .م1981اىا 1411ن الظبعة العذرو، الدحار وشركاه

 ي  محياا ، تحقيااق الذاايخ/بااؽ ىذااامال شاارح قظاار الشااد  وباا  الرااد  -
 ه.1383الظبعة الحادية عذرة ، القاىرة، الديؽ عبد الحسيد

ؾَجااؾ ،  البااؽ اإلعااراب قؾاعااد شاارح -  إسااساعي  وتحقيااق/ دراسااةىذااام القف
الفكر، دمذاق  دار لبشان، ا السعاصر، بيروت الفكر مروة، دار إسساعي 

 م.1995ىاا1416األولى سؾرية، الظبعة ا

عبااد السااشعؼ أحسااد  الاادكتؾر/ قيااحقت ،بااؽ مالااػال شاارح الكافيااة الذااافية -
، مركز البحث العمسي وإحياء التراث اإلسبلمي ا جامعة أم القر  ، ىريد 
 .عة األولىالظب

أحساد حداؽ ميادلي،  /قياحق، تسعيد الدايرافي ألبي شرح كتاب سيبؾيو -
الظبعااة األولااى ، لبشااان ا دار الكتااا العمسيااة، بيااروت، عمااي ساايد عمااي

 .م2118

لبشاان، الظبعاة  ادار الكتاا العمسياة، بياروت  ،شرح السفر  البؽ يعايش -
 م.2111 اىا 1422ىاألول

الكاريؼ،  عباد  الد كتؾر/دالبذاذ، تحقيق با بؽالالسحدبة  السقدمة شرح -
 م.1977ى األول الكؾي ، الظبعة ا العررية السظبعة

شرح السكؾد  عمى األلفية في عمسي: الشحؾ والرر ، تحقيق الدكتؾر/  -
 اىااا 1425لبشااان  االسكتبااة العراارية، بيااروت عبااد الحسيااد ىشااداو ، 

 .م2115
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 الداؾد، عياؾن  باس   / قتحقي مالػ، ابؽ ألفية عمى الشاعؼ ابؽ شرح -
 .م2111 ا ىا1421ى األول الظبعة العمسية، الكتا دار

 أحساااد الاااديؽ ذاااسسل الرااار  عماااؼ فاااي األرواح ماااراح عماااى شااارحان -
 مراااظفى ومظبعاااة مكتباااة شاااركة (،دنقاااؾز أو ،ديكشقاااؾزا )بااا السعااارو 
 م.1959 ا ىا1379الثالثة بسرر، الظبعة وأوالده الحمبي البابي

ناصااار رشااايد    الااادكتؾر/ جسااا  وتحقياااق، لسجاشاااعيشاااعر البعياااث ا -
 م.1974ىا ا1394بغداد  ادار الحرية ، حديؽ

ذااياب الااديؽ أحسااد ل شاافاء الغمياا  فيسااا فااي كاابلم العاارب مااؽ الااد ي  -
السظبعاة  ،مراظفى وىباي، نرار الياؾريشي /تراحيح الذايخ، الخفااجي
 .ىا1282الؾىبية

 ،  شذاؾان باؽ ساعيد الحسيار ل شسس العمؾم ودواء كبلم العرب مؽ الكماؾم -
، مظيار باؽ عماي اإلريااني ،حديؽ بؽ عبد هللا العسر   كتؾر/دال تحقيق

لبشاان، دار  ابياروت ، دار الفكر السعاصر، يؾسف   عبد هللا كتؾر/دال
 .م1999اا ه1421الظبعة األولى، سؾرية ادمذق ، الفكر

باااد أحساااد ع /تحقياااق ،مجاااؾىر  ل لراااحاح تااااج المغاااة وصاااحاح العربياااةا -
  ىااا1417الظبعااة الرابعاة  ،بياروت ادار العمااؼ لمسبليايؽ  ،عظاار الغفاؾر

 .م1987ا

 ا دار إحيااء التاراث العرباي ،  ف اد عبد البااقي صحيح مدمؼ، تحقيق/ -
 .بيروت
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أبؾ عبد هللا بؽ الفخار وجيؾده في الدراسات الشحؾية ما  تحقياق كتاباو  -
، ؽ   حاماااد الثسااااليحسااااد بااا /إعاااداد ،(رساااالة دكتاااؾراه)شااارح الجسااا 

  ىا.1411ا  1419جامعة أم القر  

مكتبااة  ،محسااؾد جاسااؼ   الاادرويش /قيااحق، تبااؽ الااؾرا ال عماا  الشحااؾ -
 .م1999ا ىا1421الظبعة األولى، الدعؾدية ا الرياض ،الرشد

 .بيروت ا العربية الشيزة دار ،عتيق العزيز عبدل والقافية العروض عمؼ -

 ،دار الفكار ،عادنان الخظياال المغة العربية بالقااىرة العيد الذىبي لسجس  -
 .م1986 بعة األولىظال

زكرياااا  /ق الذااايخياااحق، تمشيداااابؾر  ل غرا اااا القااارلن ورغا اااا الفرقاااان -
 . ىا1416الظبعة األولى ،بيروتة، دار الكتا العمسي، عسيرات

الغرة في شرح المس  البؽ الدىان، ندخة مرؾرة مؽ معيد السخظؾطات  -
 ية العرب

نداخة كتبا  فاي أول القارن الدااب  بخاط جسيا  ، عاؽ (93رقؼ )بالقاىرة ب
 .(949رقؼ)بمذكؾل في )قميج عمي( السمحقة بالسكتبة الدميسانية 

 ،البجاو     عمي /قيحق، تمزمخذر  لواألثر  الحديث غريا في الفا ق -
 .لبشان ،السعرفة إبراىيؼ، دار الفز  أبؾ  

ح نغؼ اآلجرومية )نغؼ اآلجرومية لسحسد باؽ أب  فتح رب البرية في شر  -
مكتباااة  ،حساااد باااؽ عسااار باااؽ مدااااعد الحاااازميألالقااابلو  الذاااشقيظي( 

 .م 2111ىا ا1431الظبعة األولى ،مكة السكرمة ا األسد 
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القااؾافي البااؽ الاادىان، تحقياق الاادكتؾر/ صااالح بااؽ حداايؽ  فااي الفراؾل -
ىاا ا 1418الظبعة األولى  مركز الدراسات واإلعبلم، دار أشبيميا، ،العايد
 م.1998

 مؾساااى حداااؽ /معبل اااي، تحقياااقلالسزيااادة  الاااؾاو فاااي السفيااادة الفراااؾل -
 .م1991ا ىا1411ى األول عسان، الظبعة ا البذير الذاعر، دار

 ااا بيااروت ،البذااا ر دار ،مجااؾز  لالقاارلن  عمااؾم عيااؾن  فااي األفشااان فشااؾن  -
 م. 1987 ا ىا1418 األولى لبشان، الظبعة

 البكاء، السظما عبد   الدكتؾر/ قيحقتمديرافي، ل سيبؾيو كتاب فؾا   -
 .م2111األولى بغداد، الظبعة ا العامة الثقافية الذ ون  دار

، مظبعااة مرااظفى البااابي  القااامؾس السحاايط لسجااد الااديؽ الفيروزلباااد -
 م.1952ىا ا 1371الحمبي، الظبعة الثانية 

مجس   (،م1987 ا 1934)ا مؽالقرارات السجسعية في األلفاظ واألسالي -
   .م1989الييتة العامة لذتؾن السظاب  اإلميرية ،المغة العربية بالقاىرة

 عباااد عاااؾني /الااادكتؾر قياااحق، تالتشاااؾ ي يعماااي أباااي القاااؾافي لمقاعاااي -
 م.1978 الثانية بسرر، الظبعة الخانجي الرؤو ، مكتبة

 عبااد لحصااا الاادكتؾر/ الحاجااا، تحقيااق الشحااؾ البااؽ عمااؼ فااي الكافيااة -
 م.2111األولى القاىرة، الظبعة ا اآلداب الذاعر، مكتبة العغيؼ

مكتبااااة  ،عباااد الدااابلم   ىاااارون  ، تحقياااق الذااايخ/دااايبؾيول الكتااااب -
 .م1988اىا 1418الظبعة الثالثة ، الخانجي، القاىرة
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الييتااة العامااة  ،مجساا  المغااة العربيااة بالقاااىرة ،كتاااب األلفاااظ واألساااليا -
 .م1977األميرية  لذتؾن السظاب 

 تحقياق وشارح ،مفارساي  ل كتاب الذعر أو شرح األبيات السذكمة اإلعاراب -
الظبعة ، مرر امكتبة الخانجي، القاىرة  ،محسؾد   الظشاحي /الدكتؾر
 .م1988 اىا 1418األولى 

 ا دار الكتااب العرباي، مزمخذار  ل الكذاا  عاؽ حقاا ق غاؾامض التشزيا  -
 .ىا1417الظبعة الثالثة   ،بيروت

عدنان  /قيحقتمكفؾ ، ل الكميات معجؼ في السرظمحات والفرو  المغؾية -
 .بيروت ام سدة الرسالة ،   السرر   ،درويش

/ الادكتؾر وتحقياق دراساة الفداء، ألبي والرر  الشحؾ: فشي في الكشاش -
 اا بياروت والشذار، لمظباعاة العرارية السكتباة الخاؾام، حداؽ باؽ ريااض
 .م2111لبشان

 تحقيااق/  ، السعاار   العاابلء الستشبااي ألبااي ديااؾان شاارح العزيااز   لبلماا ا -
اإلسااابلمية،  والدراساااات لمبحاااؾث فيرااا  السماااػ السؾلاااؾ ، مركاااز ساااعيد
 .م2118 ا ىا1429األولى الظبعة

عبااد اإللااو  ، تحقيااق الاادكتؾر/معكباار  لالمباااب فااي عماا  البشاااء واإلعااراب  -
 م.1995اا ه1416 الظبعة األولى، دمذق ادار الفكر ،الشبيان

لدااان العاارب البااؽ مشغااؾر، تحقيااق/ عبااد هللا عمااي الكبياار،   أحسااد  -
 حدا هللا، ىاشؼ   الذاذلي، دار السعار . 
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 سالؼ بؽ إبراىيؼ كتؾر/دالالرا  ، تحقيق  بؽال السمحة شرح في المسحة -
 ا السشاؾرة السديشاة اإلسبلمية، بالجامعة العمسي البحث الراعد ، عسادة

 م.2114ىا ا1424 األولى الدعؾدية، الظبعة العربية لسسمكةا

 ادار الكتاا الثقافياة ، فاا ز فاارس /قياحق، تبؽ جشيال لمس  في العربيةا -
 .الكؾي 

 عظاار، الغفاؾر عباد أحساد /قياحقت  الؾياو، باؽالالعارب  كابلم فاي ليس -
 م.1979ا  ىا1399 الثانية الظبعة ،السكرمة مكة

ار اح عماى السآ ذ - َتَشب  اي  الظ ياا أباي دياؾان شف  الاديؽ عاز العبااس بايألالسف
 الساان ، مركاز ناصار باؽ العزياز عباد /الادكتؾر تحقيق السفَيم بي، األزد 
 الثانيااة الرياااض، الظبعااة اإلساابلمية، والدراسااات لمبحااؾث فيراا  السمااػ
 م.2113 ا ىا1424

دار ي، مراغاا األصافيانل محاعرات األدبااء ومحااورات الذاعراء والبمغااء -
 .ىا1421الظبعة األولى، بيروت ااألرقؼ بؽ أبي األرقؼ 

 ،بااؽ جشاايال السحتداا فااي تبياايؽ وجااؾه شااؾاذ القااراءات واإليزاااح عشيااا -
 ااااااا ه1421ةن اإلسااااابلمي والسجماااااس األعماااااى لمذااااا ،وزارة األوقاااااا 

 .م1999

عبااد  /قيااحق، تبااؽ عظيااةال لسحاارر الااؾجيز فااي تفدااير الكتاااب العزياازا -
الظبعااة األولااى  ،بيااروت ادار الكتااا العمسيااة ، افي  الداابلم عبااد الذاا

 . ىا1422
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 الحسياااد عباااد كتؾر/دالاااتحقياااق ، سااايده باااؽالاألعغاااؼ  والسحااايط السحكاااؼ -
 اااا ىاااا1421األولاااى بياااروت، الظبعاااة اااا العمسياااة الكتاااا ىشاااداو ، دار

 م.2111

 مخترر في شؾاذ القرلن عؽ كتاب البدي  البؽ  الؾيو، القاىرة. -

 ي شارح الجسا  الباؽ الخذااب، تحقياق ودراساة/ عماي حياادر،السرتجا  فا -
  .م1972 اىا 1392دمذق 

مشراؾر،  عماي فا اد /قياحقت ،مديؾطيلوأنؾاعيا  المغة عمؾم في السزىر -
 م.1998ىا ا 1418 األولى بيروت، الظبعة ا العمسية الكتا دار

 االسكتباة العمسيااة  ،مفيااؾميل السراباح السشياار فاي غريااا الذارح الكبياار -
 .بيروت

جامعاة السماػ  امركز البحؾث فاي كمياة اآلداب  ،معاني القراءات لؤلزىر   -
 .م1991اىا 1412ى الظبعة األول، السسمكة العربية الدعؾدية، سعؾد

عاالؼ ، عباد الجميا  عباده شامبي /قياحق، تجااجلمز  عاني القرلن وإعراباوم -
 .م1988 اىا 1418ى الظبعة األول، بيروت ا الكتا

، الظبعاة مكتباة لبشاان ،سحساد العادنانيلغبل  المغؾية السعاصرة معجؼ األ -
 .م1996 الثانية

مااازن  كتؾر/دالااق يااحق، تبااؽ ىذااامال مغشااي المبيااا عااؽ كتااا األعاريااا -
ة الظبعااااة الدادساااا، دمذااااق ادار الفكراااا،   عمااااي حسااااد هللا ،السبااااارا
 م.1985
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دار ، ربيشيمخظياا الذال مغشي السحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ السشياج -
 .م1994 اىا 1415الظبعة األولى  ،الكتا العمسية

 نعااايؼ /عمياااو وعماااق ىؾامذاااو وكتاااا عااابظو، مداااكاكيل العماااؾم مفتااااح -
 اا ىاا1417 الثانياة لبشاان، الظبعاة ا بيروت العمسية، الكتا زرزور، دار

 م.1987

ممحؼ،  بؾ عمي كتؾر/دال مزمخذر ، تحقيقل اإلعراب صشعة في السفر  -
 م.1993األولى بيروت، الظبعة ا يبللال مكتبة

معيااد  /قيااق، تحمذاااطبيللسقاصاد الذااافية فااي شاارح الخبلصاة الكافيااة ا -
مكاااة  االبحاااؾث العمسياااة وإحيااااء التاااراث اإلسااابلمي بجامعاااة أم القااار  

 م.2117 اىا 1428الظبعة األولى ، السكرمة

 شاارح) بااا السذاايؾر األلفيااة شااروح شااؾاىد شاارح فااي الشحؾيااة السقاصااد -
 الاادكتؾر/ فااا ر،   عمااي الاادكتؾر/ تحقيااق ،معيشاايل (الكباار   لذااؾاىدا

 الدابلم فاا ر، دار   العزيز عبد الدكتؾر/ الدؾداني، تؾفيق   أحسد
، العربياة مرار جسيؾرياة اا القااىرة والترجسة، والتؾزي  والشذر لمظباعة
 م.2111 ا ىا1431ى األول الظبعة

 ا عالؼ الكتاا ،يسةز عبد الخالق ع الذيخ/ قيحق، تسبردلم السقتزا -
 .بيروت

شااعبان عبااد  كتؾر/دالااق يااحق، تجزولاايلم السقدمااة الجزوليااة فااي الشحااؾ -
 .مظبعة أم القر   ،الؾىاب  

 األولاى الظبعاة ،لبشان عرفؾر، مكتبة بؽالالترريف  في الكبير السست  -
 .م1996
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 ازني، دارالساا عثسااان ألبااي الترااريف كتاااب شاارح جشااي، البااؽ السشرااف -
 م.1954 ا ىا1373 األولى القديؼ، الظبعة التراث إحياء

في شرح جس  الزجاجي لئلمام يحياي باؽ حسازة العماؾ ، دراساة  السشياج -
وتحقياااق/ ىااااد  عباااد هللا نااااجي، مكتباااة الرشاااد ا السسمكاااة العربياااة 

 م.2119ىا ا 1431الدعؾدية، الظبعة األولى

 عباد /قياحقت األزىار ، يخ  الاداإلعاراب لمذا قؾاعاد إلاى الظبلب مؾص  -
 م.1996 ا ىا1415ى األول بيروت، الظبعة ا مجاىد، الرسالة الكريؼ

 .الظبعة الخامدة عذرة ،دار السعار  ،عباس حدؽل الشحؾ الؾافي -

 ،عمااي   الزااباع/قيااحقتبااؽ الجاازر ، ال الشذاار فااي القااراءات العذاار -
 .السظبعة التجارية الكبر  

دار الكتا والؾثاا ق ، ذياب الديؽ الشؾير  ل ن األدبنياية األرب في فشؾ -
 .ىا1423ى الظبعة األول ،القاىرة ا القؾمية

عباد الحسياد  /قياحق، تمدايؾطيل ىس  اليؾاما  فاي شارح جسا  الجؾاما  -
 .مرر االسكتبة التؾفيقية ، ىشداو  
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