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دزاسٕ حنُِٕ نقدِٕ  ُى الهخُِنيزَأ احلدِح الهبُٓ يف عّ
 ٍ يف إعسابٌ للخدِح الهبُٓ أمنُذجا 616العكربٓ ت  تطبّقّٕ

 إعجاد الجكتػر /
 دمحم عخفة الديج أحسج دمحم العذخي 

 مجرس المغػيات في كمية الجراسات اإلسالمية كالعخبية لمبشات ببػرسعيج
 :سمخزال

چۉ  ې   ې  ې  ېچ الحسج هلل الحؼ حفع المغة بكتابو ؛ فقاؿ جل شأنو:
(ٔ) ,

 .بجػامع الكمع ؛ كبعج كالرالة كالدالـ عمى خيخ مغ نصق بالزاد , كُخّز 
كبعج أبحاث ,  - –فإف ُلّب الفراحة كالبياف في حجيث الشبي العجناف 

كرسائل عمسية متعجدة كجادة , تيقغ كأيقغ الجسيع بسا ال يجع مجاال لمذظ 
, ؼ الذخيف كانت فخية عمى المغػييغشبػ كالخيبة أف عجـ االحتجاج بالحجيث ال

فيل سيحتج بكالـ الذعخاء كيتخؾ كالـ الرحابة األجالء , كىع مغ رككا 
أـ أف كالميع حجة في الذعخ كليذ حجة في   - –أحاديث السعرػـ 

  . الشثخ ؟

العكبخػ عمى الخكاه في كتابو إعخاب الحجيث الشبػػ كانت مثار  كما ذكخه
أعصانا في كتابو لػف مغ ألػاف السعخكة بيغ ما يشقمو  , فقجدىذة كاندعاج 

الخكاه كما يحتج بو الشحػيػف ؛ كلحلظ كاف البحث بسثابة كقفة مع كالـ 
العكبخػ عمى أنو عالع نحػػ لمشطخ كالحكع عمى ركاة االحاديث الشبػية مغ 
خالؿ كالـ الشحػييغ نطخة تصبيكية ؛ فقست بقخاءة كتاب إعخاب الحجيث 

                                                 

 . ٕٛ( سػرة الدمخ مغ اآلية   ٔ
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لمعكبخػ قخاءة متأنية كاستخخجت مػاضع الحكع عمى الخكاة كقست الشبػػ 
بػضعيا في السيداف الشحػػ كالشقجػ مغ خالؿ األصػؿ الشحػية كاختالؼ 
الميجات العخبية لششطخ مغ حيث القبػؿ كالخفس لسا جاء بو العكبخػ في 

 كلشخسخ فكخة الخكاة ىع سشج مغ أسانيج المغة كالتقعيج الشحػػ .  , كتابو 

 كقج دفعشي البحث في ىحا السػضػع عػامل عجة أىسيا ما يمي : 

أكال : أف التعامل في القزايا كالسػضػعات , كالحكع عمييا ؛ يكػف 
مزبػشا بأساسيات العمع السشصػؼ تحتو , كلسا كانت قزية االحتجاج 
مزبػشة بالعسق الدمشي كالػاقع الجغخافي بغس الشطخ عغ األفخاد 

شبغي بحاؿ أف يتجخل الحكع بشاء عمى تعامل األفخاد , كاألشخاص ؛ فال ي
 .  - –كىحا ما كقع فيو أغمب السانعيغ في االحتجاج بأحاديث السختار 

ثانيا : إلقاء الزػء عمى أىسية الدشو الشبػيو في االحتجاج ؛ كالتقعيج لقػاعج 
عمع العخبية ؛ خاصة كأف مخحمة صجر االسالـ كما بعجىا إلى عرخ 

غ كإلى زمغ انتياء االحتجاج ؛ شيجت أكبخ ثخكة نثخيو سػاء أكانت السػلجي
 خصابية أـ رسائل كتابية .   

كصحبو الكخاـ فيع صفػة الرفػة , فمع   - –ثالثا : الغيخة عمى الشبي 
يأخحكا حقيع أك أقل مغ حقيع , خاصة كالصعغ كاف في حقيع قبل أف يكػف 

 و .  شعشا في الشحػييغ , كالجسيع مبخؤكف مش

 . مؤيج كشاعغ رابعا : اختالؼ الشطخ كالحكع بيغ الشحػييغ عمى الخكاة ما بيغ

كقج اقتزت شبيعة البحث أف يكػف في مقجمة , كتسييج , كثالثة فرػؿ , 
 كخاتسة, كفيارس عامة .  
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أما السقجمة , فتذتسل عمى : أىسية السػضػع , كقيستو العمسية , كأسباب 
 حؼ سخت عميو  .اختيارؼ لو , كالسشيج ال

 كأما التسييج فيذتسل عمى تعخيف الحجيث الشبػؼ الذخيف .  

كأما الفرل األكؿ فجاء بعشػاف :  دفع التيسة عغ األعالـ العمساء مغ   
 .حػؿ االستذياد بالحجيث الشبػؼ الذخيف   الشحػييغ

كأما الفرل الثاني: ركاة الحجيث في عيغ العكبخؼ مغ خالؿ كتابو إعخاب 
 . ثالحجي

لسػاضع التيع لمخكاة في  التصبيكيةكأما الفرل الثالث فجاء بعشػاف : الجراسة 
 الحجيث الشبػؼ الذخيف لمعكبخؼ . 

 كقج اشتسل عمى عذخة مػاضع , فدستيا عمى ثالثة مباحث : 

السبحث األكؿ: مػاضع خّصأ العكبخؼ فييا الخكاة كىي مػافقة لقخاءة قخآنية , 
 ككردت في مػضعيغ . 

بحث الثاني: مػاضع خّصأ العكبخؼ فييا الخكاة , كىي مػافقة لميجة مغ الس
 ليجات العخب , كفيو خسدة مػاضع . 

السبحث الثالث : مػاضع خّصأ العكبخؼ فييا الخكاة كالخصأ مخدكد عميو , 
 كفيو ثالثة مػاضع .

 كأخيخا الخاتسة , كفييا أبخزت أىع الشتائج كالتػصيات ليحا البحث .  

إعخاب  -العكبخؼ  -عيػف الشحػييغ  -ركاة الحجيث  ت السفتاحية:الكمسا
 .لحجيث الشبػؼ ا
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The novelists of the Hadith of the Prophet in the eyes of the 

grammarians a grammatical study of the applied critical 

al-Kabri t 616 E in his expression of the prophetic hadith 

as a model 

Prepared by Dr. / 

Mohammed Arafa El-Saeed Ahmed Mohammed Al-Ashri 

Linguistics teacher at the School of Islamic and Arabic Studies 

for Girls in Port Said 

Abstract:  

Thank God, who memorized the language in his book, and 

prayer and peace are the best of the words of the opposite, and 

he was devoted to the mosques of the word, and after. 

If the heart of eloquence and statement in the hadith of the 

Prophet Adnan , peace be upon him , and after multiple 

scientific research and messages and serious, certainty and 

certainty of all beyond any doubt and suspicion that not to 

protest the hadith of the Prophet was free to the linguists, will 

he protest the words of poets and leave the words of the good 

companions, and Or are their words an argument in poetry and 

not an argument in prose?  

And what al-Akabir mentioned on the narrator in his book 

Expression of the Prophet's Hadith was surprising and 

disturbing, he gave us in his book a color of battle between 

what the narrator conveys and what the grammarians are 

protesting, so the research served as a pause with the words of 

Al-Akabir as a grammatical world to look and judge the novels 

of the prophetic hadiths through The words of the 

grammarians are an applied view, so I read the book of the 

expression of the prophetic hadith of the greatest carefully read 

and extracted the positions of judgment on the narrators and I 

put them in the grammatical and critical balance through 

grammatical and different Arabic dialects to look in terms of 

acceptance and rejection of what al-Akabir said in his book, 
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and let's establish The idea of the storytellers is a support of 

the support of language and grammar.   

Research on this subject has prompted me to discuss several 

factors, the most important of which are: 

First: Dealing with issues and topics, and judging them, is 

controlled by the basics of the science under neath it, and since 

the issue of protest is controlled by the time depth and 

geographical reality regardless of individuals and persons, the 

judgment should not interfere based on the treatment of 

individuals, and this is what most of the man has fallen into. 

Appointed to protest the hadiths of the Chosen One . 

Secondly, to shed light on the importance of the Prophet's 

Sunnah in protest, and to break the rules of Arabic science, 

especially since the stage of Islam and its aftermath to the era 

of the Mouloudin and to the time of the end of the protest, saw 

the greatest wealth of prose, whether it be rhetorical or biblical 

letters.    

Thirdly, jealousy over the Prophet and his companions are the 

elite elite, and they did not take their right or less than their 

right, especially the stabbing was against them before it was a 

challenge to the grammarians and everyone was exonerated of 

it.   
Fourth: the difference of sight and judgment between the 

grammarians on the narrators between a supporter and a ta'an.  

The nature of the research required it to be in the foreground, 

preface, three chapters, a conclusion, and general indexes.   

As for the introduction, it includes: the importance of the 

subject, its scientific value, the reasons for choosing it, and the 

approach that i have taken. 

 With regard to the preface, it includes the definition of the 

Hadith of the Prophet.  
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  With regard to the first chapter, it is entitled: Paying the 

charge about the scholars of grammar, about quoting the 

Hadith of the Prophet. 

With regard to the second chapter: the storytellers of hadith in 

Ain al-Akbri through his book The Expression of Hadith. 

With regard to the third chapter, it is entitled: The applied 

study of the points of charges for the storytellers in the 

Prophet's Hadith of Al-Aqbri.  

It included ten positions, which I named three investigations:  

The first topic: places in which al-Kabri sined the narrators, 

which is a consent to reading the Qur'an, and is mentioned in 

two places.  

The second topic: places in which al-Kabri sin, which is in line 

with the dialect of the Arabs, and there are five places.  

The third topic is the places where al-Kabri sins in which the 

storytellers and the error are returned to him, and there are 

three places in it. 

Finally, the conclusion, in which it highlighted the most 

important results and recommendations for this research.   

Keywords: Hadith Novelists - The Eyes of The Grammar - 

Al-Kabri - Expression of the Prophet's Hadith. 
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  ٕاملقدم 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

چۉ  ې   ې  ې  ېچ نو:أالحسج هلل الحؼ حفع المغة بكتابو ؛ فقاؿ جل ش
(ٔ) ,

 .؛ كبعجبجػامع الكمع  ّز , كخُ  زادكالرالة كالدالـ عمى خيخ مغ نصق بال
التقعيج  كيأصل بو  - –ّب الفراحة كالبياف في حجيث الشبي العجناف فإف لُ 

الشحػؼ كالرخفي لجػ عمساء المغة في شتى السجاالت , لكغ لع يكغ بقجر 
العشاية كاالىتساـ في الدابق ؛ نطخا لخالفات الشحػييغ حػؿ االحتجاج 

, تيقغ بالحجيث الشبػؼ الذخيف , كبعج أبحاث كرسائل عمسية متعجدة كجادة 
كأيقغ الجسيع بسا ال يجع مجاال لمذظ كالخيبة أف عجـ االحتجاج بالحجيث 
الشبػؼ الذخيف فخية عمى المغػييغ , نعع كاف ىشاؾ تفاكت في االستذياد 

مخ بيا  ا, كمعمػـ أف ىشاؾ عرػر الشحػيػف  كاالحتجاج لكغ لع يسشعو
ىا عرخ صجر االحتجاج بأقػاؿ العخب شعخا كنثخا , كىحه العرػر مغ أبخز 

االسالمي , ككاف الخالؼ فيسا بعجه كيقرج بيع شبقة السػّلجيغ , فإذا كاف 
فيل سيحتج بكالـ الذعخاء ؛ عرخ صجر االسالـ مغ عرػر االحتجاج 

أـ   - –كيتخؾ كالـ الرحابة األجالء , كىع مغ رككا أحاديث السعرػـ 
خكاية بالسعشى نطخا لم ؛ ؟ أف كالميع حجة في الذعخ كليذ حجة في الشثخ

مزبػشة مخكياتيع أكثق مغ الذعخاء ك  سا بأف الخكاة عم,  كتعجد ركاياتو
, فالتحخػ مغ قبل الخاكػ أكثخ مغ التحخػ مغ  بأصػؿ كقػاعج ككزاع ديشي

ؿ اقػ أأىسيتو بالشطخ إلى الشز الشبػػ لو مكانتو كقجسيتو ك قبل الذعخاء , ف
ابو إعخاب الحجيث الشبػػ كانت في كت ؿ العكبخػ عمى الخكاة االذعخاء , كأقػ 

,  ياف بدبب ما حكع بو عمى الخكاة مثار دىذة كاندعاج في بعس األح
                                                 

 . ٕٛ( سػرة الدمخ مغ اآلية   ٔ
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فزال عمى أف  , ييخفػف بسا ال يعخفػف فػف الكمع عغ مػاضعو ك يكأنيع يحخّ ك 
كما يحتج الخكاة مغ ألػاف السعخكة بيغ ما يشقمو  االعكبخػ أعصانا في كتابو لػن

البحث بسثابة كقفة مع كالـ العكبخػ عمى أنو عالع  بو الشحػيػف ؛ كلحلظ كاف
حاديث الشبػية مغ خالؿ كالـ الشحػييغ نحػػ لمشطخ كالحكع عمى ركاة األ

نطخة تصبيكية ؛ فقست بقخاءة كتاب إعخاب الحجيث الشبػػ لمعكبخػ قخاءة 
متأنية كاستخخجت مػاضع الحكع عمى الخكاة كقست بػضعيا في السيداف 

 , مغ خالؿ األصػؿ الشحػية كاختالؼ الميجات العخبية الشحػػ كالشقجػ
كلشخسخ فكخة , كبخػ في كتابو لششطخ مغ حيث القبػؿ كالخفس لسا جاء بو الع

  سانيج المغة كالتقعيج الشحػػ . أىع سشج مغ  الخكاة 

فزال عغ الزػابط كالسعاييخ التي كضعت في عمع األسانيج كلع تكغ في 
ظ كانت ىحه الجراسة خصػة لألماـ أبتغي بيا كجو هللا عمع قبمو كال بعجه , كلحل

ي األفاضل في جامعة األزىخ تتعالى كأناؿ بو شخؼ تقػيع كتقييع أساتح
 الذخيف . 

 كقج دفعشي البحث في ىحا السػضػع عػامل عجة أىسيا ما يمي : 

أكال : أف التعامل في القزايا كالسػضػعات , كالحكع عمييا ؛ يكػف 
ات العمع السشصػؼ تحتو , كلسا كانت قزية االحتجاج مزبػشا بأساسي

مزبػشة بالعسق الدمشي كالػاقع الجغخافي بغس الشطخ عغ األفخاد 
عمى تعامل األفخاد , يشبغي بحاؿ أف يتجخل الحكع بشاء  كاألشخاص ؛ فال

 .  - –كىحا ما كقع فيو أغمب السانعيغ االحتجاج بأحاديث السختار 

عمى أىسية الدشو الشبػيو في االحتجاج ؛ كالتقعيج لقػاعج ثانيا : إلقاء الزػء 
عمع العخبية ؛ خاصة كأف مخحمة صجر االسالـ كما بعجىا إلى عرخ 
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السػلجيغ كإلى زمغ انتياء االحتجاج ؛ شيجت أكبخ ثخكة نثخيو سػاء أكانت 
 خصابية أـ رسائل كتابية .   

صفػة الرفػة , فمع كصحبو الكخاـ فيع  - –ثالثا : الغيخة عمى الشبي 
يأخحكا حقيع أك أقل مغ حقيع , خاصة كالصعغ كاف في حقيع قبل أف يكػف 

 شعشا في الشحػييغ , كالجسيع مبخؤكف مشو .  

 . يغ عمى الخكاة ما بيغ مؤيج كشاعغرابعا : اختالؼ الشطخ كالحكع بيغ الشحػي

,  ػؿثالثة فركقج اقتزت شبيعة البحث أف يكػف في مقجمة , كتسييج , ك 
 كخاتسة, كفيارس عامة .  

تذتسل عمى : أىسية السػضػع , كقيستو العمسية , كأسباب , فأما السقجمة 
 اختيارؼ لو , كالسشيج الحؼ سخت عميو  .

 يثحثٍٛ :  ٔأيا انتًٓٛذ فٛشتًم عهٗ

, ٔيٕقف انُحٍٕٚٛ يٍ  انحذٚث انُثٕ٘ انششٚفتتعشٚف ن األٔل : ا

 .  االحتجاج تّ 

 : انعكثش٘ , ٔكتاتّ إعشاب انحذٚث انُثٕ٘ انًثحث انثاَٙ

ٔأيا انفصم األٔل فجاء تعُٕاٌ :  دفع انتًٓح عٍ األعالو انعهًاء يٍ   

 , كفيو ثالثة مباحث :  تستشٓاد تانحذٚث انُثٕ٘ انششٚفانُحٍٕٚٛ حٕل اال
 السبحث األكؿ: عجـ احتجاج الشحػييغ بالحجيث الشبػؼ الذخيف. 
 بالسعشى كتمحيغ الخكاة . السبحث الثاني : الخكاية 
 السبحث الثالث : ما يقاؿ عغ لحغ الخكاة الحيغ لع يكػنػا عخبًا . 

سٔاج انحذٚث فٙ عٍٛ انعكثش٘ يٍ خالل  فعُٕاَّ : ؛انثاَٙٔأيا انفصم  

 , كتاتّ إعشاب انحذٚث

 انطعن فً انرواة من قبم انعكبري .  األول :يثحثاٌ :  ٔفّٛ 

  نرواة فً ميزان اننقد انهغوي واننحوي .ى اعهطعنات انعكبري  انثانً :
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انتطثٛقّٛ نًٕاضع انتٓى نهشٔاج  : انذساتسح فجاء تعُٕاٌ نثٔأيا انفصم انثا

 انحذٚث انُثٕ٘ انششٚف نهعكثش٘ . إعشاب فٙ 

  : دستيا ثالثة مباحث, ق اضعمػ  ةعذخ كقج اشتسل عمى 
ح نقشاءج انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج ْٔٙ يٕافق يٕاضع خّطأ :األٔلانًثحث 

 قشآَٛح , ٔٔسدخ فٙ يٕضعٍٛ . 

    ححؼ نػف الخفع دكف ناصب أك جاـز .:  كؿالسػضع األ
 .         إثبات ألف )ما( االستفيامية مع الجار : ثانيالسػضع ال
ّّ انثاَٙانًثحث   أ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج , ْٔٙ يٕافقح نهٓجح : يٕاضع خّظ

 يٍ نٓجاخ انعشب , ٔفّٛ خًسح يٕاضع . 

 .  إثبات الشػف في نرب السزارع : ألكؿػضع االس
  إجخاء الفعل السعتل مجخػ الرحيح  .السػضع الثاني : 

نػف اإلناث في الفعل إلحاؽ عالمة التثشية كالجسع ك السػضع الثالث :
  . الطاىخ 

 . إشباع الياء مغ الكدخة السػضع الخابع : 
  لحجازية . السػضع الخامذ : حكع االسسيغ الػاقعيغ بعج )ما( ا

عهّٛ , ٔفّٛ ثالثح  يشدٔد ٔانخطأ انشٔاج انطعٍ عهٗانًثحث انثانث : 

  يٕاضع .
  ذا( .حكيقة : )ال ىا هللا السػضع األكؿ : 

 .السػضع الثاني : ححؼ نػف الجسع في اإلضافة 

 . (خيخ)في التفزيل بسعشى  (أخيخ)السػضع الثالث : استعساؿ 

البحث ؛ حيث شبقت فكخة االحتجاج  كقج اتبعت السشيج الػصفي في ىحا
    . في إعخاب الحجيث لمعكبخؼ الشحػية  ػاضعبالحجيث الشبػؼ بعج تػصيف الس
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 , ٔفّٛ يثحثاٌ تًٓٛذ

 السبحث األوؿ : 

  , ومهقف الشحهيين من االحتجاج بو  الحجيث الشبهي الذخيفالتعخيف ب

أقػالو كأخباره, كما يشزع إليو مغ عبارات تػضح  - – ىػ كالـ رسػؿ هللا
كىػ السرجر الثاني لمتذخيع بال خالؼ , فسكانتو تمي مكانة القخآف الكخيع , 

,  المغػية عامة كالشحػية خاصة تسجاالالكال ججاؿ في االستذياد بو في 
 –إذ الستكمع بو ال ؛ كىػ الحؼ يشبغي التعػيل عميو, كالسريخ إليو ,ك  ؟ كيف
- غ مغ أعجدت بالغتو الفرحاء عمى أفرح الخمق عمى اإلشالؽ , كأبم

, الحؼ ىػ أفرح العباراتـ   ػػػجية العسػـ كاالستغخاؽ. فاالحتجاج بكالمو 
, مع تأييجه بأسخار البالغة , كدالئل اإلعجاز مغ السمظ العالـ,  كأبمغ الكالـ

     .(1)أكلى كأججر مغ االحتجاج بكالـ األعخاب األجالؼ"

ه مغ مرادر االحتجاج في الشحػ كعج   لذخيف ,الحجيث الشبػؼ ااالستذياد بك 
تشاكلػػػو عشػػػج العمسػػػاء خاصػػػة فػػػي العرػػػخ الحػػػجيث , كالرػػػخؼ أمػػػخ قػػػج كثػػػخ 

كأصػػبح مسػػا ال يػػجع مجػػاال لمذػػظ أك الصعػػغ أف الحػػجيث الشبػػػؼ الذػػخيف ىػػػ 
السرػػػجر الثػػػاني فػػػي االحتجػػػاج كاالحتكػػػاـ كاالستذػػػياد لقػاعػػػج عمػػػـػ العخبيػػػة 

أف يديػػج القشاعػػة رسػػػخا كإحكامػػا ؛ فجعػػل الفرػػل  جسعػػاء , لكػػغ أراد الباحػػث
فقػػج كانػػت  ؛األكؿ بعشػػػاف : دفػػع التيسػػة عػػغ األعػػالـ العمسػػاء مػػغ الشحػػػييغ 

كالتػػابعيغ كتػػابعى ( ) كتابػػة األحاديػػث الشبػيػػة مػجػػػدة مشػػح عرػػخ الخسػػػؿ
كػػاف يكتػػب  -رضػػى هللا عشػػو-بػػغ عسػػخك بػػغ العػػاص التػػابعيغ, فيػػحا عبػػج هللا

, بػػػغ عسػػػخ , ككػػػحلظ ُرِكػ عػػػغ عبػػػج هللا ()رسػػػػؿ هللا  حيػػػاة فػػػي الحػػػجيث

                                                 

 .ٚٗٗ,  ٙٗٗ/ٔ البغ الصيب الفاسي فيس االنذخاح يشطخ :( ٔ
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رضػػى هللا -, كسػػيل بػػغ سػػعج الدػػاعجػ مػػغ الرػػحابة الكػػخاـ كأنػػذ بػػغ مالػػظ
ىػػػػ( يكتػػػب إلػػػى اآلفػػػاؽ : َأْف ٔٓٔ. كىػػػحا عسػػػخ بػػػغ عبػػػج العديػػػد )ت:-عػػػشيع

ثػػػػػع كػػػػػاف  أك ُسػػػػػش ِتِو َفػػػػػاْكِتُبػُه,( )اْنُطػػػػػُخكا مػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػغ حػػػػػجيِث رسػػػػػػِؿ هللا 
كالخبيع بػػػػػػغ صػػػػػػبيح ىػػػػػػػ(ٙ٘ٔىػػػػػػػ( , كابػػػػػػغ أبػػػػػػى عخكبػػػػػػة)ت:ٕٗٔت:لدىػػػػػػخػ)ا

 . (ٔ)ىػ( مسغ دكنػا الحجيث كتابة"ٓٙٔ)ت:

كأف ، () كليذ معشى أف الكتابة كانت شائعة مغ عيج الخسػؿ  
كأف االعتساد كاف عمى الكتابة دكف الحاكخة. بل ىحا ,  األحاديث كانت مجكنة

ركيت كميا بالسعشى؛ ألف الخكاة  رد عمى الباحثيغ الحيغ يجعػف أف األحاديث
 .   (ٕ)تشاقمػىا شفاىا, كاعتسجكا فييا عمى الحاكخة , كلع تكغ مكتػبة عشجىع"

ثع عميشا أف نأخح فى االعتبار ما كقع مغ التذجيج الكافى فى ركاية الحجيث 
بالسعشى, كما عخؼ مغ احتياط أئسة ىحا الذأف كتحخييع فى الخكاية مسا 

نفديع يذتخشػف فى نقل المغة ما يذتخط فى نقل الحجيث جعل عمساء المغة أ
؛ لحرل بحلظ الطغ الكافى لخجحاف أف تكػف األحاديث السجكنة فى الرجر 

 . (ٖ)األكؿ قج ركيت بألفاضيا مسغ يحتج بكالمو فى المغة"

إنسا ىع  –فى أغمب الطغ  -ىحا مع أف الحيغ كانػا يخككف بالسعشى  
بدالمة سالئقيع. أما السػالى الحيغ لع يأخحكا العخب الحيغ كانػا يعتجكف 

 بأسباب العخبية , فيع أبعج ما يكػنػف عغ أف يترخفػا فى متػف األحاديث .

                                                 

  . ٔٗفى أصػؿ الشحػ لدعيج األفغانى صػ يشطخ :  ( ٔ
 . ٛٛقزايا االستذياد بالحجيث فى الشحػ كشػاىجه فى السغشى صػ يشطخ : ( ٕ
  .  ٕٖالزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى صػ يشطخ : ( ٖ
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ح الجارس أف يكػف الخ اُككف بالسعشى إنسا ىع العخب , فسا فإذا رجّ  
الحػ يسشع مغ أف يأخحكا عشيع , ألنيع َعَخب , كقج َصح ت َساَلِئقع , فإذا 

عشيع فإنسا يأخحكف عغ عخب َيِرح  االستذياد بأقػاليع , كبسا يجخػ أخحكا 
إنسا يأخحكف عغ العخب ألفاضيع  –أعشى الش َحاة  –عمى ألدشتيع كىع 

كتعبيخاتيع , فميكغ ىحا مغ ذاؾ , كليكغ كالـ ىؤالء السحجثيغ مرجرًا مغ 
ُقػف بأسباب مرادر العخبية , ألنيع أصحاب شبائع كممكات , كال يدالػف يتعم  

 .(ٔ)الحياة العخبية الخالرة

فسا سبق عمى فخض التدميع بأف اختالؼ الخكايات راجع إلى أف  
الخكاة قج رككا األحاديث بالسعشى , قج يحتسل " أف اختالؼ الخكايات قج يكػف 

عغ شئ كاحج ( ) لتعجد السػاقف التى قيل فييا الحجيث , فقج يدأؿ الشبى
ت مختمفة , فال شظ فى أف اإلجابة ستكػف مختمفة أكثخ مغ مخة , فى أكقا

   . (ٕ)المفع , كإف اتفقت فى السعشى "
في الشحػ كالرخؼ أمخ  من مرادر االحتجاج جعمواالستذياد بو و عن أما 

 قج كثخ الججؿ حػلو , كيسكغ أف نػجد الخالؼ في ذلظ فشقػؿ : 

شائفة مشعت  :ىاألكل الصائفةاختمفت رؤػ الشحػييغ عبى ثالث شػائف ؛ 
ىػ كأبػ حياف ت ٙٛٙاالحتجاج بو مصمقًا , كعمى رأسيا " ابغ الزائع ت 

 .  (ٖ)ىػ٘ٗٚ

                                                 

 . ٜ٘صػ لمجكتػر / ميجؼ السخدكمي مجرسة الكػفةيشطخ : (  ٔ
 . ٕٚ٘أتيا كتصػرىا صػمجرسة البرخية الشحػية نذ يشطخ :( ٕ
, كضػابط  ٜ/ٔ, كخدانة األدب  ٕٙ, كاالقتخاح صػ ٜٗ/ٔ( يشطخ: ارتذاؼ الزخب ٖ

 .ٕٖٗ/ ٔالفكخ الشحػؼ 
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 –أحجىسا: أف األحاديث لع تشقل كسا سسعت مغ الشبي كاحتجػا لحلظ بأمخيغ :
  كإنسا ركيت بالسعشى.-صمى هللا عميو كسمع

 .(ٔ)مشو كثانييسا : أف أئسة الشحػ الستقجميغ مغ السرخيغ لع يحتجػا بذئ

بأف الشقل بالسعشى إنسا كاف في الرجر األكؿ قبل تجكيشو في  كرد األكؿ:
الكتب , كقبل فداد المغة , كغايتو تبجيل لفع بمفع يرح االحتجاج بو , فال 

 فخؽ . عمى أف اليقيغ غيخ شخط , بل الطغ كاؼ.

ؿ بأنو ال يمـد مغ عجـ استجالليع بالحجيث عجـ صحة االستجال كرد الثاني :
 .(ٕ)بو

ىػ , ٜٓٙجػاز االستذياد بو مصمقًا , كعميو ابغ خخكؼ ت  :الصائفة الثانية 
ىػ الحؼ بالغ باألخح عغ أىل ٙٛٙىػ , كالخضي ت ٕٚٙك ابغ مالظ  ت 

ىػ , كقج أشاؿ الخد ٕٚٛىػ كتبعيع الجماميشي ت ٕٙٚالبيت , كابغ ىذاـ ت 
  .(ٖ)عمى السانعيغ لالستذياد بو

اج بو ابغ مالظ حتى إنو يعخؼ باسسو , كيتبع ابغ كيتػسع في االحتج  
مالظ فى ىحا االتجاه العالمة الخضى كسا فى شخح الكافية كابغ ىذاـ كسا 

 فى السغشى  , كالبجر الجماميشى كسا فى شخح األلفية . 

كلع يػضح الشحاة األكائل سبب قمة اعتسادىع عمى الحجيث كسرجر مغ 
ا حتى بجأت فتخة ججيجة أخح فييا مرادر الشحػ , كضل األمخ عمى ىح

االىتساـ بالحجيث الذخيف كاإلكثار مشو , كضيخ ىحا التصػر عمى يج ثالثة 
                                                 

 .ٚٗٗ/ٔ, كفيس االنذخاح  ٜ/ٔ(  خدانة األدب ٔ
 . ٜ/ٔ(  يشطخ: خدانة األدب ٕ
 . ٘ٔ, ٗٔ/ٔ(  يخاجع : خدانة األدب ٖ
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ىػ( كابغ  ٜٓٙىػ( كابغ خخكؼ )ت: ٔٛ٘مغ أئسة الشحػكىع : الدييمى )ت: 
 . (ٔ)ىػ( ٕٚٙمالظ )ت:

 فقج حسل ىؤالء الثالثة لػاء ىحا التصػر فى االىتساـ بالحجيث كاالحتجاج بو,
كخاصة ابغ مالظ الحػ قاؿ عشو الديػشى : " كاف أمة فى اإلشالع عمى 
الحجيث , فكاف أكثخ ما يدتذيج بالقخآف , فإف لع يكغ فيو شاىج عجؿ إلى 

 .  (ٕ)الحجيث , فإف لع يكغ فيو شاىج عجؿ إلى أشعار العخب"

 أبخز الكتب الشحػية في االحتجاح بالحجيث الشبػؼ الذخيف : 

لظ كتاب شػاىج التػضيح كالترحيح لسذكالت الجامع قج صشف ابغ ما
الرحيح أخخجو فى كاحج كسبعيغ بحثًا مخالفًا فى أكثخىا جسيػر الشحاة , 

 . (ٖ)كأيج مخالفتو ليع بالحجيث كالقخآف كالذعخ

كقج أتى الدييمى فى كتابيو نتائج الفكخ كاألمالى بكثيخ مغ األحاديث لتقخيخ 
 مالى  .القاعجة كال سيسا كتابو األ

محىب القائميغ بالتػسط , كفي مقجمتيع الذاشبي  ت  : ةالثالث لصائفةا
 .(ٗ)ىػ ككثيخ مغ السحجثيغٜٔٔىػ, كمغ تبعو  كالديػشي  تٜٓٚ

                                                 

ط/ الجار العخبية لمكتاب ٕٖٗتػر / جسيل عمػش ( ابغ األنبارػ كجيػده فى الشحػ لمجك ٔ
 .   ٙٛٔ-ٕٛٔ, كانطخ:مػقف الشحاة مغ االحتجاج لخجيجة الحجيثى صػ

, ككتاب الرفػة فى البحث  ٘٘, بغية الػعاة لمديػشى صػٖٔ-ٓٔ/ٔ( راجع:الخدانة  ٕ
 كما بعجىا . ٜٚ,ك السعيار فى التخصئة كالترػيب دراسة تصبيكية صػ٘ٔٔالمغػػ صػ

انطخ: كتاب شػاىج التػضيح كالترحيح لسذكالت الجامع الرحيح  البغ مالظ  ( ٖ
 كما بعجىا .   ٔٗكما بعجىا, كالسبحث الثامغ صػ ٗٔالسبحث الثانى صػ

 .ٖٗٗ/ٔ, كضػابط الفكخ الشحػؼ ٖٔ, ٕٔ/ٔ(  خدانة األدب ٗ
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كباإلضافة إلى االتجاىيغ الدابقيغ . القبػؿ كالخفس نجج اتجاىًا ثالثًا ضيخ 
فى السشع ,  بعجىسا كأخح مػقفًا كسصًا , كإف كاف يسيل إلى جانب التذجد

كيسثل ىحا االتجاه الذاشبى كالديػشي , كيزاؼ إلييسا أبػ حياف فقج جّػز 
االحتجاج باألحاديث التى اْعُتِشَى بشقل ألفاضيا , فبعج أف أشار إلى أف 

 الشحػييغ لع يدتذيجكا بالحجيث ؛ ألنيا تشقل بالسعشى بخالؼ كالـ العخب . 

ى قدسيغ : ِقْدٍع َيْعَتِشى ناقمو بسعشاه قاؿ فى شخح األلفية :...أما الحجيث فعم
دكف لفطو , فيحا لع يقع بو استذياُد أىِل المداف . كِقْدٌع ُعِخَؼ اعتشاء ناقمو 
بمفطو لسقرػٍد خاٍص ؛ كاألحاديث التى قرج بيا بياف فراحتو  صل هللا 

ا عميو كسمع ,ككتابو لَيْسَجاف , ككتابو لػائل بغ ُحجخ, كاألمثاؿ الشبػية ؛ فيح
 .  (ٔ)…"يرح االستذياد بو فى العخبية 

"ثع عاب بعج ذلظ عمى ابغ مالظ االستذياد بالحجيث كعجـ تفريمو ىحا  
 التفريل الحػ يخاه ضخكريًا , كبشى الكالـ عمى الحجيث مصمقًا... 

عمى الخغع مغ ذلظ يعج الحجيث مرجرًا مغ مرادر االستذياد الحػ يعبخ 
 عشو بالدساع .  

  

                                                 

,  ٖٔ – ٕٔ/ ٔ, كانطخ: الخدانة ٖ٘( الزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى صػ ٔ
 .  ٙٔاالقتخاح صػك 
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 ثاني : العكبخي , وكتابو إعخاب الحجيث الشبهي السبحث ال

العكبخؼ : ىػ عبج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ, أبػ 
 . (ٔ)البقاء بغ أبي عبج هللا الزخيخ الشحػؼ 

ثيغ كخسدسائة , كنذأ كلج ببغجاد في أكائل سشة ثساف كثال مػلجه كنذأتو :
ت عمى أبي الحدغ البصائحي, كتفقو عمى , فقج قخأ القخآف بالخكايانذأة عمسية

القاضي أبي يعمى دمحم بغ أبي خاـز بغ الفخاء, كقخأ العخبية عمى أبي البخكات 
يحيى بغ نجاح كابغ الخذاب , سسع الحجيث عغ أبي الفتح دمحم بغ عبج 
الباقي بغ البصي كأبي زرعة شاىخ ابغ دمحم بغ شاىخ كأبي بكخ عبج هللا بغ 

شقػر في آخخيغ كحجث , الفكيو الحشبمي الحاسب الفخضي دمحم بغ أحسج ال
 الشحػؼ الزخيخ .

كاف ثقة صجكقا, غديخ الفزل, كامل األكصاؼ, كثيخ السحفػظ,  صفاتو :
 متجيشا, حدغ األخالؽ , كقج أضخ في صباه.

التبياف »مغ الّشحاة البارزيغ فى عرخه, كقج اشتيخ بكتابو  حياتو العمسية :
كقج اعتشى فى ىحيغ « . إعخاب الحجيث الشبػػ », ككتابو « فى إعخاب القخآف

الكتابيغ بغاية تعميسية تصبيكية, كلو : شخح كتاب اإليزاح ألبي عمي 
الفارسي كديػاف الستشبي ككتاب شخح المسع البغ جشي ككتاب المباب في عمل 
الشحػ ككتاب إعخاب شعخ الحساسة كشخح السفرل لمدمخذخؼ شخحًا مفراًل 

ب الشباتية كالسقامات الحخيخية كصشف في الشحػ كالحداب كشخح الخص

                                                 

 . ٕٛٓ/  ٗ, كاألعالـ  ٕٔٛ, كبغية الػعاة ص  ٕٙٛ/  ٕ( انطخ: كفيات األعياف  ٔ
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كاشتغل عميو خمق كثيخ كانتفعػا بو كاشتيخ اسسو في البالد في حياتو كبعج 
 صيتو كحكى في شخح السقامات .  

 كفاتو :

كتػفي في ليمة يدفخ صباحيا عغ تاسع شيخ ربيع اآلخخ سشة ست عذخة  
  . رحسو هللا -كستسائة, كدفغ بباب حخب 

  (1)ىػ(616-535لإلماـ العكبخي ) -هي إعخاب الحجيث الشب

فقج أكثخ العمساء قجيسًا كحجيثًا مغ الترشيف في إعخاب القخآف, كلع يتعخضػا 
لمترشيف في إعخاب الحجيث , فمع يخد إليشا مسغ صشفػا في إعخاب الحجيث 

 الشبػؼ قجيسا سػػ ثالثة مغ عمساء العخبية : 

صاحب كتاب إعخاب الحجيث الشبػؼ كالحؼ عميو  خؼ أكليع : اإلماـ العكب
مجار ىحا البحث , كقج لقى إعخاب الحجيث لمعكبخؼ عشاية كبيخة مغ العمساء 

كحجج قجيسا كحجيثا , فقج حقق كشبع أكثخ مغ مخة كدارت حػلو استذيادات 
 , كمغ أبخز مغ حققػه كقامػا بصباعتو : لمشحػييغ كالبيانييغ كغيخىع

 ٜٖٚٔمغة العخبية بجمذق عبج اإللو نبياف. مصبػعات مجسع ال أ ػػػػ الذيخ:
 . ـ ٜٚٚٔ- ىػ

,  دراسة كتحقيق/ د. حدغ مػسى الذاعخ, كزارة الثقافة كالذبابب ػػػ 
 ـ. ٜٔٛٔاألردف, 

                                                 

, تحقيق عبج اإللو نبياف , دار ٖٔ – ٕٛ  إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ ( يشطخ :  ٔ
 . ٔٙ/ ٔعقػد الدبخجج لمديػشي , ك ـ ٜٜٛٔ –ىػ ٜٓٗٔالفكخ , بيخكت , األكلى 
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ـ  ٔ ٜٚٛ -ىػٛٓٗٔتحقيق د. حدغ مػسى الذاعخ. الصبعة الثانية ج ػػػػػ 
 عغ دار السشارة بججة.

بتحقيق الذيخ /عبج اإللو نبياف , بصبعة دار  امييكالشدخة التي اعتسجت ع
الفكخ بيخكت . إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ, تحقيق عبج اإللو نبياف 

 ىػ(. ٜٖٚٔدمذق ) -زيج ابغ ثابت  -مصبعة 

 األعساؿ العمسية التالية لمعكبخي :

 ىػ( : ٕٚٙ-ٓٓٙكالثاني : ابغ مالظ األنجلدي )

بغ عبج هللا بغ مالظ الصائي الجياني الشحػؼ  أبػ عبج هللا جساؿ الجيغ دمحم
المغػؼ السقخؼء السحجث الفكيو الذافعي , فإنو أّلف في ذلظ تأليفًا خاصًا 

 برحيح البخارؼ, يدسى "التػضيح لسذكالت الجامع الرحيح".

فمقج كاف ليحه السػاقف الستزاربة مغ الشحاة أف قّل الترشيف في إعخاب 
خررة في إعخاب الحجيث غيخ ثالثة كتب: األكؿ الحجيث, فال نجج كتبًا مت

  . لمعكبخؼ, كالثاني البغ مالظ, كالثالث لمديػشي

كابغ مالظ يقػـ عمى إعخاب مذكالت كقعت في صحيح البخارؼ. كيتزح 
فيو مشيج ابغ مالظ في االحتجاج بالحجيث الشبػؼ, كاستشباط القػاعج الشحػية 

كيخّصيء الشحِػييغ في عجد مغ  مشو, كيدتجؿ لألحاديث بالقخآف كالذعخ,
السدائل. كىػ بحلظ يتسيد عغ مشيج العكبخؼ الحؼ كاف يمّحغ الخكاية أحيانا 

 لسخالفتيا قػاعج الشحاة. 
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 ىػ( :ٜٔٔػ ػػػ ٜٗٛالديػشي )كالثالث : 

صشف الديػشي كتابًا ضخسًا في إعخاب الحجيث سساه: "عقػد الدبخجج عمى 
غالبًا عمى مدشج اإلماـ أحسج, كضّع إليو كثيخا مدشج اإلماـ أحسج" اعتسج فيو 

 مغ كتب الحجيث.

: يعج كتاب إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ مغ أكؿ اآلثار (ٔ)قاؿ في مقجمتو
التي كردت إليشا في إعخاب الحجيث الشبػؼ الذخيف , يميو كتاب عقػد 

خ الدبخجج في إعخاب الحجيث الشبػؼ؛ لجالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بك
ىػ( , حققو كقجـ لو الجكتػر سمساف القزاة, الصبعة األكلى ٜٔٔالديػشي )ت

 بيخكت. -ـ , دار الجيل ٜٜٗٔق ػػػػٗٔٗٔ

في إعخاب الحجيث  اكقج قخأت في السشيل الرافي أف لمعالمة الجماميشي مؤلف
 بالسسمكة العخبية الدعػدية .  امخصػش

 وحجيثا :
يث الشبػؼ كالذخيف كقزية أما الجراسات التي تشاكلت مػضػع الحج

االحتجاج بو , فقج أسيع عجد ال بأس بو مغ األساتحة الستخرريغ 
 كالباحثيغ , كمغ أبخزىع : 

االستذػياد بالحػػجيث فػػي المغػػة . لفزػػيمة الذػػيخ / دمحم الخزػػخ حدػػيغ. بحػػث بسجمػػة 
ـ . ٖٜٙٔىػػػ  ٖ٘٘ٔمجسػػع المغػػة العخبيػػة السمكػػي بالقػػاىخة. الجػػدء الثالػػث. شػػعباف 

 بعة األميخية ببػالؽ . السص

أ . د/ خجيجة الحجيثي في كتابيا : مػقف الشحاة مغ االحتجاج بالحجيث 
 ـ. ٜٔٛٔ- ىػ ٔٓٗٔالذخيف , شبعة , دار الخشيج, بغجاد, 

                                                 
 . ٔٙ/ ٔلدبخجج لمديػشي ( يشطخ: عقػد ا ٔ
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أ . د / حدغ مػسى الذاعخ في كتابو : الشحاة كالحجيث الشبػؼ , األردف 
 ـ . ٜٔٛٔ

ػؼ في الشحػ العخبي , نادؼ في كتابو : الحجيث الشب أ . د / محسػد فجاؿ
 ـ .  ٜٗٛٔأبيا األدبي 

أ . د / أحسج الديغ عمي العدازؼ في كتابو : دراسات لغػية في األحاديث 
 ـ ٕ٘ٔٓق ػػ ٖٙٗٔالشبػية , ط األكلى , 

كىشاؾ رسائل عمسية تشاكلت الحجيث الشبػؼ الذخيف ما بيغ آراء نحػية 
 رنو , كمغ أبخزىا : كصخفية , كاختيارات كاعتخاضات كدراسات مقا

رسالة عمسية لمباحث/ ماىخ عبجهللا دمحم رزؽ قخمج لشيل درجة العالسية    
"الجكتػراة " مغ قدع أصػؿ المغة فى كمية المغة العخبية فى القاىخة 
كمػضػعيا : "لغة الحجيث الشبػػ فى فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ 

 لمسشاكػ".
خيفة عمػػػػي إثبػػػات القػاعػػػػج الشحػيػػػػة. مكاتبػػػػة بػػػػيغ االسػػػتجالؿ باألحاديػػػػث الشبػيػػػػة الذػػػػ

الجماميشي كالبمقيشي . قجـ ليا كحققيا  الجكتػر/ ريػاض بػغ حدػغ الخػػاـ. نذػخ عػالع 
 ـ . ٜٜٛٔىػ   ٛٔٗٔبيخكت. الصبعة األكلي .  -الكتب 

التشكيح أللفاظ الجامع الرحيح , لمدركذي , دراسة كتحقيق / يحي بغ دمحم 
 ـ .  ٕٗٓٓشج , الخياض الحكسي ط / مكتبة الخ 
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 الفصل األول : 
 دفع التهمة عن األعالم العلماء من النحويين

 َفٌّ ثالثٕ مباحح :

املبخح األَل: عدم احتجاج الهخُِني باحلدِح الهبُٓ 
 الشسِف.

 املبخح الجانْ : السَإِ باملعهٖ َتلخني السَأ .

ُنُا املبخح الجالح : ما ِقال عو حلو السَأ الرِو مل ِك
 عسبًا .

  



 

537 

 

 املبخح األَل: 

 عدم احتجاج الهخُِني باحلدِح الهبُٓ الشسِف.

ث التي تشاكلت مػقف الشحػييغ ا ال شظ فيو أف جّل الكتب كالبحػ مس        
شحػييغ ثالث مغ االستذياد كاالحتجاج بالحجيث الشبػؼ الذخيف قدست ال

بحث يؤكج خالؼ ال, إال أف ىحا  يغكمذتخشنعيغ كمجػزيغ فخؽ ؛ ما بيغ ما
بعجـ االحتجاج كاالستذياد بحجيث  ذلظ كأف ىشاؾ فخية ُأشمقت عمى الشحػييغ

ػػ  ككاف اليجؼ مغ كرائيا الشيل مغ حجيث الشبي العجناف ػػ  ()الشبي 
عد كجل ػػػػ كمغ الشحػييغ الحيغ حفطػا كحافطػا عمى لغة القخآف كجعميع هللا 

 سببا لحفع الجيغ . ػػػ 
 : يثاحثانفشٚح عهٗ ثالثح  انتًٓح ٔدفع انثحث فٙ سداعتًذ ٔقذ

. ىحا  نى ٚستشٓذٔا تانحذٚثٕ : يا ٚزكش يٍ أٌ أئًح انُح ٔلاأل نًثحثا
ُه البغجادػ بقػلو :" بأنو ال يمـد مغ عجـ أالقػؿ ليذ صحيحًا  لبتو , كقج َرد 

استجالليع بالحجيث عجـ صحة االستجالؿ بو , كالرػاب جػاز االحتجاج 
حجيث لمشحػػ فى ضبط ألفاضو . كيمحق بو ما ركػ عغ الرحابة كأىل بال

 .  (ٔ)البيت

كقج اعتسج الشحػيػف الحجيث الشبػؼ الذخيف أصال مغ أصػؿ التقعيج  
, فقج كرد استذياده سيبػيو  أبخز مغ احتج بو إماـ الشحاة مغك  كاالستذياد ,

    شظ .بالحجيث فى كتابو الحػ ضسغ آراء سابكيو كمعاصخيو دكف 

                                                 

 . ٓٔ-ٜ/  ٔالخدانة  يشطخ : ( ٔ
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/ أحسج الديغ عمي العدازؼ في كتابو دراسات لغػية فقج أثبت األستاذ الجكتػر
ػذجا ( أف إماـ الشحاة سيبػيو احتج سفي األحاديث الشبػية ) الكتاب لديبػيو ن
  . (ٔ) ()في الكتاب بشحػ مائة حجيث لخسػؿ هللا 

َلْيَذ " :  - –كقج استذيج بو السبخد فى السقتزب فقاؿ ": كجاء عغ الشبى 
 .  (ٕ)"ِفى الُخْزَخاَكاِت َصَجَقٌة 

كالفخاء قج استذيج بالحجيث لقػاعج نحػية , كلمسعانى المغػية فى معانى 
: ُأكِصى اْمَخًأ ()القخآف , كمغ ذلظ قػلو:"كقػؿ مغ ركػ عغ الشبى 

و  . (ٖ)"ِبُأمِّ

جيث ج بالحكقج أثبت الجكتػر/ أحسج مكى األنرارػ أف الفخاء كاف يدتذي
 .  (ٗ)رخييغمخالفًا بحلظ عمساء الب

                                                 

دراسات لغػية في األحاديث الشبػية )الكتاب لديبػيو نػذجا( لألستاذ الجكتػر  يشطخ:(  ٔ
,  ٔٛ/ٔ, كمغ ذلظ : لبيظ كسعجيظ كماجخػ مجخاىسا ـ  ٕ٘ٔٓأحسج الديغ ط أكلى 

قخفراء كرجع القيقخػ كما , قعج ال ٗٔٔ/ٔكمعحرة إلى هللا كإليظ كما جخػ مجخاه 
 , كغيخىا .  ٓ٘ٔ/ٔجخػ مجخاىا 

 . ٕ٘ٔ/  ٕالسقتزب  يشطخ :(  ٕ
,  ٕٓٗ-ٜ٘/ٕ,  ٚٙٗ-ٓٚٗ-ٕٓٛ-ٙٗٔ-٘ٙ/ٔمعانى القخآف لمفخاء  يشطخ:(  ٖ

ٖ/ٗٓ-ٙٗ-ٕٔٛ-ٖٔٓ-ٖٔٛ. 
( راجع : كتاب أبػ زكخيا الفخاء كمحلبو فى الشحػ كالمغة , تأليف الجكتػر/ أحسج مكى  4

. كالحق أنو لع يخالفيع فقج استذيج بو سيبػيو  ٕٙٗ – ٕٕٛ - ٛٛػ صػ األنرار 
كالسبخد كسا نقمت ذلظ , أك أنو قرج أف الفخاء أكثخ مغ االستذياد بو !.كراجع 

 .ٕٗالزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى صػ 
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كال يدع الجارس إال االشسئشاف إلى سالمة ما ذىب إليو ابغ مالظ  
كمغ شايعو فى اعتبار األحاديث مغ السرادر التى يعتسج الم َغِػػ كالش ْحِػػ 

 . (ٔ)عمييا

"كلػ أف الشحاة الخكاد تػسعػا فى االستذياد كسا تػسع ابغ مالظ , كلع 
عمى أنفديع كعمى المغة فيو ؛ لتغيخ كثيخ مغ أحكاميع , كلسا رأيشا  يزيقػا

 كثيخًا مسا يعجكنو ضخكرة شعخية أك ضعيفًا أك غيخ ذلظ." 

كمغ ثع يشبغى فتح باب االستذياد بالحجيث , " أما كقج تأصل عمع  
لتى الحجيث , فرار لو مشيجو الراـر فى اأَلْخح كالت َمقِّى , كَمَعاِييخه الثابتة ا

تشفى الدبج , كتسيد الخبيث مغ الصيب, كتكذف الجخيل مغ األصيل , 
فيشبغى أف ندتذيج بو مدتفيجيغ مغ تجخبة ابغ مالظ فى الشطخ إلى المغة 

 . (ٕ)بالقريخ ليذ عمى ضػء نرػص ناصعة مشيا , أىسمت زمشاً 

كأما ما يقاؿ عغ بعس الشحػييغ مغ أنيع مشعػا االستذياد كاالحتجاج 
الشبػؼ الذخيف كأبي حياف , كابغ الزائع , كبسا عخؼ عشيع  بالحجيث

 بسحىب السانعيغ فشقػؿ بسا ال يجع مجاال لمذظ أك الصعغ .

 

 

                                                 

.كانطخ: الزخكرة الذعخية ٕٓٙ-ٜٕ٘( مجرسة البرخة الشحػية نذأتيا كتصػرىا صػ  1
   ٚٗحػ العخبى صػ فى الش

 . ٚٗ( الزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى صػ  2
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 دفع انتًّٓ عٍ أتٙ حٛاٌ فٙ االحتجاج تانحذٚث انُثٕ٘ انششٚف : أٔال : 

فيسا ندب إليو مغ مشعو  ضمسا بّيشابجاية لقج ُضمع أبػ حياف  
نت إجازتو ا, كإف ك شبػؼ الذخيف , فيػ مسغ احتج بوالستذياد بالحجيث الا

قميمو إذا ما قػرنت بابغ مالظ , كنأتى ألمخ يجعػ إلى الحيخة كالتشاقس فى 
آراء السانعيغ عمى قػؿ مغ أدخل أبا حياف فييع , ففى حيغ نخاه يسشع 
االستذياد بالحجيث كيخفزو كيعتبخ عالمة بارزة فى محىب السشع , نخاه حيشًا 

   .يدتذيج بو فى كتبو  آخخ

فقج قاؿ ابغ الصيب : "بل رأيت االستذياد بالحجيث فى كالـ أبي حياف 
 .  (ٖ)نفدو"

لحلظ فإف أبا حياف لع يسشع االستذياد أك االحتجاج بالحجيث الشبػؼ الذخيف 
إنسا عاب عمى ابغ مالظ التػسع كالبدط في كثخة االحتجاج بالحجيث الشبػؼ 

 الذخيف . 

لسا قيل , فاألستاذ الجكتػر/ مرصفى الشساس فى تحكيقو لكتاب كإثباتًا 
 . (ٔ)ارتذاؼ الزخب أحرى األحاديث الػاردة فيو بسا يديج عغ ثالثيغ حجيثاً 

بيشسا سخدت األستاذة الجكتػرة/ سييخ خميفة ستة عذخ حجيثًا استذيج  
 .(ٕ)بيا أبػ حياف عمى قػاعج نحػية فى كتاب ليا

عيغ االعتبار كأخحكا بو , ألجازكا مثل ىحا التخكيب كلػ نطخكا لمحجيث ب  
:"ِإن َسا َمَثُمُكْع َكاْلَيُيػِد َكالش َراَرػ َكَخُجٍل ِاْسَتْعَسَل ()لػركده فى قػلػو 

 …" ُعس اال ً 

                                                 

 , فيخس األحاديث.ٚٛ٘–ٙٛ٘/٘ ارتذاؼ الزخب يشطخ :(  ٔ
 . ٖٔٔ: ٓٓٔقزايا االستذياد بالحجيث فى الشحػ كشػاىجه فى السغشى  يشطخ :(  ٕ
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 .  (ٔ)فقج تزسغ الحجيث العصف عمى ضسيخ الجخ بغيخ إعادة الجار"

احتجاج  كيخػ ابغ مالظ أف "الجػاز أصح مغ السشع لزعف 
السانعيغ كصحة استعسالو نطسًا كنثخًا , كغيخ ذلظ مغ السدائل التى عجىا 
جسيػر الشحاة ضخكرة , كأجازىا ابغ مالظ كاستجؿ عمى جػازىا بأحاديث 

 . (ٕ) - –الشبى 
 ِ فٙ اتستشٓادِ تانحذٚث انششٚف:  086انذفاع عٍ اتٍ انضائع خ ثاَٛا: 

يث الشبػؼ الذخيف في كتابو شخح جسل لقج احتّج ابغ الزائع بالحج        
 الشرػص :  إليظّتيع بسشع االستذياد مصمقا , ك الدجاجي ؛ ال كسا اُ 

الشز األكؿ : قاؿ ابغ الزائع : " كإذا أردت بػػ)رأيت( رؤية العيغ تعجػ إلى 
مفعػؿ كاحج , مغ ىحا ما جاء في الحجيث : " تخكف ربكع كسا تخكف القسخ 

 . (ٖ)ليمة البجر"
الثاني : قاؿ ابغ الزائع : " كجسيع األحكاـ التي تحكخ فارقة بيغ  الشز

ػػ السؤمغ يأكل في معي  السحكخ كالسؤنث في بابيسا حتى يعمع مغ قػلو ػػ 
   (ٗ)كاحج كالكافخ يأكل في سبعة أمعاء " , مغ أف السعي قج يحكخ "

                                                 

شػاىج باب اإلجارة إلى صالة العرخ , ك  ٜكتاب اإلجارة ,  ٖٚ( أخخجو البخارػ فى  ٔ
  . ٖ٘التػضيح كالترحيح لسذكالت الجامع الرحيح البغ مالظ صػ

, ك ٖ٘( يشطخ : شػاىج التػضيح كالترحيح لسذكالت الجامع الرحيح البغ مالظ صػ ٕ
 كما بعجىا .ٖٖٔ –ٗٔصػ

, تحقيق يحي عمػاف حدػف ,ط : دار  ٙٔٔ/ ٔ( شخح جسل الدجاجي البغ الزائع  ٖ
, كتشبيو  ٕ٘ٔ/ ٕطخ في : جامع السدانيج كالدشغ ـ , كيش ٕٙٔٓبغجاد , األكلى 

 .  ٔٓٔ/ ٔ, كالدمدمة الرحيحة  ٜٔٔ/ ٔالقارغ 
,  ٖٛٔ/ ٔ, كيشطخ في : السػشأ  ٔٚٗ/ ٖ( شخح جسل الدجاجي البغ الزائع  ٗ

 .  ٖ٘٘/ ٕكالجامع الرغيخ 
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فزال عغ أف ابغ الزائع لع يشكخ عمى الدجاجي استذياده بالحجيث 
 ذخيف في تشاكلو لذخح الجسل . ال

وعمى ما سبق فالقزية في االحتجاج بالحجيث الشبهي الذخيف 
تخزع لشظخية القمة والكثخة , وال تخزع لشظخية القبهؿ والخفس 

 عمى اإلشالؽ .
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 انًثحث انثاَٙ : 

 . انشٔاٚح تانًعُٗ ٔتهحٍٛ انشٔاج

األصل الخكاية بالمفع ف إ مغ عساد فكخة البحث : ػتجػيد الخكاية بالسعشى كى
, كمعشى تجػيد الخكاية بالسعشى أف ذلظ اْحِتَساؿ عقمى فحدب الَيِقيغ 

 .  (ٔ)بالػقػع

:" إف اليقيغ أف ذلظ مغ لفع -فيسا نقمو البغجادػ -قاؿ الجماميشى      
ليذ بسصمػب فى ىحا الباب , كإنسا السصمػب َغَمَبُة الط غِّ ...  ()الخسػؿ 

و كاؼ ؛ ألف األصل عجـ التبجيل ال سيسا كالت ْذِجيج فى فالطغ فى ذلظ كمِّ 
ِثيغ"  .  (ٕ)الزبط كالتحخػ فى نقل األحاديث شائع بيغ الش َقَمة كالسحجِّ

كعمى فخض كقػع تجػيد الخكاية بالسعشى فقج ركػ ابغ قتيبة فى        
يث : أف ىذاـ بغ حداف قاؿ: كاف الحدغ يحجثشا اليػـ بالحج(ٖ)عيػف األخبار

يث , كيخده الغج كيديج فيو كيشقز إال أف السعشى كاحج. "فالسغيخ لفطًا بالحج
 . (ٗ)بمفع فى معشاه عخبى مصبػع يحتج بكالمو فى المغة"

كمسا ال شظ فيو أنو ال يدتصيع أف يغيخ بالديادة مثاًل أك بالشقراف مع  
السحافطة عمى السعشى إال خبيخ بأساليب العخب متسكغ مغ شخؽ العخب فى 

                                                 

 ٖٚٔط/ مصبعة الجامعة الدػرية  ٓٗ( فى أصػؿ الشحػ تأليف سعيج األفغانى صػ ٔ
 ـ . ٜٔ٘ٔ -ىػ

   )بترخؼ(. ٗٔ/ ٔ( الخدانة  2
, ط/ ٖٙٔ/  ٕ( عيػف األخبار تأليف أبى دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرػ   ٖ

 دار الكتب السرخية .
 .ٓٗ( فى أصػؿ الشحػ لدعيج األفغانى صػ ٗ
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ارة , فزاًل عغ أف ذلظ تع فى األحاديث التى لع تجكف , كأيزًا فى العب
 عرػر االحتجاج . 

ؼ الشحاة فى نقل الحجيث بعج أف ذكخ اختال -قاؿ ابغ الرالح فى مقجمتو
: " إف ىحا الخالؼ ال نخاه َجاِريًا كال أجخاه الشاس فيسا نعمع فيسا بالسعشى

ع شئٍ مغ كتاب ُمَرش ف تزسشتو بصػف الكتب, فميذ ألحج أف يغيخ لف
 . (ٔ)كيثبت فيو لفطًا آخخ"

كقاؿ البغجادػ :"قاؿ الجماميشى : .... ثع إف الخالؼ فى جػاز الشقل     
َف كحُ بالسعشى إنسا ىػ فيسا لع ُيَجك   ل فى بصػف الكتب ف كال ُكتب كأما ما ُدكِّ رِّ

 .  (ٕ)فال يجػز تبجيل ألفاضو مغ غيخ خالؼ بيشيع"

  

                                                 

( مقجمة ابغ الرالح كمحاسغ االصصالح, تػثيق كتحقيق الجكتػرة/ عائذة عبج  ٔ
,ط/  ٖٖٖالشػع الدادس كالعذخكف فى صفة ركاية الحجيث كشخط أدائو صػ الخحسغ,

, كالزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى ٘ٔ/ٔ. كانطخ: الخدانة ٜٙٚٔدار الكتب 
  .ٖ٘صػ

 . ٘ٔ/ ٔ( الخدانة  ٕ
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 انث : انث نًثحثا

  .يا ٚقال عٍ نحٍ انشٔاج انزٍٚ نى ٚكَٕٕا عشتاً 

لحغ الخكاة الحيغ لع يكػنػا عخبًا , كزعسػا أف كثيخًا مغ ركاة    
الحجيث كانػا مغ السػالى , فيع ليدػا عخبًا بالصبع كالدميقة , إنسا عخب 

 .   (ٔ)بالتعمع

يكػنػا مغ  كعمى فخض أف بعزيع لع يكػنػا عخبًا , فكميع عمى كل حاؿ لع
األعاجع كمعخفة ىؤالء الخكاة سيمة ميدػرة فمع َيْحَع ِعْمٌع ِمْغ ُعُمػـِ العخبية بسا 
حطى بو الحجيث مغ عشاية كدقة , فقج كضعت لمخكاية شخكط , كاشتخط فى 

, فسغ اليديخ إذًا قبػؿ ما جاء عغ شخيق ركاة مغ  الخكاة صفات خاصة
 . (ٕ)العخب , كتخؾ ما عجاه 

الطغ أف ىؤالء الخكاة الحيغ لع يكػنػا عخبًا , كالحيغ يخذى كقػع بل كأغمب 
 -المحغ مشيع كانػا عمى أحج أمخيغ :

إما أف يكػنػا قج أتقشػا المغة العخبية إتقانًا يسكشيع مغ الترخؼ فى  األوؿ :
ألفاضيا كتخاكيبيا بصخيقة عخبية سميسة , كفى ىحه الحاؿ ال يشبغى التفخيق 

 . (ٖ)مغ العخب الخمز بيشيع كبيغ غيخىع

كمغ السػالى مغ أصبح حجة فى المغة عخؼ العمساء ليع مكانتيع كشيجكا 
 ليع بالفزل : 

                                                 

 .ٖٚ( الزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى  صػ ٔ
 . ٕٚ٘الشحػية نذأتيا كتصػرىا صػ يغ( مجرسة البرخي 2
 . ٖٚ( الزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى  صػ 3
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الحدغ البرخػ: الحػ قاؿ فيو أبػ عسخك بغ العالء : ما رأيت أفرح  -ٔ
مغ الحدغ البرخػ, كالحجاج بغ يػسف الثقفى , فقيل لو : فأييسا أفرح ؟ 

 .(ٔ)قاؿ : الحدغ

األسػارػ عسخك بغ فائج : الحػ جمذ يعع فى مدججه نحػ أبػ عمى  -ٕ
كثالثيغ سشة , كالحػ كاف يػنذ بغ حبيب يدسع مشو كالـ العخب  تس

 .(ٕ)كيحتج بو

كقج كاف كثيخ مغ أئسة المغة نفديا مغ أصل غيخ عخبى , فإماـ  
   .الشحاة سيبػيو أشيخ مغ أف يشػه بو كإماـ أىل البرخة 

ػ أف سيبػيو كاف عجسيًا , كإف كاف لدانو المغة يقػؿ ابغ جشى:" أال تخ 
 .   (ٖ)العخبية"

كالفخاء إماـ أىل الكػفة فى عرخه , ركػ الديػشى عغ ابغ خالػيو فى   
شخح الفريح ما نرو :" كاف الفخاء يجيد كدخ الشػف فى َشت اِف تذبييًا 

و , فالجػاب : بِدي اِف ؛ كىػ خصأ باإلجساع , فإف قيل: الفخاء ثقة كلعمو َسِسعَ 
بى , , فقج أخصأ الكياس , كإف كاف سسعو مغ عخ ِقَياساً إف كاف الَفخ اُء َقاَلُو 

؛ ألنو خالف سائخ العخب , كأتى بمغة مخغػب فإف الَغَمط عمى ذلظ العخبى
 .  (ٗ)عشيا"

                                                 

 . ٖٗ٘/ٔ( كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف البغ خمكاف  1
 . ٖٛٙ/ ٔ( انطخ: البياف كالتبييغ لمجاحع 2
)بترخؼ( كانطخ: الزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى ٕٔ/  ٕ( السحتدب البغ جشى  3

 .ٖٚصػ 
 .  ٗٓ٘/ٕ( السدىخ لمديػشى  4
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فيع يثقػف بالفخاء فى نقل الخكايات المغػية , كال يتػىسػف فيو الخصأ , كلع 
صػا العخب أنفديع إذا نقل عشيع شيئًا ككاف مشافيًا ألكضاعيع يتػانػا أف يغم

 كأصػليع .

خح عغ ؤ كيُ  –كسا ُزِعع  –إف مغ العجب أف يتخؾ الحجيث ألف ركاتو عجع 
 سيبػيو كالفخاء مثاًل مع أنيع عجع .

: أف يكػػػف ىػػؤالء الػػخكاة غيػػخ متقشػػيغ المغػػة , كاألشػػبو فػػى ىػػحا  األمػػخ الثػػانى
يشصق عمى ما يدػسع كيؤديػو كسػا سػسع ؛ ألنػو ال يسمػظ  الحاؿ أف بعزا مشيع

 –عمػػػى فػػػخض كقػعػػػو -إذف  -غيػػػخ ذلػػػظ حيشئػػػح , كيكػػػػف التغييػػػخ السحتسػػػل
تغييخًا صػتيًا شفيفًا ال يسذ َجْػَىخ التخكيب , كقج يكػػف تغييػخه السفتػخض فػى 

ف , كال خػػػؼ عشجئػػح , فترػػحيح الحػػجيث َمْزػػُسػف َمػػْأُمػف , كإال  حػػجيث ُمػػَجك 
الميػػػػػع مػػػػػا فيػػػػػو فييخعػػػػػػا إلػػػػػػى يخفػػػػػى عمػػػػػى الػػػػػخكاة العػػػػػخب السحػػػػػػتج بك فمػػػػػغ

 .    (ٔ)ترحيحو

كلساذا يخاؼ الشحاة مغ لحغ ركاة الحجيث فحدب , ألع تشقل الخكايات       
 .  (ٕ)عغ كثيخ مغ العخب الخمز أنيع كانػا يمحشػف فى كالميع

 ,  (ٖ)فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشابغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبيانى
 , (ٙ)كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخزدؽ ,(٘)كجخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ,(ٗ)كحدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ثابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

                                                 

 . ٖٛ -ٖٚخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى صػ ( الز 1
 . ٖٛ( السخجع الدابق صػ  2
 . ٛ٘ – ٚ٘ -ٔ٘( انطخ: السػشح في مآخح العمساء عمى الذعخاء لمسخزبانى صػ 3
 . ٜٚ – ٚٚشطخ: السػشح في مآخح العمساء عمى الذعخاء لمسخزبانى صػ ي(  4
  . ٗٙٔ – ٚ٘ٔ( نفدو صػ 5
 . ٖٔٔ – ٖٓٔ – ٕٚٔ( نفدو صػ 6
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 .    (ٔ)كمعطع شعخاء الجاىمية كاإلسالـ

 . (ٕ)كأكثخ مغ ذلظ أف سيبػيو نفدو ندب الغمط إلى العخب عامة

          (ٖ)كمعخكؼ أف الذعخ كسا قاؿ ابغ جشى :" ليدت عميو مزايقة الذخع..."

قػؿ ابغ كتحخيف الذعخ جائد ؛"ألنو ليذ ديشًا كال عساًل مدشػنًا " كسا ي
 .     (ٗ)جشى

فمساذا يتدامح كيتداىل فى الذعخ دكف الحجيث ؟ مع أف السانع مغ األخيخ 
 كىػ المحغ يذتخؾ فيو األكؿ أيزًا.

عاء عمى الػاقع أف يدتبعجكا مغ االستذياد ما كرد مغ       كمغ االدِّ
ؿ , شيج بحخصيع عمى  أحاديث عمى لداف قػـ مغ رجاؿ العرخ اأَلك 

عشيع فى كتب الصبقات كالتخاجع مغ أقػاؿ  لتى َيْخُككنيا , َما ُأِثخاألحاديث ا

                                                 

( يخجع فى ذلظ إلى كتاب السػشح فى مآخح العمساء عمى الذعخاء لمسدربانى ففيو كثيخ  1
مغ األغاليط السشدػبة إلى كبار الذعخاء جاىميغ كإسالميغ كمػلجيغ. كذكخ البغجادػ 

:" أف أبا عسخك بغ العالء كعبجهللا بغ أبى إسحاؽ كالحدغ البرخػ ٙ/ٔفى الخدانة 
ػا يمحشػف الفخزدؽ كالكسيت كذا الخمة كغيخىع ." انطخ : الخدانة كعبجهللا بغ شبخمة كان

ٔ/ٙ. 
. كقج عمل ابغ األنبارػ لحلظ بقػلو فى ٙٛٔ/  ٔ( اإلنراؼ فى مدائل الخالؼ  2

:"إف العخبى يتكمع الكمسة إذا استيػاه ضخب مغ الغمط فيعجؿ  ٜٔٔ/  ٔاإلنراؼ 
 عغ قياس كالمو ".

 . ٜٕٚ/  ٔ( السحتدب البغ جشى  3
 .  ٜٕٛ/  ٔ( السخجع الدابق  4
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عَ  , ة عمى مريخ العخبية اَءات الش َحاة , كمخاكفيع السدعػمتتجاعى أماميا ادِّ
  .  (ٔ)إف اعتسجكا فى ترحيحيا عمى االستذياد بسخكياتيع

يل الذعبى الحػ جيث فى ذلظ العرخ عامخ بغ َشَخاحِ فسغ ركاة الح 
ى الَعب اس : َكَأْيَغ َأْنَت ناضخه فى حزخة َأبِ ا عشو ابغ عياش الكػفى لس قاؿ

, كال أحفع لسا سسع( ) ظ مثمو فى زمانو مغ أصحاب الشبىس ْغ َلْع َتَخ َعْيشُ م
(، ) كال أفقو فى الجيغ, كال أصجؽ فى الحجيث , كال أعخؼ بسغازػ الشبى

لغخيب كالذعخ, كال أكصف لكل كأياـ العخب , كحجكد اإلسالـ كالفخائس, كا
ْعِبى  . (ٕ)أمخ, مغ عامخ بغ َشَخاِحيل الذ 

كتحجث عشو الجاحع عشجما ذكخ عبج هللا بغ ُشْبَخمة فقاؿ:"كاف فقييًا  
عالسًا قاضيًا,  ككاف ركايًة شاِعخًا , ككاف َخِصيبًا َناسبًا , ككاف الجتساع ىحه 

ْعِبى"   .  (ٖ)الخراؿ فيو يذبو بَعاِمخ الذ 

كمغ ركاة الحجيث فى ذلظ العرخ أيزًا حساد بغ سمسة الحػ قاؿ         
عشو يػنذ عشجما سئل :" أيكسا َأَسّغ َأْنَت َأْك َحس اُد بغ َسَمسة ؟ فقاؿ : ىػ 

 .(ٗ)َأَسغ  ِمشِّى , كمشو تعمست العخبية"

إف مػشغ العجب أف تصخح األحاديث جسمة ما ثبت مشيا كما لع يثبت , ما 
خكاة بمفطو كما انرخفت عشايتيع إلى معشاه , ما شيج لخكاتو بالدبق عشى ال

 .   (٘)كالتقجـ كما شعغ فى بعس مغ رككه
                                                 

  . ٜ٘( مجرسة الكػفة صػ  1
 .ٜ٘( السخجع الدابق صػ  2
 . ٖٖٙ/  ٔ( البياف كالتبييغ  3
 ,كقرة حساد مع سيبػيو مذيػرة .ٜ٘( أخبار الشحػييغ البرخييغ صػ ٗ
  .ٕٛ٘ – ٕٚ٘( مجرسة البرخة الشحػية  ٘
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 : انُثٕ٘ انششٚف انحذٚثت االحتجاج يٕقف يجًع انهغح انعشتٛح يٍ

كاف مػضػع االستذياد بالحجيث مغ السػضػعات التى اىتع بيا  
دمحم الخزخ حديغ الحػ درس السعاصخكف مغ العمساء أمثاؿ فزيمة الذيخ 

مدألة االحتجاج بالحجيث فى بحث قجمو إلى مجسع المغة العخبية السمكى 
القاىخػ , كعالج ىحا السػضػع خيخ معالجة , كاستخمز مغ تمظ الجراسة 

    -: (ٔ)ز فيسا يمىمخرأيًا أقخه السجسع , كيت

لرجر األكؿ ال يحتج فى العخبية بحجيث ال يػجج فى الكتب السجكنة فى ا -ٔ
 كالكتب الرحاح الدتة فسا قبميا .

 -يحتج بالحجيث السجكف فى ىحه الكتب اآلنفة الحكخ عمى الػجو اآلتى : -ٕ

 ديث الستػاتخة السذيػرة .  األحا -أ

  األحاديث التى تدتعسل ألفاضيا فى العبادات . -ب

  ديث التى تعج مغ جػامع الكمع .  األحا -ج

     .عميو كسمع هللا  ىكتب الشبى صم -د

 كاف يخاشب كل قػـ بمغتيع . - –كية لبياف أنواألحاديث السخ  -ىػ

نيا مغ نذأ بيغ العخب الفرحاء. -ك  األحاديث التى َدك 

                                                 

, الجكرات مغ  ( القخارات العمسية مجسػعة شطخ: مجسع المغة فى ثالثيغ عامًا )ي(  ٔ
شطخ: الكياس فى المغة العخبية تأليف دمحم ي, ك ٗ-ٖاألكلى حتى الثامشة كالعذخيغ صػ

, كالسعيار ٙٗ, كالزخكرة الذعخية فى الشحػ العخبى صػ ٖ٘ -ٖٗالخزخ حديغ صػ
 .ٓٔٔ-ٜٓٔفى التخصئة كالترػيب دراسة تصبيكية صػ
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األحاديث التى ُعِخؼ مغ حاؿ ركاتيا أنيع ال يجيدكف ركاية الحجيث  -ز
  بالسعشى, مثل  القاسع بغ دمحم, كرجاء بغ َحْيَػة , كابغ سيخيغ .

 األحاديث السخكية مغ شخؽ متعجدة كألفاضيا كاحجة .  -ح

"أْف َيْخُخَج  : كيا حبحا بيا مغ فكخة رآىا األستاذ الجكتػر/ عبج الفتاح سميع
مغ مجاؿ الشطخ كالخأػ إلى مجاؿ العسل كالتصبيق ,   (ٔ)كالـ الذيخ 

فتشيَس جساعة مغ رجاؿ الحجيث الذخيف فى العرخ الحاضخ , كتتحسل 
ف مشيا فى الرجر األكؿ, َتِبعَ  َة تسييد األحاديث بعزيا مغ بعس : َما ُدكِّ

َف فى غيخه , كما ُشِعغ فى رجالو كما سمع مغ الصعغ , كما ُعِخؼ فى  كَما ُدكِّ
  .. َنَقَمِتو العجسُة كعجـ الجراية المغػية شبعًا كاكتدابًا كما ُعِخؼ عشو غيخ ذلظ

لمغػية عمى ىحه األحاديث , قػًة كعشجئح : لمشحاة أف يرجركا أحكاميع ا
ًة كَخَصًأ , َفُتْحَدع ىحه السدألة التى َدب  فييا الخالؼ مشح  كضعفًا كِصح 

"متقج  .    (ٕ)مى الشحاة , كال تداؿ حتى اليـػ

  

                                                 

 حديغ , كبحثو االحتجاج بالحجيث . ( يقرج فزيمة الذيخ دمحم الخزخ ٔ
 .  ٔٔٔ – ٓٔٔ( السعيار فى التخصئة كالترػيب دراسة تصبيكية صػ  ٕ
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 الفصل الثاني : 
رواة الحديث في عين العكبري من خالل كتابه إعراب  

 . النبوي  الحديث
 َفٌّ مبخجاى : 

 األَل : الطعو يف السَأ مو قبل العكربٓ . ح املبخ

لسَأ يف مّزاى الهقد علٖ االجانْ : طعهات العكربٓ املبخح 
 اللغُٓ َالهخُٓ . 
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 : انًثحث األٔل

   انطعٍ فٙ انشٔاج يٍ قثم انعكثش٘
فقج كرد الصعغ في الخكاة في كتاب إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ عمى  

 :  صػرثالث 

, كقج كرد ذلظ في عسػـ السػاضع  فٙ سٔاج انحذٚث طعٍ إجًاالاألٔنٗ : ان
بعزيا كسا  إليظالتي تعخض ليا العكبخؼ في كتابو إعخاب الحجيث الشبػؼ , ك 

 أكردتو في ىحا البحث : 

الػجو  " ؛ػ ِلي َصاِحِبيَىْل َأْنُتْع َتاِركُ "" كفي ىحا الحجيث :  قاؿ العكبخؼ :أ ػػػػ 
ألف حخؼ الجخ مشع اإلضافة ,  ؛ ليدت مزافة( ؛ ألف الكمسة )تاركػف 

 كإنسا يجػز ححؼ الشػف في مػضعيغ : أحجىسا : اإلضافة كال إضافة ىشا . 

 كالثاني : إذا كاف في )تاركػف( األلف كالالـ مثل قػؿ الذاعخ :  

  َيأِتيِيُع مغ َكرائشا َنَصُف            الحاِفُطػ َعْػَرَة العذيخِة ال    

 .  (ٔ)ححفيا مغ غمط الخكاة "كاألشبو أف 
 إثبات ألف ) ما ( االستفيامية عشج دخهؿ الجار عمييا:  ػضعب ػػػ في م

ـَ َعِميٌّ  َعْغ َمْخَكاَف اأَلْصَفِخ , َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ , َقاَؿ:  ػػَرِضَي َّللا ُ َعْشُو  ػػَقِج
ْىَمْمَت ؟ َقاَؿ : ِبَسا أََىل  ِبِو الش ِبي  ِمَغ اْلَيَسِغ , َفَقاَؿ : ِبَسا أَ  - –َعَمى الش ِبيِّ 

– - َفَقاَؿ : َلْػاَل َأف  َمِعَي اْلَيْجَؼ أَلْحَمْمتُ  ؛(ٕ) . 
                                                 

 .   ٖٓٔ,  ٜٖٓ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٔ
ثشا َبيْ ٜٕٛ٘ٔ)٘ٛٔ/ٖ( أخخجو أحسج  ٕ : ( قاؿٛ٘٘ٔ)ٕٚٔ/ٕد . كالُبَخاِرؼ ( قاؿ : حج 

ثشا الَحَدغ بغ عمي الَخال ؿ ال َسج . كمدمع حج  ثشا َعْبج الر  ( ٖٔٓٓ)ٜ٘/ُٗيَحِلي , حج 
ثشا ابغ َمْيِجؼ . كفي ) ثشا ُمَحسج بغ حاتع , حج   (.ٕٖٓٓقاؿ : حج 
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" الجيج بع أىممت ؟ بغيخ ألف ألف )ما( التي لالستفياـ تححؼ  قاؿ العكبخؼ :
ألفيا مع حخكؼ الجخ ؛ ليفخؽ بيشيا كبيغ )ما( الخبخية التي بسعشى الحؼ , 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  :, كقاؿ تعالى(ٔ) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ   :ؿ هللا تعالىقا

ی  چ  تعالى : , كقاؿ (ٖ)چٱ  ٻ    ٻ  چ  تعالى : , كقاؿ (ٕ) چٹ  ٹ  

 : لف في الذعخ ضخكرة , قاؿ الذاعخ, كإنسا تجيء األ(ٗ) چجئ  حئ   مئ          ىئ  

 كخشديخ تسخغ في دماف     عمى ما قاـ َيذِتُسشي َلِئيٌع    

كلعمو مغ تغييخ السحّجث كىكحا كل كقج كقع في ىحه الخكاية )ما( باأللف 
     .  (٘)مػضع يذبيو

فقج خّصأ  ءج قشآَٛح :انشٔاج فٙ يٕاضع يٕافقح نقشانطعٍ عهٗ اانثاَٛح : 
ءة قخآنية ؛ كسا جاء في ة لقخاالعكبخؼ الخكاة في مػاضع مغ كتابو مػافق

إجخاء الفعل السعتل ك  , (ٙ)جاـز ححؼ نػف الخفع دكف ناصب أك : مػاضع
, كإشباع  (ٛ), كإثبات ألف )ما( االستفيامية مع الجار (ٚ)مجخػ الرحيح
 . (ٜ)الياء مغ الكدخة

                                                 

 ٜٔ مغ اآلية  البقخة( سػرة  ٔ
 ٘ اآلية  الصارؽ ( سػرة  ٕ
   ٔ اآلية  الشبأ( سػرة   ٖ
 .  ٖٗالشازعات: ( سػرة  ٗ
 .   ٕٕٓ,  ٜٕٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٘
 .  ٖٙ( يشطخ : البحث صػ  ٙ
 . ٛٗ( يشطخ : البحث صػ  ٚ
 .  ٔٗ( يشطخ : البحث صػ  ٛ
 .  ٛ٘( يشطخ : البحث صػ  ٜ
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َقاَؿ : َقاَؿ : "  فسن ذلك قهلو في ححؼ نهف الخفع دوف ناصب أو جاـز
 ِ ُيْعِجُبِشى َأْف َيْتَبُعػِنى الم ُيع  َكِإنِّى اَل  َيْتَبُعػِنى الم ُيع  ِإف  ُأَناًسا - –َرُسػُؿ َّللا 

َفَسْغ َضَخْبُت َأْك َسَبْبُت َفاْجَعْمَيا َلُو َكف اَرًة َكَأْجًخا . َأْك َقاَؿ َمْغِفَخًة َكَرْحَسًة َأْك َكَسا 
   . َقاؿَ 

" الرػاب في ىحا )يتبعػنشي( بشػنيغ ؛ أنو فعل مخفػع , كإف  قاؿ العكبخؼ :
 . (ٔ)" , فأما نػف كاحجة مخففة فال ركؼ بتذجيج الشػف جاز

َعػػػػْغ َمػػػػْخَكاَف : " كفػػػػي قػلػػػػو حػػػػػؿ إثبػػػػات ألػػػػف )مػػػػا( االسػػػػتفيامية مػػػػع الجػػػػار
ـَ َعِميٌّ , َرِضَي َّللا ُ َعْشػُو , َعَمػى الش ِبػيِّ " , َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ , َقاَؿ:اأَلْصَفخِ  َقِج

: َفَقػاؿَ  ؛ػػ  ؟ َقاَؿ : ِبَسا أََىل  ِبِو الش ِبي  ػػ  تَ ِبَسا أَْىَممْ ػػ ِمَغ اْلَيَسِغ , َفَقاَؿ :  ػػ 
   . (ٕ)َلْػاَل َأف  َمِعَي اْلَيْجَؼ أَلْحَمْمتُ 

" الجيج بع أىممت ؟ بغيخ ألف ألف )ما( التي لالستفياـ تححؼ  قاؿ العكبخؼ :
ألفيا مع حخكؼ الجخ؛ ليفخؽ بيشيا كبيغ )ما( الخبخية التي بسعشى الحؼ , 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  :, كقاؿ تعالى(ٖ)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  هللا تعالى :قاؿ 

ی  جئ  حئ   مئ چ  و تعالى :لػ , كق(٘)چٱ  ٻ چ تعالى :  , كقاؿ(ٗ)چٿ  ٹ  

 كإنسا تجيء األلف في الذعخ ضخكرة , قاؿ الذاعخ :  ؛(ٙ) چمئ 
                                                 

  .  ٖٓ/  ٚٗ, كيشطخ : السدشج الجامع   ٖ٘٘( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  1
كمدمع  ,( ٛ٘٘ٔ)ٕٚٔ/ٕكالُبَخاِرؼ  ,( ٜٕٛ٘ٔ)٘ٛٔ/ٖ( أخخجو أحسج  2

ٗ/ٜ٘(ٖٓٓٔ ) . 
 .  ٜٔ مغ اآلية  البقخة( سػرة  ٖ
 .   ٘ اآلية الصارؽ ( سػرة  ٗ
   ٔ اآلية  الشبأ( سػرة  ٘
 .  ٖٗ اآلية  الشازعات( سػرة   ٙ
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 (ٔ)كخشديخ تسخغ في دماف     عمى ما قاـ َيذِتُسشي َلِئيٌع   

)ما( باأللف كلعمو مغ تغييخ السحّجث كىكحا كل  كقج كقع في ىحه الخكاية
 .    (ٕ)مػضع يذبيو

 كلعل ما نز عميو في آخخ الشز الدابق أكبخ األثخ عمى إتيامو لمخكاة . 
 نشٔاج فٙ يٕاضع يٕافقح نهٓجح يٍ نٓجاخ انعشب : انطعٍ عهٗ اانثانثح : 

ليجات فقج خّصأ العكبخؼ الخكاة في مػاضع مغ كتابو مػافقة لميجة مغ 
العخب ؛ كمغ ذلظ قػلو في مدألة : إلحاؽ عالمة التثشية كالجسع كنػف 

,  (ٗ), كمدألة : حكع االسسيغ بعج )ما( الحجازية (ٖ)اإلناث لمفاعل الطاىخ
 كغيخىا .

حجيث أنذ  ففيفسغ ذلظ قػلو حػؿ إثبات الشػف في نرب السزارع : "  
الجاف كشت أحمب ليسا في ػػ إنو كاف لي ك  بغ مالظ حجيث الغار؛ قػلو ػػ 

كخالية اف ارد  , ُرُؤكِسِيَسا َعَمى ُقْستُ إنائيسا فآتييسا, فإذا كججتيسا راقجيغ 
 . سشتيسا في رؤكسيسا حتى يدتيقطاف متى استيقطا" 

 . خكاية : "حتى يدتيقطاف" بالشػف : " ىكحا كقع في ىحه ال قاؿ العكبخؼ معمقا

                                                 
1

البيت مغ الػافخ , كيخكػ )دماف( بجاًل مغ )رماد( , كىػ لحداف بغ ثابت في ديػانو (  
, كالجرر  ٜٗ/ٙ,  ٕٛٔ/٘نة , كالخدا ٜٖٗ/ٔ, كمغشي المبيب  ٙٛ, كاألزلية / ٜٓ/

, كشخح الكافية لمخضي  ٓٔٗ/ٕ, كبال ندبة في شخح السفرل  ٗٚ٘/ٕالمػامع 
 . ٔٙٗ/ٖ, كاليسع  ٚٛٗٔ/٘, كتػضيح السقاصج  ٓ٘/ٖ

 .   ٕٕٓ,  ٜٕٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٕ
 .    ٖ٘( يشطخ البحث صػػ ٖ
 .   ٖٙ( يشطخ البحث صػػ  ٗ
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, كقج كقع ذلظ مشيع سيػا مغ الخكاة  أف يكػف ذلظكفيو عجة أكجو : أحجىا : 
  .  (ٔ)كثيخا , كالػجو ححفيا بػ)حتى( ألف معشاىا إلى أف كتتعمق بػ)قست(

َبْيِخ , َعْغ َجاِبٍخ ؛: "  كمشو قػلو في إشباع الياء مغ الكدخة  َأف   َعْغ َأِبي الد 
ـ  َماِلٍظ اْلَبْيِدي َة َكاَنْت ُتْيِجؼ , ِفي ُعك ٍة َلَيا سَ   ... ػػ ػػ ْسًشا , ِإَلى َرُسػِؿ هللِا ُأ

ـُ َبِشيَيا , َحت ى َعَرَخْتُو , َكَأَتْت َرُسػَؿ هللِا  : , َفَقاَؿ ػػ ػػ ػ ػػػَفَسا َزاَؿ َيُجكـُ َلَيا ُأْد
  . ؟ َقاَلْت : َنَعْع , َقاَؿ : َلْػ َتَخْكِتيِو َما َزاَؿ َذِلَظ َلِظ ُمِكيًسا أََعَرْخِتيوِ 

ؼ : " كحا في ىحه الخكاية , كالرػاب بغيخ ياء , كقج جاء في قاؿ العكبخ 
 .  (ٕ)الذعخ مثل ذلظ ضخكرة "

 :  فٛٓا انعكثش٘ أخطأانطعٍ عهٗ انشٔاج فٙ يٕاضع 

لمعكبخؼ , كالباحث تياـ مغ أنػاع اال العل في ىحا السػضع مغ البحث نػع
ىا مغ أساتحتشا امسشأقل مغ ىحا بكثيخ , لكشيا الحقائق العمسية كاألدبية التي تع

 األفاضل .

فقج كقع العكبخؼ في الخصأ في ثالثة مػاضع في كتابو )إعخاب الحجيث 
 الشبػؼ( , كىي كالتالي : 

ذا( . فقج عابو عمى الخاكؼ كىػ محكػر : )ال ىا هللا في حجيثو عغ قػؿ أكال :
   . (ٖ)في أكثخ مغ نز كسا أكردت الجراسة

                                                 

, تحقيق عبج اإللو نبياف , دار الفكخ ,  ٛٚ - ٙٚبػؼ لمعكبخؼ إعخاب الحجيث الش(  ٔ
, كمجسع  ٖٛ/ ٗ, كيشطخ : السدشج الجامع ـ  ٜٜٛٔ –ىػ ٜٓٗٔبيخكت , األكلى 

 . ٜٕ٘/ ٛالدكائج 
 .   ٚٔٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٕ
 .    ٓٛ,  ٚٚ,  ٛٙ( يشطخ البحث صػػ  ٖ



 

 

558 

, َعْغ استعساؿ )أخيخ( لمتفزيل بسعشى )خيخ( في الحجيث َعْغ كحلظ  ثانيا :
َأِبي َذرٍّ , َقاَؿ: َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ هللِا صمى هللا عميو كسمع: َيا َأَبا َذرٍّ , اْنُطْخ 

َفَقاَؿ َرُسػُؿ  ...ِإَذا َرُجٌل َعَمْيِو ُحم ٌة َأْرَفَع َرُجٍل ِفي اْلَسْدِجِج , َقاَؿ : َفَشَطْخُت , فَ 
 ِمْلِء اأَلْرِض ِمْغ ِمْثِل َىَحا. ِعْشَج هللِا َأْخَيُخ َيْػـَ اْلِكَياَمِة ِمغْ : َلَيَحا  ػػػػ ػ ػػػهللِا 

قاؿ العكبخؼ : " لفطة )أخيخ( يخيج بيا )خيخ( التي لمتفزيل , كألنو كصميا 
,  فيجػز أف يكػف الديػ مغ الخاكؼ بػسغ , كقػلظ : زيج خيخ مغ عسخك , 

 .  (ٔ)أخخج الكمسة عمى أصميا مثل أفزل " كالرػاب خيخ , كيجػز أف يكػف 

 .(ٕ)كسا أكضحت الجراسةعمسا بأف االستعساؿ عمى األصل كارد 

 قاؿ العكبخؼ :ححؼ نػف الجسع في اإلضافة : "  ككحا في قػلو حػؿ  ثالثا :
الػجو )تاركػف( ؛ ألف  " ؛َىْل َأْنُتْع َتاِرُكػ ِلي َصاِحِبي"" كفي ىحا الحجيث :

مزافة ألف حخؼ الجخ مشع اإلضافة , كإنسا يجػز ححؼ الكمسة ليدت 
 الشػف في مػضعيغ : أحجىسا : اإلضافة كال إضافة ىشا . 

  

                                                 

  .  ٚٗٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٔ
 .   ٚٚ( يشطخ البحث صػػ  ٕ
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 كالثاني : إذا كاف في )تاركػف( األلف كالالـ مثل قػؿ الذاعخ :  

   (ٔ)َيأِتيِيُع مغ َكرائشا َنَصفُ                الحاِفُطػ َعْػَرَة العذيخِة ال    

 . (ٕ)ف ححفيا مغ غمط الخكاة "كاألشبو أ

أكضحت أف الخصأ عشج العكبخؼ لمفرل بيغ الستزايفيغ كسا بعمسا   
 . (ٖ)الجراسة

  

                                                 

البيت مغ بحخ السشدخح مصمع قريجة سبق الحجيث عشيا كعغ االختالؼ في قائميا, (  ٔ
 (.ٕٚٔ, ٖٙكانطخ البيت في ديػاف قيذ بغ الخصيع: )ص 

المغة: العػرة: كل مخػؼ كعػرة الخجل في الحخب ضيخه, ككف: بفتحتيغ العيب كاإلثع 
 كقج ركؼ مكانو, كسا ركؼ  كمثمو الشصف بػزنو كمعشاه

مغ كرائيا مكاف مغ كرائيع. قاؿ السبخد في البيت: أنذج ىحا البيت مشرػبا كلع يخد 
اإلضافة كلكشو ححؼ الشػف لصػؿ االسع. إذ صار ما بعج االسع صمة لو )السقتزب 

ٗ /ٔٗ٘.) 
ىج ( كفي معجع الذػا ٖٕٛ/ ٔ( كفي التحييل كالتكسيل )ٚٚ/ ٔكالبيت في شخح التدييل )

 (.ٜٖٕ)ص 
 .   ٖٓٔ,  ٜٖٓ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٕ
 .  ٓٛ( يشطخ : البحث صػػ  ٖ
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 انًثحث انثاَٙ : 

 نشٔاج فٙ يٛضاٌ انُقذ انهغٕ٘ ٔانُحٕ٘ .عهٗ اطعُاخ انعكثش٘ 

بعج ىحه الخحمة مع كتاب )إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ ( , كالشطخ فيسا 
, فقج كضع الباحث األصػؿ الشحػية بيغ عيشيو ؛  كاة الحجيثأخحه عمى ر 

حتى يجخؼ الحكع عمى ما ذكخه العكبخؼ عمى ركاة الحجيث الشبػؼ , فزال 
 تبيغ اآلتي :  عغ السعشى كالجاللة لمشز كمجػ اإلحاشة بو ؛ كعميو فقج

, فقج أكردت في ىحا  العكبخؼ الخكاة بالخصأ كالديػ ليذ في محمواتياـ 
بالديػ كالخصأ  ركاة الحجيث الشبػؼ  ث عذخة مػاضع اتيع فييا العكبخؼ البح

كالتحخيف , كبعج الجراسة السػضػعية كالتصبيق العمسي تبيغ صحة ما نقمو 
, كقج أكضح البحث  ػػػػ ػ ػػػالخكاة كما ثبت في نرػص حجيث رسػؿ هللا 

يخجع إلى  أك الصعغتياـ صحة ما جاء عمى ألدشة الخكاة , لكغ الدخ في اال
 عامل مغ ثالثة : 

, كلعل ىحا مغ  كفيسو خاءة لمشزلى تعجد القإتعجد الخكاية يخجع  األكؿ :
لجػ الرحابة , فكاف مغ نتيجة اآلثار الستختبة عمى تعجد القخاءات القخآنية 

القخاءات تعجد الخكايات نطخا لمجاللة كالحكع عمى التخكيب , كسا أكضحو 
ححؼ نػف الخفع دكف   : ػضعيغلثالث ؛ في مالسبحث األكؿ مغ الفرل ا

(        ( .        ٕ( , إثبات ألف )ما( االستفيامية مع الجار)ٔناصب أك جاـز

تعجدت الخكاية نطخا لتعجد الميجات العخبية , كىحا ما  العامل الثاني :
إثبات  : ػاضعأكضحتو الجراسة في السبحث الثاني مغ الفرل الثالث في م

                                                 

 .   ٖٙ( يشطخ : البحث صػػ  ٔ
 .ٔٗ( يشطخ : البحث صػػ  ٕ
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( , ٕ( , ك إجخاء الفعل السعتل مجخػ الرحيح)ٔ)السزارع الشػف في نرب
إشباع , ك  (ٖ)نػف اإلناث في الفعل الطاىخك إلحاؽ عالمة التثشية كالجسع ك 

 ( .  ٘, كحكع االسسيغ الػاقعيغ بعج )ما( الحجازية) (ٗ)الياء مغ الكدخة

 يخجع إلى بعس األخصاء التي قج يقع فييا الكثيخ ؛ لعجـ العامل الثالث :
فيع السعشى كامال أك عجـ اإلحاشو باألكجو الستعجد لالستعساؿ , كىحا ما 

 أضحو السبحث الثالث لمفرل الثالث مغ ىحا البحث . 

 مثاال لكل عامل :  إليظك 
 انعايم األٔل : فٙ يٕضع  حزف ٌَٕ انشفع دٌٔ َاصة أٔ جاصو .   

 ِ َكِإنِّى اَل ُيْعِجُبِشى َأْف  َيْتَبُعػِنى اًساالم ُيع  ِإف  ُأنَ  - –َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا 
َيْتَبُعػِنى الم ُيع  َفَسْغ َضَخْبُت َأْك َسَبْبُت َفاْجَعْمَيا َلُو َكف اَرًة َكَأْجًخا . َأْك َقاَؿ َمْغِفَخًة 

   . َكَرْحَسًة َأْك َكَسا َقاؿَ 

مخفػع , كإف " الرػاب في ىحا )يتبعػنشي( بشػنيغ ؛ أنو فعل  قاؿ العكبخؼ :
 . (ٙ)" ركؼ بتذجيج الشػف جاز , فأما نػف كاحجة مخففة فال

قاؿ : " ككيف رأيتع كخامة إخػانكع لكع كضيافتيع   كجاء في مػضع آخخ :
إياكع ؟ " . قالػا : خيخ إخػاف أالنػا فخاششا كأشابػا مصعسشا كباتػا كأصبحػا 

  - –فأعجبت الشبي  ؛ - –كتاب ربشا تبارؾ كتعالى كسشة نبيشا  يعمسػنا
                                                 

 .   ٙٗ( يشطخ : البحث صػػ  ٔ
 .  ٛٗ( يشطخ : البحث صػػ  ٕ
 .   ٖ٘( يشطخ : البحث صػػ  ٖ
 .   ٛ٘( يشطخ : البحث صػػ  ٗ
 .  ٖٙخ : البحث صػػ ( يشط ٘
  .  ٖٓ/  ٚٗ, كيشطخ : السدشج الجامع   ٖ٘٘( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  6
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كفخح بيا ثع أقبل عميشا رجال رجال يعخضشا عمى مغ يعمسشا كعمسشا فسشا مغ 
 ..."عمع التحيات كأـ الكتاب كالدػرة كالدػرتيغ كالدشغ فأقبل عميشا بػجيو

ال يجػز غيخ ذلظ , كإنسا  (نػنيغػػ)كالرػاب )يعمسػنشا( ب " قاؿ العكبخؼ :
 . (ٔ)في الذعخ . كىػ مػضع ضخكرة كاحجة مثل ىحا  (نػف ػػػ)جاز ب

 . إجشاء انفعم انًعتم يجشٖ انصحٛحانعايم انثاَٙ  فٙ يٕضع : 

 ػػ "ألع ألقاكع عمى تمظ الحاؿ"  ففي حجيث الشبي ػػ 

" باأللف في ىحه الخكاية , كالرػاب : ألع ألقكع بغيخ ألف  : قاؿ العكبخؼ 
 .  (ٕ)مجدكما بػمع"

 ٌَٕ انجًع نإلضافح . انعايم انثانث : فٙ يٕضع حزف

الػجو  " ؛َىْل َأْنُتْع َتاِرُكػ ِلي َصاِحِبي"" كفي ىحا الحجيث : قاؿ العكبخؼ :
)تاركػف( ؛ ألف الكمسة ليدت مزافة ألف حخؼ الجخ مشع اإلضافة , كإنسا 

 يجػز ححؼ الشػف في مػضعيغ : أحجىسا : اإلضافة كال إضافة ىشا . 

  

  

                                                 

 .  ٖٚ٘( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  1
 .   ٕٕٗ,  ٖٕٕ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  2
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 ػف( األلف كالالـ مثل قػؿ الذاعخ : كالثاني : إذا كاف في )تارك

   (ٔ)َيأِتيِيُع مغ َكرائشا َنَصفُ                الحاِفُطػ َعْػَرَة العذيخِة ال    

 . (ٕ)كاألشبو أف ححفيا مغ غمط الخكاة "
ثى ٚأتٙ انقٕل انفصم يٍ خالل عًم انثحث أٌ انشٔاج نى ٚخطؤا فٙ أ٘ 

نغٕ٘ أٔ أَٓا يٕافقح نهٓجح يٍ  سٔاٚح ركشخ تم كم انشٔاٚاخ إيا نٓا ٔجّ

 نٓجاخ انعشب .

  

                                                 

البيت مغ بحخ السشدخح مصمع قريجة سبق الحجيث عشيا كعغ االختالؼ في قائميا, (  ٔ
 (.ٕٚٔ, ٖٙنطخ البيت في ديػاف قيذ بغ الخصيع: )ص كا

المغة: العػرة: كل مخػؼ كعػرة الخجل في الحخب ضيخه, ككف: بفتحتيغ العيب كاإلثع 
 كمثمو الشصف بػزنو كمعشاه كقج ركؼ مكانو, كسا ركؼ 

مغ كرائيا مكاف مغ كرائيع. قاؿ السبخد في البيت: أنذج ىحا البيت مشرػبا كلع يخد 
كلكشو ححؼ الشػف لصػؿ االسع. إذ صار ما بعج االسع صمة لو )السقتزب اإلضافة 

ٗ /ٔٗ٘.) 
( كفي معجع الذػاىج ٖٕٛ/ ٔ( كفي التحييل كالتكسيل )ٚٚ/ ٔكالبيت في شخح التدييل )

 (.ٜٖٕ)ص 
 .  ٓٛ, كيشطخ: البحث  ٖٓٔ,  ٜٖٓ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٕ
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 : لحالفصل الجا

لسَأ يف احلدِح الهبُٓ الدزاسٕ التطبّقٌّ ملُاضع التًم علٖ ا
 ٍ  616الشسِف للعكربٓ ت 

 كقج اشتسل عمى عذخة مػاضع , قدستيا ثالثة مباحث : 
 : يٕاضع خّطأ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج ْٔٙ يٕافقح نقشاءج ٔلانًثحث األ

 قشآَٛح , ٔٔسدخ فٙ يٕضعٍٛ . 

 ناصب أك جاـز .    بال السػضع األكؿ : ححؼ نػف الخفع 
 السػضع الثاني : إثبات ألف )ما( االستفيامية مع الجار .        

: يٕاضع خّطأ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج , ْٔٙ يٕافقح نهٓجح  َٙانًثحث انثا 

 يٍ نٓجاخ انعشب , ٔفّٛ خًسح يٕاضع . 

 .  إثبات الشػف في نرب السزارعكؿ : السػضع األ
  السػضع الثاني : إجخاء الفعل السعتل مجخػ الرحيح  .

نػف اإلناث في الفعل السػضع الثالث :إلحاؽ عالمة التثشية كالجسع ك 
 .  الطاىخ 

 . إشباع الياء مغ الكدخة السػضع الخابع : 
 .   السػضع الخامذ : حكع االسسيغ الػاقعيغ بعج )ما( الحجازية

انًثحث انثانث : يٕاضع خّطأ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج ٔانخطأ يشدٔد عهّٛ , 

 ٔفّٛ ثالثح يٕاضع .

  ذا( .حكيقة : )ال ىا هللا السػضع األكؿ : 
 السػضع الثاني : ححؼ نػف الجسع في اإلضافة .  

 السػضع الثالث : استعساؿ أخيخ في التفزيل بسعشى خيخ .
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 انًثحث األٔل : 

أ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج ْٔٙ يٕافقح نقشاءج قشآَٛح , ٔٔسدخ فٙ يٕاضع خطّ 

 يٕضعٍٛ . 

 السهضع األوؿ : ححؼ نهف الخفع دوف ناصب أو جاـز .   
ثَػػػُو َأُبػػػػ ا ػػػػ اِر َحج  ػػػػ اِر َعػػػْغ َخاِلػػػِو َقػػػاَؿ :َعػػػْغ َأِبػػػي الد    - –َرَأْيػػػُت َرُسػػػػَؿ َّللا ِ  لد 

َكَأْبَقى اْلَقػْػـُ  :َقاؿَ , َجَئِشى اْلَقْػـُ َيْدَعْػَف اَففَ  :َقاؿَ  ,ُتُو َمَعُيْع َكُأَناٌس َيْتَبُعػَنُو َفات َبعْ 
 ِ َفَزَخَبِشى َضْخَبًة ِإم ا ِبَعِدػيٍب َأْك َقِزػيٍب َأْك  - –. َقاَؿ َفَأَتى َعَمى  َرُسػُؿ َّللا 

ِ َمػػا َأْكَجَعِشػػى . َقػػ اَؿ َفِبػػت  ِبَمْيَمػػٍة . َقػػاَؿ َأْك ِسػػَػاٍؾ َكَشػػْىٍء َكػػاَف َمَعػػُو . َقػػاَؿ َفػػَوَّللا 
 ِ َثْتِشى  - –ُقْمػػُت َمػػا َضػػَخَبِشى َرُسػػػُؿ َّللا  ِإال  ِلَذػػْىٍء َعِمَسػػُو َّللا ُ ِفػػى  . َقػػاَؿ َكَحػػج 

 ِ ػاَلـُ - –َنْفِدى َأْف آِتػَى َرُسػػَؿ َّللا  ِإَذا َأْصػَبْحُت . َقػاَؿ َفَشػَدَؿ ِجْبِخيػُل َعَمْيػِو الد 
ػػػا َصػػػم ْيَشا  - –يِّ َعَمػػى الش ِبػػػ َفَقػػػاَؿ ِإن ػػػَظ َراٍع اَل َتْكِدػػػْخ ُقػػُخكَف َرِعي ِتػػػَظ . َقػػػاَؿ َفَمس 

ِ  ,َأْك َقاَؿ َصب ْحَشا , اْلَغَجاةَ   َيْتَبُعػػِنى الم ُيػع  ِإف  ُأَناًسػا - –َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػػُؿ َّللا 
ػػاَرًة  َكِإنِّػػى اَل ُيْعِجُبِشػػى َأْف َيْتَبُعػػػِنى الم ُيػػع   َفَسػػْغ َضػػَخْبُت َأْك َسػػَبْبُت َفاْجَعْمَيػػا َلػػُو َكف 

   . َكَأْجًخا . َأْك َقاَؿ َمْغِفَخًة َكَرْحَسًة َأْك َكَسا َقاؿَ 

" الرػاب في ىحا )يتبعػنشي( بشػػنيغ ؛ أنػو فعػل مخفػػع , كإف  قاؿ العكبخؼ :
 . (ٔ)" ركؼ بتذجيج الشػف جاز , فأما نػف كاحجة مخففة فال

يا معذخ األنرار أكخمػا إخػانكع فإنيع أشباىكع في  في مػضع آخخ :كجاء 
اإلسػػػالـ أشػػػػبو شػػػيء بكػػػػع أشػػػعارا كأبذػػػػارا أسػػػمسػا شػػػػائعيغ غيػػػخ مكػػػػخىيغ كال 
مػتػػػريغ إذا أبػػى قػػـػ أف يدػػمسػا حتػػى قتمػػػا " . قػػاؿ : فمسػػا أصػػبحػا قػػاؿ : " 

يػػػخ إخػػػػاف ككيػػػف رأيػػػتع كخامػػػة إخػػػػانكع لكػػػع كضػػػيافتيع إيػػػاكع ؟ " . قػػػالػا : خ
                                                 

كأخخجو  ٖٓ/ ٚٗ, كيشطخ : السدشج الجامع  ٖ٘٘( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٔ
 (ٖٕٕٙ٘ رقع ,ٜٕٗ/٘: )أحسج



 

 

566 

كتاب ربشا تبػارؾ كتعػالى  يعمسػناأالنػا فخاششا كأشابػا مصعسشا كباتػا كأصبحػا 
كفػػخح بيػػا ثػػع أقبػػل عميشػػا رجػػال   - –فأعجبػػت الشبػػي  ؛ - –كسػػشة نبيشػػا 

رجػػػال يعخضػػػشا عمػػػى مػػػغ يعمسشػػػا كعمسشػػػا فسشػػػا مػػػغ عمػػػع التحيػػػات كأـ الكتػػػاب 
فقػاؿ : " ىػل معكػع مػغ أزكادكػع كالدػرة كالدػرتيغ كالدشغ فأقبل عميشا بػجيو 

شيء ؟ " . ففخح القـػ بحلظ كابتجركا ركاحميع فأقبل كل رجل مشيع معو صبخة 
مغ تسخ فػضعيا عمى نصع بيغ يجيو كأكمأ بجخيجة فػي يػجه كػاف يتخرػخ بيػا 

. ػف ىحا التعزػض ؟ " . قمشػا : نعػعفػؽ الحراع كدكف الحراعيغ فقاؿ : " تدس
فقاؿ : " تدسػف ىحا الرخفاف ؟ " . قمشا : نعػع . ثػع ثع أكمأ إلى صبخة أخخػ 

 –فقػػاؿ الشبػػي ,قمشػػا : نعػػع  ,أكمػػأ إلػػى صػػبخة فقػػاؿ : " تدػػسػف ىػػحا البخنػػي ؟ 
-  " أما إنو مغ خيخ تسخكع كأنفعو لكع " :(ٔ) . 

ال يجػػػز غيػػخ ذلػػظ , كإنسػػا  (نػنيغػػػػ)كالرػػػاب )يعمسػنشػػا( ب " قػػاؿ العكبػػخؼ : 
 . (ٕ)مثل ىحا في الذعخ . كىػ مػضع ضخكرة كاحجة  (نػف ػػػ)جاز ب

 الجراسة 
األمثَمُة الخسدػُة ىػي : كػل فعػل مزػارع اترػل بػو ألػف اثشػيغ أك كاك جساعػة 

  أك ياء مخاشبة . 

ېئ  ېئ  چ  كىػػي ُتْخَفػػُع بثبػػػت الشػػػف , كُتْشَرػػب كتجػػـد بحػػحفيا , كقػلػػو تعػػالى :

  . (ٖ) چىئ  ىئ  ىئ  

                                                 

 .  ٕٖٗ/  ٛ( يشطخ : مجسع الدكائج  ٔ
 .  ٖٚ٘( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  2
 .  ٕٗسػرة البقخة مغ اآلية  (3
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فقػاؿ انػن لخفع دكف ناصب أك جػاـز , كقج أجاز بعس الشحػييغ ححؼ نػف ا
ححؼ نػف الخفع في مػضع الخفع لسجػخد التخفيػف ثابػت فػي الكػالـ  " : مالك

 . (ٔ)الفريح نثخه كنطسو " 

 كقاؿ : " كمثاؿ ححفيا في الخفع نطًسا قػؿ الخاجد :
 َأِنيػػػُت َأْسخي وَتِبيتي َتْجُلكػػػػػػػػي

  (2) َوْجيِك بالَعْشَبِخ والِسْدِك الحَِّكي

َقػاُلها  ... كمثاؿ حػحفيا فػي الخفػع نثػًخا قػخاءة أبػي عسػخك مػغ بعػس ُشُخِقػو : 
 ( .٘( " )ٗبتذجيج الطاء ) (ٖ) َساِحَخاِف َتظَّاَىَخا 

                                                 

( شػاىج التػضيح كالترحيح لسذكالت الجامع الرحيح ػػ لجساؿ الجيغ بغ مالظ 1
ػػػػ مكتبة ابغ تيسية ػػػ الصبعة الثانية  ٕٕٛقيق كتعميق : د/ شو محدغ /األنجلدي ػػػ تح

 ىػ ( . ٖٔٗٔ) 
] الجاؿ  ٖ٘ٚ/ٙ( البيتاف مغ الخجد , كىسا بال ندبة في السحكع كالسحيط األعطع 2

بغ مالظ ال] الخاء كالجاؿ كالسيع [ , كشخح الكافية الذافية  ٕٖٛ/ٜكالالـ كالكاؼ [ , 
, كشخح الكافية  ٖٕٓ, كشػاىج التػضيح / ٖ٘/ٔييل , كشخح التد ٕٓٔ/ٔ

] ردـ[ , كالسداعج البغ عقيل  ٕٛٙٔ/ٖ] دلظ [ ,  ٕٔٗٔ/ٕ, كالمداف ٕٗ/ٗلمخضي
  . ٕٔٓ/ٔكاليسع ,  ٕٖ/ٔ

حيث ححؼ الذاعخ الشػف مع ياء السخاشبة في الفعميغ ؛  الذاىج فيو قػلو:"كتبيتي تجلكي"
 دكف ناصب  أك جاـز .

  .  ٛٗمغ اآلية سػرة القرز  (ٖ)
 تطاىخا ساحخاف قالػا: , كقاؿ ٛٗ٘قخاءة أبي عسخك بغ العالء في اإلتحاؼ /: ( تشطخ ٗ)

 أصحابيسا, تعاكف : أؼ  َتطاَىخا كِسْحخافِ  سحخىسا, عمى تعاكنا: أؼ[ ٛٗ/ القرز]
 .. ٕٖٔ/ٕالحجة .الّدحخاف ال الّداحخاف يتعاكف  إنسا ألنو

 خؼ .  بتر ٖ٘ػػػ  ٕ٘/ٔ( شخح التدييل 5)
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, فقػػج ذىػػب إلػػى أف ىػػحه الشػػػف حػػحفت لمزػػخكرة  وخػػالف فػػي ذلػػك انػػن جشػػي
 " كسألُت أبا عمّي ػػ رحسو َّللّا ػػ عغ قػلو :    فقاؿ :

 َأِنيػػػُت َأْسخي وَتِبيتي َتْجُلكػػػػػػػػي 

 (1َوْجيِك بالَعْشَبِخ والِسْدِك الحَِّكي )

كسػػا  ؛ (و عمػػى أنػػو حػػحؼ الشػػػف مػػغ )تبيتػػيغفخزػػشا فيػػو , كاسػػتقّخ األمػػخ فيػػ
 ححؼ الحخكة لمزخكرة في قػلو : 

      ..........................(2)فاليهـَ أشَخْب غيَخ ُمْدَتحِقٍب    

يتػػػو معػػػو , فقػػػاؿ لػػػي : فكيػػػف ترػػػشع بقػلػػػو : ) تػػػجلكي ( ؟ , قمػػػت : كػػػح ا كج 
نجعمػػو بػػجاًل مػػغ ) تبيتػػي ( , أك حػػااًل , فشحػػحؼ الشػػػف كسػػا حػػحفيا مػػغ األّكؿ 

 ( .ٖ) في السػضعيغ , فاشسأّف األمُخ عمى ىحا "

  

                                                 

 . ٖٛ/ٔ( البيتاف سبق تخخيجيسا . يشطخ : البحث 1)
 ( صجر بيت مغ الدخيع , كعجده : ِإْثًسا ِمَغ هللِا َكاَل َكاِغلِ 2)

ػػػ دار  ٔٗٔكىػ المخغ الكيذ في ديػانو ػػ اعتشى بو كشخحو : عبج الخحسغ السرصاكؼ /
ـ ( , كاألصػؿ في ٕٗٓٓػػػ ىػ ػٕ٘ٗٔالسعخفة ػػ بيخكت ػػػ   لبشاف ػػػ الصبعة الثانية ) 

, ]الػاك كالغيغ كالالـ[ ٖٙ/ٙعطع , كالسحكع كالسحيط األ ٖٗٙ/ٕالدخاج غ بالشحػ ػػػ ال
بغ الذحكر ال] دلظ [ , كشخح  ٕٔٗٔ/ٕ] الجاؿ كالالـ كالكاؼ [ , كالمداف  ٖ٘ٚ/ٙ

, ٕ٘/ٗ, كشخح الكافية لمخضي ٓٔٔ/ٕ لمغكبخؼ , كبال ندبة في المباب  ٕٙٚىذاـ /
 . ٕٙ٘/ٔمديػشي لدىخ كالس

 المغة : ) مدتحقب ( حامل لإلثع . ) كاغل ( آثع .
 الذاىج فيو قػلو : " أشَخْب " حيث ححؼ حخكة الباء لمزخكرة .

 .   ٜٖٛػػػ  ٖٛٛ/ٔ( الخرائز 3)
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 ( .ٔ) انن سيجهكىػ ما ذىب إليو 

 لشثػػػػػخ نػػػػػادًرا ,أف الحػػػػػحؼ يقػػػػػع فػػػػػي الػػػػػشطع كافقػػػػػج ذىػػػػػب إلػػػػػى  أمػػػػػا الخضػػػػػي
 ( .ٕ" كنجر ححفيا ال لألشياء السحكػرة نطًسا كنثًخا " )فقاؿ : 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  الػػحؼ قػػاؿ عشػػج تفدػػيخ قػلػػو تعػػالى : وإليػػو ذىػػب أنػػه حيػػاف

 ( .ٖ) چٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  

 ( : ِلػػَع تمبدػػػا , كتكتسػػػا , بحػػحؼ الشػػػف فييسػػا ...ٗ" كقػػخأ ُعَبيػػُج بػػُغ ُعَسيػػخ )
ىػحا عشػجؼ مػغ بػاب حػحؼ الشػػف حالػة الخفػع , كقػج جػاء ذلػظ فػي الشثػخ كإنسا 

ا , كذلػػظ فػػي قػػخاءة أبػػي عسػػخك مػػغ بعػػس شخقػػو :  َسػػاِحَخاِف  َقػػاُلها قمػػياًل جػػج 
( , أؼ : أنتسػػا سػػاحخاف تتطػػاىخاف , فػػأدغع ٙ( , بتذػػجيج الطػػاء )٘) َتظَّػػاَىَخا 

 .التاء في الطاء 

  

                                                 

 ] الجاؿ كالالـ كالكاؼ [ . ٖ٘ٚ/ٙ( يشطخ : السحكع كالسحيط األعطع 1)
 . ٕٗ/ٗ( شخح الكافية لمخضي 2)
 .  ٔٚة آؿ عسخاف اآلية سػر  (3)
( ىػ أبػ عاصع ُعَبيُج بغ ُعَسيخ بغ َقَتادة بغ َسْعج بغ َعاِمخ بغ ُجْشَجع بغ َليث بغ َبْكخ 4)

ػػ  بغ عبج مشاة بغ ِكَشاَنة الم يثي الُجْشَجِعي , مغ كبار التابعيغ . ركػ عغ ُعَسخ ػ 
 ٛٔٓٔ/ٖالستيعاب ىػ ( . تشطخ تخجستو في ا ٛٙكغيخه مغ الرحابة . مات سشة ) 

 .  ٓٙ/٘, كاإلصابة  ٗٙ٘/ٖالجدرؼ  البغ, كأسج الغابة 
 ػػ مغ سػرة القرز . ٛٗ( مغ اآلية 5)
 .   ٚٚ/ٖيشطخ : إعخاب القخآف البغ سيجة ( 6)
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 الحكم عمى الخواية : 
ؼ نػف الخفع قج يػجج دكف ناصب أك جاـز تخفيًفا ػػ كسػا ذىػب حح : أف وأرى 

, كذلػظ  كسػا اتيػع العكبػخؼ الػخكاة ليذ ضخكرة , كال نادًرا , , ك إليو  ابغ مالظ 
 لسا يأتي : 

َقػػاُلها َسػػػاِحَخاِف َتظَّػػػاَىَخا   :: كركده فػػي قػػػخاءة أبػػي عسػػػخكأوالا 
, بتذػػػجيج  (ٔ)

, كىػي قػخاءة سػػبعية  كحػحؼ الشػػػف طػاء , بإدغػاـ التػاء فػػي ال : , أؼ (ٕ)الطػاء
 متػاتخة .
ػػػػا  : " كركد بعػػػػس القػػػػخاءات الستػػػػػاتخة التػػػػي حػػػػحفت فييػػػػا نػػػػػف الخفػػػػع إذا ثانيا

اجتسعػػػت مػػػع نػػػػف الػقايػػػة تخفيًفػػػا , فػػػجؿ  ذلػػػظ عمػػػى أف حػػػحؼ الشػػػػف لسجػػػخد 
 التخفيف كارد .

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ :كمػػػػػػغ ىػػػػػػحه القػػػػػػخاءات قػلػػػػػػو تعػػػػػػالى

, كاألصػل : تبذػخكنشي , فحػحؼ  (ٗ)خاءة نافع بكدخ الشػف , في ق(ٖ)چڤ
 .(٘)فححؼ نػف اإلعخاب " 

                                                 

 ػػ مغ سػرة القرز . ٛٗ( مغ اآلية 1)
 .   ٖٛ/ٔ( القخاءة سبق تخخيجيا . يشطخ : البحث 2)
 .  ٗ٘سػرة الحجخ اآلية  (3)
 . ٜٖٖ/ٕ, كالشذخ  ٖٖٛ( تشطخ قخاءة نافع في حجة القخاءات /4)
 ٛٗ٘ػػػ  ٚٗ٘( لغة الذافعي حجيتيا كمػقف الشحاة مشيا ػػ لمجكتػر/ زىخاف شمبة محـخ /5)

ػػػ حػلية كمية الجراسات اإلسالمية كالعخبية لمبشات باإلسكشجرية ػػ العجد الثالثػف ػػ  ٛٗ٘
 ىػػ ( . ٕٗٔٓالسجمج األكؿ ) 
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ػػػػػ : " اَل تَػػػْجُخُمػا الَجش ػػػَة َحت ػػػى ُتْؤِمُشػػػػا , َكاَل  قػػػػؿ الشبػػػي ػػػػػ : كركده فػػػي ثالثاػػػا 
 أؼ : كال تؤمشػف ..  (ٔ)ى َتَحاب ػا "ُتْؤِمُشػا َحت  

 ألة .ىحا باإلضافة إلى األحاديث الػاردة في السد

 َأِنيػػػُت َأْسػػػخي وَتِبيتػػي َتْجُلكػػػػػػػػي  كقػؿ الخاجد :   

 (2)َوْجيِك بالَعْشَبِخ والِسْدِك الحَِّكي 

 فػػػي االختيػػػار كسػػػا ذىػػػب إلػػػى ذلػػػظ  كلكػػػغ ال يقػػػاس عمػػػى مػػػا جػػػاء مػػػغ ذلػػػظ 
  . (ٖ)كال يقاس عمى شيء مغ ذلظ في االختيار " حيث قاؿ : "الديػشي : 

  

                                                 

حجيث أخخجو مدمع في صحيحو ػػ كتاب : اإليساف ػػ باب : بياف أنو ال يجخل الجشة ( ال1)
, كأبػ داككد في سششو ػػ كتاب : األدب ػػ باب : في  ٗ٘ػػ حجيث  ٗٚ/ٔإال السؤمشػف 
, كالتخمحؼ في سششو ػػ كتاب : صفة الكيامة  ٖٜٔ٘ػػ حجيث  ٔٚٚ/ٕإفذاء الدالـ 

 . ٕٓٔ٘ػػ حجيث  ٗٙٙ/ٗذات البيغ  كالخقائق كالػرع ػػ باب : إصالح
 . ٖٛ/ٔ( البيتاف سبق تخخيجيسا . يشطخ : البحث 2)
 . ٕٔٓ/ٔ( اليسع 3)
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 ني : إثبات ألف )ما( االستفيامية مع الجار .        السهضع الثا
ـَ َعِميٌّ , َرِضَي َّللا ُ َعْشُو, " َعْغ َمْخَكاَف اأَلْصَفِخ , َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ , َقاَؿ: َقِج

ِبي  ػػ ؟ َقاَؿ : ِبَسا أََىل  ِبِو الش   ِبَسا أَْىَمْمتَ ػػ ِمَغ اْلَيَسِغ , َفَقاَؿ :  َعَمى الش ِبيِّ ػػ 
  َفَقاَؿ : َلْػاَل َأف  َمِعَي اْلَيْجَؼ أَلْحَمْمتُ  ؛ػػ(ٔ) .   

" الجيج بع أىممت ؟ بغيخ ألف ألف )ما( التي لالستفياـ تححؼ  قاؿ العكبخؼ :
ألفيا مع حخكؼ الجخ؛ ليفخؽ بيشيا كبيغ )ما( الخبخية التي بسعشى الحؼ , 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  :اؿ تعالى, كق(ٕ)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  قاؿ هللا تعالى :

ی  جئ  حئ   چ  و تعالى :لػ , كق(ٗ)چٱ  ٻ چ تعالى :  , كقاؿ(ٖ)چٹ  

 كإنسا تجيء األلف في الذعخ ضخكرة , قاؿ الذاعخ :  ؛(٘)چمئ
 (ٙ)كخشديخ تسخغ في دماف     عمى ما قاـ َيذِتُسشي َلِئيٌع   

كىكحا كل كقج كقع في ىحه الخكاية )ما( باأللف كلعمو مغ تغييخ السحّجث 
 .    (ٚ)مػضع يذبيو

                                                 

كمدػػػػػػػػػػػػػػػػمع  ,( ٛ٘٘ٔ)ٕٚٔ/ٕكالُبَخػػػػػػػػػػػػػػػػاِرؼ  ,( ٜٕٛ٘ٔ)٘ٛٔ/ٖ( أخخجػػػػػػػػػػػػػػػػو أحسػػػػػػػػػػػػػػػػج  1
ٗ/ٜ٘(ٖٓٓٔ ) . 

 .  ٜٔ مغ اآلية  البقخة( سػرة  ٕ
 .   ٘ اآلية الصارؽ ( سػرة  ٖ
   ٔ اآلية  الشبأ( سػرة  ٗ
 .  ٖٗ اآلية  الشازعات( سػرة   ٘
6

البيت مغ الػافخ , كيخكػ )دماف( بجاًل مغ )رماد( , كىػ لحداف بغ ثابت في ديػانو (  
, كالجرر  ٜٗ/ٙ,  ٕٛٔ/٘, كالخدانة  ٜٖٗ/ٔ, كمغشي المبيب  ٙٛ, كاألزلية / ٜٓ/

, كشخح الكافية لمخضي  ٓٔٗ/ٕ, كبال ندبة في شخح السفرل  ٗٚ٘/ٕالمػامع 
 . ٔٙٗ/ٖ, كاليسع  ٚٛٗٔ/٘, كتػضيح السقاصج  ٓ٘/ٖ

 .   ٕٕٓ,  ٜٕٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٚ
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 الجراسة :
, كقػلػػػو تعػػػالى :   ٔ() تحػػػحؼ ألػػػف )مػػػا( االسػػػتفيامية إذا اترػػػمت بحػػػخؼ جػػػخ

ۅ      چ  , كقػلػػػػػو تعػػػػػالى :ٖ() چٹ  ڤچ  , كقػلػػػػػو تعػػػػػالى:ٕ() چٱ  ٻ    چ

 . ٘() چی  جئ  حئ   مئ          چ كقػلو تعالى :  , ٗ() چۅ

ـَ جَػػَت ػليع : , كقػػ ٙ()كتحػػحؼ كػػحلظ إذا اترػػمت بسزػػاؼ , ؟ ٚ()() َمِجػػيَ  
 كاألصل: جئَت مجيء ـَ ؟ 

ابػػػػغ قتيبػػػػة أف ألػػػػف )مػػػػا( االسػػػػتفيامية تحػػػػحؼ إذا اترػػػػمت بفعػػػػل ذكػػػػخ كقػػػػج  
)كَسػػْل , )شػئت( فػػي الخبػػخ كاإلنذػػاء جسيًعػػا فقػاؿ : " تقػػػؿ : )اْدُع بػػَع شػػئت( 

: ) َسْل  إذا أردت معشى؛ ) كُكْغ ِفيَع شئت ( ,) كخحه بَع شئت (  ,عع  شئت(
 ؛(, كإف أردت : ) سل عغ الحؼ أحببتشئت ( نقْرَت األلف  عغ أؼ شيء
فقمػت : ) اْدُع بسػا َبػَجا لػظ ( ) كَسػْل عسػا أحببػت ( ) كخػحه بسػا  أتسست األلف

إال ) بػػػع شػػػئت ( خاصػػػًة , فػػػإف العػػػخب  , كػػػل ىػػػحا تُػػػَتع  فيػػػو األلػػػف, أردت ( 
    .ٛ() "ت( في السعشييغ جسيًعاُع بَع شئادْ تشقز األلف مشيا خاصة فتقػؿ :)

                                                 

, كشخح الذحكر  ٘ٛٗٔ/٘, كتػضيح السقاصج  ٕٜٕ/ٕ( يشطخ : معاني القخآف لمفخاء ٔ)
 . ٔٙٗ/ٖ, كاليسع  ٜٖٗ/ٗ, كأكضح السدالظ  ٕٔٗالبغ ىذاـ /

 ػ.  ٔ(سػرة الشبأ مغ اآلية 2)
   ػػ  ٗ٘ة الحجخ مغ اآلية (سػر 3)
   ػػ  ٘(سػرة الرف مغ اآلية 4)
  .   ٖٗ(سػرة الشازعات مغ اآلية 5)
 . ٖٗٓ/ٗ, كحاشية الرباف  ٓ٘/ٖ( يشطخ : شخح الكافية لمخضي 6)
 .  ٖٔٛ/ٕ, كاألصػؿ في الشحػ  ٗٙٔ/ٗ( يشطخ ىحا القػؿ في الكتاب 7)
 .  ٜٗٔ( أدب الكاتب /8)
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كقاؿ األشسػني : " كزعع السبخد أف ححؼ ألف ) ما ( السػصػلة بػػ ) شػئت ( 
لغة , كنقمو أبػ زيػج أيًزػا . قػاؿ أبػػ الحدػغ فػي األكسػط : كزعػع أبػػ زيػج أف 

أنيع حػػحفػا لكثػػخة اسػػتعساليع كػػ ) سػػع عػػم شػػَت (كثيػػًخا مػػغ العػػخب يقػلػػػف : 
 . ٔ()" إياه

غ ححؼ ألف )ما( االستفيامية عشج دخػؿ الجار عمييػا أف االسػتفياـ كالعمة م
لو صجر الكالـ ؛ كلحلظ ال يعسل فيو ما قبمو مغ العػامػل المفطيػة إال حػخكُؼ 

 الجخ , كذلظ لئال يخخج عغ حكع الرجر . 

كإنسػػػا كجػػػب لحػػػخكؼ الجػػػخ أف تعسػػػل فػػػي أسػػػساء االسػػػتفياـ دكف غيخىػػػا مػػػغ 
ليػػػا مسػػػا دخ الحػػػخكؼ ؛ كليعػػػخؼ ,  ٕ()مػػػت عميػػػو مشدلػػػَة الجػػػدء مػػػغ االسػػػع لتشد 

ػػا ألػف االسػتفيامية بالحػحؼ دكف الخبخيػة  ٖ()االستفياـ مغ الخبخ . كإنسا خر 
؛ ألف الخبخيػػػػة تمدميػػػػا الرػػػػمة , كالرػػػػمة مػػػػغ تسػػػػاـ السػصػػػػػؿ , فكػػػػأف ألَفيػػػػا 

شت عغ الححؼ   . ٗ()كقعت حذًػا غيَخ متصخفٍة , فتحر 
إثبػات ألػف )مػا( االسػتفيامية عشػج دخػهؿ وقج جػا ت بعػس الذػهاىج عمػى 

 .   ٘()  َعسَّا َيَتَدا ُلهفَ  , كقخاءة :  الجار عمييا

                                                 

 .  ٛ٘ٚ/ٖ( شخح األشسػني 1)
 .  ٜٓٗ/ٕ( شخح السفرل 2)
 .  ٓٔٗ/ٕ, كشخح السفرل  ٕٜٕ/ٕ( يشطخ : معاني القخآف لمفخاء 3)
 .  ٓٔٗ/ٕ( شخح السفرل 4)
كقخأ الجسيػر : ) َعع  ( , كقخأ عبج هللا بغ مدعػد , كأبّي بغ  , ٔ(سػرة الشبأ مغ اآلية 5)

البحخ السحيط  بغ كعب , كعكخمة , كعيدى بغ عسخ : ) َعس ا ( باأللف . يشطخ :
ٛ/ٕٗٓ  . 
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َكَسػػأَْلُتَظ ِبَسػػا َيػػْأُمُخُكْع , َفػػَحَكْخَت َأن ػػُو َيػػْأُمُخُكْع َأْف كمشػػو قػػػؿ ىخقػػل ألبػػي سػػفياف : " 
ػػاَلِة َتْعُبػُجكا  َّللا َ , َكاَل ُتْذػِخُكػا ِبػِو َشػػْيًئا , َكَيْشَيػاكُ  ْع َعػْغ ِعَبػػاَدِة اأَلْكثَػاِف , َكَيػْأُمُخُكْع ِبالر 

ْجِؽ َكالَعَفاؼِ   . ٔ() " َكالرِّ

 كقػؿ الذاعخ : 
ـَ َيْذِتُسِشي َلَِيٌم          (2) كخشديٍخ تسخََّغ في َرَمادِ         َعَمى َما َقا

ع مػغ فقج أثبت ألف ) ما ( االستفيامية في قػلو : ) عمى ما قػاـ ( عمػى الػخغ
 كقػؿ الذاعخ : , سبقيا بحخؼ جخ 

 (3)َأْىَع المهاِ  َفِفيَسا َيْكُثُخ الِقيُع؟        إنَّا َقَتْمَشا ِبَقْتاَلَنا َسَخاَتُكُم        

فأثبت ألف )ما( االستفيامية في قػلو : )ففيسا( عمى الخغع مػغ سػبقيا بحػخؼ 
 جخ.

 . ٗ()لبعس العخب كقج َخخ ج العمساء ما كرد مغ ذلظ عمى أنو لغة 

 ا قالو العكبخؼ مخدكد عميو.كعميو فال تحخيف في الشز الشبػؼ الذخيف , كم

                                                 

( الحجيث أخخجو البخارؼ في صحيحو ػػػ كتاب : بجء الػحي ػػػ باب : كيف كاف بجء 1)
 . ٚػػ حجيث  ٚ/ٔػػػ ؟    الػحي إلى رسػؿ هللا ػػػ

( البيت مغ الػافخ , كيخكػ ) دماف ( بجاًل مغ ) رماد ( , كىػ لحداف بغ ثابت في 2)
,  ٜٗ/ٙ,  ٕٛٔ/٘, كالخدانة  ٜٖٗ/ٔمغشي المبيب , ك  ٙٛ, كاألزلية / ٜٓديػانو /

, كشخح الكافية  ٓٔٗ/ٕ, كبال ندبة في شخح السفرل  ٗٚ٘/ٕكالجرر المػامع 
 . ٔٙٗ/ٖ, كاليسع  ٚٛٗٔ/٘, كتػضيح السقاصج  ٓ٘/ٖلمخضي 

بخكاية : ) أف قج قتمشا ( ,  ٕ٘٘( البيت مغ البديط , كىػ لكعب بغ مالظ في ديػانو /3)
 . ٜٖٗ/ٔ, كمغشي المبيب  ٙٛ, كبال ندبة في األزلية / ٓٓٔ,   ٜٙ/ٙكالخدانة 

 . ٜٕٚ/ٕ, كشخح الذافية  ٙٗ٘/ٕ, كأمالي ابغ الذجخؼ  ٙٛ( يشطخ : األزلية /4)
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, ٕ()نػادًرا ٔ() َعسَّا َيَتَدػا ُلهفَ  كَعج  ابُغ ىذاـ كركَد األلف في قػلو تعالى : 
 كأما قػؿ الذاعخ :

ـَ َيْذِتُسِشي َلَِيٌم           (3) في َرَمادِ  كخشديٍخ تسخَّغَ          َعَمى َما َقا

 كقػؿ اآلخخ : 
 َأْىَع المهاِ  َفِفيَسا َيْكُثُخ الِقيُع ؟       إنَّا َقَتْمَشا ِبَقْتالَنا َسَخاَتُكم        

 . ٗ() فزخكرة

أف إثبات  ٘()كَذَكَخ أف الجماميشي في الحاشية اليشجية قاؿ : " ادعى السرشف 
ظ بشػػاًء عمػػى تفدػػيخىا بسػػا ال األلػػف فػػي البيتػػيغ ضػػخكرة , كلقائػػل أف يسشػػع ذلػػ

مشجكحة لمذػاعخ عػشيغ ؛ إذ الػػزف مػع حػحؼ األلػف فػي كػلٍّ مشيسػا مدػتكيع . 
ككػل ,  ٛ()الخػبغ  ٚ()كفػي اآلخػخ  ٙ()غاية األمػخ يكػػف فػي بيػت حدػاف العقػل 

 . ٜ()ككل مشيسا زحاٌؼ مغتفخ " 

                                                 

 .  ٔ(سػرة الشبأ مغ اآلية 1)
 .  ٜٖٗ/ٔ( مغشي المبيب 2)
  ( البيت سبق تخخيجو . 3)
 . ٜٖٗ/ٔ( مغشي المبيب 4)
 ( يعشي : ابغ ىذاـ .5)
 ( العقل : ىػ ححؼ الخامذ الستحخؾ .6)
 ( أؼ : بيت كعب بغ مالظ , الحؼ مشو : " َفِفيَسا َيْكُثُخ الِقْيُل ؟ " .7)
 ( الخبغ : ححؼ الثاني الداكغ .8)
 . ٜٙ/ٙ( الخدانة 9)
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                    حػػحؼ    الحػػاَؿ التػػي ال يرػػح  ٖ()كاألشػػسػني  ٕ()كابػػغ ىذػػاـ  ٔ()كذكػػخ الخضػػي 
( ؛ ألف األلػػػػف قػػػػج ا , كىػػػػي إذا ركبػػػػت )مػػػػا( مػػػػع )ذا( االسػػػػتفيامية معيػػػػ)مػػػػا

 صارت حذًػا كليدت شخًفا .

حػ : ( االستفيامية لع تححؼ ألفيا , نيقػؿ الخضي : " كإذا جاء )ذا( بعج )ما
تػػو , كال كػنػػو مػصػػػاًل , إال ( لسػػا لػػع تثبػػت زيادبسػػاذا تذػػغل ؟ كذلػػظ ألف )ذا

( ككمسػة كاحػجة , فرػػار األلػف كأنػػو فػي كسػػط )مػا( , صػػار )مػا( مػػع )ذامػع 
 .  ٗ()الكمسة , كالححؼ قميل في الػسط ؛ لتحرشو مغ الحػادث " 

 الحكم عمى الخواية : 
: أف األكلػػى بػػػالقبػؿ أف يحسػػػل مػػا كرد مػػػغ ذلػػػظ عمػػى أنػػػو لغػػػة لػػػبعس                    وأرى 

ر , أك الزػػػعف ؛ ألنػػػو كرد فػػػي قػػػخاءة : , كال يحكػػػع عميػػػو بالشػػػجك  (٘)العػػػخب 
 َػا َيَتَدػا ُلهف ػػػػ أفرػح العػخب بياًنػا , كسػا  , ككػالـ السعرػػـ ػػػػ  ٙ()  َعسَّ

 جاء في كالـ العخب , كقج ُعِخُفػا بالفراحة كالبياف .  

  

                                                 

 . ٔ٘/ٖ( يشطخ : شخحو الكافية 1)
 . ٜٖ٘/ٔ( يشطخ : مغشي المبيب 2)
 . ٜ٘ٚ/ٖ( يشطخ : شخحو األلفية 3)
 . ٔ٘/ٖ( شخح الكافية لمخضي 4)
 . ٜٕٚ/ٕ, كشخح الذافية  ٙٗ٘/ٕ, كأمالي ابغ الذجخؼ  ٙٛ( يشطخ : األزلية /5)
 .  ٖٙٔ/ٔػػ مغ سػرة الشبأ . كسبق تخخيج القخاءة . يشطخ : البحث  ٔ( اآلية 6)
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 انًثحث انثاَٙ :

أ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج , ْٔٙ يٕافقح نهٓجح يٍ نٓجاخ   ّّ يٕاضع خّظ

 ّٛ خًسح يٕاضع . انعشب , ٔف

 .  إثبات الشهف في نرب السزارعالسهضع األوؿ : 
شػت إنػو كػاف لػي كالػجاف كػػػ  ػػ  ؛ قػلوأنذ بغ مالظ حجيث الغارحجيث  ففي

 , ُرُؤكِسػػِيَسا َعَمػػى ُقْسػػتُ , فػػإذا كجػػجتيسا راقػػجيغ أحمػػب ليسػػا فػػي إنائيسػػا فآتييسػػا
 .استيقطا"  متى حتى يدتيقطافكخالية اف ارد سشتيسا في رؤكسيسا 

خكايػػػػة : " حتػػػػى يدػػػػتيقطاف " : " ىكػػػػحا كقػػػػع فػػػػي ىػػػػحه ال قػػػػاؿ العكبػػػػخؼ معمقػػػػا
 . بالشػف 

كفيو عجة أكجو : أحجىا : أف يكػف ذلظ سيػا مغ الخكاة , كقج كقع ذلظ مشيع 
  كثيخا , كالػجو ححفيا بػ)حتى( ألف معشاىا إلى أف كتتعمق بػ)قست( . 

الذػػػػػعخ , قػػػػػاؿ شػػػػػحكذ  يجػػػػػاء فػػػػػ ف يكػػػػػػف ذلػػػػػظ عمػػػػػى مػػػػػاأكالػجػػػػػو الثػػػػػاني : 
  ...:الذاعخ

 (ٔ)مشي الدالـ كأف ال تذعخا أحجا  أف تقخآف عمى أسساء كيحكسا 

                                                 
1

البيت مغ البديط , كىػ بال ندبة في سخ صشاعة اإلعخاب ػػػ ألبي الفتح عثساف بغ جشي (  
, كشخح الكافية  ٜٕٗ, كالسفرل في صشعة اإلعخاب / ٜٖٓ/ٔ, كالخرائز  ٜٗ٘/ٕ

, كالمداف  ٖ٘/ٗ, كشخح الكافية لمخضي ٙٚٗ, كشخح ابغ الشاضع / ٕٚ٘ٔ/ٖالذافية 
, كشخح الذحكر  ٙ٘ٔ/ٗ, كأكضح السدالظ  ٖٕٚٔ/ٗ] أنغ [ , كتػضيح السقاصج  ٛ٘ٔ/ٔ

 .    ٕٕٗ/ٛكالخدانة  ,  ٖٖٙ/ٕألزىخؼ ل, كالترخيح بسزسػف التػضيح  ٖٕ٘/ٕلمجػجخؼ 
 المغة : ) تقخآف ( تبمغاف كتقػالف . ) كيحكسا ( مرجر , كمعشاه : رحسة لكسا .   

حيث أثبت نػف الخفع مع تقجـ )أْف( السرجرية حساًل ليا عمى )ما(   ؛الذاىج فيو قػلو : "أف تقخآف"
 السرجرية , كىػ لغة.
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ألف السعشى ؛ فأثبت الشػف في مػضع الشرب ككحلظ ىػ في ىحا الحجيث 
: حتى ىسا ؼ؛ أ : أف يكػف عمى ححؼ مبتجأإلى أف يدتيقطا . كالػجو الثالث

 .   (ٔ)يدتيقطاف"
 الجراسة :

 ج َتْثُبت نػف الخفع مع الشاصب كالجاـز كسا ححفت دكف ناصب أك جاـز . ق
 ذىب بعس العمساء إلى أف إثبات نػف الخفع مع الشاصب لغة فريحة .

قػػاؿ  كبعػػس العػػخب يخفػػع الفعػػل بعػػج )أف( تذػػبيًيا بػػػ )مػػا(,"قػػاؿ الدمخذػػخي : 
 الذاعخ :

الـَ وَأْف ال ُتْخِبخا َأَحجا ِمشِّ   َأْف َتْقَخآِف َعَمى َأْسساَ  َوْيَحُكَسا     .(3)"(2)ي الدَّ
 كمغ ذلظ قػؿ الذاعخ :إثباتيا مع الجاـز , وكحا 

َميَفا  , لم ُيهُفهَف بالَجارِ    َلهاَل َفهاِرُس من ُنْعٍم , وُأْسَخُتُيْم    َيهـَ الرُّ
(4) 

                                                 

, كمجسع  ٖٛ/ ٗ, كيشطخ : السدشج الجامع  ٛٚ - ٙٚؼ ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخ  1
 .  ٜٕ٘/ ٛالدكائج 

 مخ التعخيف بالبيت كالذاىج .( 2)
 . ٜٕٗ( السفرل /3)
 .مى)ُنْعٍع(( البيت مغ البديط , كىػ بخفع ) أسختيع ( عصًفا عمى ) فػارس ( , كبجخىا عصًفا ع4)

, كشخح  ٕٗ/ٕ, كالسحتدب  ٛٗٗ/ٕ, كسخ الرشاعة  ٖٛٛ/ٔكىػ بال ندبة في الخرائز 
, كشخح الكافية لمخضي  ٙٙ/ٗ,  ٕٛ/ٔ, كشخح التدييل  ٕٜ٘ٔ,  ٗٚ٘ٔ/ٖالكافية الذافية 

, كتػضيح السقاصج  ٕٙٙني /] صمف [ , كالجشى الجا ٕٗٛٗ/ٗ, كالمداف  ٕٛ/ٗ
, كالخدانة  ٖٗ٘/ٕكاليسع  ٘ٔ/ٔ, كالسداعج  ٗٗٗ/ٕ,  ٖ٘ٙ/ٔ, كمغشي المبيب ٖٕٚٔ/ٗ
 .ٜٖٕ,  ٛٚٔ/ٕامع عمى ىسع اليػامع المػ  , كالجرر ٖ/ٜ

َميفاِء( اسع مػضع , كيـػ الرميفاء: يـػ مغ أياـ العخب ليػازف  ,المغة : )ُنْعع( اسع قبيمة )الر 
 عمى فدارة كَعبذ كأشجع . 

حيث رفع الفعل السزارع الػاقع بعج )لع( , كذلظ عمى ؛ الذاىج فيو قػلو : " لع ُيػُفػَف بالجار" 
 , أك أنو مغ الزخكرات الذعخية .لغة فييا 
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حيث قػاؿ : " ... لكػغ تمػظ لغػة : أف  انن جشيكىػ لغة قػـٍ كسا صخ ح بحلظ 
 . (ٔ)ثبت ىحه الشػف في الجـد " ت

 .  (ٕ) فيسا ذىب إليو كتبعو ابغ مالظ

 . (ٖ), فحىبػا إلى أف ذلظ ضخكرة  وخالف في ذلك بعس الشحهيين

, (ػ )لع( بػ )المعمًقا عمى البيت الدابق : " فإنو شّبو ػ لمزخكرة ػ قاؿ انن جشي
فػػي داللتػػػو  فقػػج يذػػّبو حػػخكُؼ الشفػػي بعُزػػيا بػػػبعس؛ كذلػػظ الشػػتخاؾ الجسيػػع

 .  (ٗ)عميو "
 . (٘)إلى أنو مغ الذاذ  وذىب انن يعير

 الحكم عمى الخواية : 
أف مػا ذىػب إليػو ابػغ جشػي فػي السحتدػب , كابػغ مالػظ مػغ أف إثبػات وأرى : 

نػف الخفع مػع الجػاـز لغػُة قػػـٍ ىػػ األكلػى بالرػػاب , كأنػو لػيذ مػغ الذػاذ ؛ 
 لػركده في كالـ العخب . 

 الخكاة مخدكد عميو .  عمىكبخؼ كعميو فكالـ الع

  

                                                 

 بترخؼ . ٕٗ/ٕ( السحتدب 1)
 . ٕٛ/ٔ( يشطخ : شخح التدييل 2)
 . ٕٙٙ( الجشى الجاني /3)
 . ٕٗ/ٕ. كيشطخ : السحتدب  ٖٛٛ/ٔ( الخرائز 4)
( يشطخ : شخح السفرل لمدمخذخؼ ػػ لسػفق الجيغ أبي البقاء يعير بغ عمي بغ يعير 5)

ٗ/ٕٔٗ . 
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 إجخا  الفعع السعتع مجخى الرحيحالسهضع الثاني : 
 بقاء حخؼ العمة مع الجاـز

 عمى تمظ الحاؿ"  ألع ألقاكع"ػػ  ػػ ففي حجيث الشبي 

" باأللف في ىحه الخكاية , كالرػاب : ألع ألقكع بغيخ ألف  : قاؿ العكبخؼ 
 .  (ٔ)مجدكما بػمع"

 الجراسة :
عػػل السعتػػل اآلخػػخ : ىػػػ مػػا كػػاف آخػػخه حػػخؼ عمػػة نحػػػ : يخذػػى , كيخمػػي  الف

 كيجعػ .

كحكع إعخابو : أن و يقجر عمى آخػخه الزػسة كالفتحػة إذا كػاف آخػخه ألًفػا ؛ كذلػظ 
لتعػحر الحخكػػة عمػى األلػػف نحػػ: يخذػػى , كلػغ يخذػػى , كيجػـد بحػػحؼ آخػػخه 

 نحػ: لع َيْخر .

فػإف الزػسة تقػجر عمييسػا ؛ لثقميػا عمػى  كإذا كاف معتل اآلخػخ بػالػاك أك اليػاء
الػاك كالياء , نحػ : يػجعػ , كيْخمػي , كتطيػخ الفتحػة عمييسػا ؛ لخفتيػا نحػػ: 

, في حالة الجـد , تقػؿ : لػع َيػجعُ لغ يجعَػ , كلغ يخمَي , كيححؼ كل مشيسا 
 . (ٕ)كلع يْخـِ 
  : لع ححفت الحخكؼ الثالثة حالة الجـد ؟  فإف قيع

                                                 

 .   ٕٕٗ,  ٖٕٕلشبػؼ لمعكبخؼ ( إعخاب الحجيث ا 1
 . ٘ٛػػػ  ٗٛ/ٔ, كشخح ابغ عقيل  ٙٚ/ٔ( يشطخ : أكضح السدالظ 2)
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الجػػاـز دخػػل كلػػع يجػػج حخكػػة يحػػحفيا , ككجػػج حخكًفػػا تذػػبو  : حػػحفت ألف قيػػع
 . (ٔ)الحخكات فححفيا , كسا كاف يححؼ الحخكات لػ كججىا 

أّف اليػػاء ُأثِبتػػت فػػي ) يأتيػػظ ( لمزػػخكرة الذػػعخية , ذىػػب إلػػى  إال أف سػػيبهيو
فقاؿ عشج حجيثو عغ إجخاء األشياء عمػى أصػميا فػي ضػخكرة الذػعخ : " ككسػا 

 بعخبيتو : أنذجنا َمْغ نثق

ْنَباُ  َتْشِسي         (2)ِبَسا اَلَقْت َلُبهُف َنِشي ِزَياِد       َأَلْم يأتيَك واأَل

  . (ٖ) فجعمو حيغ اضُصخ مجدكًما مغ األصل "

, كابػػػػغ (٘), كالجػػػػػىخؼ (ٗ), كالفارسػػػػي لػػػػظ شائفػػػػة مػػػػغ الشحػػػػػييغككافقػػػػو فػػػػي ذ
 .  (ٚ), كغيخىع(ٙ)مالظ

                                                 

ع بغ الحديغ الخػارزمي ػػػ ( يشطخ : تخشيح العمل في شخح الجسل ػػػ لرجر األفاضل القاس1)
 ػػػ معيج البحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسالمي ػػػ ٜٖ: عادؿ محدغ سالع العسيخؼ /إعجاد

 ـ ( .   ٜٜٛٔىػػ ػػػػ ٜٔٗٔالصبعة األكلى ) 
, كمعانى القخآف لمفخاء  ٖٕ٘البيت مغ الػافخ لكيذ بغ زىيخ فى الشػادر ألبى زيج صػ (2)

, ٖ٘ٔ/ٖ, ٙ٘/ٔ, كشخح التدييلٖٕٖ/ٔ, كشخح أبيات سيبػيو ٖٔٔ/ٚٔ, كاألغانى ٖٕٕ/ٕ
, ٕٜٙخاء الشرخانية صػ , كيخكػ: األنساء مكاف األنباء كسا فى شعٖٕٓ/ٕكشخح الكافية 

 .ٖٓٔ/ٔكيخكػ: قمػص مكاف لبػف. يشطخ : شخح شػاىج العيشى 
 . ٖٙٔػػػ  ٖ٘ٔ/ٖ( الكتاب ٖ
( يشطخ : السدائل العدكخيات في الشحػ العخبي ػػػ ألبي عمي الفارسي ػػػ دراسة كتحقيق : أ.د/ ٗ

 ـ ( . ٕٕٓٓػػػػ دار الثقافة ػػػ عساف ػػػ ال شبعة )  ٕ٘ٔعمي جابخ السشرػرؼ /
 ] أتى [ . ٖٕٕٙ/ٙ( يشطخ : الرحاح ٘
 .  ٙ٘/ٔ( يشطخ : شخح التدييل ٙ
ػػػ مكتبة الخانجي ػػػ القاىخة ػػػ ال  ٖٕٚٛ/٘( كأبي حياف في ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب ٚ

, كابغ عقيل في السداعج  ٙٚ/ٔشبعة ػػػ مغ دكف  تاريخ , كابغ ىذاـ في أكضح السدالظ 
ٔ/ٖ٘ .  
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, العمة : األلف , كالياءلسعتل بححؼ أحخؼ كعمى كل فجـد الفعل السزارع ا
 , كىحا ىػ الفريح السدتعسل باشخاد فى كالـ العخب .كالػاك

ٹ  چ  :, كقػلو(ٔ)چ وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئچ  كمغ ذلظ : قػلو تعالى:

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  , كقػلو:(ٕ)چ ٹ  ٹ    ٹ  ڤ
(ٖ)  . 

العمة , كسا فى فإذا دخل الجاـز عمى السزارع السعتل , كلع يححؼ حخؼ 
 : ... جػاب إذا قػؿ َقْيُذ بغ ُزَىْيخ:

 (ٗ)ِبسا اَلَقْت َلُبػُف َبِشى ِزيادِ       َأَلْع َيْأِتيَظ كاألَْنَباُء َتْشِسى
قاؿ ابغ جشى فى سخ الرشاعة:"كركاه بعس أصحابشا : َأَلْع َيْأِتَظ عمى     

"  . (ٙ)غ األخفر, كصخح فى السحتدبب أنيا ركاية أبى الحد(٘)ضاىخ الجـد
فى حاؿ الجـد ضاىخة  ةإلى أف إثبات حخؼ الِعمّ  كذىب بعس الشحػييغ

پ  پ  ڀ   چ :, فالفخاء عشج قخاءة يحيى بغ كثاب, كحسدة لبعس العخب

چڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
بالجداء السحس, قاؿ:" كإف شئت  (ٚ)

 . (ٛ)جعمت )َتْخَذى( فى مػضع جـد , كإف كانت فييا الياء..."
                                                 

 .  ٚٚالقرز اآلية ( سػرة  ٔ
 .  ٚٚ( سػرة الدخخؼ اآلية  ٕ
  . ٛٛ( سػرة القرز اآلية  ٖ
 ( مخ التعخيف بالبيت .  ٗ
 . ٕٖٙ/ٛ, كالخدانة  ٖٓٔ/ٔ, كيشطخ : شخح شػاىج العيشى  ٔٛ/ٔ( سخ صشاعة اإلعخاب  ٘
 . ٜٙ/ٔ( السحتدب  ٙ
.كفى مذكل  ٖٙٛإلتحاؼ صػ ,كإٕٛ/ٔٔ, كالقخاءة لحسدة فى تفديخ القخشبىٚٚ( سػرة شو اآلية ٚ

" ال  َتَخاُؼ َدَرًكا َكاَل َتْخَذى" مغ رفع جعمو حااًل مغ الفاعل كىػ مػسى عميو الدالـ, ٓٚٗ/ٕمكى
كالتقجيخ: اضخب ليع شخيقًا فى البحخ غيخ خائف دركًا كال خاشيًا... كقيل:إف الجـد فى )ال تخف( 

ػضع جـد كتثبت األلف كسا تثبت الياء كالػاك عمى الشيى. كأجاز الفخاء أف تكػف )ال تخذى( فى م
 .ٕٔٗعمى تقجيخ ححؼ الحخكة مشيسا. كيشطخ: الدبعة صػ

 .  ٛٛٔ/ٕ,  ٔٙٔ/ٔ( معانى القخآف لمفخاء  ٛ
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 .   (ٔ)كيحكخ الديخافى فى شخحو عمى الكتاب كالمًا يذعخ بأنيا ليجة

 .  (ٕ)كقج نز السخزبانى عمى أنيا لغة شيئ

 :, كقػلو( ٖ)" چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ فإف قمت : إنو سسع فى قػلو تعالى :

 :كقػلو
 ِإَذا الَعُجػُز َغِزَبْت َفَصمِِّق             ...........

ألف األكؿ مقصػع , أػ: كأنت ال تخذى أػ  قمت: ال دليل فيو كسا زعست ؛
فى ىحه الحاؿ, ككحا كال تخضاىا , أػ : شمقيا كأنت ال تخضاىا ثع قاؿ: كال 

 .(ٗ)تسمق, فال دليل فيو" 

 كبالخجػع إلى السرحف كججت أف اآلية التي استذيج بيا ابغ شقيخ مخسػػمة
 لف بعج الػاك . ىكحا ) تجعػا ( باأل

ػػػػ فيػحا يقػػؼ قػػَؿ ابػغ  ّف الخصاب في اآليػة لمشبػي ػػػػ أ (٘)كقج ذكخ ابغ كثيخ
 شقيخ أف الخصاب لمػاحج .

                                                 

 .  ٜٕٓ/ٔ( يشطخ : شخح كتاب سيبػيو لمديخافى  ٔ
 .  ٕٗ( السػشح فى مآخح العمساء عمى الذعخاء لمسدربانى صػ  ٕ
 . ٚٚ( سػرة شو اآلية  ٖ
 . ٕٖٙ/ٛ( الخدانة  ٗ
( يشطخ : تفديخ القخآف العطيع ػػػ ألبي الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي 5)

ػػػ دار شيبة لمشذخ كالتػزيع ػػػ  ٕٗٗ/ٛالجمذقي ػػػ تحقيق : سامي بغ دمحم سالمة 
 ـ ( .ٜٜٜٔىػ ػػػ ٕٓٗٔالصبعة الثانية )
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كقػج إلى أّف إثبات الياء في ) يأتيظ ( يعػج شػاذ ا فقػاؿ : "  وذىب انن الحاجب
شح إثباتيسا في حاؿ الجـد إجػخاًءا ليسػا مجػخػ الرػحيح , كسػا شػح تحخيكيسػا 

  في الخفع كالجخ ... كقػلو :

ْنَباُ  َتْشِسي     َأَلْم يأ  . (2) " (1) ِبَسا اَلَقْت َلُبهُف َنِشي ِزَيادِ      تيَك واأَل

إلػػى أف اليػػاء السثبتػػة ليدػػت ىػػي الـ الفعػػل , كإنسػػا  وذىػػب بعػػس الشحػػهيين
 تػلجت مغ إشباع كدخة التاء .

قػػاؿ أبػػػ حيػػاف ذاكػػًخا مػػحىبيع : " كذىػػب بعػػس الشحػػاة إلػػى أّف ىػػحه الحػػخكؼ 
جػػػػاـز ليدػػػػت ىػػػػي الـ الفعػػػػل , بػػػػل حػػػػحؼ الجػػػػاـز تمػػػػظ , كىػػػػحه الثابتػػػػة مػػػػع ال

 . (ٖ)لػجت عػغ الحػخكات التػي قبميا "حػخكؼ إشبػاع تػ 

 الحكم عمى الخواية : 
: أف األكلػػػػى عػػػػجـ قرػػػػخ إجػػػػخاء الفعػػػػل السعتػػػػل مجػػػػخػ الرػػػػحيح عمػػػػى وأرى 
,  (٘) إنَّػو َمػن َيتَِّقػي َوِيْرػِبْخ  :  (ٗ)خكرة ؛ لػػركده فػي قػخاءة ابػغ كثيػخالزػ

 .  ككالـ السعرـػ 

                                                 

 ( البيت سبق تخخيجو . 1)
السفرل ػػ البغ الحاجب ػػ تحقيق كتقجيع : د/ مػسى بشاؼ العميمي ( اإليزاح في شخح 2)

 بترخؼ ػػػ مصبعة العاني ػػػ بغجاد ػػػ ال شبعة ػػػ مغ دكف تاريخ .  ٛ٘ٗػػػ  ٚ٘ٗ/ٕ
 . ٜٗٛػػػ  ٛٗٛ/ٕ( االرتذاؼ 3)
, كحجة  ٜٛٔ, كالحجة في القخاءات الدبع / ٖٔ٘( يشطخ : الدبعة في القخاءات /4)

 . ٖٗٙالقخاءات /
 .  ػػ مغ سػرة يػسف  ٜٓ( مغ اآلية 5)
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نعع يتعحر كجػد حخكات اإلعخاب عمى األلف لكغ أال يرح أف  
يحسل األلف عمى الياء كالػاك ؛ كلحا قاؿ أبػ عمى الفارسى:" كربسا لع تححؼ 
فى الذعخ فقجر الذاعخ فى الػاك كالياء الحخكة , كاألبيات التى قجمشاىا , 

 فتذبو األلف بالياء فى نحػ قػلو : 

اَىا َكاَل َتَسم قِ   َذا الَعُجػُز َغِزَبْت َفَصمِِّق   إِ   .(ٔ)َكاَل َتَخض 

, بإثبات حخؼ العمة فى حالة الجـد ىحا باإلضافة إلى ُكُركد القخاءة القخآنية  
  بإثبات الياء كصاًل ككقفًا . (ٕ) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  فقج قخأ قشبل :

بات حخؼ العمة فى حاؿ الجـد , كمع كركد مثمو فى القخآف كالحجيث مغ إث  
كليذ فى القخآف ضخكرة كسا قاؿ الديخافى؛ لحا يخػ أنو مغ األكلى تخخيج 

كغيخه عمى المغة التى تثبت حخؼ العمة فى حاؿ الجـد ,  الحجيث الشبػؼ 
كعميو فكالـ العكبخؼ ,  كشالسا أف القخاءة ثابتة , فاألكلى أف تحسل عمييا

 مخدكد عميو  .

  

                                                 

 . ٜٖ٘/ٛ( الخدانة  ٔ
, كلقشبل فى ٕٙ٘/ ٜ, كالقخاءة البغ كثيخ فى تفديخ القخشبى ٜٓ( سػرة يػسف اآلية  ٕ

 .ٖٖ٘اإلتحاؼ صػ 
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   نهف اإلناثو إلحاؽ الفعع عالمة التثشية والجسع ثالث : السهضع ال

 عشج اإلسشاد إلى الفاعع الظاىخ

َثِشي َجاِبٌخ, َيْعِشي اْبَغ َعْبِج هللِا, َقاَؿ: َقاَؿ  َعْغ ُمَحس ِج ْبِغ اْلُسْشَكِجِر, َقاَؿ: َحج 
, َمْغ ُكغ  َلُو َثاَلُث َبَشاٍت, ُيْؤِكيُيغ   : ػػ ػػ َرُسػُؿ هللِا  , َكَيْكُفُمُيغ  , َكيْخَحُسُيغ 

َكَجَبْت َلُو اْلَجش ُة َأْلَبت َة, َقاَؿ: ِقيَل: َيا َرُسػَؿ هللِا, َفِإْف َكاَنِت اْثَشَتْيِغ؟ َقاَؿ: َكِإْف 
  . َكاَنِت اْثَشَتْيِغ, َقاَؿ: َفَخَأػ َبْعُس اْلَقْػـِ َأْف َلْػ َقاُلػا َلُو: َكاِحَجٌة, َلَقاَؿ: َكاِحَجةٌ 

كالػجو مغ كاف " كقع في ىحه الخكاية )كّغ( بتذجيج الشػف ,  قاؿ العكبخؼ :
كالػجو في الخكاية السذيػرة أنو جعل الشػف عالمة  لو أك مغ كانت لو .

مجخدة لمجسع كليدت اسسا مزسخا , كسا أف تاء التأنيث في قػلظ : قامت 
   كقعجت ىشج ؛ عالمة ال اسع , كقج كرد عشيع قػؿ الذاعخ : 

 ل  أىمى , فُكم ُيُع َأْلَػـُ ػػػػػي    ػػػػػػػػػ َيُمػُمػَنِشى ِفى اْشِتَخاء الّشخِ  

 كقاؿ آخخ : 

ِميَط أَقارُبو  ُه كأم ُو كَلِكْغ ِدَياِفيٌّ أُبػ   ِبَحْػراَف َيْعِرْخَف الد 

 :كقػلو تعالى,  (ٔ) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  :كعميو حسل قػلو تعالى
( اسع في أحج الػجييغ . كقيل : )الشػف  (ٕ)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ 

   . (ٖ) مزسخ كىػ فاعل , كثالث بجؿ مشو , كمغ ىحا قػليع أكمػني البخاغيث "

                                                 

 .  ٔٚمغ اآلية  السائجة( سػرة  ٔ
 .  ٖمغ اآلية  األنبياء( سػرة  ٕ
,  ٙ٘ٔ/ٜ, كيشطخ : السدشج الجامع  ٖٓٔ,  ٕٓٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٖ

 .  ٙٗ٘/  ٕٔ, كإتحاؼ السيخة البغ حجخ  ٜٕٛ/ ٛكمجسع الدكائج 
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 الجراسة :
إذا كاف مثشػى أك مجسػًعػا أف يجػخد عاممػو مػغ عالمػٍة تػجؿ  من أحكاـ الفاعع

عمػػػى التثشيػػػػة أك الجسػػػع , فيكػػػػػف كحالػػػو إذا أسػػػػشج إلػػػى مفػػػػخد , فتقػػػػؿ : قػػػػاـ 
ىػحا مػحىب  الديجاف , كقاـ الديجكف , كقامت اليشجات , كسا تقػػؿ : قػاـ زيػج .

 . (ٔ)جسيػر العخب 

, فيقػػػؿ : قامػػا الديػػجاف ,  (ٕ)كمػػغ العػػخب َمػػْغ يمحػػق ىػػحه العالمػػات بالعامػػل 
 كقامػا الديجكف , كقسغ اليشجات .

 ( . ٗ( , كبشي الحارث بغ كعب )ٖكىي لغة شيئ , كأزد َشُشػءة )

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  :قػَلػػػػو تعػػػػالى عُزػػػػيم عمػػػػى ىػػػػحه الم ػػػػةوحسػػػػع ب

 ( .ٙ)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ ( , كقػَلو تعالى : ٘)چٺ

( ,          ٚإلى أف لغػة " أكمػػني البخاغيػث " لغػة ضػعيفة ) وذىب جسيهر الشحهيين
 ( .ٛكإليو ذىب ابغ عرفػر )

                                                 

  بترخؼ . ٜٚ/ٕ( شخح ابغ عقيل ٔ
, كشخح ابغ عقيل  ٕٕٚ, كشخح الذحكر البغ ىذاـ / ٙٔٔ/ٕ( يشطخ : شخح التدييل ٕ)

 . ٛٚ٘/ٔ, كاليسع  ٓٛ/ٕ
 . ٜٚ٘/ٔ, كاليسع  ٜٛ/ٕضح السدالظ , كأك  ٚٛ٘/ٕ( يشطخ : تػضيح السقاصج ٖ)
 . ٓٛ/ٕ( شخح ابغ عقيل ٗ)
  ػػ مغ سػرة السائجة . ٔٚ( مغ اآلية ٘)
 ػػ مغ سػرة األنبياء . ٖ( مغ اآلية ٙ)
 . ٜٖٚ/ٕ( يشطخ : االرتذاؼ ٚ)
 . ٚٙٔ/ٔ( يشطخ : شخحو الجسل ٛ)
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ا من الذهاىج عمى ىحه الم ة , مشيا قهؿ الذا  عخ :وقج أورد الشحاة عجدا

 (1َوَقج أسَمَساُه ُمبَعٌج وَحِسيػػػػػػػػُم )        َتهلى ِقَتاَؿ الَساِرِقيَن ِنَشفِدِو      
لتثشيػػة مػػع أنػػو فػػػ ) مبعػػج كحسػػيع ( فاعػػل ) أسػػمساه ( , فػػألحق الفعػػل عالمػػة ا

 وقهؿ الذاعخ : مدشج إلى الطاىخ .
 (2َأوَلى َفَأوَلى لك ذا واقَيػػػػػػػػػػػػػْو )       ُأْلِفَيَتا عيشاَؾ عشػػػػػػػػػػػػج الَقَفا     

 فػ ) ُأْلِفَيَتا ( مبشي لمسجيػؿ , ك) عيشػاؾ ( نائػب فاعػل , فػألحق الفعػل عالمػة
  التثشية مع إسشاده إلى الطاىخ .

 وقهؿ الذاعخ :
 (3ػػػػػػػػِحُؿ )ػػػِع أىِمي َفُكمُُّيم َيْعػػػػػػػػػ       َيُمهُمهَنِشي في اشِتَخاِ  الشَِّخيػ       

(3) 

                                                 

نو ػػػ تحقيق : د/ دمحم ( البيت مغ الصػيل , كىػ لعبيج هللا بغ قيذ الخقيات في ممحقات ديػأ)
ػػػ دار صادر ػػػ بيخكت ػػػ ال شبعة ػػػ مغ دكف تاريخ , كالجرر المػامع  ٜٙٔيػسف نجع /

, كالجشى  ٙٔٔ/ٕ, كشخح التدييل  ٔٛ٘/ٕ, كبال ندبة في شخح الكافية الذافية  ٖٙ٘/ٔ
 .   ٛٚ٘/ٔ, كاليسع  ٔٛ/ٕ, كشخح ابغ عقيل  ٘ٚٔالجاني /

الخػارج . ) أسمسا ( خحاله . ) مبعٌج ( الخجل الغخيب . ) حسيع ( الخجل  المغة : )  السارقػف (
 الػثيق الرجاقة .

( البيت مغ الدخيع , كىػ لعسخك بغ ِمْمَقط الصائي الجاىمي في الشػادر في المغة ػػ ألبي زيج ٕ)
لى ) ػػ دار الذخكؽ ػػػ الصبعة األك  ٕٛٙاألنرارؼ ػػ تحقيق كدراسة : د/ دمحم عبج القادر /

, كبال ندبة في الجسل لمخميل  ٕٔ/ٜ, كالخدانة  ٗٓٗ/ٔـ ( , كالترخيح ٜٔٛٔىػ ػػػ  ٔٓٗٔ
  .  ٘ٛٗ/ٕ, كمغشي المبيب  ٛٔٚ/ٕ, كسخ الرشاعة  ٕٕٛ/

المغة : ) ُأْلِفَيَتا ( كججتا . ) أكلى فأكلى لظ ( دعاء , أؼ : قاربظ ما ييمكظ . ) كاقيو ( مرجر 
 معشاه الػاقية .

 مغ الستقارب , كيخكػ ) قػمي ( بجاًل مغ ) أىمي ( , ك) أْلَػـُ ( بجاًل مغ ) يعحؿ ( .( البيت ٖ)
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جسػػع مػػع أنػػو مدػػشج فػػػ ) أىمػػي ( فاعػػل ) يمػمػػػنشي ( , فػػألحق الفعػػل عالمػػة ال
 وقهؿ الذاعخ :إلى الطاىخ . 

ػػػػػػػػػػُو         ِميَط أَقاِرُبْو )     َوَلِكْن ِدَياِفيٌّ أُنهُه وُأمُّ  (1ِبَحهَراَف َيْعِرْخف الدَّ

ة ؛ لكػػػػف الفاعػػػل جسًعػػػا , كتػػػاء فػػػػ ) أقاربػػػو ( فاعػػػل ) يعرػػػخ( كالشػػػػف عالمػػػ
 ( . ٕالتأنيث)

 وقهؿ الذاعخ :
يَب اَلح ِبَعاِرِضي    َفَأْعَخْضَن َعشِّي ِبالُخُجوِد الشَّهاِضِخ  َرَأيَن الَ َهاِني الذَّ
(3) 

وقػػهؿ , كالشػػػف حػػخؼ يػػجؿ عمػػى جسػػع السؤنػػث ,(فػػػ )الغػػػاني( مخفػػػع بػػػ )رأيػػغ
 :الذاعخ

ِبيػػػػػػػػػعُ  ػػػػػا       َنَتػػػَج الخَّ َحاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ َأْلَقْحَشَيا ُغخُّ ا      َمَحاِسشا  (4)لدَّ

                                                                                                               

, كبال ندبة في سخ الرشاعة  ٗٓٗ/ٔ, كالترخيح  ٜٜكىػ ألمية بغ أبي الرمت في ديػانو /
,  ٕٛ/ٕ, كشخح ابغ عقيل  ٓٓٔ/ٕ, كأكضح السدالظ  ٛٚٗ/ٕ, كمغشي المبيب  ٜٕٙ/ٕ

 .   ٛٚ٘/ٔكاليسع 
,  ٖٕٓ/٘, كالخدانة  ٓٗ/ٕ, كالكتاب  ٗٗلبيت مغ الصػيل , كىػ لمفخزدؽ في ديػانو /( أ)

 .  ٛٚ٘/ٔ, كاليسع  ٙٗٗ/ٕ, كبال ندبة في سخ الرشاعة  ٖٚ٘/ٔكالجرر المػامع 
 المغة : ) دياؼ ( مغ قخػ الذاـ . ) حػراف ( مغ مجف الذاـ . ) الدميط ( الديت , أك دىغ الدسدع . 

 . ٖٕٔ/٘( الخدانة ٕ)
( البيت مغ الصػيل , كىػ ألبي عبج الخحسغ دمحم بغ عبج هللا العتبي في البياف كالتبييغ ػػ ألبي ٖ)

ػػػ دار صعب ػػػ  ٖ٘ٓعثساف عسخك ابغ بحخ الجاحع ػػ تحقيق : السحامي فػزؼ عصػؼ /
, كبال ندبة في شخح التدييل  ٜٜٔ/ٗٔـ ( ,  كاألغاني ٜٛٙٔبيخكت ػػػ الصبعة األكلى ) 

 . ٜٕٕ, كشخح الذحكر البغ ىذاـ / ٕٛ٘/ٕ, كشخح الكافية الذافية  ٚٔٔ/ٕ
( البيت مغ مجدكء الكامل , كىػ ألبي فخاس الحسجاني في ديػانو ػػػ شخح : د/ خميل الجَكييي ٗ)

ـ ( , كبال ندبة في ٜٜٗٔىػ ػػػ ٗٔٗٔػػػ دار الكتاب العخبي ػػػ بيخكت ػػػػ الصبعة الثانية )  ٜٕ/
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نػػو مدػػشًجا إلػػى االسػػع الطػػاىخ فقػػج ألحػػق نػػػف الشدػػػة بالفعػػل ) ألقػػح ( مػػع كػ 
 , كىػ ) ُغخ  الدحائب ( .بعجه

 وقج اختمف الشحهيهف فيسا ورد من ذلك :

دالػػة عمػػى تثشيػػة الفاعػػل كجسعػػو ,  : إف ىػػحه المػاحػػق حػػخكؼ فسػػشيم َمػػْن قػػاؿ
 كسا لحقتو

, كىػػحا مػػا عممػػو العكبػػخؼ فػػي نػػز الحػػجيث  تػػاء التأنيػػث لمجاللػػة عمػػى تأنيثػػو
  .(ٕ), كغيخه , كذكخه ابغ مالظ( ٔ)السحكػر

" كاعمع أف مغ العخب َمْغ يقػؿ : ضػخبػني قْػمػظ , كضػخباني       قاؿ سيبهيو : 
يخكنيػػا فػي : قالػػْت فالنػة , ككػػأنيع أرادكا أخػػاؾ , فذػػبيػا ىػحا بالتػػاء التػي يط

 ( .ٖ)كسا جعمػا لمسؤنث , كىي قميمة " أف يجعمػا لمجسع عالمة
ثػع اختمفػػا فقيػل : مػا بعػجىا : إنيػا ضػسائخ , كإنيػا الفاعػل ,  ومشيم َمػْن قػاؿ

 مشيا , كقيل : مبتجأ , كالجسمة الدابقة خبخ . بجؿ

( : " ٗ) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ چ عشج تفديخ قػلػو تعػالى :  قاؿ الفخا 
( الفعل عمييػا , تخيػج : ٘فقج يكػف رفع الكثيخ مغ جيتيغ : إحجاىسا أف تكّخ )

                                                                                                               

,  ٕٓٔ/ٕ, كأكضح السدالظ  ٕٕٛ, كشخح الذحكر البغ ىذاـ / ٚٔٔ/ٕشخح التدييل 
 .  ٖٚ٘/ٔ, كالجرر المػامع  ٛٚ٘/ٔ, كاليسع  ٘ٓٗ/ٔكالترخيح 

 المغة : ) ُغخ  ( جسع َغخاء , مؤنث أغخ , بسعشى أبيس .
 ٖٓٔ,  ٕٓٔإعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ ( يشطخ :  ٔ
 . ٔٛ٘/ٕشخح الكافية الذافية ( يشطخ :  ٕ
 . ٓٗ/ٕ( الكتاب ٖ)
 ػػ مغ سػرة السائجة . ٔٚ( مغ اآلية ٗ)
 .  َعُسها َوَصسُّها  ( يخيج أف يكػف بجاًل مغ الفاعل في :٘)
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َعُسػػػػػػا كَصػػػػػس ػا ( فعػػػػػػال عِسػػػػػي كَصػػػػػع  كثيػػػػػخ مػػػػػشيع , كإف شػػػػػػئت جعمػػػػػت : ) 
 ( . ٔ)لمكثيخ"

( ذىبػػػا إلػػى حسمػػو عمػػى ىػػحه المغػػة , كجعمػػػه ٖ( كغيػػَخه )ٕعمػػى أف ابػػَغ مالػػظ )
 شاىًجا  ليا . 

ٍؿ ركاه ٗكقػػػاؿ الدػػػييمي ) ( : ال شػػػاىج فيػػػو ؛ ألنػػػو مخترػػػخ مػػػغ حػػػجيث مصػػػػ 
ِ َمالِئَكًة َيَتعَ ٘)الَبد ارُ   ( .ٙ)اَقُبػَف "( بمفع : " ِإف  ّلِل 

 ( , ٚقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت : بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيُث أكاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخ البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ )
 

                                                 

 . ٖٙٔ/ٔ( معاني القخآف لمفخاء ٔ)
 .  ٙٔٔ/ٕ, كشخح التدييل  ٔٛ٘/ٕ( يشطخ : شخح الكافية الذافية 2)
, كمغشي المبيب  ٕٕٛفي شخحو الذحكر /, كابغ ىذاـ  ٓٚٔ( كالسخادؼ في الجشى الجاني /3)

ىذاـ األنرارؼ ػػػ تحقيق : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج البغ , كشخح قصخ الشجػ  ٛٚٗ/ٕ
/ٕٔٛ . 

, كتػضيح السقاصج  ٔٚٔػػػ  ٓٚٔ, كالجشى الجاني / ٕٛٓ/ٙ( يشطخ : التحييل كالتكسيل 4)
ٕ/٘ٛٙ  . 

برخؼ , الَبد ار . محجث , فكيو . كلج سشة ( ىػ أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق ال5)
ـ( , لو : ) شخح مػشأ مالظ ( , كمدشجاف : أحجىسا كبيخ سساه ) البحخ ٕ٘ٛىػ ػػ ٕٓٔ)

ـ ( . تشطخ تخجستو في ٜ٘ٓىػ ػػ ٕٜٕالدخار ( , كالثاني صغيخ , تػفي في الخممة سشة )
  . ٖٙ/ٕ, كمعجع السؤلفيغ  ٜٛٔ/ٔاألعالـ 

فع لع أججه في مدشج الَبد ارػػ ألبي بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق البدار ( الحجيث بيحا الم6)
البدار ػػتحقيق:  د/ محفػظ الخحسغ زيغ هللا ػػ مؤسدة عمـػ القخآف , مكتبة العمـػ كالحكع ػػ 

 ىػ (ٜٓٗٔبيخكت , السجيشة ػػ ال شبعة )
ِ َماَلِئَكًة َيَتَعاَقُبػَف " ل7)  ع يخد في صحيح البخارؼ . ( الحجيث بمفع : " ِإف  ّلِل 

ػػػ , كصحيح  ٖٛٗٚػػ حجيث  ٕٚ٘/ٕػ ػ  كقج كرد في مدشج أحسج بغ حشبل ػػ مدشج أبي ىخيخة ػػ
 , ابغ خديسة ػػ ألبي بكخ دمحم بغ إسحاؽ بغ خديسة الدمسي الشيدابػرؼ ػػ كتاب : الرالة

 . ٕٖٔحجيث 



 

593 

 

 

 ( . ٕ) "( ٔكبسثمو رد  أبػ حي اف عمى ابِغ مالظ )

عػخاب الزػسائخ التػي تمحػق الفعػل السدػشج إلػى كندتخمز مػغ كالمػو أف فػي إ 
 فاعل ضاىخ رأييغ :

: أف ىحه الزسائخ في محل رفػع فاعػل , كاالسػع الطػاىخ إمػا بػجٌؿ مػغ        األوؿ 
 الفاعل , أك بياٌف .

: أف ىحه الزسائخ حخكؼ تػجؿ عمػى التثشيػة كالجسػع , كاالسػع الطػاىخ  اآلخخ
 ىػ الفاعل . 

 الحكم عمى الخواية :
( لغة أقػاـ مغ العػخب ُعخفػػا بفرػاحتيع ,  لو ..... غّ مغ كٌ أف لغة ) :  وأرى 

  ؛ كعمييا فقػؿ العكبخؼ مخدكد عميو . كىحا يخد قػؿ َمْغ قاؿ بزعفيا

كقػػج يكػػػف القػػػؿ بزػػعفيا عشػػج كثيػػخ مػػغ الشحػػاة ؛ ألف مػػشيجيع فػػي الكيػػاس 
شعػػػػا حسػػػل يعتسػػػج عمػػػى قػػػػة المغػػػة , ككثػػػخة التخاشػػػب بيػػػا , كانتذػػػارىا ؛ لػػػحا م

 القخآف عمى ىحه المغة , حيشسا كججكا قمة التخاشب بيا . 
د : " كىػحه المغػة عشػج جسيػػر الشحػػييغ ضػعيفة , ككثػخة كرك  يقهؿ أنػه حيػاف

 . (ٖ)ذلظ يجؿ عمى أنيا ليدت ضعيفة "

                                                 

 . ٛٛٔ/ٔ( يشطخ : التحييل كالتكسيل 1)
 . ٖٙٙ/ٖح ( الالمع الربي2)
 . ٜٖٚ/ٕ( االرتذاؼ 3)
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كالرحيح أف األلف كالػاك كالشػف حخكؼ دكاؿ , كتاء التأنيث , ال ضسائخ ؛ 
نقمػػػا أف اترػػاؿ ىػػحه األحػػخؼ بيػػحه األفعػػاؿ لغػػٌة لقػػػـٍ ألف أئسػػة المغػػة كالشحػػػ 

 معيشيغ مغ العخب .
 إشباع اليا  من الكدخة السهضع الخابع : 

َبْيِخ , َعْغ َجاِبٍخ ؛َعْغ َأبِ  ـ  َماِلظٍ  ي الد  ِفي ُعك ٍة َلَيا  اْلَبْيِدي َة َكاَنْت ُتْيِجؼ َأف  ُأ
ـَ , َكَلْيَذ ِعْشَجَىا , ػػ  ػػ َسْسًشا , ِإَلى َرُسػِؿ هللِا  َفَبْيَشا َبُشػَىا َيْدَأُلػَنَيا اإِلَدا

, ػػ  ػػ َشْيٌء , َفَعَسَجْت ِإَلى ُعك ِتَيا ال ِتي َكاَنْت ُتْيِجؼ ِفيَيا ِإَلى َرُسػِؿ هللِا 
ـُ َبِشيَيا , َحت ى َعَرَخْتُو , كَ  َأَتْت َرُسػَؿ َفَػَجَجْت ِفيَيا َسْسًشا , َفَسا َزاَؿ َيُجكـُ َلَيا ُأْد

؟ َقاَلْت : َنَعْع , َقاَؿ : َلْػ َتَخْكِتيِو َما َزاَؿ َذِلَظ  : أََعَرْخِتيوِ , َفَقاَؿ ػػ ػػ ػ ػػػهللِا 
  . َلِظ ُمِكيًسا

قاؿ العكبخؼ : " كحا في ىحه الخكاية , كالرػاب بغيخ ياء , كقج جاء في 
 .  (ٔ)الذعخ مثل ذلظ ضخكرة "

 الجراسة :

 لكدخة يتػلج عشيا الياء , كسا فى قػؿ الذاعخ إذا أشبعت ا

 (ٕ) شيسالىَكَأّني ِبَفتخاِء الَجشاَحيِغ َلقَػٍة       َصيػٍد ِمَغ الِعكباِف َشأَشأُت     

 إشباعًا ,  لسفخد , كقج تداد الياء فى الجسعاع فى االسع ابكىحا مغ اإلش
 

                                                 

 .   ٚٔٔ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٔ
 ٔٔ/ٔ, كىػ فى الخرائز  ٖٛالبيت مغ الصػيل المخغ الكيذ فى ديػانو صػ  (ٕ)

,  ٕٛ/ٔبخكاية : )شسالؿ( فى القافية كالشاىج فيو, كالبيت بخكاة الذاىج فى اإلنراؼ 
  . ٕٚكضخائخ الذعخ البغ عرفػر صػ  
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 كسا فى قػؿ الذاعخ : 

 (ٔ)َسػايِبُغ بيٌس ال ُتَخخُِّقيا الَشبُل"   يغ  فخساٌف كخاـٌ لباُسيع   عمي

 كيسكغ أف يكػف مغ إشباع الياء فى الفعل قػؿ الذاعخ : 

 (ٕ) َكاأَلنساُء َتشسي       ِبسا الَقت َلبػُف َبشي ِزيادِ يأتيظ َأَلع 

, كقج جعل  اع إقامة الذعخ كتدػية قػافيوبىحا ىػ الغخض األىع مغ اإلش   

                                                 

بخاكية )سػابغ( كال شاىج فييا, كانطخ  ٓٙالبيت مغ بحخ الصػيل, لدىيخ  كىػ فى ديػانو صػ (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ, كاليسع ٕ٘ٔ/ٗ, كاألشسػنى ٕٜٖٕ/٘البيت فى االرتذاؼ 

, كمعانى القخآف لمقخاء  ٖٙٔ/ٖالبيت مغ بحخ الػافخ لكيذ بغ زىيخ العبدي فى الكتاب  (ٕ) 
 ٕٗٗ/ٔ, كالحجة  ٙخ مغ الزخكرة لمديخافى : صػ, كما يحتسل الذع ٛٛٔ/ٕ, كٔٙٔ/ٔ

,  ٚٙ/ٔ, كالسحتدب  ٙٚٔ/ٕ,  ٔٛ/ٔ, كسخ الرشاعة  ٖٕٚ, ٖٖٗ/ٔكالخرائز
,  ٗٓٔ/ٓٔ,  ٕٗ/ٛ, كشخح السفرل  ٖٓ/ٔ, كاإلنراؼ  ٗٔٔ,  ٔٛ/ٕكالسشرف 

كأكضح ,  ٖٖٚٛ/٘,  ٕٓٚٔ/ٗ, كاالرتذاؼ  ٕٗٛ/ٔ, كشخح الجسل  ٓ٘/ٔكالسقخب 
,  ٖٔٙ,  ٜٖ٘/ٛ, كالخدانة  ٖٓٔ/ٔ, كاألشسػني  ٚٛ/ٔالترخيح  , ك ٙٚ/ٔالسدالظ 

 " كأنذج أبػ القاسع في باب الترخيف: ٕٔٗ.  ٖ٘ٙ, ٕٖٙ
 َأَلْع يْأِتيَظ كاألْنباء َتْشِسي         ِبسا اَلَقْت َلُبػُف َبِشي ِزياد

عبدي.كذلظ أف ىحا الذعخ لكيذ بغ زىيخ العبدي. قالو فيسا شجخ بيشو, كبيغ الخبيع بغ زيادة ال
أحيحة بغ الجالح, كاف كىب لكيذ درعًا يقاؿ ليا: ذات الحػاش, فأخحىا مشو الخبيع بغ زياد, 
كلع يخدىا لو فأغار قيذ عمى إبل الخبيع بغ زياد, كأخح لو أربعسائة ناقة, كقتل رعاتيا, كفخ 

 :إلى مكة, فباعيا مغ حخب بغ أمية,كىذاـ بغ السغيخة بخيل كسالح, كقاؿ في ذلظ
 ألع يأتيظ كاألنباء َتْشِسي         بسا القْت َلُبػُف َبِشي زَيادِ 

 كقػلو: كاألنباء تشسي يخيج, شيختيا كسيخىا في الشاس حتى ترل, يقاؿ: نسى الخبخ لي, يشسي.
كالمبػف اإلبل ذكات المبغ, كىػ اسع مفخد أراد بو الجشذ.كالباء في قػلو: بسا القت زائجة, كديادتيا 

عالى: "ككفى باّلِل شييجًا". أجخػ يأتيظ مجخػ األفعاؿ الرحيحة, فححؼ الزسة في قػلو ت
لمجـد ألنو إذا اضصخ في غيخ جـد حخكيا بالزع. كقػؿ أبي القاسع رحسو هللا تعالى: إنيا 

 لغة خصأ" . 
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فى ذلظ مثل  ومثم (ٕ)بل ىػ مغ أقبح الزخائخ (ٔ)الشحاة اإلشباع ضخكرة
  .الححؼ كاالقترار

 .لكمسة عغ أصل كضعيا باكعمتيع فى ىحا أنو خخكج 

"أقبح الزخائخ الديادة السؤدية لسا ليذ أصاًل فى كالميع  : يقػؿ الديػشى
أػ : أنطخ , كالديادة السؤدية لسا يقل فى الكالـ ,  (نطػرأف أدنػ)كقػلو 

 . (ٖ)"ككحلظ الشقز السجحف ( ,أشأت شيسالىش: ) كقػلو

ىكحا حكع الشحاة عمى اإلشباع بالزخكرة مع أنو عبارة عغ مط لمحخكة    
القريخة , كإحجاث حخؼ مغ جشذ الحخكة , كقج أجخت العخب أيزًا الحخؼ 

لع ), ك (لع يغدُ )ك (لع يدعَ ), ك (لع يخَر ) : مجخػ الحخكة فى قػليع
 .  (ٗ)(يقسِ 

خؼ مجخػ الحخكة فى إعخاب األسساء الدتة , فاأللف تشػب عغ كأجخت الح
, كالياء تشػب عغ الكدخة , كىحا رأػ  ةكالػاك تشػب عغ الزس, الفتحة 

 . (٘)السازنى 

ألف إشباع الحخكات  ؛قالػا "ىحا ضاىخ الفداد  ثبات قاعجتيعإللكغ الشحاة 
, كأما فى حاؿ إنسا يكػف ذلظ فى ضخكرة الذعخ , كسا أنذجكه مغ األبيات 

                                                 

, كضخائخ الذعخ البغ عرفػر  ٖٔ/ٔ,  كاإلنراؼ ٙٚانطخ: الزخائخ لمقداز صػ  (ٔ)
, كمػارد البرائخ ٖٕٔٔ/٘, كاالرتذاؼ  ٕٔٔ,  ٕٓٔ/ٔل لو, كشخح الجس ٖٕٓصػ 

 .  ٗٛلفخائج الزخائخصػ 
 . ٕٙٓٔ/ٖكاليسع  ٜٛٔ/ٔانطخ: السدىخ   (ٕ)
  ٖٕٙ/ٖكاليسع  ٕٔ,ٕٓ, كانطخ :االقتخاح صػ  ٜٛٔ/ٔالسدىخ  (ٖ)
 . ٖٙ/ٔانطخ: سخ الرشاعة  ( ٗ)
 . ٛٚ/ٔ, كشخح الكافية  ٛٚ/ٔانطخرأيو فى : ابغ يعير  (٘)
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   . (ٔ)باإلجساع"  الكالـ فال يجػز

كىػػحا مػػشيع صػػحيح إذا لػػع يػجػػج فػػى غيػػخ الذػػعخ , لكػػغ السػػازنى يػػخػ أنػػو     
اع , فسػػػغ إشػػػب (ٖ)بػػػل كجػػػج فػػػى القػػػخاءات القخآنيػػػة (ٕ)يػجػػػج فػػػى الذػػػعخ كغيػػػخه

قػػػػػػػخأ الحدػػػػػػػغ  (ٗ) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ  :, قػلػػػػػػػو تعػػػػػػػالىالفتحػػػػػػػة
 . (٘)حة )تشحاتػف( بإشباع الفت

)عػخاؼ(  چ چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇچ  :قػلػو تعػالى  كقخأ سعيج بغ السديب  
أعػػػػػذ بػػػػاّلِل مػػػػغ  :بعػػػػج الػػػػخاء , قػػػػاؿ أبػحيػػػػاف . "كىػػػػى إشػػػػباع مثاليػػػػا (ٙ)بػػػػألف

 . (ٚ)العقخاب

 " ال يتعاشى أحجكع مغ أسيخ أخيوػػ  ػػ كجاء مشو في الحجيث قػلو  
ألف ؛ ألنو نيي ... : ال يتعاَط , بغيخ . قاؿ العكبخؼ : " الرػاب  (ٛ)"فيقتمو

, فإف كجج في كل  األشبو أنو سيػك ... كقج كرد في ىحه الخكاية بألف , 
, فيؤكؿ عمى كجييغ : أحجىسا : أف يكػف نفيًا في المفع , كىػ الصخؽ ىكحا

                                                 

, كشخح الكافية  ٖٗ/ٔ, كشخح التدييل  ٕ٘/ٔ, كانطخ: ابغ يعير  ٖٔ/ٔاإلنراؼ  (ٔ)
ٔ/ٚٛ  . 

 . ٕ٘/ٔانطخ: شخح السفرل  (ٕ)
 . ٛٗٔ – ٘ٗٔ/٘انطخ: دراسات ؼ  أسمػب القخآف الكخيع  (ٖ)
 . ٜٗٔسػرة الذعخاء مغ اآلية :  (ٗ)
 .  ٕٛٔ/ٛ, كالبحخ  ٜٓٔصػ  السخترخ ىحه القخاءة فى :: شطخي  (٘)
,  ٜ٘ٔالقخاءة ىحه فى :ابغ خالػيو  صػ   , كانطخ  ٖسػرة التحخيع مغ اآلية  :  ( ٙ)

 . ٕٓٔ/ٓٔكالبحخ 
 . ٕٓٔ/ٓٔالبحخ السحيط  (ٚ)
 . كىػ فييسا بخكاية الذاىج.ٖٖٖ/٘, كمجسع الدكائج ٛٔ/٘في مدشج اإلماـ أحسج  (ٛ)
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 . (ٔ) چٻ   ٻ  پ  چ  نيي في السعشى , كقػلو تعالى :

 .  (ٕ)ذأت مشيا األلف " كالثاني : أف يكػف أشبع فتحة الصاء , فش

يِغ " (ٖ)قخاءة أحسج بغ صالح  كمسا يخد بو عمى العكبخؼ     (ٗ)"َماِلِظ َيْػـِ الجِّ
الكاؼ , كقاؿ ابغ عصية فى ىحه القخاءة " كىى لغة  كدخة  )ممكى( بإشباع

 . (٘)لمعخب" 

)أفئيجة(  (ٙ)ْع" كمشو أيزًا قخاءة ىذاـ "َفاْجَعْل َأْفِئَجًة ِمَغ الش اِس َتْيِػؼ ِإَلْييِ 
حيث  وبإشباع الياء بعج اليسدة , كقج كقع أبػحياف ىشا فى تشاقس كدابق

 . (ٚ)فى ضخكرة الذعخ" إال دعى أف "اإلشباع ال يكػف ا

                                                 

 .ٗٛسػرة البقخة  مغ اآلية :  (ٔ)
 بترخؼ يديخ . ٘ٔٔ ,ٗٔٔاتحاؼ الحثيث صػ  (ٕ)
ىػ  : أحسج بغ صالح السرخؼ أبػ جعفخ ركػ عغ ابغ عييشة كابغ كىب كعبج  (ٖ)

الخزاؽ . ككاف دمحم بغ عبج هللا بغ نسيخ يقػؿ حجثشا  أحسج بغ صالح فإذا جاكزت 
الفخات فميذ أحج مثمو . كقاؿ  عبج الخحسغ قاؿ سئل عغ  أحسج بغ صالح  السرخؼ 

( ىػ. انطخ تخجستو ٕٛٗالقعجة سشة ثساف كأربعيغ كمائتيغ ) فقاؿ ثقة . مات في ذػ
 .   ٙ٘/  ٕمخازؼ لكالجخح كالتعجيل  ,  ٙ/  ٕمبخارؼ ل في :  التاريخ الكبيخ

,  ٕٙالبغ خمػيو صػ  ىحه القخاءة فى : الحجة , كانطخ ٗسػرة الفاتحة  , اآلية :  ( ٗ)
اىج التػضيح صػ , كشػ  ٙٓٔ/ٔ,ك السحخر الػجيد  ٚٚ/ ٔ, كحجة القخاءات  ٕٙ
 . ٖٙ/ٔ, كالبحخ السحيط  ٖٕ

 . ٓٗٔ/ٔ, كانطخ: القخشبى  ٙٓٔ/ٔالسحخر الػجيد  ( ٘)
,  ٖٚ, كانطخىحه القخاءة فى : ابغ خالػيو  صػ   ٖٚسػرة إبخاليع مغ اآلية :  ( ٙ)

  ٚٗٗ/ ٙكالبحخ 
 . ٚٗٗ/ٙالبحخ السحيط  (ٚ)
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 . (ٔ): "ليدت ضخكرة بل ىى لغة مدتعسمة"  قاؿ  ابغ الجدرػ لكغ  

ا مسا كيقخر ابغ جشى أف اإلشباع قميل فى الشثخ , بقػلو :"كلعسخػ إف ىح
 . (ٕ)تختز بو ضخكرة الذعخ , كقمسا يجئ فى الشثخ" 

د اإلشباع فى الكالـ ما حكاه أبػ عمى عغ أحسج بغ يحيى أنو ك كمغ كر     
 . (ٖ)ليذ( )ا" بإشباع حخكة دَ كليْ  سسع : "جئ بو مغ حيثُ 

  . (ٗ)أراد : لحع شاة  ( أكمت لحسا شاةء : ) خالفكحكى ا

 . (٘)شباع( ق ليبخنخم كجاء فى السثل : )

 .  (ٙ) كيبجك أف اإلشباع ضاىخة ليجية , ال ضخكرة شعخية  

بيحا يتزح أف اإلشباع ليذ خاصًا بالذعخ حتى يكػف ضخكرة , بل كرد ك 
فى القخاءات القخآنية , ككرد فى كالـ العخب , قاؿ ابغ جشى "كقج جاء مغ 

                                                 

 . ٜٜٕ/ٕالشذخ  (ٔ) 
 . ٖٓٗ/ٔالسحتدب  ( ٕ) 
 , كالزخائخٖٚ٘/ٔ, كالسحتدب ٕٕ٘, ٕٚٔ/ٕ, كسخ الرشاعة ٕ٘ٔ/ٖخ: الخرائز (انطٖ) 

   ٕ٘البغ عرفػر صػ كالزخائخ
, ٕٙ, كالزخائخ البغ عرفػر صػ ٕٛ٘, ٘ٙٔ/ٔ, كالسحتدب ٕ٘ٔ/ٖ(انطخ: الخرائزٗ)

 .ٕٕكشػاىج التػضيح صػ
ع(, . كفيو : )االخخنباؽ(, اإلشخاؽ كالدكػت. ك)االنبيا ٜٖٓ/ٕانطخ: مجسع األمثاؿ  ( ٘) 

 ".ؽ. أؼ يأتي بالبائقة كىي الجاليةاالمتجاد كالػثب. أؼ, أنو أشخؽ ليثب. كيخكػ, ليشبا
السشخػر( فى )السشخخ(  كردت ىحه المغة معدكة , ذكخ المغػيػف أف شيئًا كانػا يقػلػف : )( فقج ٙ

ب أما سائخ العخ  ,بتػف ألف )أنا( فى الػقف كالػصلث, كأف التسيسيغ , كبعس ربيعة كقيذ ي
ة , أ الخصاب , فيقػلػف لمسخ  خسيضعػف حخكة بفيححفػنيا فى الػصل نصقًا , كأف الخبعييغ يذ

 و , كأعصيتيكيو كلمخجل : أعصيتكا  كأف أىل اليسغ كانػا يقػلػف: )عخاؼ( فى معشى )يضخبت
رأيت  , فيقػلػف : )ىحا زيجك( ك) فعخؼ( , كأف أزد الدخاة يذبعػف حخكة اإلعخاب فى الػق

 .غيخىع الػقف بالتدكيغ فى غيخ الشرب   شجمخرت بديجػ( كالػاجب ع ك )زيجا( 
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غ السشثػر ىحا اإلشباع الحػ تشذأ عشو الحخكؼ شئ صالح نثخًا كنطسًا , فس
بيغ أكقات زيج قائع جاء  ): إنسا يخاد (يشا زيج قائع جاء عسخكب ) : قػليع
 . (ٔ)", فأشبع الفتحة فأنذأ عشيا ألفاً  (فالف

 الحكم عمى الخواية : 
ف لإلشباع ككحا لمححؼ فائجة داللية يشبغى مغ خالؿ ماسبق يتزح أك   

 ا فعل الشحػيػف  . التشبو إلييا دكف اإلسخاع إلى الحكع بالزخكرة , كس

متػػػو ػ لشع ؛أف اإلشػػػباع جػػػاء نطسػػػًا كنثػػػخًا , كأف أكثػػػخه يجػػػاكر الصػػػخؼ ك        
الرػت بو , كذلػظ أف آخػخ الكمسػة مػضػع الػقػف , كمكػاف االسػتخاحة كلميغ 
, فقجمػا أماـ الحخؼ السػقػؼ عميػو مػا يػؤذف بدػكػنو كمػا يخفػس  (ٕ) كاألكف 

 .  (ٖ)غ جخيو كتتابع نقصة مغ غمػاء الشاشق , كاستسخاره عمى سش

 كأعػاله كأنعسػو السج كأقػاه كذلظ أف أصل  ؛كأف أفزل اإلشباع يكػف باأللف 
 . (ٗ)سحسػالت عمييافاء كالػاك فى ذلظ ما اليألأللف ك  إنسا ىػ

, كيػخد بػحلظ عمػى مػا قالػو  اإلشػباع ضػاىخة ليجيػة , ال ضػخكرة شػعخيةكعميو ف
 في الحجيث السحكػر .  العكبخؼ كغيخه في الحكع عمى الخكاؼ

  

                                                 

 .  ٕٕ٘/ ٕ, كانطخ: سخ الرشاعة  ٜٕ٘/ٔالسحتدب  (ٔ) 
 الجعة كالدكػف . : أػ (ٕ)
  . ٖٕٗ/ ٔالخرائز  (ٖ)
  . ٜٕٔ/ٖالخرائز  (ٗ)
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 الحجازيةاالسسين الهاقعين بعج )ما( حكم السهضع الخامذ : 

" فأما ما لع يكغ يجع  :رضي هللا عشيات الديجة عائذة ػػ أـ السؤمشيغ ك قال
    قبل الفجخ" . فخكعتيغصحيحا كال مخيزا 

( الياء خصأ , بل الػاجب أت تقػؿ : فخكعتيغ" قػليا : ) قاؿ العكبخؼ :
)فخكعتاف( , ألنو خبخ )ما( كال معشى لمشرب ىشا , كىحا مثل قػلظ : أما 

     . (ٔ)زيج فسشصمق , كاما الحؼ عشجنا فكخيع "
 انذساتسح

األصل فى العسل أف يكػف لألفعاؿ, كما عسل مغ األسساء فمذبيو بالفعل, 
أما الحخؼ فإما أف يختز بسا دخل عميو أك ال, فإف اختز فإما أف يتشدؿ 

؛ ألف جدء الذيء ال يعسل فى  , فإف تشدؿ فال يعسل لة الجدء مشو أك المشد 
الذيء, كإف لع يتشدؿ فكياسو إف اختز بالفعل أف يعسل مغ اإلعخاب الشػع 
الحػ يختػز باالسع, كىػ الجػخ, كإف لػع يختز بسا يجخل عميو فكياسو أال 

  .(ٕ)يعسل"

جىا بالسبتجأ كالخبخ, كمغ ىحا األخيخ )ما(, كلحلظ أىل نجج يجيئػف بع
كرد خالؼ بيغ الشحػييغ في حكع االسسيغ  فيقػلػف: ما زيٌج قائٌع, كقج

 :  ثالثة أقػاؿالػاقعيغ بعج )ما( عمى 

                                                 

, كيشطخ الحجيث: الجامع الرحيح  ٖ٘ٙ,  ٖٗٙ إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ ( ٔ
, كالسدشج (  ٓٔٙٚ)  في األكسط كالصبخاني , ٖٗ/ ٙ أحسج , كأخخجو ٜٔٔ/ٕٙ

 .   ٖٚٔ/  ٜٗالجامع 
. كيشطخ: شخح ٜٖٛ/ٔباخترار, كمثمو فى: ىسع اليػامع  ٕٗ٘/ٗ( التحييل كالتكسيل ٕ)

 .ٜٔ٘/ٔالجسل البغ عرفػر 
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ف )مػػا( الحجازيػػة تعسػػل ؛ فقػػج قػػالػا إ (ٔ)القػػػؿ األكؿ : قػػػؿ جسيػػػر البرػػخييغ
مػى , لذبييا بيػا فػى دخػليػا ع فيسا دخمت عميو مغ مبتجأ كخبخ عسل )ليذ(

السبتػػػجأ كالخبػػػخ, ككػنيػػػا لمشفػػػى, ككػػػػف الشفػػػى نفػػػى حػػػاؿ, كدخػػػػؿ البػػػاء فػػػى 
 خبخىا. 

قمياًل ما يجخ  ىؤالء الخبخ بعج قالػا بجػاز دخػؿ الباء عمى خبخ )ما( , ك ك 
فإنيع يجيئػف بعج  (ٕ))ما( بالباء, فيقػلػف: ما زيٌج بقائع. كأما أىل الحجاز

كقج ال يأتػف بالباء ,  بالباء كثيخاً  )ما( باالسع مخفػعًا كبالخبخ مجخكراً 
 فيشربػف الخبخ, فيقػلػف: " ما زيٌج قائسًا".

أف رفع االسسيغ بعج )ما( لغة تسيع, كال تشاقس  (ٖ)كحكى البرخيػف  
بيغ ندبة ىحه المغة إلى تسيع كإلى نجج؛ ألف تسيسا مغ نجج, كال يسكغ َرد  

حفع حجة عمى مغ لع  قػؿ الكدائى بشدبتيا إلى تيامة أيزًا؛ ألف مغ

                                                 

, ٘ٙٔ/ٔ, كاإلنراؼ ٕٜ/ٔ, كاألصػؿ ٛٛٔ/ٗ, كالسقتزب ٚ٘/ٔ( يشطخ: الكتاب ٔ)
, ٜٙٔ/ٔ, كالترخيح ٕ٘٘/ٗ, كالتحييل كالتكسيل ٔٙ/ٔشيج الدالظ ألبى حياف كم

 .ٕٕٓ/ٔكشخح األلفية ألبغ شػلػف 
أنيا المغة  "كما فيو: - ٛٓٔ/ٖ, كمعانى القخآف كإعخابو لمدجاج ٚ٘/ٔ( يشطخ: الكتاب ٕ)

, ٘ٙٔ/ٔ, كاإلنراؼ ٚٙٔ/ٔ, كالخرائز ٕٜ/ٔكاألصػؿ  - "الُقْجَمى الجيجة
, كشخح ٜٔ٘/ٔ, كشخح الجسل البغ عرفػر ٘ٚٔ/ٔ, كالمباب ٖٗٔخبية /كأسخار الع

, كشخح الكافية ٜٚ/ٖ, كالسغشى فى الشحػ البغ فالح ٜٖٙ/ٔالتدييل البغ مالظ 
, ٜٚٔٔ/ٖ, كارتذاؼ الزخب ٘ٗٔ, كشخح األلفية البغ الشاضع /ٕٚٔ/ٕلمخضى 

 .ٕٚٗ/ٔ, كشخح األلفية لألشسػنى ٕٚٚ/ٔكالسداعج 
, كشخح ٕٖٛ/ٕ, كإعخاب القخآف لمشحاس ٖٜ/ٔ, كاألصػؿ ٚ٘/ٔاب ( يشطخ: الكتٖ)

, كالسغشى البغ فالح ٘ٗٔ, كشخح األلفية البغ الشاضع /ٕٚٔ/ٕالكافية لمخضى 
 .  ٕٚٗ/ٔ, كشخح األلفية لألشسػنى ٜٚٔٔ/ٖ, كارتذاؼ الزخب ٜٛ/ٖ
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أف اإلعساؿ  (ٕ)لغيخ الحجازييغ. كذكخ ابغ ىذاـ (ٔ)يحفع. كندبيا ابغ مالظ
لغة الحجازييغ كالتيامييغ, كالشججييغ , كفيو نطخ؛ إذ ىػ مخالف لمسشقػؿ 
عغ القجماء الحيغ شافيػا العخب كسسعػا مشيع, كىع أعخؼ بكالـ العخب مغ 

مغ نجج, كقج تػاتخت ندبة لغة  -اً كسا ذكخت سمف-غيخىع, ثع إف تسيسًا 
 ."اإلىساؿ إلييع

كعميو فإف أىل نجج يتكمسػف بالباء كغيخىا يدتفاد مشو جػاز إدخاؿ  
التسيسية, كىحا ما عميو الجسيػر, اء فى الخبخ بعج )ما( الشججية أك الب

 , كابغ(ٚ), كابغ الحاجب(ٙ), كابغ يعير(٘), كالسبخد(ٗ), كاألخفر(ٖ)كديبػيو
, (ٕٔ), كابغ أبى الخبيع(ٔٔ), كالخضى(ٓٔ), كابغ فالح(ٜ), كابغ مالظ(ٛ)عرفػر

 كغيخىع كثيخ. ,(ٖٔ)حياف , كأبي(ٕٔ)الخبيع
                                                 

 .ٜٖٙ/ٔ( يشطخ: شخح التدييلٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( يشطخ: مغشى المبيب ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕاب ( يشطخ: الكتٖ)
 .ٕٕٔ/ٕ( يشطخ: شخح الكافية لمخضى ٗ)
 .ٕٔٗ/ٗ( يشطخ: السقتزب ٘)
 .ٙٔٔ/ٕ( يشطخ: شخح السفرل ٙ)
 .ٜٜٖ/ٔ( يشطخ: اإليزاح فى شخح السفرل ٚ)
 .ٜٔ٘/ٔ( يشطخ: شخح الجسل ٛ)
 .ٜٖٗ: ٖٙٗ/ٔ, كشخح الكافية الذافيةٖٗٛ, ٖٖٛ/ٔ, كشخحو ٛ٘( يشطخ: التدييل/ٜ)

ٖٜٗ. 
 .٘ٓٔ, ٗٓٔ/ٖالشحػ ( يشطخ: السغشى في ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ( يشطخ: شخح الكافية لمخضى ٔٔ)
 .ٜٜٚ/ٕ( يشطخ: البديط ٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٛ, كٕٚٙ, ٘٘/ٔ, كالبحخ السحيط ٖٔٔ/ٗ( يشطخ: التحييل كالتكسيل ٖٔ)
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 القػؿ الثاني : قػؿ الكػفييغ 

   قػلو":(ٔ)يقػؿ الفخاء       (2) ( نربت ؛ ألف الباء)

الباء قج استعسمت فيو, فال يكاد أىل الحجاز يشصقػف إال بالباء, فمسا ححفػىا 
أحبػا أف يكػف ليا أثخ فيسا خخجت مشو, فشربػا عمى ذلظ, أال تخػ أف كل 

 :ما فى القخآف أتى بالباء إال ىحا, كقػلو        (ٖ) كأما أىل .
ء, فإذا أسقصػىا رفعػا. كىػ أقػػ الػجييغ أىل نجج فيتكمسػف بالباء كغيخ البا

 ."فى العخبية. أنذجنى بعزيع:... كذكخ الذػاىج الدابقة

 كفى كالـ الفخاء الدابق أمػر يشبغى الػقػؼ عشجىا. 

فمسا ححفػا أحبػا أف يكػف ليا أثخ فيسا ":  أكال: يدتفاد مغ قػؿ الفخاء 
يغ ال تعسل شيئًا فيسا , أنو يخػ أف )ما( عشج الحجازي"خخجت مشو, فشربػا

بعجىا فاالسع األكؿ بعجىا عمى أصمو مخفػع باالبتجاء, كالثانى مشرػب عمى 
  . (ٗ)ندع الخافس, كىحا محىب الكػفييغ

                                                 

 .ٜٖٔ/ٖ. كيشطخ أيزًا ٖٗ, ٕٗ/ٕ( معاني القخآفٔ)
 (  .ٖٔ( سػرة يػسف مغ اآلية   )ٕ)
 (  .ٕ(سػرة السجادلة مغ اآلية  )ٖ)
, ٖٗٔ, كأسخار العخبية /٘ٙٔ/ٔ, كاإلنراؼٕٖٚ/ٔ( يشطخ: إعخاب القخآف لمشحاس ٗ)

, ٜٚ/ٖ, كالسغشى البغ فالح ٕٖٚ/ٔ, كشخح التدييل البغ مالظ ٘ٚٔ/ٔكالمباب 
, ٕ٘ٗ/ٖ, كتعميق الفخائج ٕٓٛ/ٔ, كالسداعج ٔٙ/ٔكمشيج الدالظ ألبى حياف 

 .ٜٖٛ/ٔ, كىسع اليػامع ٜٙٔ/ٔكالترخيح 
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, فسػضع الباء مػضع "ما زيج بسشصمق "إذا قمت: ":(ٔ)كشخحو ثعمب بقػلو
نرب, كىكحا سائخ حخكؼ الخفس, فمسا ححفت الباء نربت لتجؿ عمى 

 .". كما تعسل )ما( شيئاً محميا

كذكخ بعزيع أف الكػفييغ يخكف أف )ما( الحجازية تعسل فى السبتجأ  
. كىحا مخالف لسفيػـ كالـ الفخاء كنز كالـ ثعمب الدابق (ٕ)دكف الخبخ

 ذكخىسا.

ثانيا: أف الفخاء ندب لغة رفع االسسيغ بعج )ما( إلى أىل نجج, كنقل  
لمغة عغ تيامة كنجج, كنقل عشو أبػ عغ الكدائى حكاية ىحه ا (ٖ)الشحاس

ح نقل الشحاس عمى نقل أبى  (ٗ)حياف أف تيامة تعسل )ما( كال تيسميا. كُأرجِّ
حياف؛ ألف الكػفييغ يخكف أف )ما( ال تعسل شيئًا, فكيف يشقل عغ زعيسيع 

ىػ كىػ ٖٖٛأنو قج حكى اإلعساؿ عغ تيامة, ثع إف الشحاس متػفى سشة 
 . ىػٜٗٚحياف الستػفى  أقخب إلى الكدائى مغ أبى

ثالثا: ذكخ الفخاء أف لغة رفع االسسيغ بعج )ما( ىى أقخب الػجييغ فى 
 : كزعع بعزيع أف الخفع فى قػلظ":  (٘)العخبية, فقاؿ الدجاج  

                                                 

 .ٕٖٚ/ٕو الشحاس فى إعخاب القخآف ( نقمو عشٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ, كشخح األلفية البغ شػلػف ٜٙٔ/ٔ( يشطخ: الترخيح ٕ)
 .ٕ٘٘/ٗ. كأيزًا: التحييل كالتكسيل ٕٖٛ/ٕ( يشطخ: إعخاب القخآف لمشحاس ٖ)
, كتبعو الجماميشي فى: ٜٚٔٔ/ٖ, كارتذاؼ الزخب ٕ٘٘/ٗ( يشطخ: التحييل كالتكسيل ٗ)

 .ٕٔٗ/ٖتعميق الفخائج 
 .ٛٓٔ/ٖ( معانى القخآف كإعخابو لمدجاج ٘)
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    أقػػ الػجييغ, كىحا غمط؛ ألف كتاب هللا كلغة رسػؿ هللا أقػػ

 ."األشياء, كأقػػ المغات

: أقخب الػجييغ "أقخب الػجييغ إلى العخبية "ل الفخاء يعشى بقػلو:أقػؿ: لع
فى الكياس ال فى الدساع؛ ألف كاًل الػجييغ مدسػع مغ قبائل عخبية 

 فريحة, كإف كانت إحجػ المغتيغ قج تكثخ فى االستعساؿ دكف األخخػ. 

كنيا كأما بشػ تسيع فيجخ  ":(ٔ)كقج سبق الفخاَء إلى ىحا القػؿ سيبػيو, فقج قاؿ
؛ ألنو ليذ  , كىػ الكياس ال يعسمػنيا فى شيء: مجخػ )أما( ك)ىل(, أػ 

 ."بفعل, كليذ )ما( كػ)ليذ(, كال يكػف فييا إضسار

, (ٖ), كالدمخذػػػػػػػػخػ (ٕ)عمػػػػػػػػى فػػػػػػػػى أحػػػػػػػػج قػليػػػػػػػػو قػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػي القػػػػػػػػػؿ الثالػػػػػػػػث :
أف الباء ال تداد فى الخبػخ بعػجىا. كندػب ىػحا القػػؿ إلػى  , إلى(ٗ)كاالسفخاييشى

إدخػػػاؿ البػػػاء شػػػاذًا كجعمػػػو ابػػػغ  (ٙ), كَعػػػّج ابػػػغ عصيػػػة(٘)بػػػغ الدػػػخاج أبػػػى بكػػػخ
 نادرًا.  (ٚ)القػاس

                                                 

, ٘ٗٔ, كشخح األلفية البغ الشاضع /ٚٙٔ/ٔ. كيشطخ: الخرائز ٚ٘/ٔ( الكتاب ٔ)
 .ٕٚٗ/ٔ, كشخح األلفية لألشسػنى ٜٙٔ/ٔكالترخيح 

, كالتحييل ٕٕٔ/ٕ, كشخح الكافية لمخضى ٖٖٛ/ٔ( يشطخ: شخح التدييل البغ مالظ ٕ)
 .ٕٖٔ/ٗكالتكسيل 

 , كمخاجع الحاشية الدابقة.ٕٛرل ( يشطخ: السفٖ)
 .ٖٚ٘( يشطخ: لباب اإلعخاب /ٗ)
 .ٖٔٔ/ٗ( يشطخ: التحييل كالتكسيل ٘)
 .ٕٚٙ/ٔ( يشطخ: السحخر الػجيد ٙ)
 .ٜٔٛ/ٕ( يشطخ: شخح ألفية ابغ معط ٚ)
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: أف ما بعج )ما( مخفػع باالبتجاء (ٔ)ككجو السشع عشج الفارسى كالدمخذخػ 
كالخبخ, فكسا أنو ال يجػز فى السػجب: زيج بقائع, فكحلظ فى الشفى, كإنسا 

 ذ(.دخمت فى الحجازية تذبييًا بجخػليا فى )لي
كالرحيح ما ذىب إليػو الجسيػػر لمدػساع, كالكيػاس, : الحكم عمى الخواية 

 كاإلجساع:
 خ كسا فى قػؿ الفخزدؽ ػ كىػ تسيسى ػ:الذعفى  هأما الدساع: فكثخة كجػد    

 لعسػػػػػػػخؾ مػػػػػػػا َمْعػػػػػػػٌغ بتػػػػػػػارِؾ َحقِّػػػػػػػوِ 
 
 
 

  ُػػػػػػػػػػخ  (ٕ)كال ُمْشِدػػػػػػػػػػٌئ َمْعػػػػػػػػػػٌغ كال ُمَتَيدِّ
كفت )ما( كمشعتيا العسل تجخل فى خبخ  إذا "إفْ  "كأما الكياس: فألف   

السبتجأ, ككحلظ فى الخبخ بعج ىل, ككالىسا مخفػع, فكحلظ تجخل فى خبخ 
)ما( التسيسية؛ ألف الباء إنسا تجخل عمى الخبخ بعج )ما( لكػنو مشفيًا ال لكػنو 

 مشرػبًا.
كأما اإلجساع فشقمو أبػ جعفخ الرفار, قاؿ: "أجسعػا عمى أف الباء  

 .(ٖ)"ى السخفػع كالسشرػب, فتقػؿ: ما زيٌج بسشصمقتجخل عم
  

                                                 

 .ٕٖٔ/ٗ, كالتحييل كالتكسيل ٕٛ, كالسفرل ٕٗٛ( يشطخ: البغجاديات /ٔ)
, ٖٖٛ/ٔ, كشخح التدييلٖٙ/ٔ, كالكتاب ٖٗٛ/ ( مغ الصػيل لمفخزدؽ فى: ديػانوٕ)

. كبال ندبة ٕٗٔ/ٗ, كٖٙٚ, ٖ٘ٚ/ٔ, كخدانة األدب ٖٙٗ/ٔكشخح الكافية الذافية 
 .  ٕٕٖ/ٗفى: التحييل كالتكسيل 

معغ: رجل كاّلء بالبادية يبيع بالكالئ, أػ بالشديئة, ككاف يزخب بو السثل فى شجة 
 التقاضى. مشدئ: مؤخخ. متيدخ: متداىل.

, كشخح ٜ٘٘/ٔ, كيشطخ: شخح الجسل البغ عرفػر ٕٖٔ/ٗ( التحييل كالتكسيل بديادة ٖ)
. ٜٖٗ: ٖٙٗ/ٔ, كشخح الكافية الذافيةٖٗٛ, ٖٖٛ/ٔكشخح التدييل البغ مالظ 

 .ٕٗٔ -ٓٗٔ/ٗكخدانة األدب 
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 انًثحث انثانث : 

 .أ يشدٔد عهّٛ, ٔفّٛ ثالثح يٕاضعيٕاضع خّطأ انعكثش٘ فٛٓا انشٔاج ٔانخط

 وفييا :  حكيقة )ال ىا هللا ذا(السهضع األوؿ : 

 في "ذا" ومهضع ,  لمقدم  "ىا"مجي  

 (  إذااىا هللا ال) والخالؼ في ( , ىا هللا ذا  ال) 

ِ ػػ  ػػ َعَمى ُجَمْيِبيٍب اْمَخأًَة ِمَغ اأْلَْنَراِر ِإَلى  َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َخَصَب َرُسػُؿ َّللا 
َأِبيَيا َقاَؿ: َأْسَتْأِمُخ ُأم َيا َقاَؿ: َفَشَعْع ِإًذا . َقاَؿ: َفاْنَصَمَق الخ ُجُل ِإَلى اْمَخَأِتِو َفَحَكَخ 

ِ ػػ  ذا  َىا َّللا ِ اَل َذِلَظ َلَيا, َفَقاَلْت:  ػػ ِإال  ُجَمْيِبيًبا َكَقْج  , َما َكَجَج َرُسػُؿ َّللا 
َمَشْعَشاَىا ُفاَلًنا َكُفاَلًنا؟ َقاَؿ: َكاْلَجاِرَيُة ِفي ِخْجِرَىا َتْدَسُع. َقاَؿ: َفاْنَصَمَق الخ ُجُل 

كا َعَمى ػػ ِبَحِلَظ, َفَقاَلِت اْلجَ  ُيِخيُج َأْف ُيْخِبَخ الش ِبي  ػػ  اِرَيُة: َأُتِخيُجكَف َأْف َتُخد 
ِ ػػ   . (ٔ)" ػػ َرُسػِؿ َّللا 

, كالتقجيخ : ىحا وهللا , فأخخ )ذا( .  )ال ىا هللا ذا(قاؿ العكبخؼ : " الجيج : 
كمشيع مغ يقػؿ : )ىا( بجؿ مغ ىسدة القدع السبجلة مغ الػاك , ك )ذا( مبتجأ 

كقج ركؼ في الحجيث )إذف( كىػ  كالخبخ مححكؼ أؼ : ىحا ما أحمف بو .
 .( ٕ)بعيج كيسكغ أف يػجو لو كجو تقجيخه : ال وهللا ال أزكجيا إذف "

 ى

                                                 

أخخجو ابغ حباف في الرحيح ) كسا في اإلحداف ( كتاب الشكاح باب ذكخ إباحة (  ٔ
 .(ٜ٘ٓٗح) ٖٙٙػ ٖ٘ٙ/ٜحب مغ رعيتو أحب عمى مغ أاإلماـ أف يخصب إلى مغ 

 .   ٜٚ( إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ  ٕ



 

609 

 

ىالدراسة

كرد فػػػػي ىػػػػحا الػػػػشز الشبػػػػػؼ عمػػػػى تحميػػػػل العكبػػػػخؼ ثػػػػالث نقػػػػاط ؛ األكلػػػػى : 
مجيء)ىا( لمقدع , الثانية : مػضػع )ذا( فػي ىػحا األسػمػب, الثالثػة: الخػالؼ 

 ( . ذا  في)ال ىا هللا
ىأواًلى:ىمجيءى"ىهاى"ىللقسمى:ىىىى

,  (ٔ)تدػػػتخجـ )ىػػػا( عػًضػػػا عػػػغ حػػػخؼ القدػػػع بعػػػج ححفػػػو , فقػػػج نػػػز سػػػيبػيو
 , عمى أنيا بجؿ مغ الػاك . (ٖ), كالجػىخؼ  (ٕ)كالسبخد

قاؿ سيبػيو : " ىحا باب ما قبل السحمػؼ بو عػًضا مغ المفع بػالػاك , كذلػظ 
 . (ٗ)قػلظ : إؼ ىا هللا ذا " 

" فسغ ىػحه الحػخكؼ اليػاء التػي تكػػف لمتشبيػو , تقػػؿ ال ىػا هللا كقاؿ السبخد : 
ذا , كإف شػػػئت قمػػػت : ال ىػػػا ّلِّل ذا , فتكػػػػف فػػػي مػضػػػع الػػػػاك إذا قمػػػت : ال 

 . (٘)وهللا " 

كقاؿ الجػىخؼ : " )ىا( لمتشبيو , كقج يقدع بيا , يقاؿ : ال ىا هللا مػا فعمػت , 
 . (ٙ)أؼ : وهللا , أبجلت الياء مغ الػاك "

  

                                                 

 . ٜٜٗ/ٖ( الكتاب ٔ)
 . ٕٖٔ/ٕ( السقتزب ٕ)
 ( الرحاح " ىا " .ٖ)
 . ٜٜٗ/ٖ( الكتاب ٗ)
 . ٕٖٔ/ٕ( السقتزب ٘)
 ( الرحاح " ىا " .ٙ)
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 . (ٔ)كتبعيع في ىحا جل  الشحػييغ 

كال تمػػػـد فػػػي االسػػػع بػػػل  –خاصػػػة  –كال تدػػػتخجـ لمقدػػػع إال مػػػع لفػػػع الجاللػػػة 
. كالجليل عمى أنيا عػض مغ حخؼ القدػع أف أحػجىسا ال يطيػخ مػع  (ٕ)تصخد

؛ ألنػػو ال يجسػػع بػػيغ العػػػض كالسعػػػض مشػػو  (ٖ)اآلخػػخ , فػػال يقػػاؿ: ىػػا وهللا 
(ٗ) . 

أنظ إذا ححفت حخؼ القدع , كلع يكغ ىشاؾ )ىا( التشبيو كاف كألمخ آخخ كىػ 
الػجػػو فػػي اسػػػع هللا الشرػػب , كلػػػع يجػػد الجػػخ إال ضػػػعيًفا , فػػإذا أدخمت)ىػػػا( 
التشبيو لع يكػغ إال الجػخ , فػجؿ ذلػظ عمػى أنيػع جعمػػا )ىػا( عػًضػا مػغ حػخؼ 

ل القدػع , كلػػال ذلػظ لشرػب السقدػع بػو , كرفػع كسػا كػاف مخفػًعػا كمشرػػًبا قبػ
 . (٘)دخػؿ )ىا( التشبيو 

                                                 

,  ٖٛٗفرل /, كالدمخذخػ في الس ٖٖٔ/ٔ( مشيع ابغ جشي في سخ الرشاعة ٔ)
, كابغ يعير  ٖٔٓ/ٗ, كابغ األثيخ في الذافي  ٖٖٛكالجيشػرؼ في ثسار الرشاعة /

,  ٙ٘ٛ – ٘٘ٛ/ٕ, كالذمػبيغ في شخح السقجمة الجدكلية  ٙٓٔ/ٜفي شخح السفرل 
, كابغ القػاس في شخح ألفية ابغ  ٚٙٔكابغ مالظ في شػاىج التػضيح كالترحيح /

, كابغ أبي الخبيع في البديط  ٕ٘/ٙافية لو , كالخضي في شخح الك ٕٗٗ/ٔمعصي 
 ٘ٓٗ, كالسالقي في رصف السباني / ٕٖٙ/ٔ, كالشيمي في الرفػة الرفية  ٖٖٜ/ٕ

, كالذيخ خالج  ٖٚٓ/ٕ, كابغ مشطػر في المداف " ىا " , كابغ عقيل في السداعج 
 . ٔٗٔفي شخحو عمى العػامل السائة /

 . ٘ٓٗ( رصف السباني /ٕ)
,    ٘٘ٛ/ٕ, كشخح السقجمة الجدكلية  ٙٓٔ/ٜ, كشخح السفرل  ٜٜٗ/ٖ( الكتاب ٖ)

 . ٖٖٜ/ٕكالبديط 
 . ٙٓٔ/ٜ( شخح السفرل ٗ)
 . ٙ٘ٛ – ٘٘ٛ/ٕ( شخح السقجمة الجدكلية ٘)
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كإنسػػا عػضػػػا حػػخؼ التشبيػػو عػػغ الػػػاك لسشاسػػبة بيشيسػػا ؛ ألف التشبيػػو يقتزػػي 
 ػ   (ٔ)مشبًِّيا كمشب ًيا عميو , فأشبو الػاك السقتِزي لمجسع

 .(ٕ)كالختراصيا بمفع الجاللة كالتاء

كإذا كاف ىؤالء ذىبػا إلى أف )ىػا( عػػض مػغ )الػػاك( , فػإف الدػيػشي ذىػب 
, كلعمػػػو قػػاؿ ذلػػظ اعتسػػػاًدا عمػػى أف البػػاء ىػػػي  (ٖ)لػػى أنيػػا عػػػػض عػػغ البػػاءإ

 أصل حخكؼ القدع . 

 ىحا كيجػز في ألف )ىا( اإلثبات كالححؼ .

قػػاؿ سػػيبػيو : " ثبػػت ألػػف )ىػػا( ؛ ألف الػػحؼ بعػػجىا مػػجغع , كمػػغ العػػخب مػػغ 
 . (ٗ)يقػؿ : إؼ ىّممو ذا , فيححؼ األلف التي بعج الياء " 

حػيػػػػػف فػػػػي الجػػػػار لمفػػػػع الجاللػػػػة ىػػػػل ىػػػػػ )ىػػػػا( أك الحػػػػخؼ كقػػػػج اختمػػػػف الش
 السححكؼ ؟ 

 , إلى أف الجخ بػ)ىا( . (ٚ), كابغ مشطػر (ٙ), كالشيمي  (٘)فحىب األخفر

 بالحخؼ السححكؼ . –عشجىع  –أف الجخ  (ٛ)كحكي عغ الكػفييغ

                                                 

 . ٕٖٙ/ٔ( الرفػة الرفية ٔ)
 . ٕ٘/ٙ( شخح الكافية ٕ)
 . ٛٚٗ/ٕ( اليسع ٖ)
 . ٜٜٗ/ٖ( الكتاب ٗ)
 . ٛٚٗ/ٕ, كاليسع  ٙٙٛ/ٕالذافية  , كشخح الكافية ٕٓٓ/ٖ( شخح التدييل ٘)
 . ٕٖٙ/ٔ( الرفػة الرفية ٙ)
 ( المداف " ىا " .ٚ)
 . ٜٚٗ/ٕ( اليسع ٛ)
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كقج اضصخب رأؼ ابغ مالظ في ذلظ , فقػػ محىب األخفر في شخح الكافية 
 .  (ٔ)الذافية

معمػاًل لػػحلظ بأنػػو شػبيو بتعػػػيس الػػػاك مػغ البػػاء كالتػػاء مػغ الػػػاك , كال خػػالؼ 
في أف الجخ بعج الػػاك كالتػاء يكػػف بيسػا , فكػحا يشبغػي أف يكػػف الجػخ بعػجىا 

 بيا .

كإف كػاف ال  –كػػف الجػخ بػالحخؼ السحػحكؼ  (ٕ)كصحح فػي شػخحو لمتدػييل 
تػى ككػي الجػارة كالـ الجحػػد كسا كاف الشرػب بعػج الفػاء كالػػاك كح –يمفع بو 

 بأف السححكفة كإف كانت الزمة الححؼ .

 الحكم عمى الخواية : 
كالخأؼ الحؼ أميل إليو أف )ىا( عػض عػغ حػخؼ القدػع السحػحكؼ كىػػ الػػاك 

 ال الباء لمسشاسبة بيغ الػاك ك)ىا( كسا مّخ .

ب . كأف كأف ألفيا يجػز فييا األمخاف اإلثبات كالححؼ ؛ ألنيسا ثبتػا عػغ العػخ 
 . (ٖ)الجخ بيا قياًسا عمى الجخ بالػاك كالتاء 
ىثانًواى:ىموضعى"ىذاى"ىفيىهذاىاألسلوبى:

 إلى أنيا ىي السحمػؼ عميو .  (ٗ)اختمف الشحػيػف في ذلظ , فحىب الخميل

                                                 

(ٔ )ٕ/ٛٙٙ . 
(ٕ )ٖ/ٕٓٓ – ٕٓٔ . 
 . ٙٙٛ/ٕ( شخح الكافية الذافية ٖ)
 . ٕٔٚ/ٔ, كالبجيع  ٜ٘٘/ٕ, كالشكت  ٓٓ٘ – ٜٜٗ/ٖ( يشطخ الكتاب ٗ)
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قاؿ سيبػيو: " كأما قػليع )ذا( فػدعع الخميػل أنػو السحمػػؼ عميػو , كأنػو قػاؿ : 
األمػػخ لكثػػخة اسػػتعساليع ىػػحا فػػي كالميػػع , كقػػجـ إؼ وهللا لألمػػخ ىػػحا , فحػػحؼ 

, كىػػػا أنػػػا ذا , كىػػػحا قػػػػؿ  )ىػػػا( كسػػػا قػػػجـ قػػػـػ "ىػػػا " فػػػي قػػػػليع : ىػػػا ىػػػػ ذا
 . (ٔ)"الخميل

,  (ٗ), كابػغ الخبػاز (ٖ). كىػػ قػػؿ الفارسػي (ٕ)كندبو ابغ عرفػر إلى سيبػيو
لػػػػى , كعػػػػداه ابػػػػغ يعػػػػير إ (ٙ). كحكػػػػي عػػػػغ السبػػػػخد أنػػػػو يجيػػػػده( ٘)كابػػػػغ األثيػػػػخ

إلػػػػى أف )ذا( مػػػػغ جسمػػػػة  (ٛ), كىػػػػحا سػػػػيػ مشػػػػو . كذىػػػػب األخفػػػػر (ٚ)األخفػػػر
 (ٕٔ), كالذخيف الكػفي (ٔٔ), كاألعمع (ٓٔ), كالسبخد(ٜ)السقدع بو , كتبعو أبػ زيج

                                                 

 . ٓٓ٘ – ٜٜٗ/ٖ( الكتاب ٔ)
 . ٚ٘٘/ٔل لو ( شخح الجسٕ)
 . ٖٓٔ, كالسدائل العدكخية / ٜٖ٘/ٔ( اإلغفاؿ ٖ)
 . ٜٚٔ – ٜٙٔ/ٔ( الغخة السخفية ٗ)
حيث اقترخ فيو عمى قػؿ  ٕٔٚ/ٔ, كالبجيع  ٖ٘٘/٘, كالشياية  ٖٔٓ/ٗ( الذافي ٘)

 الخميل دكف االعتخاض عميو .
 . ٜ٘٘/ٕ( الشكت ٙ)
 . ٙٓٔ/ٜ( شخح السفرل ٚ)
, كشخح  ٜ٘٘/ٖ, كشخح السقجمة الكافية  ٜٖٗسفرل /, كال ٜ٘٘/ٕ( يشطخ الشكت ٛ)

, كشخح  ٕٖٗ, كاإلرشاد / ٕٖٚ/ٔ, كالرفػة الرفية  ٚ٘٘/ٔالجسل البغ عرفػر 
 .ٕٛ٘ٚ/ٜالصيبي عمى مذكاة السرابيح

 . ٖٛ/ٛ( يشطخ : فتح البارؼ ٜ)
 . ٙٓٔ/ٜ, كيشطخ : شخح السفرل  ٕٖٔ/ٕ( السقتزب ٓٔ)
 يو فيسا أتيح لي مغ مؤلفاتو ., كلع أقف عم ٕٜٚٔ/ٗ( االرتذاؼ ٔٔ)
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 . (٘), كالفيخكزابادػ (ٗ), كأبػ حياف(ٖ), كابغ مشطػر  (ٕ), كالعكبخؼ  (ٔ)الكػفي

 . (٘)كالفيخكزابادػ
لخميػػػل قػػػاؿ بأنيػػػا , كىػػػحا سػػػيػ مشػػػو ؛ ألف ا (ٙ)كعػػػداه ابػػػغ يعػػػير إلػػػى الخميػػػل

 السحمػؼ عميو كسا مّخ .

 كقج ُاْحُتج لحلظ بأمخيغ : 

: لجػاب ىػ السحمػؼ عميػو , فيقػلػػف أكليسا : أنيع يحكخكف جػاب القدع , كا
 .(ٚ)إؼ ىا هللا ذا لقج كاف كحا ككحا ؛ كأنيع قالػا : إؼ وهللا ىحا السقدع بو 

كػاف ذلػظ بسعشػى السقدػع عميػو كالثاني : أنيع يػأتػف بالسقدػع عميػو نفًيػا , كلػػ 
 .(ٛ)لكاف السقدع عميو مصابًقا 

  

                                                 

 . ٓٛ٘( البياف في شخح المسع /ٔ)
 . ٜٚ( إعخاب الحجيث / ٕ)
 ( المداف " ىا " .ٖ)
 . ٕٜٚٔ/ٗ( االرتذاؼ ٗ)
 ( القامػس السحيط " فرل الياء باب اليسدة " .٘)
 . ٙٓٔ/ٜ( شخح السفرل ٙ)
ى مذكاة , كشخح الصيبي عم ٜ٘٘/ٖ, كشخح السقجمة الكافية  ٜ٘٘/ٕ( الشكت ٚ)

 .ٕٛ٘ٚ/ٜالسرابيح
 .ٕٛ٘ٚ/ٜ, كشخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح ٜ٘٘/ٖ( شخح السقجمة الكافية ٛ)
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كقج أجيب عغ كقػع الجػاب بعجىا بأف ىحا ليذ جػاًبا لمقدع السحكػر , كإنسا 
 . (ٔ)ىػ جػاب قدع مححكؼ 

فػي إعخابيػا , فقػج حكػى عػغ الخميػل  نتج عغ ىحا الخالؼ الدػابق خػالؼ كقج
, كتارة أنو يجيد فييا كجييغ ىسا أنيػا  (ٕ)تارة أنو يجعميا خبًخا لسبتجأ مححكؼ

, كذىػب الفارسػي إلػى أنيػا  (ٖ)أنيا خبػخ لسبتػجأ محػحكؼ أك فاعػل لكػاف التامػة
خبػخ لسبتػجأ محػحكؼ  معمػاًل ذلػظ ؛ بػأف )ذا( ال يخمػػ ػ إف كػاف جسمػة محمػفػًا 
عمييػا ػ مػغ أف يكػػف خبػخًا أك مبتػجأ , فمػػ كػاف مبتػجأ لمػـد أف يمحقػو مػا يػخبط 

 السقدع مغ الالـ أك أف كنحػىا .السقدع عميو ب

فمسا كاف قػلظ )ذا( عاريًا مغ ىحه الحخكؼ عمست أنو ليذ بالسبتػجأ , كإذا لػع 
يكػػػػػغ مبتػػػػػجأ كػػػػػاف خبػػػػػخًا  , ككػػػػػاف السحػػػػػحكؼ السبتػػػػػجأ مػػػػػع الحػػػػػخكؼ الخابصػػػػػة 

   .(ٗ)بالقدع"

, كتػارة أنيػا  (٘)كحكى عغ األخفر تارة أنيا صػفة أك بػجؿ مػغ اسػع هللا تعػالى
, كتػػارة أنيػػا صػػفة أك مبتػػجأ  (ٙ)السعشػػى ال وهللا الحاضػػخ أك الذػػاىج صػػفة ألف

 . (ٛ), كتارة أنيا مبتجأ مححكؼ الخبخ (ٚ)مححكؼ الخبخ

                                                 

 . ٕٜٚٔ/ٗ( االرتذاؼ ٔ)
 . ٕٗٗ/ٔ( شخح ألفية ابغ معصي ٕ)
 . ٖ٘/ٙ( شخح الكافية ٖ)
 . ٜٖ٘/ٔ, ك يشطخ: اإلغفاؿ ٖٓٔ(  السدائل العدكخية  /ٗ)
 . ٕ٘ٗ/ٔ( شخح ألفية ابغ معصي ٘)
 . ٕٖٚ/ٔ( الرفػة الرفية ٙ)
 . ٖ٘/ٙ( شخح الكافية ٚ)
 . ٕٜٚٔ/ٗ( االرتذاؼ ٛ)
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 . (ٔ)كذىب العكبخؼ إلى أنيا مبتجأ كالخبخ مححكؼ

 . (ٕ)كذىب الصيبي إلى أنيا زائجة 

 التخجيح : 

ب األخفػػر كاألقػػخب إلػػى الرػػػاب ىػػػ مػػحىب الخميػػل كمػػغ تبعػػو ؛ ألف مػػحى
كمػػغ تبعػػو يزػػعفو أنػػو يػػؤدؼ إلػػى حػػحؼ جػػػاب القدػػع غيػػخ متػسػػط كال عقػػب 

, فيبقى القدع معمقًا غيػخ متذػبث بسقدػع عميػو , كىػحا غيػخ  (ٖ)كالـ يجؿ عميو
كألف ما احتج بػو مػغ مجػيء جػػاب القدػع بعػجىا  ؛ (ٗ)مػجػد في كالـ العخب

ا ىػػػ جػػػاب قدػػع فػػي كػػالـ العػػخب يسكػػغ اإلجابػػة عميػػو بػػأف ىػػحا الجػػػاب إنسػػ
 . (٘)مححكؼ 

ىثالًثاى:ىالخالفىفيى"ىالىهاىاللهىإًذاى"ى:

احتػػجـ الخػػالؼ حػػػؿ ىػػحا األسػػمػب نطػػًخا لعػػجـ ثبػتػػو عػػغ الشحػػػييغ كالمغػػػييغ 
 . (ٙ)كإف ثبت عغ السحجثيغ في الرحيحيغ كغيخىسا 

كمغ األحاديث التي كرد فييا قػؿ أبي بكػخ : ال ىػا هللا إًذا  ..... إلػخ . كسػا 
 ّخ .م

                                                 

 .ٜٚ( إعخاب الحجيث / ٔ)
,  ٜٖ/ٛ, ك فتح البارؼ ٕٛ٘ٚ/ٜ( يشطخ : شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح ٕ)

 . ٓٚ/ٛ, كنيل األكشار  ٖٖٓ/ٔكتشػيخ الحػالظ 
 . ٚ٘٘/ٔ( شخح الجسل البغ عرفػر ٖ)
 .ٖٓٔالعدكخية /( يشطخ : السدائل ٗ)
 . ٕٜٚٔ/ٗ( االرتذاؼ ٘)
, كعػف السعبػد في شخح سشغ أبي داكد  ٓٙ/ٕٔ( يشطخ : شخح الشػكؼ عمى مدمع ٙ)

ٚ/ٕٚٙ  
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لسا ذكخت أف أىميا يذتخشػف الػػالء ,  (ٔ)كمشيا حجيث عائذة في قرة بخيخة 
 . (ٕ)فقالت: ال ىا هللا إًذا

خصػػب عميػػو امػػخأة مػػغ  -  - كمشيػػا حػػجيث أنػػذ فػػي قرػػة جميبيػػب أف الشبػػي
األنرػػػار إلػػػى أبييػػػا , فقػػػاؿ : حتػػػى أسػػػتأمخ أميػػػا , قػػػاؿ : فػػػشعع إًذا , قػػػاؿ : 

ليػػػا ذلػػػظ , فقالػػػت : ال ىػػػا هللا إًذا , كقػػػج مشعشاىػػػا فػػػحىب إلػػػى امخأتػػػو , فػػػحكخ 
 . (ٖ)فالًنا 

, أرأيت لػ أني فخغت مغ صػالتي (ٗ)كمشيا : أف ابغ جخيج قاؿ : قمت لعصاء
 . (٘), فال أرض كسا ليا , أفال أعػد ليا ؟ قاؿ : بمى ىا هللا إًذا صالتي

ف كقج أثبت ىحا األسمػب الصيبػي , فقػج ذكػخ فػي تعميقػو عمػى قػػؿ أبػي بكػخ أ
ىحه الخكاية صػحيحة , كجعميػا كقػلػظ لسػغ قػاؿ لػظ : افعػل كػحا : وهللا إًذا ال 

                                                 

 ( ىي بخيخة مػالة عائذة , صحابية مذيػرة , عاشت إلى زمغ يديج بغ معاكية .ٔ)
, كشخح الصيبي عمى مذكاة  ٖٔٙ/ٕتشطخ تخجستيا في  :  تقخيب التيحيب  

 .ٙٙٔ/ٔسرابيحال
 ٖٔٔ/ٓٔ( أخخجو مدمع في الرحيح ػ كتاب العتق ػ باب إف الػالء لسغ أعتق ٕ)

 ( . ٗٓ٘ٔح)
( أخخجو ابغ حباف في الرحيح ) كسا في اإلحداف ( كتاب الشكاح باب ذكخ إباحة ٖ)

 .(ٜ٘ٓٗح) ٖٙٙػ ٖ٘ٙ/ٜحب مغ رعيتو اإلماـ أف يخصب إلى مغ أحب عمى مغ أ
اح , أسمع القخشي مػالىع السكي , ثقة فكيو فاضل , لكشو كثي (  ىػ عصاء بغ أبي ربٗ)

/ ٔكثي اإلرساؿ , مات سشة أربع عذخة كمائة عمى السذيػر . يشطخ : التقخيب 
ٙٚ٘ . 

( أخخجو عبج الخزاؽ في السرشف كتاب الرالة باب الخجل يرمي صالة ال يكسميا ٘)
 ( . ٖ٘ٗٚح ) ٕٖٚ/ٕ



 

 

618 

أفعػػػل , كجعػػػػل التقػػػػجيخ فيػػػػو : وهللا إًذا ال يعسػػػػج , كذكػػػػخ أف )إًذا( يحتسػػػػل أف 
 . (ٔ)تكػف زائجة

, كلػػػػع يدػػػػتبعجه ابػػػػغ  (ٖ), كابػػػػغ حجػػػػخ (ٕ)كأثبتػػػػو كػػػػحلظ أبػػػػػ جعفػػػػخ الغخنػػػػاشي
 . (ٗ)مالظ

, كذكػخكا أنػو ( ٘)تػػا ىػحا األسػمػب , فقػج أنكػخه غيػخ كاحػجكإذا كاف ىؤالء قج أثب
 مغ تغييخ الخكاة , كصػابو : ال ىا هللا ذا .

 . (ٙ)كىحا ما نز عميو العكبخؼ 

                                                 

 ٖٖٓ/ٔ, ك تشػيخ الحػالظ   ٕٛ٘ٚ/ٜابيح ( يشطخ : شخح الصيبي عمى مذكاة السرٔ)
 . ٖٛ/ٛ, كفتح البارؼ 

. ك أبػ جعفخ الغخناشي ىػ أحسج بغ  ٓٚ/ٛ, كنيل األكشار  ٜٖ/ٛ( فتح البارؼ ٕ)
يػسف بغ مالظ الخعيشي الغخناشي األنجلدي , سسع مغ أبي حياف , كأحسج بغ عمي 

ف في العخكض كالشحػ , الجدرؼ , كغيخىسا , كاف شاعخًا عارفًا بفشػف األدب , صش
 كمات سشة تدع كسبعيغ كسبعسائة عغ سبعيغ سشة . 

 .         ٖٓٗ/ ٔ) شبعة أـ القخػ ( , كالبغية   ٖٓٗ/ٔتشطخ تخجستو في :  : الجرر الكامشة 
 .   ٓٚ/ٛ, كنيل األكشار  ٜٖ/ٛ( فتح البارؼ ٖ)
 . ٚٙٔ( شػاىج التػضيح كالترحيح /ٗ)
, كالسازني في  ٜٖ/ٛ, كفتح البارؼ  ٘ٗٔ/ٓٔشخح الشػكؼ  ( مشيع أبػ زيج الشحػؼ في٘)

, كأبػ حاتع الدجدتاني في صفة الرفػة البغ الجػزؼ  ٖٛ/ٛفي فتح البارؼ 
,  ٕٗ/ٗ, كالجػىخؼ في الرحاح " ىا " , كالخصابي في معالع الدشة لو ٕٙٗ/ٔ

 , كابغ ٖٔٓ/ٗ, كالذافي  ٖ٘٘/٘كابغ األثيخ في الشياية  , ٓٙ/ٕٔكشخح الشػكؼ 
, كابغ القػاس في شخح ألفية ابغ معصي  ٜ٘٘/ٖالحاجب في شخح السقجمة الكافية 

 . ٖٖٓ/ٔ,  كالديػشي في تشػيخ الحػالظ  ٕ٘ٗ/ٔ
 .   ٜٚإعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ ( يشطخ:  ٙ
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فقج قػاؿ أبػػ زيػج : " لػيذ فػي كالميػع : ال ىػا هللا إًذا , كإنسػا ىػػ : ال ىػا هللا 
 . (ٔ)ذا "

 .(ٕ)صأ , كالرػاب : ال ىا هللا ذا"خكقاؿ السازني : " قػؿ الخكاة ال ىا هللا إًذا 

ة أنيػػع يقػلػػػف : ال ىػػا هللا كذكػػخ أبػػػ حػػاتع الدجدػػتاني  فيسػػا تمحػػغ فيػػو العامػػ
 . (ٖ), كالرػاب ال ىا هللا ذا إًذا

, القدع , كاألصػل فيػو : ال وهللا كقاؿ : " كقػلو : ال ىا هللا إذا ىحا مغ ألفاظ
أئسػة العخبيػة أف يقػاؿ : ال ىػا هللا فأبجلػا مػغ الػػاك ىػاء , كالرػػاب فيسػا قالػو 

 . (ٗ)ذا " 

كذكخ ابغ الحاجب في معخض حجيثو عغ قػؿ أبي بكخ أف ىحا ليذ مػضػع 
إذف ؛ ألنيا تفيج الجػداء , كىػي فػي ىػحا القػػؿ عمػى الشكػيس , فكػاف يقتزػي 
أف يقػؿ : إذف تعسج ؛ ألنيا كقعت جػاًبا بالقبػؿ مػغ شمػب الدػمب , كلػيذ " 

فػػػإف الطػػػاىخ فػػػي الحػػػجيث : ال ىػػػا هللا ذا ال تعسػػػج إلػػػى أسػػػج ,  يقاتػػػل " , كلػػػحا
 . (٘)فرحفيا بعس الخكاة , ثع نقمت كحلظ 

 الحكم عمى الخواية : 
كالخأؼ الحؼ أميل إليو ىػ إثبات ىحا األسمػب , كأمػا مػا ذىػب إليػو الشحػيػػف 
كالمغػيػػف , كمػػا ندػػبػه إلػػى السحػػجثيغ مػػغ الغمػػط كالتحخيػػف مػػخدكد , فالعجػػب 

                                                 

   . ٖٛ/ٛ( فتح البارؼ ٔ)
 . ٖٛ/ٛ( فتح البارؼ ٕ)
 . ٕٙٗ/ٔ( صفة الرفػة ٖ)
 . ٖٔٓ/ٗ( الذافي ٗ)
 . ٜ٘٘/ٖالسقجمة الكافية ( شخح ٘)
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ت الثابتػػػة , كيصمبػػػػف ليػػػا ل العجػػػب مػػػغ قػػػػـ يقبمػػػػف التذػػػكيظ فػػػي الخكايػػػاكػػػ
 . (ٔ)تأكيالً 

, فػال يعقػل أف  (ٕ)كيؤيج ذلظ كثخة كقػع ىحا األسمػب فػي كثيػخ مػغ األحاديػث
يتػارد الخكاة في جسيعيا عمى الغمط كالتحخيف , كىع مغ ىػع فػي تحػخؼ الجقػة 

 في نقميع .    

ثيغ أعػجؿ كأتقػغ فػي الشقػل ؛ إذ يقتزػي السذػاركة إف جيابحة السحج: كال أقػؿ 
 . (ٖ)بيشيع بل أقػؿ : ال يجػز العجكؿ عغ نقميع 

, كىػػ أف في قػؿ أبػي بكػخ  (إًذا)كأما ما احتج بو ابغ الحاجب لخد الخكاية بػ 
, قػؿ عمى الشكيسىحا ليذ مػضع إذف ؛ ألنيا تفيج الجداء , كىي في ىحا ال

تعسػػج ؛ ألنيػػا كقعػػت جػاًبػػا بػػالقبػؿ مػػغ شمػػب فكػػاف يقتزػػي أف يقػػػؿ : إذف 
نػػو  كقػلػػظ لسػػغ قػػاؿ لػػظ : افعػػل بأفػػيسكغ رده  ػ (ٗ)الدػػمب , كلػػيذ " يقاتػػل "

: وهللا إًذا ال أفعػػل , كجعػػل التقػػجيخ فيػػو : وهللا إًذا ال يعسػػج ,أك أف " إًذا " كػػحا
 .  (٘)يحتسل أف تكػف زائجة

  

                                                 

 . ٓٚ/ٛ, كنيل األكشار  ٖٛ/ٛ, كفتح البارؼ  ٕٙٗ/ٔ( يشطخ صفة الرفػة ٔ)
 . ٖٛ/ٛ( فتح البارؼ ٕ)
 . ٖٛ/ٛ( فتح البارؼ ٖ)
 . ٜ٘٘/ٖ( شخح السقجمة الكافية ٗ)
 . ٖٛ/ٛ, كفتح البارؼ   ٕٛ٘ٚ/ٜ( يشطخ : شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح ٘)
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 سعشى )خيخ(استعساؿ )أخيخ( لمتفزيع بالسهضع الثاني : 

ففي الحجيث َعْغ َخَخَشَة ْبِغ اْلُحخِّ , َعْغ َأِبي َذرٍّ , َقاَؿ: َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ هللِا 
صمى هللا عميو كسمع: َيا َأَبا َذرٍّ , اْنُطْخ َأْرَفَع َرُجٍل ِفي اْلَسْدِجِج , َقاَؿ : 

َحا , َقاَؿ : َقاَؿ ِلَي : اْنُطْخ َفَشَطْخُت , َفِإَذا َرُجٌل َعَمْيِو ُحم ٌة , َقاَؿ : ُقْمُت : ىَ 
َأْكَضَع َرُجٍل ِفي اْلَسْدِجِج , َقاَؿ : َفَشَطْخُت , َفِإَذا َرُجٌل َعَمْيِو َأْخاَلٌؽ , َقاَؿ : 

ِعْشَج هللِا َأْخَيُخ ُقْمُت : َىَحا , َقاَؿ : َفَقاَؿ َرُسػُؿ هللِا صمى هللا عميو كسمع: َلَيَحا 
 ِمْلِء اأَلْرِض ِمْغ ِمْثِل َىَحا. َيْػـَ اْلِكَياَمِة ِمغْ 

قاؿ العكبخؼ : " لفطة )أخيخ( يخيج بيا )خيخ( التي لمتفزيل , كألنو كصميا 
,  فيجػز أف يكػف الديػ مغ الخاكؼ بػسغ , كقػلظ : زيج خيخ مغ عسخك , 

 .  (ٔ)كالرػاب خيخ , كيجػز أف يكػف أخخج الكمسة عمى أصميا مثل أفزل "
 البياف والتفريع :  

؛ لمجاللة عمى شيئيغ اشتخكا في  ىػ اسع مذتق مرػغاسع التفزيل : 
صفة, كزاد أحجىسا عمى اآلخخ فييا. كقياسو "أفعل" لمسحكخ مسشػع مغ 

, كشخ , خيخ  : أما , الرخؼ لمػصفية ككزف الفعل, ك"فعمى" لمسؤنث
 . (ٕ)كحب, فقج ححفت ىسدتيا؛ لكثخة االستعساؿ

                                                 

 .  ٚٗٔشبػؼ لمعكبخؼ ( إعخاب الحجيث ال ٔ
, كالجرر ٖٗ/ٖ, كاألشسػني ٙٙٔ/ٕكاليسع  , ٜٕ٘ٙ/ ٙ( يشطخ : تسييج القػاعج  ٕ

ٕ/ٕٕٗ . 
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كرد في التفزيل كثيخا , بل ىػ استعساؿ  (خيخ)استعساؿ )أخيخ( بسعشى 
 :  (ٔ)عمى األصل كسا أثبتو الشحػيػف في أكثخ مغ مػضع

كمغ العخب ,  (كأشخر, ) أخيخ  : " ألف أصل خيخ كشخ قاؿ ابغ الدخاج :
 . (ٕ)مغ يعسل أفعل ألنو كصف مذتق

قاؿ الخضي : " كشبيو مغ اسع الفاعل السبشي مغ باب السغالبة, كاألكلى أف 
في : اؿ: ىػ السبشي عمى أفعل لديادة صاحبو عمى غيخه في الفعل, أؼ يق

الفعل السذتق ىػ مشو, فيجخل فيو: خيخ, كشخ, لكػنيسا في األصل: أخيخ 
 . (ٖ)كأشخ, فخففا بالححؼ لكثخة االستعساؿ, كقج يدتعسالف عمى الكياس

ا" ك"شخ مغ كح, قاؿ ابغ مالظ :" ثع نبيت عمى أف قػليع: "خيخ مغ كحا" 
 , كال يكادكف يدتعسمػف األصل.( أشخ)ك  (أخيخ)األصل فيو 

 كمغ استعساليع إياه قػؿ الخاجد:

 (ٗ)بالؿ خيخ الشاس كابغ األخيخ

                                                 

,  ٕ٘٘/ ٖ, أكضح السدالظ البغ ىذاـ ٚٗٗ/ ٔ( يشطخ : أصػؿ الشحػ البغ الدخاج  ٔ
, ىسع اليػامع  ٖٕٚ/ ٕ, شخح شحكر الحىب لمجػجخؼ  ٕٖٕٓ/٘االرتذاؼ 
  . ٖٗ /ٖ, حاشية الرباف ٖٖٛ/ ٕشسػني األ,  ٜٖٔ/ ٖلمديػشي 

 .   ٚٗٗ/ ٔ( أصػؿ الشحػ  ٕ
 .   ٚٗٗ/ ٖ, شخح الكافية لمخضي  ٜٕ٘ٙ/ ٙ( يشطخ : تسييج القػاعج  ٖ
( ٜٜٕ/ ٕمغ مذصػر الخجد, كقج ندبو ابغ جشي في السحتدب )( البيت : لخؤبة  ,  ٗ

كىػ شاىج « األخيخ: »كالذاىج فيو قػلو,  لخؤبة بغ العجاج كبعزيع ندبو لحؼ الخمة
 في التفزيل.« أخيخ»عمى نجكر إثبات ىسدة 

, كشخح ٕٚٔٔ/ٕشخح الكافية الذافية ,  ٕٖ٘/ ٔالداىخ ألبي بكخ األنبارؼ في:  كيشطخ
 . ٔٓٔ, ٓٓٔ/ٕالترخيح ك  ,ٕٖٕٓ/٘, كاالرتذاؼ  ٖ٘/ٖالتدييل البغ مالظ 
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  : (1)كاختمف في سبب ححؼ اليسدة مشيسا

فقيل: لكثخة االستعساؿ, كقاؿ األخفر؛ ألن يسا َلس ا لع يذتقا مغ فعٍل ُخػِلف 
 كذاف ححؼ اليسدة ككػنيسا ال فعل ليسا ". لفطيسا, فعمى ىحا فييسا شح

 . (ٕ)كجاء في قػؿ العخب : شيء أخيخ مغ ال شيء

 :الذاعخ قاؿ الذعخ, في باليسدة نصقػا قاؿ ابغ سيجه : " كقج

 (ٖ)األخيخ كابغ الشاس خيخ بالؿ

 ىػ الخاء بتذجيج األشخ(: األشخ الكحاب: )قالبة أبي قخاءة الفتح في أبػ قاؿ
 أخيخ ىحا مشو؛ شخ كىحا مشو, خيخ ىحا: قػليع أصل ألف ,السخفػض األصل

 مشيسا, اليسدة فححؼ الكمستيغ, ىاتيغ استعساؿ فكثخ مشو, أشخ كىحا مشو,
 . (4)كاألشخ األخيخ تأنيث كالذخؼ  الخػرؼ : قػليع ذلظ عمى كيجؿ

 . (5) أفاد الخفاجي كغيخه أف  )َأشّخ( كرد في الكالـ الفريح كثيًخاكقج 

كيجػز أف يكػف أخخج الكمسة عمى العكبخؼ عمى نفدو في قػلو : " كقج عقب 
 .  (ٙ)أصميا مثل أفزل "

  

                                                 

 . ٕٕٗ/ٕ, كالجرر ٖٗ/ٖ, كاألشسػني ٙٙٔ/ٕكاليسع  : يشطخ(  ٔ
 .   ٖ٘/ٔ( األمثاتل العخبية  ٕ
 , كمخ التعخيف بالبيت كالذاىج .  ٓٙٔ/ ٔ( إعخاب القخآف البغ سيجه   ٖ
, كحاشية   ٕٖ٘/ ٔ, كيشطخ : الداىخ ألبي بكخ األنبارؼ  ٜٜٕ/ ٕ  ( السحتدب ٗ

 .  ٔٛٔ/ ٔ.  ٕٗٗٔ/ ٔالرباف عمى األشسػني 
 .  ٜٕ٘/ ٕالرحاح ( يشطخ :  ٘

 .  ٚٗٔلشبػؼ لمعكبخؼ ( إعخاب الحجيث ا ٙ
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 الحكم عمى الخواية 
العكبخؼ نفدو في ىحه السدألة ففي حيغ يتيع راكؼ الحجيث  سلقج ناق

, (ٔ)عمى األصل (أخيخ)مجيء  ذكخ بالديػ يثبت ىػ بشفدو في المباب
خاض أك الصعغ عمى الخاكؼ في اتيامو كعميو فال كجو لمعكبخؼ في االعت

, فقج استعسل الخاكؼ الريغة عمى أصميا , بالديػ أك الخصأ أك الشيل مشو 
 كاالستعساؿ عمى األصل مقبػؿ كإف خالف الذائع عشج العخب . 

  

                                                 

 .  ٚٗٗ/ ٔلمعكبخؼ  في عمل البشاء كاإلعخاب المباب : يشطخ(  ٔ
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 عجـ اإلضافةمع ححؼ نهف الجسع السهضع الثالث : 

ْرَداِء , َقاَؿ : َكاَنْت  َبْيَغ َأِبي َبْكٍخ َكُعَسَخ ُمَحاَكَرٌة ,  ففي الحجيث َعْغ َأِبي الج 
َفَأْغَزَب َأُبػ َبْكٍخ ُعَسَخ , َفاْنَرَخَؼ َعْشُو ُعَسُخ ُمْغَزًبا , َفات َبَعُو َأُبػ َبْكٍخ َيْدَأُلُو 

ِإَلى  َأْف َيْدَتْغِفَخ َلُو , َفَمْع َيْفَعْل َحت ى أَْغَمَق َباَبُو ِفي َكْجِيِو , َفَأْقَبَل َأُبػ َبْكخٍ 
ْرَداِء َكَنْحُغ ِعْشَجُه : َفَقاَؿ َرُسػُؿ هللِا ػػ  َرُسػِؿ هللِا ػػ  : َأم ا  ػػ ػػ , َفَقاَؿ َأُبػ الج 

ـَ ُعَسُخ َعَمى َما َكاَف ِمْشُو , َفَأْقَبَل َحت ى  َصاِحُبُكْع َىَحا َفَقْج َغاَمَخ , َقاَؿ : َكَنِج
ػػ اْلَخَبَخ , َقاَؿ َأُبػ  ػػ , َكَقز  َعَمى َرُسػِؿ هللِا ػػ  َسم َع َكَجَمَذ ِإَلى الش ِبيِّ ػػ 

ْرَداِء : َكَغِزَب َرُسػُؿ هللِا ػػ  ػػ , َكَجَعَل َأُبػ َبْكٍخ َيُقػُؿ : َوهللِا َيا َرُسػَؿ  الج 
َصاِحِبي ,  : َىْل َأْنُتْع َتاِرُكػ ِلي ػػ هللِا أَلَنا ُكْشُت َأْضَمَع , َفَقاَؿ َرُسػُؿ هللِا ػػ 

َىْل َأْنُتْع َتاِرُكػ ِلي َصاِحِبي , ِإنِّي ُقْمُت : َيا َأي َيا الش اُس , ِإنِّي َرُسػُؿ هللِا ِإَلْيُكْع 
  .(ٔ)"َجِسيًعا , َفُقْمُتْع : َكَحْبَت , َكَقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ : َصَجْقتَ 

الػجو  " ؛اِحِبيَىْل َأْنُتْع َتاِرُكػ ِلي َص "" كفي ىحا الحجيث : قاؿ العكبخؼ :
)تاركػف( ؛ ألف الكمسة ليدت مزافة ألف حخؼ الجخ مشع اإلضافة , كإنسا 

 يجػز ححؼ الشػف في مػضعيغ : أحجىسا : اإلضافة كال إضافة ىشا . 

 كالثاني : إذا كاف في )تاركػف( األلف كالالـ مثل قػؿ الذاعخ :  

  

                                                 

 فى أحسج:  أيًزا كأخخجو( . ٖٔٙٗرقع , ٜٖٖٔ/ٖ) البخارػ  أخخجو ( الحجيث  ٔ
 رقع , ٕٛٓ/ٕ) الذامييغ فى كالصبخانى ,( ٜٕٚ رقع , ٕٓٗ/ٔ) الرحابة فزائل
 . (ٕٗٛٛٓ رقع , ٖٕٙ/ٓٔ) كالبييقى ,( ٜٜٔٔ
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   (ٔ)َيأِتيِيُع مغ َكرائشا َنَصفُ              الحاِفُطػ َعْػَرَة العذيخِة ال    

 . (ٕ)كاألشبو أف ححفيا مغ غمط الخكاة "

 الجراسػػػػػػػػػػة
 إذا أضفت االسع األكؿ إلى الثاني فمظ في األكؿ أحكاـ أربعة :

: ححؼ الالـ مشو , إذا  كانت أصميا لمتعخيف كاالنفراؿ , كأصل  األكؿ
مترمة كمشفرمة في كقت  اإلضافة لالتراؿ , كمحاؿ كػف الكمسة الػاحجة

 كاحج .

: شخح التشػيغ مشو إذا كاف مشػنًا ؛ ألف التشػيغ عالمة النفراؿ  الثاني
الكمسة كاإلضافة عالمة التراؿ الكمسة , كمػحاؿ كػف الكمسة مترمة 

 كمشفرمة .

: إزالة العمسية عشج إضافة العمع في نحػ قػلظ : زيجكع , كعسخكع ,  الثالث
 فتجخمو 

                                                 

البيت مغ بحخ السشدخح مصمع قريجة سبق الحجيث عشيا كعغ االختالؼ في قائميا, (  ٔ
 (.ٕٚٔ, ٖٙكانطخ البيت في ديػاف قيذ بغ الخصيع: )ص 

المغة: العػرة: كل مخػؼ كعػرة الخجل في الحخب ضيخه, ككف: بفتحتيغ العيب كاإلثع 
رائيا مكاف مغ كرائيع. قاؿ مغ ك  كمثمو الشصف بػزنو كمعشاه كقج ركؼ مكانو, كسا ركؼ 

السبخد في البيت: أنذج ىحا البيت مشرػبا كلع يخد اإلضافة كلكشو ححؼ الشػف لصػؿ 
 (.٘ٗٔ/ ٗاالسع. إذ صار ما بعج االسع صمة لو )السقتزب 

( كفي معجع الذػاىج ٖٕٛ/ ٔ( كفي التحييل كالتكسيل )ٚٚ/ ٔكالبيت في شخح التدييل )
 (.ٜٖٕ)ص 

 .  ٖٓٔ,  ٜٖٓالشبػؼ لمعكبخؼ  ( إعخاب الحجيث ٕ
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 اؿ لكل كاحج مشيع زيج , كعسخك؛ ليكػف ذلظ سببًا في التشكيخ.في أمة يق

, مثشى أك مجسػعًا نحػ : غالما زيجالخابػع: شخح نػف التثشية كالجسع إذا كاف 
 . (ٔ)كمدمسػ أبيظ 

 ىحا وقج اختمف الشحهيهف في شخح ىحه الشهف عشج اإلضافة عمى أقهاؿ :

كة كالتشػيغ , كىػ محىب أنيا ححفت ؛ ألنيا عػض مغ الحخ  : القػؿ األكؿ
,  (ٙ), كابغ يعير (٘)العكبخؼ  (ٗ), كابغ الخذاب (ٖ)الػراؽ كتبعو (ٕ)سيبػيو

 كغيخىع .
... كتكػف الديادة الثانية نػنًا كأنيا عػٌض لػسػا مشع مغ ": قاؿ سيبهيو 

 . (ٚ) "الحخكة كالتشػيغ , كىي الشػف كحخكتيا الكدخة ... 

مع اإلضافة لسجاكرتيا لسػجب الححؼ , كىػ  أف الشػف ححفت : القػؿ الثاني
 . (ٛ)محل التشػيغ كىحا قػؿ ابغ عرفػر االسع السزاؼ إليو , لحمػلو

أّف الشػف في السثشى ححفت مع اإلضافة ؛ ألنيا تمي عالمة  القػؿ الثالث :
فػ )يجا(  (ٜ)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  اإلعخاب, كىي األلف, كذلظ نحػ :

                                                 

 . ٖٙٗ,  ٖ٘ٗ/ ٔ(  انطخ : السشياج 1)
 . ٛٔ,  ٚٔ/ ٔ(  انطخ : الكتاب 2)
 . ٚٗ(  انطخ : العمل في الشحػ ص 3)
 . ٙٙ,  ٘ٙ(  انطخ : السختجل ص 4)
 . ٘ٓٔ/ ٔ(  انطخ : المباب 5)
 . ٖٓٗ/ ٗ(  انطخ : شخح السفرل البغ يعير 6)
 . ٛٔ,  ٚٔ/ ٔ(  الكتاب  7)
 . ٙ٘ٔ/ ٔ(  انطخ : شخح الجسل البغ عرفػر ٛ)
 . ٔ(  سػرة السدج اآلية ٜ)
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ف , فححفت نػف التثشية لإلضافة ؛ ألنيا تمي : يجاتثشية )يج( , كاألصل
جسع ,  كذكخه الذيخ خالج عالمة اإلعخاب كىي األلف , ككحلظ في ال

  . (ٔ)األزىخؼ 
: أف الشػف ححفت عشج اإلضافة الستصالتيع لياتيغ العالمتيغ في  القػؿ الخابع

كإلى ىحا ذىب ابغ أبي الخبيع كقاسو عمى الححؼ مغ االسع , آخخ الكمسة 
... قالػا : ىحاف الزاربا زيجًا , كححفػا الشػف لمصػؿ ؛ : "لسػصػؿ , فقاؿ ا

ألنو في معشى المحاف َضَخبا , فمسا كاف في معشاه سقصت مشو الشػف كسا 
 . (ٕ)"سقصت مغ المحا ضخبا 

وقج خالف الرهاب العكبخي في حكسو عمى الخاوي في ىحه السدألة ؛ فقج 
 يك التهضيح : ححفت الشهف ألجع اإلضافة , وإل

" , قج كرد َىْل َأْنُتْع َتاِرُكػ ِلي َصاِحِبي"  ػػ ػػ الشز الشبػؼ عغ رسػؿ هللا  
 عمى القاعجة الشحػية كلع يخالفيا قيج أنسمة , كدكنظ الشرػص كاألدلة : 

 األصل , عمى لي( )تاركػف  التفديخ ركاية فقج كرد في عسجة القارغ : " كفي
 كالسجخكر؛ عشاية بالجار إليو كالسزاؼ زاؼالس بيغ فرل )لي( قػلو :
 الذاعخ :  كقػؿ كذلظ جائد االختراص لفع بتقجيع

 (ٖ)بَعِديلِ  َصْخَخةٌ  َيْػـٍ  كشاِحتِ      َكِمْجَحِتي  أُكػفَ  ال ِبَخْيخٍ  َفِخْششي

                                                 

 . ٗٚٙ,  ٖٚٙ/ ٔ(  انطخ : الترخيح ٔ)
 . ٕٛ٘/ ٔ(  البديط في شخح الجسل ٕ)
كالعديل: مكشدة العصار, كىػ شعخ , راشو: نفعو كأصمح حالو ك مغ شػاىج الفخاء , ( البيت ٖ

ئجة فيو كسغ يشحت الرخخة بيحه السكشدة. كمحل الذاىج يكشذ بو الصيب, كالسخاد أنو ال فا
فيو : أف الذاعخ أضاؼ ناحت كىػ كصف مذبو الفعل إلى يـػ , كنرب الرخخة , كاألكلى 

يشطخ : معاني القخآف لمفخاء  إضافة الػصف إلى الرخخة , كنرب يػما عمى ما قالو القخاء .
 .  ٗٗٗ/ٔٔ, لداف العخب  ٗٛٔ/ ٖ, أكضح السدالظ  ٕٙ/ٖ
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 في كالػاك حالو أصمحت فالنا رشت يقاؿ يخير راش مغ أمخ رششي قمت
 ضخؼ فإنو يػما قػلو في فيو كاالستذياد مجحتي مع أؼ لمسراحبة كمجحتي

,  صخخة كىػ إليو السزاؼ كبيغ كشاحت قػلو كىػ السزاؼ بيغ بو فرل
 الديغ ككدخ السيسمة العيغ بفتح بعديل يػما صخخة كشاحت :كالتقجيخ
 حيث البقاء أبي عمى يخد كبيحا الجػىخؼ  قالو الفيل قزيب كىػ السيسمة

 فييا كال مزافة ليدت الكمسة ألف؛  اة الخك  خصأ مغ الشػف  ححؼ إف : يقػؿ
 مثل لػقػع ؛ إلنكاره كجو كال السػضعيغ ىحيغ في يجػز كإنسا,  كالـ ألف
 زيغ ككحلظ" : عامخ ابغ قخاءة في أيزا القخآف كفي األشعار في كثيخا ىحه

 , شخكائيع كجخ أكالدىع بشرب؛  " شخكائيع أكالدىع قتل السذخكيغ مغ لكثيخ
 أضيخه ما ألجل القزية ىحه بعج بكخ أبػ أكذؼ فسا أؼ جىابع أكذؼ فسا قػلو

 . (ٔ)عشو تعالى هللا رضي بكخ أبا تعطيسو مغ ليع الشبي

 إلى مزاؼ ألنو ؛ تاركػف  مغ الشػف  بححؼ (صاحبي لي تاركػ) : كقػلو
 بيغ فاصال (لي) : قػلو أعشي ؛ كالسجخكر الجار كقع لكغ صاحبي قػلو

 كيخكػ  كثيخا العخب كالـ في كقع كقج جائد كذلظ,  إليو كالسزاؼ السزاؼ
 . (ٕ)األصل عمى بالشػف  تاركػف 

 :  (ٖ)كعميو فقج كرد في الشز الشبػؼ عجة تأكيالت

                                                 

 .  ٕ٘٘/ ٕٗ( عسجة القارغ  ٔ
 .   ٕٕٗ/  ٕٚ( عسجة القارغ  ٕ
3
, ٕٚٚ/ ٖ, شخح التدييل البغ مالظ  ٖٗ٘/ ٕيشطخ : اإلنراؼ ألبي البخكات (  

, ىسع اليػامع  ٖٛ/ ٖ, شخح ابغ عقيل  ٘٘ٔ/ ٖ,أكضح السدالظ البغ ىذاـ  ٕٛٚ
عمى األشسػني  , حاشية الرباف ٗٙ/ ٕ, حاشية الخزخؼ عمى ابغ عقيل  ٖٕ٘/ ٕ
 . ٗ٘/ ٖ, الشحػ الػافي  ٖٜٓٔ/ ٔ
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 السزاؼ بيغ الفرل مع لػػ)صاحبي( مزاًفا نػف  بغيخ األكؿ : أف )تاركػ(
 السذخكيغ مغ لكثيخ زيغ} عامخ ابغ كقخاءة كالسجخكر بالجار إليو كالسزاؼ

 .  (ٕ){(ٔ)شخكائيع الدىعأك  قتل

 كسا الشػف  فححؼ الكمسة, فاستصاؿ ؛ تاركػف :  أصمو يكػف  الثاني : أف
 رأؼ , عمى (ٖ){َخاُضػا َكال ِحؼ َكُخْزُتعْ : }نحػ لمصػؿ؛ السػصػؿ مغ  تححؼ

 إليو كالسزاؼ السزاؼ بيغ كفرل ,(صاحبي) إلى مزاًفا (تاركػ) أف   كإم ا
 إضافتيغ بيغ الجسعُ  ذلظ كفي اإلضافة, لفع جيعبتق عشاية كالسجخكر؛ بالجار

يق  تعطيًسا نفدو؛ إلى  .   (4)– عشو هللا رضي - لمرج 

الحدغ  كقخاءة لمتخفيف ؛ الشػف  ححؼ أف كيحتسل: الجماميشي الثالث : قاؿ
 . (٘)َأَحٍج" ِمغْ  ِبوِ  ِبَزارؼ  ُىعْ  َكَما :"

 كليحا تقعج بو القاعجة الشحػية في مػاضع الفرل : 

 مفعػلو إّما كالفاصل األّكؿ, مفعػلو إليو كالسزاؼ كصًفا, السزاؼ يكػف  أف
: ضخؼ أك , (ٙ){ُرُسِموِ  َكْعَجهُ  ُمْخِمفَ  هللاَ  َتْحَدَبغ   َفالَ : }بعزيع كقخاءة الّثاني
 . (7)"َصاِحبي -ِلي -َتاِرُكػ َأْنُتعْ  َىلْ : "- كسّمع عميو هللا صّمى - كقػلو

                                                 

 .  ٖٚٔ ( سػرة األنعاـ مغ اآلية ٔ
 .   ٖٓٔ/ ٚ( شخح القدصالني  ٕ
 .   ٜٙ ( سػرة التػبة مغ اآلية ٖ
 .  ٖٚٗ/ ٕ, كالحجة في بياف السحجة  ٕٙٙ/ ٚ( يشطخ : مرابيح الجامع  ٗ
 .       ٕٓٔ( سػرة البقخة مغ اآلية  ٘
   ٚٗ ليع مغ اآلية(  سػرة إبخا  ٙ
 كابغ ,ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٖ الّتدييل ,  كيشطخ : شخح ٕٚٚ/ ٔ( المسحة في شخح السمحة  ٚ

  . ٕٙٚ ,ٕ٘ٚ/ٕ كاألشسػنيّ  ,ٚ٘/ٕكالّترخيح ,٘ٓٗ الّشاضع
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 بسعسػؿ فرل ألنو الفرل؛ أحدغ مغ حافي: التدييل شخح في قاؿ
 لي تاركػ أنتع ىل:" ػػ ػػ  قػلو االختيار في جػازه عمى كيجؿ السزاؼ,
 (1)" صاحبي؟

 الحكم عمى الخواية : 
لقج تعّجل العكبخؼ في الحكع عمى الخاكؼ كاتيامو بالغمط كعجـ الجراية ؛ 

ة كإنياء لخالؼ فالخكاية صحيحة بل كاألكجب فييا أف يقعج بيا لقاعجة نحػي
شاؿ عسخه كىػ الفرل بيغ الستزايفيغ في سعة الكالـ بسعسػؿ السزاؼ , 

   كعميو فالخكاية صحيحة كال سيػ كال خصأ كسا زعع العكبخؼ . 

  

                                                 

 .  ٕ٘ٛ/ ٕ( تػضيح السقاصج كالسدالظ لمسخدؼ  ٔ
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 اخلامتة
الحسج هلل ككفى , كصالًة كسالمػًػا عمى الشبيِّ الُسرَصفى , اليادؼ البذيِخ 

 َي الحكسَة كفرَل الخصاب ..الشحيخ , خيِخ مغ نصَق بالزاد , كأكتِ 

 كبعج ..

ليجج ردا شافيا  الحجيث الشبػؼ الذخيفإف  َمْغ يشعع الشطَخ في ف         
كافيا لكل ما يتعمق بالمغة العخبية كخاصة ما يتعمق بالشحػ كالرخؼ 

لخكاة الحجيث الشبػؼ كمجػ حكع الشحػييغ كاإلعخاب ؛ كبعج العخض الدابق 
, كمشاقذتيا ؛ خالؿ إعخاب الحجيث الشبػؼ لمعكبخؼ كرؤيتيع ألقػاليع مغ 

 يخمز البحث إلى الشتائج اآلتية :  

 أكال : ما يتعمق بالجراسة : 

  ػػ لع يختمف الشحػيػف حػؿ االحتجاج كاالستذياد بحجيث الخسػؿ مغ  ػػ
حيث القبػؿ كالخفس , إنسا كاف الخالؼ مغ حيث القمة كالكثخة أك كضع 

 كاالحتجاج .الزابط لالستذياد 
  التصبيق كالتقعيج الشحػؼ مغ خالؿ الحجيث الشبػؼ الذخيف سيفتح الباب

 لكثيخ مغ السخاجعات حػؿ القزايا الخالفية  .
  كضع ركاة الحجيث الشبػؼ الذخيف في الجرجة العالية مغ السكانة المغػية ؛

فيع أقجر مغ غيخىع عمى صشع المغة كالتعامل معيا كالحكع عمييا ال كسا 
 جر لشا البعس أف الخكاة ىع األعاجع الحيغ حخفػا كأضاعػا المغة . ص
  الشطخ بعيغ االعتبار كالتقجيخ لسا نز عميو ركاة الحجيث الشبػؼ الذخيف ؛

فاختالؼ الخكاية في الغالب كاختالؼ القخاءة القخآنية , أك لتعجد الميجات 
  كسا كضح في ثشايا ىحا البحث . 
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  مغ خالؿ الحجيث الشبػؼ الذخيف ؛ فبو يتع التقعيج الشحػؼ كالرخفي
الفرل في قزايا خالفية عجة ؛ مشيا : الفرل بيغ الستزايفيغ في سعة 
الكالـ , كسا بخز مغ خالؿ البحث , كإجخاء السعتل مجخػ الرحيح , 

 غيخىا .ك 
  : ثانيا : مايتعمق بالسدائل كالقزايا الشحػية التي كردت في كتاب العكبخؼ 
  العكبخؼ الخكاة في كتابو إعخاب الحجيث بالديػ كالخصأ , اـ اتيّرد البحث

 كأثبت صحة ما تحجثػا بو . 
 ساميع بقػاعج المغة كليجات العخبأثبت البحث حجية الخكاة كمجػ إل. 
 أثبت البحث أف الحجيث الشبػؼ الذخيف بو تؤصل األحكاـ الشحػية 

الخالؼ ؛  السختمف فييا , كتتخسخ عمى أسدو القاعجة , كيفرل بو في
 كسا ثبت ذلظ مغ خالؿ السبحث الثالث لمفرل الثالث مغ البحث . 
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 فٓشط أْى انًصادس ٔانًشاجع

 القخآف الكخيع 

  ائػتالؼ الشرػػخة فػى اخػػتالؼ نحػاة الكػفػػة كالبرػخة . لمذػػخجى الدبيػجػ . تحقيػػق
ىػػ   ٚٓٗٔمرػخ . الصبعػة األكلػي.  –الجشابى . مكتبة الشيزػة العخبيػة  د/ شارؽ 

 . ـٜٚٛٔ

  . اإلتقػػاف فػػى عمػػـػ القػػخآف . لمدػػيػشى . تحقيػػق الذػػيخ دمحم أبػػػ الفزػػل إبػػخاليع
  ٓالقاىخة  -دار التخاث

  تحقيق الػجكتػر دمحم أحسػج الػجالى . مؤسدػة الخسػالة  –أدب الكاتب . البغ قتيبة
  .ـٜ٘ٛٔىػ   ٘ٓٗٔبيخكت.  –

 تػر رجػب ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب . ألبى حيػاف الشحػػػ. تحقيػق الػجك
  ٓـ ٜٜٛٔىػ   ٛٔٗٔالقاىخة. الصبعة األكلي.  –عثساف دمحم. مكتبة الخانجى 

  االسػػتجالؿ باألحاديػػث الشبػيػػة الذػػخيفة عمػػي إثبػػات القػاعػػج الشحػيػػة. مكاتبػػة بػػيغ
الجماميشي كالبمقيشي . قجـ ليا كحققيا  الجكتػر/ ريػاض بػغ حدػغ الخػػاـ. نذػخ عػالع 

 ـ . ٜٜٛٔىػ   ٛٔٗٔ.  بيخكت. الصبعة األكلي -الكتب 

  االستذػػػياد بالحػػػجيث فػػػي المغػػػة . لمذػػػيخ / دمحم الخزػػػخ حدػػػيغ. بحػػػث بسجمػػػة
ـ . ٖٜٙٔىػػػ  ٖ٘٘ٔمجسػػع المغػػة العخبيػػة السمكػػي بالقػػاىخة. الجػػدء الثالػػث. شػػعباف 

 السصبعة األميخية ببػالؽ.

  .أسػػخار العخبيػػة . ألبػػى البخكػػات األنبػػارػ . تحقيػػق الػػجكتػر دمحم بيجػػة البيصػػار
  ٓـ ٜٚ٘ٔىػ   ٖٚٚٔصبعة التخقى بجمذق. م

  أصػؿ الشحػ العخبي . لمػجكتػر / دمحم خيػخ الحمػػاني. الشاشػخ األشمدػي ػ سػػرية
 ـ.ٖٜٛٔ. 

 .البػػػػغ الدػػػػخاج . تحقيػػػػق الػػػػجكتػر عبػػػػج الحدػػػػيغ الفتيمػػػػى.  األصػػػػػؿ فػػػػى الشحػػػػػ
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  ٓـ ٜٜٜٔىػ   ٕٓٗٔ الخابعة. مؤسدة الخسالة. الصبعة 

 . ىػػ ٜٖٛٔ. الصبعػة الخامدػة بيػخكت . –العمع لمسالييغ دار  األعالـ. لمدركمى
   ٓـ ٜٜٙٔ  

  اإلغػػػػخاب فػػػػى جػػػػجؿ اإلعػػػػخاب كلسػػػػع األدلػػػػة فػػػػى أصػػػػػؿ الشحػػػػػ ألبػػػػى البخكػػػػات
ىػػػ   ٖٚٚٔاألنبػػارػ. تحقيػػق األسػػتاذ سػػعيج األفغػػانى. مصبعػػة الجامعػػة الدػػػرية . 

  ٓـ ٜٚ٘ٔ

  العديػد العبػج . دار ألفية ابغ مالظ فى الشحػ كالرخؼ . تحقيق الذيخ دمحم عبج
  ٓـ ٜٜٔٔىػ   ٔٔٗٔششصا . الصبعة األكلي.  –الرحابة لمتخاث 

  . إنباه الخكاة عمى أنباء الشحػاة . لمقفصػى. تحقيػق الذػيخ دمحم أبػػ الفزػل إبػخاليع
  ٓـٜٙٛٔىػ   ٙٓٗٔ. الصبعة األكلي. القاىخة –دار الفكخ العخبى 

 ييغ . ألبػػػػى البخكػػػػات اإلنرػػػػاؼ فػػػػى مدػػػػائل الخػػػػالؼ بػػػػيغ البرػػػػخييغ كالكػػػػػف
بيػػخكت  –األنبػػارػ . تحقيػػق الذػػيخ دمحم محػػى الػػجيغ عبػػج الحسيػػج. السكتبػػة العرػػخية 

  ٓـٜٚٛٔىػ   ٚٓٗٔ

  ىمحيػػأكضػػح السدػػالظ إلػػى ألفيػػة ابػػغ مالػػظ . البػػغ ىذػػاـ . تحقيػػق الذػػيخ دمحم 
  ٓـ ٜٜٚٔىػ   ٜٜٖٔ.  ٘القاىخة . ط –الحسيج. دار الفكخ العخبى  الجيغ عبج

  فػػي عمػػل الشحػػػ . ألبػػي القاسػػع  الدجػػاجي . تحقيػػق الػػجكتػر / مػػازف اإليزػػاح
 ـ.ٜٜٙٔىػ   ٙٔٗٔالسبارؾ. دار الشفائذ ببيخكت. الصبعة الدادسة. 

  ىػػػ ٖٓٗٔ. الصبعػػة الثانيػػة. ببيػػخكت  البحػخ السحػػيط . ألبػػى حيػػاف . دار الفكػخ
   ٓـ ٖٜٛٔ  

  الفزػل إبػخاليع. دار البخىاف فى عمـػ القخآف . لمدركذى. تحقيق الذيخ دمحم أبػػ
  ٓمرخ  –التخاث العخبى 

  البدػػػػيط فػػػػى شػػػػخح جسػػػػل الدجػػػػاجى. البػػػػغ أبػػػػى الخبيػػػػع. تحقيػػػػق الػػػػجكتػر عيػػػػاد
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  ٓـ ٜٙٛٔىػ   ٚٓٗٔبيخكت . الصبعة األكلي.  –الثبيتى. دار الغخب اإلسالمى 

  بغيػػة الػعػػاة فػػى شبقػػات المغػػػييغ كالشحػػاة. لمدػػيػشى . تحقيػػق األسػػتاذ دمحم أبػػػ
  ٓبيخكت  –خاليع . السكتبة العرخية الفزل إب

  التبيػيغ عػغ مػػحاىب الشحػػييغ البرػػخييغ كالكػػفييغ . لمعكبػػخػ . تحقيػق الػػجكتػر
بيػػػػخكت. الصبعػػػػة  –عبػػػػج الػػػػخحسغ ابػػػػغ سػػػػميساف العثيسػػػػيغ . دار الغػػػػخب اإلسػػػػالمى 

  ٓـ ٜٙٛٔىػ   ٙٓٗٔاألكلي. 

 عبػػػػاس  تخمػػػػيز الذػػػػػاىج كتمخػػػػيز الفػائػػػػج . البػػػػغ ىذػػػػاـ . تحقيػػػػق الػػػػجكتػر
ىػػػػ   ٙٓٗٔبيػػػخكت. الصبعػػػة األكلػػػي.  –مرػػػصفى الرػػػالحى. دار الكتػػػاب العخبػػػى 

  ٓـ ٜٙٛٔ

  تخشيح العمل في شخح الجسل لمخػػارزمي . تحقيػق األسػتاذ/ عػادؿ محدػغ سػالع
 ـ. ٜٜٛٔىػ   ٜٔٗٔالعسيخؼ. مشذػرات جامعة أـ القخؼ . الصبعة األكلي . 

 . تحقيػػػػق الػػػػجكتػر دمحم كامػػػػل  تدػػػػييل الفػائػػػػج كتكسيػػػػل السقاصػػػػج. البػػػػغ مالػػػػظ
 .ـٜٛٙٔ ىػ ٖٚٛٔمرخ . الصبعة األكلي .  –بخكات. دار الكتاب العخبى 

  الترػػػخيح بسزػػػسػف التػضػػػيح . لمذػػػيخ خالػػػج األزىػػػخػ . تحقيػػػق الػػػجكتػر عبػػػج
ىػػػػػ   ٖٔٗٔمرػػػػخ. الصبعػػػػة األكلػػػػي.  –الفتػػػػاح بحيػػػػخػ. الدىػػػػخاء لإلعػػػػالـ العخبػػػػى 

  ٓمرخ  –ياء الكتب العخبية ـ. كالصبعة غيخ السحققة . دار إحٕٜٜٔ

  التعخيفات. لمديج الذخيف الجخجانى. تحقيق الػجكتػر عبػج الػخحسغ عسيػخة. عػالع
كشبعػػػة أخػػػخؼ بتحقيػػػق ٓـ ٜٚٛٔىػػػػ   ٚٓٗٔبيػػػخكت . الصبعػػػة األكلػػػي.  –الكتػػػب 

  ىػ.٘ٓٗٔاألستاذ / إبخاليع اإلبيارؼ . دار الكتاب العخبي ػ بيخت. الصبعة األكلي . 

 عمػػػى تدػػػييل الفػائػػػج. لمػػػجماميشى . تحقيػػػق الػػػجكتػر دمحم بػػػغ عبػػػج  تعميػػػق الفخائػػػج
  ٓـ ٖٜٛٔىػ   ٖٓٗٔبيخكت . الصبعة األكلي.  –الخحسغ السفجػ. دار بداط 

  تسييػػج القػاعػػج بذػػخح تدػػييل الفػائػػج لشػػاضخ الجػػير. تحقيػػق/ الػػجكتػر عمػػي دمحم
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. الصبعػػػة األكلػػػي فػػاخخ, كالػػػجكتػر/ جػػػابخ دمحم البخاجػػػة كآخػػخيغ. دار الدػػػالـ بالقػػػاىخة
 ـ.ٕٚٓٓىػ   ٕٛٗٔ

  التػجييػػات الشحػيػػة كالرػػخفية لمقػػخاءات القخآنيػػة فػػي مغشػػي المبيػػب البػػغ ىذػػػاـ
األنرػػػارؼ. جسػػػع كتخػػػخيج كدراسػػػة الػػػجكتػر/ أحسػػػج الػػػديغ عمػػػي العػػػدازؼ . الصبعػػػة 

 ـ.ٜٜٛٔىػ   ٜٔٗٔاألكلي . 

 لػػػجكتػر تػضػػيح السقاصػػػج كالسدػػػالظ بذػػػخح ألفيػػػة ابػػغ مالػػػظ . لمسػػػخادػ تحقيػػػق ا
 .  كميات األزىخية . الصبعة الثانيةعبج الخحسغ عمى سميساف . مكتبة ال

  بيػخكت بالجسل . لمدجاجى. تحقيق الجكتػر عمى تػفيق حسػج . مؤسدػة الخسػالة
  ٓـ ٜٙٛٔىػ   ٚٓٗٔ الصبعة الثالثة. كدار األمل باألردف. 

  الدػػمف. الحػػجيث الشبػػػؼ فػػي الشحػػػ العخبػػي . لمػػجكتػر/ محسػػػد فجػػاؿ . أضػػػاء
 ـ.ٜٜٚٔىػ   ٚٔٗٔالخياض. الصبعة الثانية. 

  خدانػػة األدب كلػػب لبػػاب لدػػاف العػػخب لمبغػػجادػ . تحقيػػق األسػػتاذ عبػػج الدػػالـ
  ٓـ ٜٜٛٔىػ   ٜٓٗٔ. ٖمرخ . ط –ىاركف. مكتبة الخانجى 

  تحقيػػق الذػػيخ شػػعيب األرنػػؤكط كالذػػيخ حدػػيغ  –سػػيخ أعػػالـ الشػػبالء. لمػػحىبى
    ٓـ ٜٔٛٔىػ   ٔٓٗٔيخكت. الصبعة األكلي. ب –األسج. مؤسدة الخسالة 

  شػػخح التدػػييل البػػغ مالػػظ . تحقيػػق الػػجكتػر عبػػج الػػخحسغ الدػػيج, كالػػجكتػر دمحم
  ٓـ ٜٜٓٔىػ   ٓٔٗٔالقاىخة. الصبعة األكلي.  –بجكػ السختػف. دار ىجخ 

  شخح التدييل لمسخادؼ القدػع الشحػػؼ . تحقيػق كدراسػة دمحم عبػج الشبػي دمحم أحسػج
 ىػ.ٕٚٗٔـ  ٕٙٓٓكتبة اإليساف بالسشرػرة . الصبعة األكلي . عبيج. م

  الػجيغ عبػج الحسيػج  ىمحيشخح ألفية ابغ مالظ . البغ عقيل . تحقيق الذيخ دمحم
القػػػػاىخة. الصبعػػػػة  –السدػػػػسى مشحػػػػة الجميػػػػل بتحقيػػػػق شػػػػخح ابػػػػغ عقيػػػػل. دار التػػػػخاث 

 ـ. ٜٓٛٔىػ   ٓٓٗٔالثانية. 
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 قيػػق الػػجكتػر إميػػل يعقػػػب دار الكتػػب شػػخح كافيػػة ابػػغ الحاجػػب . لمخضػػى . تح
كفػػػي حػػػاالت نػػػادرة   ٓـ ٜٜٛٔىػػػػ   ٜٔٗٔبيػػػخكت . الصبعػػػة األكلػػػي.  –العمسيػػػة 

ىػػ. كبتحقيػق ٜٖٛٔليبيػا.  –لمسػازنة : بتحقيق الذيخ يػسف حدػغ عسػخ, قػاريػنذ 
الػػجكتػر يحيػػى بذػػيخ مرػػخؼ, كالػػجكتػر حدػػغ دمحم الحفطػػي. شبعػػة جامعػػة اإلمػػػاـ 

 ـ. ٖٜٜٔ

 ػضػػيح كالترػػحيح السذػػكالت الجػػامع الرػػحيح. البػػغ مالػػظ. تحقيػػق شػػػاىج الت
 فؤاء عبج الباقي . عالع الكتب ببيخكت.  الذيخ محسػج

  تحقيػػػق الذػػػيخ دمحم ديػػػب البغػػػا.دار اليسامػػػة  بيػػػخكت .ط صػػػحيح البخػػػارػ.ٖ 
 ـ.ٜٚٛٔ.

  صحيح مدمع . بتحقيق الذيخ دمحم فػؤاد عبػج البػاقي. دار إحيػاء التػخاث العخبػي ػ
 .بيخكت

  صحيح مدمع بذخح الشػكؼ . دار إحياء التخاث العخبي ػ بيػخكت. الصبعػة الثانيػة
 ىػ.ٕٜٖٔ

  عقػد الدبخجػج فػي إعػخاب الحػجيث الذػخيف . لمدػيػشي. تحقيػق الػجكتػر سػمساف
 ـ.ٜٜٗٔىػ   ٗٔٗٔالقزاة. دار الجيل ػ بيخكت . الصبعة األكلي . 

  اإلسػػػالمي بجمذػػػق ػ فػػػي أصػػػػؿ الشحػػػػ . لألسػػػتاذ/ سػػػعيج األفغػػػاني. السكتػػػب
 ـ.ٜٚٛٔىػ   ٚٓٗٔسػرية. 

  فػيس نذػخ االنذػخاح مػػغ ركض شػي االقتػخاح . البػػغ الصيػب الفاسػي . تحقيػػق
الػػجكتػر / محسػػػد يػسػػف فجػػاؿ.  دار البحػػػث لمجراسػػات اإلسػػالمية كإحيػػاء التػػخاث 

 ـ.ٕٓٓٓىػ   ٕٔٗٔبجبي. الصبعة األكلي . 

  . البػػغ أبػػي الخبيػػع . تحقيػػق الكػػافي فػػي اإلفرػػاح عػػغ مدػػائل كتػػاب اإليزػػاح
ىػػػػ   ٕٔٗٔالػػػجكتػر / فيرػػػل الحفياف.مكتبػػػة الخشػػػج بالخيػػػاض . الصبعػػػة األكلػػػي. 
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 ـ.ٕٔٓٓ

  بيػػخكت .  –الكتػػاب . لدػػيبػيو. تحقيػػق األسػػتاذ عبػػج الدػػالـ ىػػاركف دار الجيػػل
  ٓالصبعة األكلي 

  الكذػػػػاؼ. لمدمخذػػػػخػ. ترػػػػحيح الذػػػػيخ مرػػػػصفى حدػػػػيغ أحسػػػػج. دار الخيػػػػاف
   ٓـ ٜٚٛٔىػ   ٚٓٗٔ. ٖاىخة. طالق –لمتخاث 

  .كذػػف الطشػػػف عػػغ أسػػامى الكتػػب كالفشػػػف. لألسػػتاذ حػػاجى خميفػػة. اسػػتانبػؿ
  ٓـ ٜٔ٘ٔ

  المبػػػاب فػػػى عمػػػل البشػػػاء كاإلعػػػخاب لمعكبػػػخػ. تحقيػػػق الػػػجكتػر عبػػػج اإللػػػو نبيػػػاف
 –بيػػػخكت. كدار الفكػػػخ  –كالػػػجكتػر غػػػازػ مختػػػار شميسػػػات. دار الفكػػػخ السعاصػػػخ 

  ٓـ ٜٜ٘ٔىػ   ٙٔٗٔكلي. سػرية. الصبعة األ

  لداف العخب. البغ مشطػر. تحقيق األساتحة : عبج هللا عمػى الكبيػخ, ودمحم أحسػج
  ٓمرخ  –حدب هللا, كىاشع الذاذلى. دار السعارؼ 

  .ـ . ٖٜٚٔىػػ  ٖٙ٘ٔمجمة مجسع المغة العخبية السمكي بالقاىخة. الجػدء الخابػع
 السصبعة األميخية ببػالؽ.

 قصخ الشجػ لمفاكيى السذيػر بػػ شػخح الفػاكيى عمػى قصػخ  مجيب الشجا إلى شخح
الشػػجػ بػػأعمى صػػحائف حاشػػية يػػذ عمػػى شػػخح الفػػاكيى. يشطػػخ : حاشػػية يػػذ عمػػى 

 شخح الفاكيى. 

  السحتدب فى تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح عشيػا . البػغ جشػى . تحقيػق
تػر عبػػج الفتػػاح األسػػتاذ عمػػى الشجػػجػ ناصػػف , كاألسػػتاذ عبػػج الحمػػيع الشجػػار, كالػػجك

 شمبى . السجمذ األعمى 

 ٕٖٔٔمرخ  –بػالؽ  .السخرز البغ سيجة ٓ   

  مجرسػة البرػخة الشحػيػة ػ نذػأتيا كتصػرىػا. لمػجكتػر / عبػج الػخحسغ الدػيج . دار
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 ـ.ٜٛٙٔالسعارؼ بالقاىخة .  الصبعة األكلي . 

 ي . مجرسة الكػفة كمشيجيا في دراسة المغة كالشحػػ. لمػجكتػر / ميػجؼ السخدكمػ
 . ـٜٛ٘ٔىػ   ٖٛٛٔمصبعة الحمبي بالقاىخة. الصبعة الثانية . 

  .ىػػػػ   ٕٜٖٔالسختجػػػل. البػػػغ الخذػػػاب. تحقيػػػق األسػػػتاذ عمػػػى حيػػػجر. دمذػػػق
  ٓـ ٕٜٚٔ

  السعيار فػي التخصئػة كالترػػيب ػ دراسػة تصبيكيػة . لمػجكتػر / عبػج الفتػاح سػميع
 ـ.ٜٜٔٔىػ  ٔٔٗٔ. دار السعارؼ بالقاىخة . الصبعة األكلي 

 ى الػجيغ يػمغشى المبيب عغ كتب األعاريب. البغ ىذاـ . تحقيػق الذػيخ دمحم مح
  ٓـ ٜٚٛٔىػ   ٚٓٗٔبيخكت.  –عبج الحسيج. السكتبة العرخية 

  السغشػػػي فػػػي الشحػػػػ . البػػػغ فػػػالح اليسشي.تحقيػػػق الػػػجكتػر / عبػػػج الػػػخحسغ أسػػػعج
 .ـٜٜٜٔالدعجؼ. دار الذئػف الثقافية العامة ببغجاد. الصبعة األكلي . 

  ندىة األلباء فى شبقات األدباء. ألبى البخكات األنبارػ. تحقيق الػجكتػر إبػخاليع
  ٓـ ٜ٘ٛٔىػ   ٘ٓٗٔ. ٖاألردف. ط –مخائى. مكتبة السشار االد

  .الشذخ فى القػخاءات العذػخ. البػغ الجػدرػ . ترػحيح الذػيخ دمحم عمػى الرػباغ
   ٓالقاىخة  –مكتبة الستشبى 

 حدػػػاف. ألبػػػى حيػػاف . تحقيػػػق الػػػجكتػر عبػػػج الشكػػت الحدػػػاف فػػػى شػػخح غايػػػة اإل
  ٓـ ٜٛٛٔىػ   ٛٓٗٔبيخكت. الصبعة الثانية.  –الحديغ الفتمى. مؤسدة الخسالة 

  ىسع اليػامع فى شػخح جسػع الجػامػع . لمدػيػشى. تحقيػق الػجكتػر أحسػج شػسذ
  ٓـ ٜٜٛٔىػ   ٛٔٗٔبيخكت . الصبعة األكلي.  –الجيغ. دار الكتب العمسية 

 .تحقيػػػق الػػػجكتػر إحدػػػاف عبػػػاس . دار الثقافةػػػػ البػػػغ خمكػػػاف كفيػػػات األعيػػػاف .
   . لبشاف
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 فٓشط انًٕضٕعاخ

 : السقجمة 

 فيذتسل عمى مبحثيغ :  انتًٓٛذ

    كمػقف الشحػييغ مغ االحتجاج بوالذخيف التعخيف بالحجيث  انًثحث األٔل :
  العكبخؼ , ككتابو إعخاب الحجيث الشبػؼ  انًثحث انثاَٙ :

دفع التيسة عغ األعالـ العمساء مغ الشحػييغ حػؿ   انفصم األٔل :
  االستذياد بالحجيث الشبػؼ الذخيف  , كفيو ثالثة مباحث :

  عجـ احتجاج الشحػييغ بالحجيث الشبػؼ الذخيف انًثحث األٔل :

 الخكاية بالسعشى كتمحيغ الخكاة  انًثحث انثاَٙ :

 كػنػا عخبًا ما يقاؿ عغ لحغ الخكاة الحيغ لع ي انًثحث انثانث :

ف العكبخؼ مغ خالؿ كتابو إعخاب ػ ركاة الحجيث في عي انفصم انثاَٙ :
 كفيو مبحثاف :  ,الحجيث الشبػؼ 

 الصعغ في الخكاة مغ قبل العكبخؼ  األٔل :انًثحث 

  شعشات العكبخؼ لمخكاة في ميداف الشقج المغػؼ كالشحػؼ  انثاَٙ :انًثحث 

اضع التيع عمى الخكاة في الحجيث الجراسة التصبيكيو لسػ  انفصم انثانث :
 ق  ٙٔٙالشبػؼ الذخيف لمعكبخؼ ت 

 كقج اشتسل عمى عذخة مػاضع , قدستيا ثالثة مباحث : 

مػاضع خّصأ العكبخؼ فييا الخكاة كىي مػافقة لقخاءة قخآنية ,  انًثحث األٔل :
 ككردت في مػضعيغ 
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 السػضع األكؿ : ححؼ نػف الخفع دكف ناصب أك جاـز 

 لثاني : إثبات ألف )ما( االستفيامية مع الجار السػضع ا

مػاضع خّصأ العكبخؼ فييا الخكاة , كىي مػافقة لميجة مغ  انًثحث انثاَٙ :
 ليجات العخب , كفيو خسدة مػاضع 

   إثبات الشػف في نرب السزارعالسػضع األكؿ : 

 السػضع الثاني : إجخاء الفعل السعتل مجخػ الرحيح  
   نػف اإلناث في الفعل الطاىخاؽ عالمة التثشية كالجسع ك السػضع الثالث :إلح

  إشباع الياء مغ الكدخة السػضع الخابع : 

 السػضع الخامذ : حكع االسسيغ الػاقعيغ بعج )ما( الحجازية 

مػاضع خّصأ العكبخؼ فييا الخكاة كالخصأ مخدكد عميو , كفيو  انًثحث انثانث :
 ثالثة مػاضع 

 : )ال ىا هللا ذا(  السػضع األكؿ : حكيقة

 استعساؿ أخيخ في التفزيل بسعشى خيخ   السػضع الثاني :

 ححؼ نػف الجسع في اإلضافة  السػضع الثالث : 
 انخاتًح 

  فيارس عامة

 


