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 ملخــــص البحث

بحث : آراء الجوهري تناول هذا ال

النحوية والصرفية في التصريح بمضمون 

التوضيح عرًضا ودراسة ، والتصريح من 

الكتب التي ُتعنى باستيعاب آراء النحويين 

والصرفيين ، وكان له عناية خاصة 

بالصحاح وصاحبه ، فكان كثيًرا يصرح 

 بهما .

وقد درس البحث آراء الجوهري النحوية 

ة وناقشها مناقشة والصرفية دراسة متعمق

مستفيضة ، ورجح المختار منها مدعوًما 

 بالحجة والدليل .

وتهدف دراسة البحث إلى إبراز الجانب 

النحوي والصرفي عند الجوهري مع بيان 

 الصائب منها وغيره استناًدا إلى الدليل.

وقد أظهرت الدراسة أن الجوهري ينزع 

إلى المذهب البصري ، وأن له بعض 

 اآلراء التي انفرد بها .االجتهادات و

  - التصريح  - ريــاجلوه:    الكلمات املفتاحيــة

  - رابــاإلع  - ونــالصرفي  - ونــالنحوي  - الصحاح

 .  اســالقي  -اعــالسم  - اءــالبن

*** 

Abstract : 
 

The paper discusses al- Gawhary,s 
morphological and book whichological 

and syntactic thoughts through 
al- tasrieh bemadmoun al-
tawdeah – a book which contains 
the views of grammarians . Alongside 

his name, Al- Gawhary,s bood ( Al- 
Se, hah ) is particularly included 

and mentioned in Al- Tasrieh 
Bemadmoun Al- Tawdeah . 

The morphological and syntactic 

thouglhs of Al- Cawhary had 
been being deeply analyzed and 
discussed through the study. 
Hence, the thoughts – which 
could be put in- were agreed on . 

Not only to put an emphasis on 
the morphological, syntactic aspects, 

the purpose of the study is also to 
decide which of these apects. 

It is noteworthy that the study 
revealed that Al- Gawhary had 
inclined to Al- Basrah School ( an 
Arabic grammar doctrine ); he 
gad unique thoughts in morphology 

and syntax . 

*** 
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. امأيي ، وعىل لل  وحبب  جعمعنيعاملني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني ، سيدنا حممد النبّي العريباحلمد هلل رب ال

 وبعد ..  

 . >لراء اجلوهري النبوية والرصفية يف الترصيح بمضمون التوضيح عرًضا ودراسة  <فهذا ببث بعنوان 

 وقد دفعني إىل هذا املوضوع عدة جيور :

كرب الكتب النبوية والرصفية ، وذلك ملا يتسم ب  ين استيعاب لراء النبويني والرصفيني جن الترصيح يعّد ين ج  -1

وغريهم ، ودراستها دراسة يتعمقة ويناقشتها واملفاضلة بينها ، وبيان يا فيها ين ضعف جو وهم ، وترجيح يا هو جدير 

 بالرتجيح وذلك كل  باحلجة والدليل .

باسم اجلوهري وكتاب  ،  –ة بالصباح وحاحب  ؛ إذ كان يرّصح كثرًيا جن حاحب الترصيح كان ل  عناية خاح  -2

ي لراءه ويدعمها بأقوال  نظًرا لسعة علم  واطالع  ، وتعدد يعارف  يف النبو واللغة ؛ لذا كان حاحب الترصيح يقوِّ

 .(1) >وهبذا  جزم اجلوهري يف الصباح  <اجلوهري ولرائ  ، فكان يقول يثال : 

 .(2)>قال اجلوهري : وال دليل عىل حبت  <عقب عرض بعض املسائل دعًًم لرجي  وتقوية ل  :  وكان يقول جيًضا

إىل غري  (4)والسهو - (3)وعىل الرغم ين ذلك فإن  مل يكن يتابًعا ل  دائًم ، إذ كان يعارض  جحياًنا ، فيصف كالي  بالوهم

 ذلك.

راية واسعة بلغات العرب يكنت  ين يعرفة جشعار العرب جن اجلوهري كان يزاوج بني اللغة والنبو ، فكانت ل  د -3

ْـم ، وجنشد عليها اجلوهري  <:  (5)ولغاهتم ، ين ذلك يثال قول حاحب الترصيح وجيا الوقف بالنقل إىل يتبرك ، فلغة َلخ

 . >لبعض الرجاز ... 

  ، وجيب عيل الفاريس وابن جني ، وابن خالويهلجري جيثال السريايفالرابع االقرن وال عجب يف ذلك ، فهو ين علًمء 

 .جاءت اجلودة والريادة يف جعًمهلموابن فارس ممن كانوا يزاوجون بني اللغة والنبو جو السًمع والقياس ؛ لذا 

                                           
 . 1/796(  انظر الترصيح 1)

 . 1/249 ظر املصدر السابقان(  2)

 . 5/445  الترصيح(  انظر 3)

 . 3/202(  انظر املصدر السابق  4)

 . 5/257(  انظر املصدر السابق  5)

 املقــــدمـــــة
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 .(1)>إن  جنبى اللغويني وخطيب املنرب الرصيف ... وجول ين التزم الصبيح يقترًصا علي   <قال عن  السيوطي : 

كان جبو نرص إسًمعيل بن محاد  < : يل النجدي ناحف عضو جممع اللغة العربية بالقاهرةع <الدكتور : وقال عن  

اجلوهري ين جعالم القرن الرابع يف النبو واللغة لكن اللغة كانت علي  جغلب ، وكان هو هبا جشهر ، طلبها يف العراق دراسة، 

 >تاج اللغة وحباح العربية  <ل يا حح عنده ينها يعجم  : ويف البادية يشافهة، فربع فيها وجتقنها دراية ورواية ، ثم جودع ك

 .(2)>املشهور بالصباح 

 التي انفرد هبا ، مما يدل عىل استقالل  يف الفكر ورجاحة العقل . (3)جن اجلوهري ل  بعض االجتهادات   -4

رصيح بمضمون التوضيح فلم يتناول جحد لراء اجلوهري النبوية والرصفية يف كتاب الت وأما عن الدراسات السابقة

 للشيخ خالد امأزهريِّ فيًم وقفت علي  ، ولكن هناك جبباث كثرية دارت حول اجلوهري ينها :

يآخذ ابن هشام عىل اجلوهري يف ييزان النبو، للدكتور : يونس عيل يونس ، ببث بمجلة جايعة ترشين للببوث   -1

 م .2002د امأول ( العد30والدراسات العلمية بسورية كلية اآلداب ، املجلد)

اجلوهري قارًئا لسيبوي  ، للدكتور : بدر بن حممد بن عباد اجلابري ، ببث بمجلة العلوم العربية ، كلية اللغة   -2

 هـ .1434العربية اجلايعة اإلساليية باملدينة املنورة ، يف العدد التاسع والعرشين ، شوال سنة 

 منها : وهناك أحباث كثرية دارت حول الشيخ خالد األزهرّي

الشيخ خالد امأزهري وجهوده النبوية ، ببث يقدم لكلية الرتبية للبنات بمكة املكرية لنيل درجات املاجستري ،   -1

 هـ .1404 -1403للطالبة جياين عبد الرحيم عبد اهلل ، إرشاف : فتح اهلل حالح املرصي ، سنة 

يت  امأزهرية بني يتون النبو ) ببث يف تاريخ هـ ( ويكانة يقد905الشيخ خالد بن عبد اهلل امأزهري النبوي )ت  -2

النبو ( ، للدكتور/ حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل ، ببث بمجلة جايعة اإليام حممد بن سعود اإلساليية ، العدد 

 هـ .1429التاسع سنة 

 وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتـة.

 اب اختياري هذا املوضوع وجمهيت  ، واملنهج الذي اتبعت  يف الدراسة .بينت فيها جسب املقدمة :

 ترعمت في  ترعمة يوجزة للجوهري ، والشيخ خالد امأزهري، وذلك لشهرهتًم وكثرة املرتعمني هلًم . التمهيـد :

                                           
 . 1/96(  املزهر 1)

 . 1/3(  يقدية التنبي  واإليضاح 2)

( و يف ) سواسية، وتصبيح الوا«  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ »(  انظر يف الببث يسألة ) تذكري قريب ( يف قول  تعاىل : 3)

 وخالف الرصفيني فيها .
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 فهو لدراسة لراء اجلوهري النبوية ، وقد تناولت ل  في  ست يسائل :  املبحث األولجيا 

 امأوىل : وقوع )كرب ( تاية . املسألة  -1

 « . ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ »املسألة الثانية : تذكري )قريب( يف قول  تعاىل :   -2

 املسألة الثالثة : استعًمالت ) حسب ( .  -3

 املسألة الرابعة : وقوع ) عُل ( يضافة .  -4

 املسألة اَلايسة : نصب ) الصيف ( عىل الظرفية .  -5

 ٍن ( يع يا دون جحل  .املسألة السادسة : إعًمل العدد ) ثا  -7

 وفي  ست يسائل :، : دراسة لراء اجلوهري الرصفية  املبحث الثاني

 املسألة امأوىل : جحباب عمع حبب .  -1

 املسألة الثانية : الوقف بالنقل إىل يتبرك .  -2

 املسألة الثالثة : ) سواسية وخالف الرصفيني فيها ( .  -3

 وحيْوة ( .املسألة الرابعة :  تصبيح الواو يف ) ضيْون   -4

 املسألة اَلايسة :  اإلبدال يف ) اختذ ( .  -5

 املسألة السادسة :  املبذوف ين ) شفة ( .  -7

 ثم كانت اَلامتة ، وقد جوضبت فيها جهم النتائج التي توحل إليها الببث.

 وبعد ذلك : جثبت املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها ورجعت إليها.

، وقد حرحت فيها عىل دراسة لراء (1)راء اجلوهري النبوية والرصفية يف الترصيح عمع ل وقد كان منهجي يف البحث :

النبويني والرصفيني دراسة يستفيضة ، فكنت جذكر يف البداية رجي اجلوهري يف املسألة ؛ مأن لراءه هي يوضوع الببث، 

يف املسألة يتضمنًا رجي اجلوهري، يسبوقة بعنوان لكل يسألة يتناسب يع يضموهنا ، ثم جنقل نص الشيخ خالد امأزهرّي 

يا يظهر يل  وجرجحوقد جترصف في  جحيانًا إن كان طويالً ، ثم جورد جقوال النبويني والرصفيني يف املسألة وناقشتها ، 

يوقف حاحب الترصيح ين اجلوهري وين غريه ين العلًمء ، يع بيان وجهة  جبني، ثم بان ، داعًم ذلك باحلجة والدليلرج

 رصيح نبوًيا ورصفيًا .حاحب الت

                                           
 (  اآلراء التي درستها هي التي حتتمل النقاش وتتعدد فيها اآلراء .1)
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 تيسرًيا عىل القارئ . (1)وقد جاءت هذه اآلراء يرتبة حسب ورودها يف الكتاب غالبًا 

 السداد والصواب والنفع يف قصدي هذا . -عز وجل  -جسأل اهلل 

 د. أحمد عبد الكريم                                                    

 

                                           
وجحباب عمع )حبب( يف غري يوضعهًم امأحيل عند كالم حاحب الترصيح  –(  حيث جاء الكالم عىل املبذوف ين الم ) شفة ( 1)

 عليهًم .
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 التمهيــــــد وفيه : 

 (1)ترمجــة  اجلْوهـــــري -أ 

ي ولقب باجلخْوهري نسبة إىل بيع اجلخـْوهر ؛ وجيًضـا بـالرتكي ـر الفارابـوهو إسًمعيل بن محاد اجلوهري اإليام جبو نص

 وبالفارايب ؛ إذ جحل  ين )فاراب( إحدى بالد الرتك .

دراسة ، فتلقى علوي  امأولية فيها ، وسافر وكان يؤثر السفر عىل احلرض يف رحالت  العلمية ، فرحل إىل العراق طلًبا لل

إىل احلجاز ، طّوق ببالد ربيعة وُيضـر، وشاف  العرب يف ديارهم ، ثم عاد إىل خراسان ، ونـزل الـدايغان ، ثـم سـافر إىل 

 نيسابور وجقام هبا يدة .

 تَّاب والفضالء عنده .وكانت ل  يكانة كبرية عند جهل خراسان ، فأنزل  جبو احلسني بن عيل وهو جحد جعيان الكُ 

قد تلقى اللغة عن خال  إسـباق بـن إبـراهيم وإىل جكابر علًمء عصـره ،  -حينًم رحل إىل العراق  -سعى اجلوهريو

ـ  ، والتقى بشيخني كبريين وجخذ عنهًم علم العربية ومها جبو عيل الفاريس املتوىف 350الفارايب حاحب ديوان امأدب املتوىف  ه

 هـ .372لسريايف املتوىف هـ وجبو سعيد ا357

وقد تصدر للتدريس واإلقراء ، فأقبل علي  الطالب ينهلون ين يعارف ، وين هؤالء : جبو إسباق بن حالح الوراق ، 

 وجبو ينصور عبد الرحيم بن حممد اليشكي وغريمها .

، الذي نال ب  ة وحباح العربيةتاج اللغترك عملة يتنوعة ين املصنفات ، فصنف كتاًبا يف العروض ، ويقدية يف النبو ، وو

شهرة كبرية عند داريس اللغة وحمبيها ، ولعل هذه الشهرة سببها ابتكاره ينهًجا جديًدا مل يسبق إلي  يف فن التأليف املعجمي مما جعل  

ر حروف املادة وللفصل ، يقوم كل يادة ينها عىل باب هلا وفصل ، للباب لخ (2)سهل التناول ؛ إذ جعل يواد اللغة في  جبواًبا وفصوالً 

 جوهلا ، ثم رتب يا بني الباب والفصل ببسب ترتيب حروف اهلجاء .

ول  كتاب الصباح يف اللغة ، وهو جحسن ين )اجلمهرة( وجوقع يـن )التهـذيب يف اللغـة ( وجقـرب  <قال الثعالبي : 

 .>(3)يتناوالً ين ) جممل اللغة(

 هـ ، وقيل غري ذلك .397هـ ، وقيل 393وقد اختلف يف سنة وفات  فقيل : إن  يات سنة 

*** 

                                           
، وإنباه الرواة عىل جنباه  347 -344ونزهة امألباء يف طبقات امأدباء ص 4/472يف حماسن جهل العرص (  ينظر يف ترعمت  : يتيمة الدهر 1)

،  1/209، وهدية العارفني  309/ 2، وامأعالم  447/ 1، وبغية الوعاة  9/79، والوايف بالوفيات  197 -1/194النباة 

 ) رسالة ياجستري ( . 14 -9ام ص ، ويا نسب  الفريوزلبادي للجوهري ين جوه 109ويقدية الصباح ص

 . 3(  انظر يقدية التنبي  واإليضاح ص 2)

 . 229/ 4(  يتيمة الدهر 3)
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 : التصـــريـح فـي منهجهو( 1)ترمجة الشيخ خالد األزهـــــري   -ب

 جيا الشيخ خالد فهو : خالد بن عبد اهلل بن جيب بكر بن حممد بن جمحد اجلرجاوي امأزهري زين الدين الوقاد .

 امأزهري فالنتساب  إىل الدراسة بامأزهر الرشيف . مأن  كان يوقد النور يف اجلايع ، وجيا نسبةولقب بالوقاد ؛ 

ـ ب232ولد سنة  ، اهرة وهو طفل حغري ، فبفظ القرلنإحدى يدن حعيد يرص ، ورحل يع جرست  إىل الق (جرجاـ )ه

 وقرج بعض الكتب يف اللغة ويتون الفق  .

نب العلوم العقلية كاملنطق واحلساب وحتّول إىل الدراسة يف امأزهر فعظمت إفادت  ، فدرس العربية وعلويها، إىل جا

 وغريمها .

وكان للشيخ خالد امأزهري هنم للعلم ورغبة يف تنوع  بعد حتول  إىل الدراسة يف امأزهر فأقبل عىل يشايخ امأزهـر ، 

يب يأخذ عنهم ، ويالزيهم ويسمع ينهم يف خمتلف العلوم والفنون ، وكان ين هؤالء يف علم العربية وغريها : يعـي  املغـر

هـ ، وحممد بـن عبـد 229هـ وعىل بن عبد اهلل السنهوري املتوىف سنة 262هـ ، وجمحد بن حممد الشمني املتوىف 274املتوىف 

 هـ وغريهم كثري .229هـ ، وحممد بن عبد الرمحن السخاوي املتوىف سنة 229املنعم اجلوجري املتوىف سنة 

فأقبل علي  طالب العلم ليفيدوا ين علم  الغزير ، ويسمعوا  وقد تصدر للتدريس واإلقراء وانتفع ب  خلق كثريون ،

هـ حاحب إرشاد الساري عىل حبيح البخاري وحممد بن هالل النبـوي 923ين ، وين هؤالء : القسطالين املتوىف سنة 

 هـ .933املتوىف سنة

 .(2)>بة وبرع يف العربية ، وشارك يف غريها ، وجقرج الطل <قال السخاوي يف يعرض الرتعمة ل  : 

 وللشيخ خالد كثري ين املصنفات تدل عىل تعدد يعارف  وغزارة علم  ، ينها :

التصـريح بمضمون التوضيح وهو الكتاب الذي يبنى علي  يوضوع الببث ، وقد طبع عدة يرات ويع  حاشـية   -

 م .1992 -هـ 1413جخرًيا بتبقيق د/ عبد الفتاح ببريي الطبعة امأوىل  –الشيخ يس احلميص ، ط احللبي وطبع 

 مترين الطالب يف حناعة اإلعراب ، وهو كتاب يطبوع يف إعراب جبيات جلفية ابن يالك . -

ويع  حاشية الشيخ حسن العطار املتوىف  –طبعة يصطفى احللبي  –رشح امأزهرية يف علم العربية وهو كتاب يطبوع  -

 هـ .1250

هـ ، وهـو 623خالد .. وامأجرويية البن لجروم ، املتوىف سنة رشح يتن امأجرويية يف النبو ، وقد رشح  الشيخ  -

 يطبوع طبعة دار الفكر

 ول  يؤلفات جخرى يف علوم العربية وغريها .

                                           
، وامأعالم  2/27، وشذرات الذهب يف جخبار ين ذهب  425/ 3، وبدائع الزهور  162 -161/ 3(  انظر يف ترعمت  : الضوء الاليع 1)

 . 47/ 1، ويقدية الترصيح  97/ 4 ويعجم املؤلفني 344 -243/ 1؟ وهدية العارفني 

 . 162/ 3(  الضوء الاليع  2)
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وهو راجع ين جداء فريضة  -هـ 905ر ين شهر املبرم سنة ـــيف التاسع عش -رمح  اهلل  -ويات الشيخ خالد امأزهري

 لقاهرة .احلج ، ودفن بقرية بركة احلاج خارج ا

يري بوضوح بروز شخصية الشيخ خالد  ل فإن املستقرئ في  ؛ وينهج  التصـريح بمضمون التوضيح وجيا عن كتاب 

وتعدد يعارف  ، وقد جبان   النبوية والصـرفية واضبة يف االستقالل بالرجي باإلضافة إىل جن الكتاب ُيظهر تنوع ثقافة حاحب

رة جيور يهمة ، يشتملة عىل ــوشبت  بعش <الذي اتبع  وطريقت  يف رشح  ، فقال : عن ذلك كل  يف يعرض حديث  عن املنهج 

 فوائد عمـة : 

: جنني يزجت رشحي برشح  حتى حارا كاليشء الواحد ال يميز بينهًم إال حاحب برص جو بصرية ، وين فوائد أحدها 

 ذلك : حّل تراكيب  العسرية .

 ا ، ورّبـًم رشحُت كالي  بكالي ، وين فوائد ذلك : بيان قصده ويرايي  .: جنني تتبعت جحول  التي جخذ ينهثانيها 

 جنني ذكرت يا جمهل  ين الشـروط يف بعض املسائل املطلقة ، وين فوائد ذلك : تقييد يا جطلق  .ثالثها : 

ذكره ، ورشحت ين  إال قلياًل مل جظفر ب –جنني كملت بيت كل شاهد مما اقترص عىل شطره ، وعزوت  إىل قائل  رابعها : 

 الغريب ، وين فوائد ذلك ، يعرفة كون  غريًبا حتى يتم ب  التقريب .

جنني ضبطت امألفاظ الغريبة باحلرف ، وبينت عمع يعانيها ، وين فوائد ذلك : امأين ين التبريف ، وحفظ خامسها : 

 يبانيها .

 د ذلك : يعرفة رشح كّل يسألة .وين فوائ –وقد كان جغفل   –جنني طبقت الرشح عىل النظم سادسها : 

 : جنني ذكرت ُحجج املخالفني ، وقوة الرتجيح ، وين فوائد ذلك : العلم بًم ُيـْفـتي ب  عىل الصبيح . سابعها

 : جنني ذكرت غالبخ علل امأحكام وجدلتها ، وين فوائد ذلك : متكينها يف امأذهان ، واجلزم بمعرفتها . ثامنها

عتمد ين املواضع التي تناقض كالي  فيها ، ويا خالف في  التسهيل ، وين فوائد ذلك : يعرفة يا : جنني بينت امل تاسعها

 علي  التعويل .

 : جنني بينُت املواضع التي اعتمدها يع جهنا ين جبباث  ، وين فوائد ذلك : يعرفة كوهنا ين عنديات  .عاشرها 

عض املسائل املسطورة ، وجعوذ بـاهلل يـن رّش احلاسـدين الـذين جقول قويل هذا وجستغفر اهلل مما وقع يل ين اَللل يف ب

 .(1) >يريدون جن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ، ويأبى اهلل إال جن يتم نوره 

*** 

 

 

                                           
 . 22-26/ 1(  الترصيح : 1)
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 المبحث األول

 دراســـــة آراء الجوهـــــري النحـــــوية

 رب ( تامـةـــوقوع  ) ك  -1

جشار إىل ذلك حاحب الترصيح يف يعرض حديث  عن )كرب( حيث قال: ذهب اجلوهري إىل وقوع ) كرب ( تاية ، وقد 

 وكرب قال عماعة ، وجنشدوا علي  قول عبد قيس بن خفاف : <

 (1)فإذا ُدعيتخ إىل املكارِم فاعجلِ     جبنّي إّن جباك كارُب يويـ        

 .... (2)فــ )كارب( اسم فاعل ين )كرب( الناقصة ، واسم  يسترت في  ، وخربه حمذوف 

التاية يف نبو قوهلم : ) كرب الشتاء ( إذا قُرب ، وهبذا جزم  (كرب )والصواب جن )كاربا( يف البيت الثاين اسم فاعل

 . )كرب( استعًمالن : ناقصة وتايةكارٌب يوُيُ  ، برفع ) يوم ( جي قريب يوم وفات  ، ويف : ، وجحل  (3)اجلوهري يف الصباح

 القارصة نبو :والتاية : قارصة ويتعدية ، ف

 .(5)> (4)كرب الشتاء ، وقوهلم : كل داٍن قريب فهو كارب واملتعدية نبو قول  : كْربُت القيْـدخ إذا ضيّْقـت  عىل املقيد

 .(7))كرب( ين جفعال املقاربة فهي تشب  )كاد( يف املعنى واالستعًمل 

ب يفعُل ، ويعنامها واحد . يقولون كرب يفعُل وكاد ، وكذلك كخ  وجيا ) كاد ( فإهنم ال يذكرون فيها جنْ  <قال سيبوي  :  رخ

 . > (6)يفعل ، وال يذكرون امأسًمء يف يوضع هذه امأفعال 

 جيا شب  املعنى ، فإن )كرب( يعناها يقاربة الفعل يف الوقوع ال يف الرجاء وال يف الرشوع .

ـ ) جن ( إال يف النادر فكذلك كربوجيا شب  االستعًمل فإن ) كاد ( يقع خربها يف الغالب فعال يضارًعا غري  .(2) يقرون ـب

 .(1)وإىل هذا جشار ابن يالك بقول  

                                           
 . 415/ 1، ورشح امأشموين  2/603، واملقاحد النبوية  276، وختليص الشواهد ، ص 114ين الكايل ، وهو يف النوادر ص(  1)

 . 1/415 عىل رشح امأشموين الصبانية حاشيموت .   ، إذ التقدير كارب يف يوي 415/ 1(  انظر اهلمع 2)

 (  )كرب( .3)

 (  وعىل هذا املعنى جاءت كلمة )يكروب( يف قول الشاعر : 4)

ك ال يرتْع بروضتنا         إذْن ُيرّد وقيُد العرِي يكروُب   ازجْر محارخ

 . 135/ 1انظر : التنبي  واإليضاح 

 . 799 -796/ 1(  الترصيح 5)

، واملقاحد  4/331والتذييل والتكميل  156 -157، ويا بعدها ، ورشح امألفية البن الناظم ص 1/439 (  انظر الغرة املخفية7)

 ويا بعدها . 2/262الشافية 

 . 3/159(  الكتاب 6)

 . 269 -262/ 2(  انظر املقاحد الشافية 2)
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بخا           وترُك جْن يع ذي الرشوع وجبا   ويثل كادخ يف امأححِّ كرخ

 وقد جاء خرب )كرب( جمرًدا ين )جن( كًم جتى خرب )كاد( ين ذلك قول الشاعر :

 .(2) قال الوشاُة هند غضوُب حني   كرب القلُب ين جواه يذوب       

لَّمخ  -وقول جيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب يرثي رسول اهلل  سخ لخيِّ  وخ ىلَّ اهللُ عخ  :    -حخ

 .(3)القوِم جو كربْت تخسيُل  نفوُس     وذاك جحقُّ يا سالْت علي         

 بن جيب ربيعـة :اوقول 

 .(4) عُ ْت ين شدة الوجد تطلوقْد كربخ   فال حتريي نفًسا عليك يضيقًة    

 وقد يأيت خرب )كرب( يقرونا بــ ) جن ( كًم جتى يف خرب )كاد ( نبو قول الشاعر :

ـا    ْجالً عىل الظمخ ربْت جعناقها جن تقطعا   سقاها ذخوو امأحالم سخ  (5)وقخْد كخ

 وقول اآلخر : 

 (7)ثبــوراملا رجت بيًهـا ي    قد برت جو كربت جن بتورا                

جحد امأفعال التي ال يستعمل اسم الفاعل فيها  (6)وقد كرب جن يكون وكرب يكون وهو عند سيبوي  <ويف اللسان : 

 .(2)يوضع الفعل الذي هو خربها، ال تقول : كرب كائنا وكرب جن يفعل كذا ، جي كاد يفعل 

                                           
 . 156(  انظر امألفية برشح ابن الناظم ص 1)

/ 1، واهلمع  4/220، واملقاحد الشافية  1/314، وجوضح املسالك  157عىل امألفية ص(  ين اَلفيف وهو يف رشح ابن الناظم 2)

417 . 

 الشاهد : ) كرب القلب ... يذوب ( حيث جاء خرب )كرب( عملة فعلية جمرًدا ين )جن(. 

 . 4/269، واملقاحد الشافية  7/146(  ين الوافر ، وهو يف جسد الغابة البن امأثري 3)

 تسيل ( والكالم في  كسابق  . الشاهد : ) كربْت  

، والتذييل والتكميل  213/ 2، ورشح عمدة احلافظ  1/392ورشح التسهيل البن يالك  123(  ين الطويل وهو يف ديوان  ص 4)

4/332 . 

 الشاهد : ) كربت تطلع ( والكالم في  كسابق  . 

 . 220/ 4، واملقاحد الشافية  156امألفية البن الناظم ص، ورشح 1/99(  ين الطويل قال  جبو زيد امأسلمي ، وهو يف املقرب 5)

 الشاهد : ) كربت ( جن تقطعا ( حيث جاء خرب )كرب ( يقروًنا بــ ) جن ( . 

،  156، ورشح ابن الناظم عىل امألفية ص 1/392، ورشح التسهيل البن يالك  227/ 2(  رجز قال  العجاج وهو يف يلبق ديوان  7)

 . 220/ 2، واملقاحد الشافية  4/336والتذييل والتكميل 

 اللغة : ُبرت : هلكت .  بيهس : اسم رجل . 

 الشاهد : ) كربت جن تبورا ( والكالم في  كسابق  . 

 . 159/ 3(  انظر الكتاب 6)

 (  اللسان ) كرب ( .2)
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 ول الشاعر :ولنعد إىل يوقف حاحب الترصيح واجلوهري إذ ذكر حاحب الترصيح يف ق

 فإذا دعيِت إىل املكاِرِم فاعجلِ    جبنّي إّن جباك كارُب يوي        

 . (1)جن عماعة قالوا إن )كارب( اسم فاعل ين )كرب( الناقصة واسم  يسترت في  جي : كارب هو واَلرب حمذوف

اختيار ابن هشام تبعا  وهذا عىل خالف يا استصوب  الشيخ خالد امأزهريُّ بأن )كارب( تاية وهو الصبيح ، وهو

 للجوهري ، وذلك لعدم حاجة املعنى إىل التقدير .

 قال ابن هشام يعلًقا عىل البيت :

 .....................      جبنّي إن ج باك كارُب يويـ          

 م اجلوهري .واحلق جن )كرب( يف البيت ين )كرب( التاية املستعملة يف قوهلم : كرب الشتاء إذا قرب ، وهبذا جز <

 . > (2)وهلذا ال جتد ل  يف اللفظ خرًبا واملعنى تام بدون تقدير

 

                                           
 (  تقدم تقديــره  .1)

 . 260(  ختليص الشواهد  ص 2)



04 

 

 تذكري )قريب( يف قوله تعاىل :  -2

 « ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ»   

لكون التأنيث جمازيًا ، «  ٴۇ ۋ ۋ ۅ» ذهب اجلوهري إىل جن التذكري حاحل يف )قريب( يف قول  تعاىل : 

وين التصوير الثاين ، وهو جن يكتسب املضاف املؤنث  <قال : فيف يعرض تعليق   وقد جشار إىل ذلك الشيخ خالد امأزهريُّ 

 .(1)« ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ» ين املضاف إلي  املذكر تذكريه ... وحيتمل  : 

 ر )قريب( حيث ال إضافة .فذكَّ  (2) ويبعده ) لعل الساعة قريب(

هم التزيوا تذكري )قريب( إذا مل يرد قرب (3)وذكر الفراء  .(4)النسب ، قصًدا للفرق هذا نقل  يف املغني جنـــَـّ

عن الفراء : إذا كان القرب يف النسب كان التأنيث واجبًا بال خالف ، تقول : هذه قريبة فالن وال تقول  (5)ونقل غريه

 هذه قريب فالن .

 وإذا كان القرب يف املسافة جاز التذكري والتأنيث .

 .(6)، واختاره الزجاج (7)الرمحة بمعنى الغفران والعفو وقيل التذكري يف اآلية عىل املعنى ؛ مأن

 .(2)امأخف   وقيل : بمعنى املطر ، قال

مأن ذلك وهم ، لوجوب التأنيث يف نبو : الشمس طالعة ، وإنًم يفرتق  ؛وإياك جن تظن جن التذكري لكون التأنيث جمازيًا 

ا عىل اجلوهري (9)حكم املجازي واحلقيقي الظاهرين ال املضمرين قال  يف املغني  .(11)>(10)ردًّ

ٴۇ  »» يف قول  تعاىل :  (12) ين خالل النَّص السابق يتبني لنا جن حاحب الترصيح ذكر عدة جقوال يف تذكري )قريب(

                                           
 . 57(  سورة امأعراف  ين اآلية 1)

 . 16(  سورة الشورى ين اآلية 2)

 . 321 -320/ 1(  يعاين القرلن 3)

 ، والنقل بالنص . 2/221(  4)

 . 529/ 2(  انظر جيايل ابن الشجري 5)

 . 313/ 4(  قال  النرض بن شميل . انظر الببر املبيط 7)

 . 2/345(  يعاين القرلن وإعراب  6)

 . 519/ 2(  يعاين القرلن 2)

 لنقل بالنص .، وا 221/ 2(  9)

 (  الصباح ] قرب [ .10)

 . 130 -3/129(  الترصيح 11)

، واملبرر الوجيز   529 -522/ 2، وامأيايل الشجرية  22 -2/26(  تنظر هذه املسألة يف املذكر واملؤنث مأيب بكر بن امأنباري 12)
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 : « ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

جن تذكري )قريب( حاحل الكتساب املضاف املؤنث وهو )رمحة( ين املضاف إلي  التذكري ، ويثل ذلك جاء يف  ا :ـــــأوهل

 قول الشاعر :

 .(1)التواين  عىل اجتناِب  ــر يعنيٌ      يا يؤول ل  امأيـــ      الفكرِ  رؤيةُ   

 وقول اآلخر : 

وى     .(2)وعقُل عايص اهلوى يزداد تنويرا   إنارُة العقِل يكسوٌف بِطْوع هخ

ستغناء عن  باملضاف إلي  واكتساب املضاف ين املضاف إلي  التذكري يف اللفظ يرشوط بصالحية املضاف للبذف واال

ين غري جن خيل ذلك باملعنى املراد ، فال جيوز جن يقال : قام ايرجة زيد ، بتذكري الفعل لعدم حالحية املضاف لالستغناء عن  

 .(3)إذ ال يقال : قام زيد ، إذا كان القائم ايرجت   ؛باملضاف إلي  

، إذ لو قيل بالقياس جلاز جن يقال : جعجبتني يوم اجلمعة وال وهذا الوج  يقصور عىل السًمع ال يتجاوزه إىل القياس 

 .(4)قائل بذلك 

هذا التقدير والتأويل يف القرلن بعيد فاسد ، إنًم جيوز  <لذا علق جبو عيل الفاريس عىل هذا الوج  يستبعًدا إياه فقال : 

 .(5)>هذا يف رضورة الشعر 

ذا االحتًمل فإن ذلك هو الصبيح لوجود التذكري يع ) قريب ( يف وبناًء عىل يا ذكره حاحب الترصيح ين استبعاد ه

 غري اإلضافة كًم قال ويبعده ) لعل الساعة قريب ( فذكر )قريب( حيث ال إضافة .

يا نقل عن الفراء بأن القريب يراد ب  شيئان : القرب يف النسب جو القرب يف املكان ، جيا القرب يف النسب  : الثانـــي 

 يث يع  واجبًا فنقول هذه قريبة فالن ، وال تقول قريب .فيكون التأن

                                           
، ويا  75، وحتفة الطالبني ص 5/230ئر وامأشباه والنظا 4/50، ويا بعدها، واملقاحد الشافية  3/15/ وبدائع الفوائد  3م/

 . 22بعدها، وتذكري املؤنث بني القياس والسًمع ص

 =  . 2/421، واهلمع  2/364، وامأشموين  4/50، واملقاحد الشافية  326(  ين اَلفيف مل جقف عىل قائل  وهو يف رشح امألفية البن الناظم ص1)

 .سهل ذلك إضافة رؤية إىل )الفكر (يعني ( يذكًرا وهو خرب عن )رؤية .. ( والذي ي = الشاهد : ) رؤية الفكر .. يعني ( حيث جاء ) 

، وحتفة  2/401، ورشح الدياييني عىل املغني  3/105، وجوضح املسالك  2/221(  ين البسيط مل جقف عىل قائل  وهو يف املغني 2)

 . 102الطالبني ص 

 ا إذا مل يـُخضع شهوات  لعقل  .املعنى : جن اإلنسان يكون عىل هدى ويزداد تنوير 

 الشاهد : ) إنارة العقل يكسوف ( والكالم في  كسابق  . 

 . 23 -22، وتذكري املؤنث بني القياس والسًمع ص  3/130، والترصيح  327(  انظر رشح ابن الناظم عىل امألفية ص 3)

 . 23(  تذكري املؤنث بني القياس والسًمع ص 4)

 . 274/ 5 (  امأشباه والنظائر 5)
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 وجيا القرب يف املسافة جو املكان فإن  جيوز في  التذكري والتأنيث .

وعماعة ، وهو جيًضا ضعيف ، فإن هذا  –رمح  اهلل –وهذا يسلك الفراء  <وهذا الوج  قد ضعف  ابن قيم اجلوزية بقول  : 

 .(1)>، فأيا إذا كان اسًًم حمًضا فال جلست املرجة يني قريبًا : ًفا ، فإن  يذكر كًم قال تقولإنًم هو إذا كان لفظ القريب ظر

 يا نقل  ابن هشام عن الفراء إذ ذكر جهنم التزيوا تذكري )قريب( إذا مل يرد قرب النسب... الثالث :

العرب تؤنث القريبة يف النسب ال  ذكرت قريبًا ؛ مأن  ليس بقرابة يف النسب ... ورجيت <وعبارة الفراء يف ذلك : 

 .(2)>خيتلفون فيها ، فإذا قالوا : دارك ينا قريب جو فالنة ينك قريب ، يف القرب والبعد ذكروا وجنثوا 

وقد جبطل  الزجاج بأن كل يا قرب ين يكان جو نسب فهو جار عىل يا يقتضي  ين التذكري والتأنيث فيقال يف القرب ين 

 .(3)>عمرو وهند قريبة ين العباس ، وكذلك يقال يف قرب النسب املكان : زيد قريب ين 

 جيا القول بأن التذكري يف )قريب( محل عىل املعنى مأن الرمحن بمعنى الغفران والعفو ... الرابـــع :

 فقد جاء تأول املؤنث بمذكر يف نبو يا جنشده الفراء : (4)فإن هذا القول قال  النرض بن شميل

 (5)ويف وائل كانت العارش    يف ُيرض تسعُة    وقائع           

 حيث تأول ) الوقائع ( املؤنثة بأيام احلرب املذكر ، فجاء العدد ) تسعة ( يذكًرا .

 وقول امأعشى :

 (7)يضم إىل كشبي  كًفا خمضبًا     جرى رجال ينهم جسيفا كأنمــا         

 فقد تأّول ) كفا ( املؤنث بعضو فذكر حفت  .

كتايب جاءت   لغوب فالن <فيًم حكاه امأحمعي عن جيب عمرو جن  سمع رجالً يقول: ل املذكر بمؤنث يجاء تأووقد 

 جي : حبيفتي.  (6)>فاحتقرها

                                           
 . 3/22(  بدائع الفوائد  1)

 . 321 -320/ 1(  يعاين القرلن 2)

 ، وينظر جيًضا حتفة الطالبني يف إعراب قول  تعاىل :  345/ 2(  انظر يعاين القرلن وإعراب  3)

ۅ ۉ »   . 106ص «  ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 . 313/ 4(  الببر املبيط 4)

 . 64، وحتفة الطالبني ص  5/95ح املفصل البن يعي  ، ورش 679/ 2(  ين املتقارب ، وهو يف اإلنصاف 5)

، وحتفة  3/235، وامأشباه والنظائر  667، واإلنصاف  2/242، وجيايل ابن الشجري  115(  ين الطويل وهو يف ديوان  ص 7)

 . 63الطالبني ص 

 اللغـة : امأسيف : امأسري . والكشح ين اَلارصة إىل الضلع . 

 . 412/ 2(  انظر اَلصائص 6)



07 

 

 ويف قول الشاعر :

 ؟ (1) الصوُت  يا هذهِ  :بني جسدٍ  سائْل       ـ ُ ي يطيتخ املزجِ  ا الراكُب يا جّيَّ     

ل عىل فرع ، فألن جيوز تأّول يؤنث بمذكر لكون  محل فرع عىل جحل جحق جي الصبيبة يع يا يف ذلك ين محل جح

 .(2)وجوىل

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ » لذا اختار الزجاج هذا القول ، إذ يقول يف يعرض تعليق  عىل قول  تعاىل: 

 .> (3)إنًم قيل : ) قريب ( مأن الرمحة والغفران يف يعنى واحد ، وكذلك كل تأنيث ليس ببقيقي <« :  ۉ

ض عىل هذا القول بأن الرمحة التي هي الغفران والتجاوز ختتص يف خطاب الرشع باملبسنني املطيعني ، وإن رُتِ وقد اع

كانت غري يوقوفة عليهم ال رشًعا وال عقالً عند جهل احلق إال جن ذلك يذكر عىل سبيل التنشيط للمطيعني والتخويف 

 .(4)للعاحني 

 .(5)باملبسنني عىل سبيل الرتغيب  وججيب عن هذا بأن ختصيص اَلطاب بالغفران

فقد قال  ،جيا القول يف اآلية بأن تذكري )قريب( باحلمل عىل املعنى ، وذلك بأن املقصود ين رمحة اهلل : املطر اخلامـس :

 .(7)>جائز جن تكون الرمحة ههنا يف يعنى املطر  <: امأخف  يف يعرض تعليق  عىل اآلية

ې ې ې ې ى » يؤيده عندي يا يتلوه ين قول  سببان  :  <ل : وقد جيد ابن هشام هذا الوج  فقا

 . > (2)وهذه الرمحة هي املطر (6)« ى ائ ائ

 وقد اعرتض على هذا القول من عدة أوجـه :

 لو كانت الرمحة الثانية هي الرمحة امأوىل مل تذكر ظاهرة ، مأن هذا يوضع الضمري .ا : ــأحده

 و يطلق الرمحة ال يعدل إىل اَلاص.إن جيكن احلمل عىل العام وهالثاني : 

 مأن اهلل تعاىل تكفل برزق العباد طائعهم وعاحيهم . ؛ جن الرمحة التي هي يف املطر ال ختتص باملبسننيالثالث : 

                                           
 . 5/95( ورشح املفصل البن يعي  663، واإلنصاف ) 2/417(  ين البسيط قال  رويشد الطائي وهو يف اَلصائص 1)

 . 236/ 5(  امأشباه والنظائر 2)

 . 344/ 2(  يعاين القرلن وإعراب   3)

 . 236/ 5(  امأشباه  4)

 . 279/ 5(  املصدر السابق  5)

 . 519/ 2(  يعاين القرلن 7)

 . 56رة امأعراف اآلية (  سو6)

 . 5/260(  امأشباه والنظائر 2)
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وتنبو عنها الطباع بخالف ) إن رمحة اهلل ( فدلَّ عىل  ، قيل : إن يطر اهلل قريب لكانت اإلضافة متجها امأسًمعلو : الرابع 

   ليس بمنزلت  يف املعنى .جن

 :  (1)وقد أجيب عن هذا االعرتاض بأمرين

 جن جمموع رمحة اهلل يراد ب  املطر ، وليست الرمحة وحدها بمعنى املطر .أحدهما : 

إذ إن الرمحة عاية  ؛: جن املطر يعلوم جن  ين جهة اهلل سببان  فإضافت  إليها كأهنا غري يقيدة بخالف رمحة اهلل والثاني 

تفيد جن  ليس املقصود الرمحة املضافة إىل العباد ، فبينًم  - سببان  – لقها اهلل للعباد يرتامحون هبا بينهم ، فإضافة الرمحة إلي خ

 نقول : ) كالم اهلل ( يكون الكالم عاًيا ، بخالف قولنا )قرلن اهلل ( مأن  خاص بكالم اهلل سببان  .

ابن ه ردّ وبأن التذكري يف : )قريب( حاحل ؛ مأن ) الرمحة ( يؤنث جمازي ري يا نقل  الشيخ خالد عن اجلوه السـادس :

طلع الشمس وطلعت  : إذ إنَّ احلاحل جن جمازي التأنيث إن كان ظاهًرا جاز في  التذكري والتأنيث نبو ؛هو الصبيح هشام ف

عائًدا علي  وجب في  التأنيث ببيث الشمس ، وجيا حقيقي التأنيث فيجب التأنيث يع  نبو : قايت هند، وإن كان ضمرًيا 

 يؤنث الفعل جو الوحف املسند ل  ذلك الضمري نبو : الشمس طلعت جو طالعة .

 . (2)وعلي  فالفرق يف احلكم بني املؤنث احلقيقي واملجازي الظاهرين ال املضمرين

 لي  اجلوهري مل يقل ب  جحد قبل  حسب اطالعي . إويا ذهب 

 ينها : جخرى يف تذكري )قريب( وقد ذكر العلًمء جقواالً 

 ر لتذكري املكان جي : يكانا قريًبا ، وهذا الرجي نسب مأيب عبيدة .كّ جن ) قريب ( ذُ   -

وبناًء عىل ذلك يكون التقدير : إن رمحة اهلل ذاُت يكاٍن قريب ، فبذف املضاف وجقيم املضاف إلي  يقاي  ، فصار : إن 

 .(4)جي دروًعا (3)« گ گ گ» ف يثلًم حذف يف قول  تعاىل : ثم حذف املوحو ، رمحة اهلل يكان قريب

ر عىل املعنى مأن الرمحة بمعنى : الّرحم والرتحم فهًم يتقاربان لفًظا فأجرى جحد حكم اللفظني عىل   - جنَّ ) قريب( ُذكِّ

 اآلخر .

ارب جيًضا ، فينبغي جن جييز مأن الوعظ واملوعظة يتق ؛يء ـوهذا القول ليس بش <وهذا الوج  عاب  ابن هشام فقال : 

كرى ، فينبغي جْن يقال : ذكرى نافع كًم يقال : ِذْكـٌر هذا القائل جن يقال : يوعظة نافع ، وعظة حسن ، وكذلك الذّ  كر والذِّ

                                           
 . 260/ 5(  انظر املصدر السابق 1)

 . 155/ 2(  انظر حاشية الدسوقي عىل املغني  2)

 . 11(  سورة سبأ ين اآلية 3)

 . 529/ 2(  انظر امأيايل البن الشجري 4)
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 .(1)>نافع 

 جن الرمحة يصدر ، واملصادر كًم ال تثنى وال جتمع فبقها جن ال تؤنث.  -

»                   حيث ذكر الرمحة ججرى عليها التأنيث نبو قول  تعاىل :  -بان  وتعاىلسب -إذ إّن اهلل  ؛وهذا الوج  ضعيف 

لَّمخ  -، وقول  فيًم حكى عن  رسول اهلل (2)« ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ سخ ّيِ  وخ لخ ىلَّ اهللُ عخ   -حخ

مري عليها يذكًرا ، وكذلك يا ْذ لو كانت )الرمحة( يذكًرا لكوهنا يصدًرا لعاد الضإ (3) ) إن رمحتي غلبت جو سبقت غضبي (

 .(4)كان ين املصادر بالتاء كالقدرة واإلرادة واحلكمة ، ونظائرها ، مما يدل عىل بطالن هذا الوج  

وينها : جن ) قريب ( عىل وزن فعيل وهو جيري جمرى )فعول( يف الوقوع عىل املذّكر واملؤنث بلفظ واحد ، كًم جاء يف 

 قول الشاعر : 

 ـة البانـة الـمنفـــطـرــــــــكخرعوب         ــةٌ ـــــصــْخ رخ  رُؤدةٌ  هرهةٌ رْ بخ     

 (5)رْ ــــــــــــِص خخ  روٍب عن ذي غُ  تفرتُّ          مكالــــــال قطيعُ  ور القيامِ تُ فُ     

 وقول جرير :

 .(7)وال تزار  ال تزورُ  قريٌب             عمروٍ  وجمُّ  ك احلياةُ جتنفعُ       

 وقول  : 

ــ  هاشــمٍ  مُّ إن جيســى وال جُ  الويــُل   ُ لخ
 

 (6)راشكُ يــــتخ  ابنــةُ  باســةُ ْس وال البخ  قريــٌب  
 

                                           
 . 275/ 5(  امأشباه والنظائر 1)

 . 157(  سورة امأعراف اآلية 2)

 ( . 3194كتاب التوحيد )  –(  حديث قديس : حبيح البخاري 3)

 . 22 -26/ 3(  انظر : بدائع الفوائد  4)

 . 72، وحتفة الطالبني ص  5/231، وامأشباه  156(  ين املتقارب قاهلًم ايرؤ القيس ، ومها يف ديوان  ص5)

رخصة : لينة اَللق . اَلرعوبة: القضيب الغّض . البانة : شجر البان .  اللغـة : الربهرهة : الرقيقة اجللد . رؤدة : الناعمة اجلميلة ، 

 املنفطر : الذي يتشقق بالورق . قطيع الكالم : قليلت . تفرت : تبتسم . غروب : حدة امأسنان . واَلرص : البارد .

. وجيًضا : ) فتور ( عىل وزن فعول وهو  الشاهد : قطيع : عىل وزن ) فعيل ( بمعنى يقطوع وجاء حمذوف التاء ، وليس خمالفا للقياس 

 مما يستوي في  املذكر واملؤنث .

  . 79، وحتفة الطالبني ص 5/232، وامأشباه والنظائر  122(  ين الوافر قال  جرير وهو يف ديوان  ص 7)

 الشاهد : ) قريب ( وقد جاء بعد ) جم عمرو ( ين غري التاء . 

 .72 ص ، وحتفة الطالبني 5/232، وامأشباه والنظائر  3/29وبدائع الفوائد  92يف ديوان  ص (  ين الطويل قال  ايرؤ القيس وهو6)

 املعنى : يأتي  الويل إن جيسى وقد بعدت عن  جم هاشم وابنة يشكر . 

 الشاهد : ) قريب ( والكالم في  كسابق  . 
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 وقول عميل :

 يــا بثــنُي لــو جنــَّــهـــا كــأن مل ُنبــارْب 
 ج

ــف غُ   ــِت تكّش ـــاها وجن ــديُق  ّم  (1)ح
 ج

 وقول  : 

 النّـــوى ثـــم ارمتـــنْي ُقلوبنـــا نُ دعـــو
 

ِديـــــُق    وُهـــنَّ حخ
ٍ
 (2)بأســـُهِم جعـــداء

 

 .(3)هذا الوج  إلعماع جهل العربية عىل التزام التاء يف ظريفة ورشيفة وجشباهها وقد ُردّ 

: فسد يا قيل؛ مأن  خالف الواقع يف كالم العرب ، يقولونجوهذا القول ين  <قال ابن هشام يعقبًا عىل هذا الوج  بقول  

 .(4)>ايرجة طريفة وايرجة عليمة ورحيمة وال جيوز التذكري يف يشء ين ذلك 

عيل ( الذي جيـري جمـرى وبعد عرض هذه امأقوال يتبني يل جن جقرب هذه امأقوال وجحبها هو الرجي القائل بأن ) فخ 

والسـتواء املـذكر  -وذلك لكثرة الشواهد التي تؤيد ذلك كـًم ذكرنـا ، )فعول( يف الوقوع عىل املذكر واملؤنث بلفظ واحد

 واملؤنث في  حقيقيا كان جو غري حقيقي كًم ورد .

وْذراوري بقول  :  واجلواب احلق : جن القريب عىل وزن فعيل والفعيل والفعول يستوي  <وهو يا اختاره جمد الدين الرُّ

 .(5)>في  املذكر واملؤنث حقيقيا كان جو غري حقيقي 

ن وعىل الرغم ين وجود بعض االعرتاضات يف ختريج تذكري )قريب( يف اآلية فإن ابن هشام ال يستبعد هلـا وجهـا يـ

واعلم جن  ال ُبعد يف جن يقال : إن التذكري يف قول  سببان  ) قريب ( ملجموع جيور ين امأيور <الوجوه السابقة حيث قال : 

 التي قديناها .

فنقول : ملا كان املضاف يكتسب ين املضاف إلي  التذكري ، وهي يقاربة للرحم يف اللفظ ، وكانت الرمحة هنا بمعنـى 

 .يل الذي بمعنى يفعول جاز التذكري( عىل حيغة فعيل ، وفعيل الذي بمعنى فاعل قد حُيمل عىل فع املطر ، وكانت ) قريب

 .(7)>وليس هذا نقضا ملا قديناه ، مأن  ال يلزم ين انتفاء اعتبار يشء ين هذه امأيور يستقال انتفاء اعتباره يع غريه 

*** 

 

                                           
 . 232/ 5نظائر ، وامأشباه وال 3/29، بدائع الفوائد 152(  ين الطويل وهو يف ديوان  ص1)

 الشاهد : ) حديق ( والكالم في  كسابق  . 

 . 2332/ 5، وامأشباه والنظائر  3/29، وبدائع الفوائد  412/ 2واَلصائص  315/ 1(  ين الطويل قال  جرير وهو يف ديوان  2)

 الشاهد : ) حديق ( والكالم في  كسابق  ( . 

 . 29/ 3(  انظر بدائع الفوائد 3)

 . 3/29، وينظر جيًضا بدائع الفوائد  277 -275/ 5شباه والنظائر (  انظر امأ4)

 . 231/ 5(  امأشباه والنظائر 5)

 . 262/ 5(  املصدر السابق 7)
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 استعمــاالت ) حسب ( -3

يف )حسب( وبنائها عـىل الضـم ،  هذهب إلي  اجلوهري يف حذف املضاف إلي  وإضًمر ريح إىل ياــجشار حاحب التص

 :بسكون السني وهلا استعًمالن ( ُب ْس حخ ) <ووقوعها نعًتا وحاالً ، وذلك يف يعرض تعليق  عىل استعًمالت )حسب( فقال : 

 ؛تقة ، فتكون نعتا لنكرةاملش اسم فاعل كفى فتستعمل يضافة استعًمل الصفات ( كاف : ): جن تكون بمعنىأحدهما 

 مأهنا مل تتعرف باإلضافة محال عىل يا هي بمعناه .

ْسب( بمنزلة )ال غري( يف املعنى فتستعمل يفردة اإلضافة يف اللفظ  :ين جحل التقسيمواالستعمال الثاني  جن تكون )حخ

 ، وينوي لفظ املضاف إلي  .

ْسب( هذه هي حسب املتقدية يف االستعًملني ال سابقني ، ولكنها عند قطعها عن اإلضافة جتدد هلا إرشاهبا هذا املعنى و)حخ

دد هلا يالزيتها للوحفية جو احلالية جو االبتدائية ، وبناؤها عىل الضم بعد جن كانـت يعربـة ببسـب الدال عىل النفي ، وجت

بذف املضاف إلي  ينهًم ونوى يعناه العوايل ، تقول يف الوحفية : رجيت رجاًل حْسُب ، ويف احلالية: رجيت زيًدا حسُب ، ف

 فبنيت عىل الضم.

 انتهى . (1)ك قلت : حسبي جو حْسُبك فأضمر ، ذلك ومل تنّونـّقال اجلوهري : كأن

ْفـتخ املضاف إلي  ينهًم ، و :وعني باإلضًمر مأنك نويت يعنـى  ، ضمرت  يف نفسك ومل تنّونجاحلذف ، فكأن  قال : فخبذخ

ْسُب رة فبسُب ــ، وتقول يف االبتداء : قبضت عش (بعد)و (قبلـ )الضم ك املضاف إلي  فبنيتها عىل ( يبتـدج حـذف ( فــ)حخ

 خربه ، جي : فبسبي ذلك .

 ... رة ال غريُ ــ، ورجيت زيًدا ال غرُي ، وقبضت عش واملعنى : رجْيُت رجال ال غريُ 

 واقتىض كالم ابن يالك يف قول النظم : 

 ُل ــــــودونخ واجلهاُت جيًضا وع    ُل   قبٌل كغرُي بعُد، حسُب ، جوَّ     

 ويا ين بعده قد ُذكر >قخباْل <     وجعــــربوا نصبًــــــــــــا إذا يا نكر         

قال جبو حيان : وال وج  لنصبها ، مأهنا غري ظرف ، وقد ذكرها يع الظروف إال إْن ُنِقلخ عنهم نصبها حاالً إذا كانت نكرة 

 . (2). انتهى كالي 

كانت يضافة ، فإن نصبها عىل احلال يشـهور يف  جتويز انتصاهبا عىل احلال حني إذيف  (3)وجيًضا فال وج  لتوقف جيب حيان

                                           
 (  الصباح ] حسب [ .1)

 ) حمقق ( والنقل بالنص . 3/202(  ينهج السالك 2)

 ) حمقق ( .  3/202(  انظر ينهج السالك مأيب حيان 3)
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 غالب الكتب ، حتى إن  يذكور يف كتاب الصباح للجوهري يع كثرة تداول امأيدي ل  قديًمـا وحديًثا.

 >رجٍل ، وتقول يف املعرفة : هذا عبد اهلل حسبخك ين رجل  تقول هذا رجل حسُبكخ ين <:  (1)قال حاحب الصباح في  

 .(2)>فتنصب : )حسبك( عىل احلال .. انتهى نص  

 :مما تقدم يف النص السابق يتبني لنا عدة أمور   -

ْسب( تكون بمعنى  <قول   : هاـأول ( ا املعنى يف : ) قبضت عرشة فبسُب وقد اتضح هذاسم فاعل كفى  (كاٍف )إّن )حخ

 .(3)يف املقبوض و)حسب( هي التي جفادت ذلك  ُ ـــتْ فخ ة يقصوًرا عليها قبض مل يتعد إىل غريها كأن  كخ جي عرش

وهذا  >تستعمل يضافة استعًمل الصفات املشتقة فتكون نعتًا لنكرة ، مأهنا مل تتعرف باإلضافة محالً عىل يا هي بمعناه و

ْسب( ال تكون إال نكرة وإضافتها ملعرفة يف  اللفظ ال تفيد التعريف ، وجهنا حتتاج إىل يوحوف جتري علي  ، وجهنا يعني جن )حخ

 جايدة يؤولة باملشتق .

ْسبك ين رجل ينطلق ويثل ذلك . <قال سيبوي  يف هذا باب يا ال يكون االسم في  إال نكرة :   هذا حخ

ة ِيثلـك وضـاربك إذا جردت ويدلك عىل جن  نكرة جنك تصف ب  النكرة فتقول : هذا رجل حسُبك ين رجل ، فهو بمنزل

 . >(4)النكرة 

واالستعًمل الثاين ين جحل التقسيم جن تكون )حسب( بمنزلة : ) ال غري ( يف املعنى فتستعمل يفردة  <:  قوله ثانيها

 عن اإلضافة يف اللفظ ، وينوي لفظ املضاف إلي  ...

النفي ، وجتدد هلا يالزيتها للوحفية جو احلالية جو  ولكن عند قطعها عن اإلضافة جتدد هلا إرشاهبا هذا املعنى الدال عىل

 االبتدائية ، وبناؤها عىل الضم بعد جن كانت يعربة ببسب العوايل . 

، فبذف املضاف إلي  ينهًم ونوي يعناه فبنيت  تقول يف الوحفية : ) رجيت رجال حسُب ( ويف احلالية : رجيت زيًدا حسُب 

 عىل الضم ...

 .>: حسبي جو حسبك فاضمرت ذلك ومل تنون قال اجلوهري كأنك قلت

 . >وعني باإلضًمر احلذف ... 

غري ( يف املعنى، وجهنا تبنى عىل الضم فتستعمل يفردة عن  ال وهذا الكالم يشري إىل بناء ) حسب ( وجهنا تكون بمنزلة )

                                           
 [ . (  الصباح ] حسب1)

 ويا بعدها . 201/ 3(  الترصيح 2)

 . 6/3227(  انظر متهيد القواعد 3)

 . 272/ 3(  الكتاب 4)
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 اإلضافة يف اللفظ ...

 .(1) وهذا مشروط بأمرين

 كور يعها يف اللفظ ، وهذا يعني قطعها عن اإلضافة .جن يكون املضاف إلي  غري يذ : أحدهما

جن يكون املضاف إلي  يراًدا يف التقدير بمعنى جن  يكون ينوي الذكر يقدر الظهور ، فإذا قيل : ليس غرُي ،  : رــواآلخ

 فاملعنى ليس غري ذلك املعنى الذي حدثتك ب  .

إلي  يف )حسُب( وينوي يعناه نبو : يررُت بزيد فبسُب  ريح إىل جن  قد حيذف املضافـوجيًضا يشري كالم حاحب التص

 .(2)يا فتى ، وجخذت درمًهـا فبسُب ، كأن  قال فبسبك جو فبسبي فبذف لداللة املعنى 

إىل جن ) حسب ( ين امأسًمء التي تشب  الظروف يف الغاية والداللة عىل النهاية ، كالم حاحب التصــريح وجيًضا يشري 

 وتبنى عىل الضم .

ركونـ  فأيا يا كان غاية نبو قبل وبعد ، وحيث ، فـإهنم حي <ال سيبوي  يف هذا باب الظروف املبهمة غري املتمكنة : ق

ْسب  ، إذا جردت ليس إال ، وليس إال ذا .بالضم ، وكذلك قْط وحخ

 وذا بمنزلة قط إذا جردت الزيان ملا كّن غري يتمكنات فعل هبّن ذا .

 .(3)>ًم غايتان فبسُب لالنتهاء وحركوا قط وحسُب بالضمة مأهن

فال وج  لتوقف جيب حّيان يف جتويز انتصاب )حْسب( عىل احلـال حـني إذا  <ريح : ـقول حاحب التص ثـــ األمـر الثال 

كانت يضافة ، فإن نصبها عىل احلال يشهور يف غالب الكتب ، حتى إن  يذكور يف كتاب الصباح للجوهري يع كثرة تداول 

 حديثا .امأيدي ل  قديًم و

تقول هذا رجل حسبك ين رجل ، وتقول يف املعرفة : هذا عبد اهلل حسبخك يـن رجـل ،  <قال حاحب الصباح في  : 

 . >فتنصب حسبك عىل احلال . انتهى نص  

ريح إىل اعرتاض جيب حيان عىل إجازة نصب )حسب( عىل النعت وعىل احلال إذا كانت يضافة ، ـيشري كالم حاحب التص

 بها حيتاج إىل سًمع عن العرب .وذلك مأن نص

ي بإعراب )حسب( نصًبا وإعطائها ـوقد جاء كالم جيب حيان يف يعرض تعليق  عىل كالم ابن يالك يف امألفية الذي يقض

 .قريًبا كًم تقدم حكم )قبل( و)بعد( إذا قطعت عن اإلضافة ، 

                                           
 . 131/ 4(  املقاحد الشافية 1)

 133 -4/131( انظر املصدر السابق 2)

 . 227/ 3(  الكتاب 3)
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فال  <ك بعدم وجود السًمع بذلك : إذ يقول : وقد ذهب الشاطبي إىل يا ذهب إلي  جبو حيان يف االعرتاض عىل ابن يال

 .(1) >جعلم يف السًمع تنكري حسب ونصب  ببيث يقال : لقيت زيًدا حسًبا ، جو فبسًبا ، ويا جشب  ذلك ، وكالي  يقتضي  ...

 .ضافة لفظاإىل ذلك وإنًم بقاء اإل باويا ذهب إلي  جبو حيان والشاطبي يعرتض علي  ، إذ املراد ليس يطلق التنكري كًم ذه

ريح هو الصواب ؛ مأن اإلضافة يف )حسب( ال تفيد التعريف ، وإنًم هي يف ـلذا يا ذهب إلي  اجلوهري وحاحب التص

 تقدير االنفصال كًم نص علي  سيبوي  وذكرناه لنفا .

 

*** 

 

 

 

 

                                           
 . 141/ 4(  املقاحد الشافية 1)
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 ( مضافـة وع ) علُـــــوق  -4

( حيث شيخ خالد امأزهري يف يعرض حديث  عن )عُل وقد جشار إىل ذلك ال ، إىل وقوع )عل( يضافةذهب اجلوهري 

 : يف أمرينختالف )عّل ( )فوق(  <قال : 

 ( دائًمـا .نْ جهنا جي )عٍل( ال تستعمل إال جمردة بــ )يِ  أحدهما :

 وهو احلق . (2)ينهم ابن جيب الربيع (1)فيهًم كذا قال عماعة (فوقخ )جهنا ال تستعمل يضافة بخالف  والثاني :

: (4). وقد رّصح اجلوهري بذلك يف الصباح فقال (3)ابن يالك هلا يف عداد هذه امألفاظ جنــّـ  جيوز إضافتها وظاهر ذكر

 .(7)> (5)جي : ين عال وهو سهو قال  يف رشح الشذور -بكرس الالم -يقال جتيت  ين عِل الدار     

 .(6)قولنييف إضافة )عل( عىل  -يحكًم ذكر حاحب الترص –يتبني لنا ين النّص السابق جن النبويني خمتلفون 

 ت  ين عل السطح .تي( ال تقع يضافة يف اللفظ ، فال يقال : جذهب عمهور النبويني إىل جن )عُل  : أحدهما

 .(2)>وجيا )عل( فهي بمنزلة فوق ، وهي ين العلو ، وال تستعمل يضافة  <قال ابن جيب الربيع : 

 .(9)>ي  التصـريح بًم تضاف إلي )عل( مل يسمع ف <وقال ابن قيم اجلوزية : 

 .(10)>ِل الدار بكرس الالم جي : ين عاليقال جتيت  ين ع <ذهب حاحب الصباح إىل جواز ذلك حيث قال :  ر :ـواآلخ

 وتابع  يف ذلك ابن يالك ، وذلك ين خالل ذكره )عل( ضمن امألفاظ التي جيوز إضافتها ، حيث قال : 

ــُب ، جّوُل  ــد ، حس ــري ، بع ــل كغ  قب

ـــراو ـــا نك ـــبا إذا ي ـــوا نص  جعرب
 

 

 
ـــاُت  ـــا –ودوُن واجله  وعـــُل  -جيًض

ــرا ــد ذك ــده ق ــن بع ــا ي ــبال وي  (11)ق
 

 .(12)>جّن )عل( جتوز إضافتها ...  -يقتىض كالي  جيًضا <وقد عّلق امأشموين عىل كالم ابن يالك فقال : 

ًمع يؤيد يا ذهب إلي  حاحب ريح هو الصبيح وذلك لعدم وجود سـويا ذهب إلي  اجلمهور وابن هشام وحاحب التص

                                           
 . 2/409بباشية الصبان  ، وامأشموين 2/70انظر رشح الدياييني عىل املغني ( 1)

 . 201/ 2( الكايف يف اإلفصاح  2)

 ( يف امألفية كًم سيأيت .3)

 ( الصباح ] عال [ .4)

 . 146( ص 5)

 . 202/ 3( الترصيح 7)

 . 2/409، وامأشموين  70/ 2ورشح الدياييني عىل املغني  176/ 3( انظر جوضح املسالك 6)

 . 201/ 2الكايف يف اإلفصاح ( 2)

 . 504/ 1د السالك إىل حل جلفية ابن يالك ( إرشا9)

 ( الصباح ] عال [ .10)

 . 400(  جلفية ابن يالك برشح ابن الناظم ص 11)

 . 409/ 2(  رشح امأشموين 12)
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 الصباح وين تبع  .

 .(1)>علي  مل يتابع  >وحكاية اجلوهري : جتيت  ين عل الدار  <لذا عقب ابن قيم اجلوزية عىل كالم اجلوهري ، فقال : 

 )عُل( ين الُعُلـّو وهي ين الظروف املبهمة ، نبو: فوق ، وحتت ، وجيام ويا جشبهها .وين اجلدير بالذكر جن 

 ، يقال : جتيت  ين )عُل( بضم الالم ، نبو قول الفرزدق :(2)د ورد فيها عدة لغاتوق

 (3)وجتيُت فوقخ بني ُكليٍب ين عْل        ةِ ـــُت عليكخ ُكلَّ ثنيـدْ ولقد سدخ       

 ، نبو قول ايرئ القيس : (شٍج )وين )عٍل( ينقوص كــ ) عم ( و

 (4)ين علِ  كجلمود حخٍر حّط  السيُل     يكرٍّ يفرٍّ يقبٍل يدبٍر يًعــا          

 ويقال : ين عاٍل كقاٍض وغاٍز نبو قول الشاعر :

ـا ين عالِ  قباء ين حتٍت   (5) وريــًـّ

 ( قال الشاعر : ويقال : ) ين ُيـعالِ 

ـــــقخ امأغـــــاللِ  لخ ـــــُ  حخ نْ  فـــــّرج عخ

ــــُة اجلبــــالِ  ى وِجْربخ ــــْذُب الُعــــرخ  جخ

 (7)يـــن ُيعـــالِ  الّرحـــلِ  غصـــانُ ونخ 
 

 ًضا : ) عال ( لغة يف )عل( ، قال الشاعر :ويقال جي

ْهي تنـوُش احلـ ْوًشـا يـن عـالـفخ ْوًشــا بــ  تقطــُع ججــواز الفــال  وضخ نخ  (6)نخ

                                           
 . 504/ 1(  إرشاد السالك إىل حل جلفية ابن يالك 1)

/ 3لسان ] عال [ ورشح جبيات املغني للبغدادي ، وال 4/29، رشح املفصل البن يعي  130/ 1(  انظر رشح كتاب سيبوي  للسريايف  2)

354 . 

 . 4/29، ورشح املفصل البن يعي   1/130، ورشح كتاب سيبوي  للسريايف  2/171(  ين الكايل وهو يف ديوان  3)

 اللغـة : ثنيــة : العقبة جو اجلبل جو الطريق إليهمـا . 

 الشاهد : ) عُل ( حيث جاءت بالضم لغــة . 

 ، واللسان]عال[.4/29،ورشح املفصل البن يعي  19ويل والبيت يف ديوان  ص(  ين الط4)

 اللغـة :  يكّر : عظيم الكر . اجللمود : الصخرة العظيمة الصلبة . 

 الشاهد : ) ين عِل ( حيث جاءت جمرورة لغـة . 

 واللسان ] عال [ . 4/29البن يعي  ، ورشح املفصل  132/ 1(  رجز قال  دكني بن رجاء وهو يف رشح جبيات سيبوي  للسريايف 5)

 اللغـة : قباء ين القبب وهو رقة اَلرص وضمور البطن . ريــًّـا ين عال جي جن ظهرها جعرض ين بطنها . 

 الشاهد : ) ين عال ( حيث جاءت لغة يف ) عل ( . 

 اللسان ]عال[ .و 4/29(  رجز نسب لذي الريـة ، ومل ججده يف ديوان  ، وهو يف رشح املفصل البن يعي  7)

ج عن  : جراد فرج عن جنني الناقة ، حلق امأغالل : حلق الّرِحـم .   اللغة : فرَّ

 الشاهد : ) ين ُيعاِل ( حيث جاء لغة يف )عل( . 

 . 29/ 4، ورشح املفصل البن يعي  1/132( ين الرجز نسب لقيالن بن حارث الربعي ، وهو يف رشح كتاب سيبوي  للسريايف 6)

 امأجواز : عمع جوز وهو الوسط ، الفال : الصبراء . –تنوش : تتناول اللغة :  
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ْلوخ ، وين علِو بإمتام االسم ومل حيذف ين يشء بالضم والفتح والكرس لغة يف )عل( نبو قول   وقالوا ين علُو ، وين عخ

 الشاعر : 

ُّ هبــــاال جُ  إنـــــِّي جتتنــــي لســــانٌ   رسخ
 

ْلـــوخُ   رُ  ِ ِيْن عخ ـخخ  (1)ال عجـٌب ينهـا وال سخ
 

ُل يعناها : اإلتيان ين فوق ...  <و)عُل( توافق : ) فوق ( يف يعناها ، قال سيبوي  :   .(2) >وعخ

وهلا استعًمالن : نكرة ، ويقطوعة عن اإلضافة ، فإن كانت نكرة فهي يعربة فتقول ين عِل ، وإن كانت يقطوعة عن 

 .(3)افة فتكون يبنية اإلض

 حركـة ) عل ( .  -

رة في  ـرة إعراًبا ، وهو حمذوف الالم ، وحيتمل جن تكون الكسـتكون الكسإذا قيل : جئت ين عِل ، باَلفض حيتمل جن 

 .رة اإلعراب حمذوفة لثقلها عىل الياء املبدلة ين الواو ، والياء حذفت لسكون التنوين بعدها عىل حّد قاٍض ـبناء ، وكس

 .(4)وإذا قيل : ) ين عُل ( بالضم فهو يعرفة حمذوف الالم ، والضم في  كقبل وبعد 

 سبب بنائهـا :

بنيت )عل( عىل حركة لشبهها باالسم الذي ال ينرصف يف املعرفة فال يلبقها التنـوين وينرصـف يف النكـرة فتلبقهـا 

فإهنا ال تنّون ، وهي يعارف ، وتنّون وهـي  ، وزينب د وإبراهيمالتنوين ، لذا بنيت عىل حركة ، فصارت بذلك بمنزلة جمح

 .(5)نكرات 

*** 

  

                                           
 الشاهد : ] ين عال [ حيث جاء يقصوًرا يثل الفتى والعصا ، وهي لغة يف ) عل ( . 

[ ، واللسان ] عال  4/90، ورشح املفصل البن يعي   1/131(  ين البسيط قال  جعشى باهل  ، وهو يف رشح كتاب سيبوي  للسريايف 1)

. 

 املعنى : ال يعجب وال يسخر ين هذه الرسالة التي جاءت  بقتل جخي  املنترش بن وهب الباهيل . 

ْلُو ( حيث جاءت بضم الواو وفتبها وكرسها ، وهذه لغة يف )عل ( .   الشاهد : ) ين عخ

 . 222/ 4(  الكتاب  2)

 . 201/ 2(  الكايف يف اإلفصاح  3)

 . 90/ 4  (  انظر رشح املفصل البن يعي 4)

 . 200/ 2(  انظر الكايف يف اإلفصاح  5)
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 ف (ـــــب ) الصيـــــنص -5 

جشار الشيخ خالد امأزهري إىل رجي اجلوهري يف نصب )الصيف( يف املثل العريب : ) الصيفخ ضيعِت اللَّبنخ ( وذلك يف 

قـال ابـن  <ري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع فقال : يعرض حديث  عن لزوم جسلوب ) حبذا ( طريقة واحدة يف التذك

: مأن ذاك كالم جرى جمرى املثل السائر الذي ال يغري عن حالت  يف االستعًمل امأول كًم يف قوهلم : ) الصيفخ ضّيعِت  (1)يالك

رادها ؛ مأن  يف امأحل خطاب اليـرجة اللَّبنخ ( يقال لكل جحد يذكًرا كان جو يؤنًثا يفرًدا جو يثنى جو جمموًعا بكرس التاء وإف

وجها امأول تسرتفده فقـال هلـا كانت حتت رجل يورس فكرهت  لكرب سن  فطلقها ، فتزوجها رجل شاب فقري ، فبعثت إىل ز

 .هذا

 .(3)> (2)و) الصيف ( ينصوب عىل الظرفية قال  اجلوهري

 ) الصيف ( ين الظروف املختصة املعدودة .

 .(4) لــ ) يتى ( كــ ) يوم اَلميس( واملختص يا يقع جواًبا

جيا الظرف املعدود فهو يا ل  يقدار ين الزيان يعلوم كسنة ، وشهر ، ويـويني ، واملبـرم ، وسـائر جسـًمء الشـهور ، 

 .(5)والصيف والشتاء

 ( .مْ وينتصب الظرف املعدود املختص بوقوع  جواًبا لــ )يتى( جو جواًبا لـ)كخ 

، الشتاء رُب ـويض الشتاءخ  وتقول : ذهبُت  <وع امأسًمء ظروًفا وتصبيح اللفظ عىل املعنى : قال سيبوي  يف هذا باب وق

يفخ ججروه عىل جواب )يتى( مأن ، ومل يرد ــّـ  جراد جن يقول يف ذلك الوقتوسمعنا العرب الفصباء يقولون : انطلقُت الصَّ

 العدد وجواب كـْم .

 وقال ابن الرقاع :

ــــدُ  ــــتاءخ بع ـــــْرنخ الش ــــ  فُقِص  علي
 

ــارُ   ــْمنخ ج ــذوِد جْن ُيقسَّ ــوخ لل ْه  (6)>(7)وخ
 

                                           
 . 3/27(  رشح التسهيل 1)

 (  الصباح ] حيف [ .2)

 . 431 -430/ 3(  الترصيح  3)

 . 515/ 2(  انظر الترصيح 4)

 . 103/ 2، وانظر جيًضا اهلمع  6/271(  التذييل والتكميل 5)

،  275/ 2، واَلصائص  312اع ، ونسب مأيب دؤاد اإليادي وهو يف ديوان  ص (  البيت ين اَلفيف وال يوجد يف ديوان عدي بن الرق7)

 ولسان العرب ] قرص [ .

الضمري يف : ) علي  ( للفرس ، الذود : يا بني الثالث إىل العرش ين اإلبل ، املعنى : إن النوق قرصت جلباهنـا  –اللغة : قرصن : حبسن  

 عىل فرٍس كان جاًرا هلـا .

 . 219/ 1(  الكتاب 6)
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وهذا يعني جّن الذهاب واالنطالق كان يف وقت ين الشتاء والصيف ؛ مأن الشتاء يعروف ين جول  إىل لخره ، وكذلك 

 .(1)الصيف ، لو جراد جن يكون الفعل يف الشتاء كل  جاز 

 واقع في  فقال :وقد جشار ابن يالك إىل جن الناحب للظرف هو الفعل ال

 كان وإال فانوه ُيقـــــــــــــــــّدرا      فانصبْـــُ  بالواقع في  ُيظهرا             

 ،والظرف املعدود ال يعمل في  ين امأفعال إال يا يتكرر ويتطاول ، فال جيوز جن تقول : يات زيد يويني جو ثالثة جيام

 .(2)وجنت تريد املوت احلقيقي

جشبه  نبو : ) الشتاء والربيع ( واقعة عىل فصول ين السنة يعلوية ومل يقصد هبا العدد ، وكل يا وقع  و) الصيف( ويا

بعض كان جواب عىل يعني ليس بعدد جاز جن يكون العمل يف كل  ويف بعض  ، فإذا كان يف كل  كان جواب )كم( وإذا كان يف 

ـ ) يتى ( ن االنطالق ين امأفعال التي ال تتطاول ، وجيوز رست الصيف يف مأ ؛ )يتى( لذا جيوز : انطلقت الصيف، جوابا لـ

 .(3) حال إرادة التعميم ؛ مأن السري مما يمتد ، ويكون جواب ) كم (

 وجيوز االتساع يف نصب ) الصيف ( عىل جن  يفعول عىل االتساع .

اللبن يف  عِت يَّ ، والعايل في  ضخ جو عىل جن  يفعول عىل السعة  ، الصيف ينصوب عىل الظرف <قال ابن هشام اللخمي: 

 .(4)>الصيف

والظرف إذا فارق الظرفية كأن يستعمل فاعاًل جو يبتدًج جو خرًبا جو انتصب يفعوالً جو انجر بغري )يـن( فإنـ  يسـمى 

 الصيفخ ، وسافرُت نصفخ الصيِف . رف ، تقول رسين الصيُف جو الشتاء ، الصيُف حيٌف يبارك ، وجحببُت ـباملتص

 ر إىل ذلك ابن يالك بقول  : وقد جشا

ـــرِف  ـــريخ ظ ـــا وغ ـــرى ظرًف ـــا ُي  وي
 

ــــرِف   ٍف يف الع ــــذاك ذو تصـــــرُّ  ف
 

 ومن خالل عرض هذه القضية يتبني لنا ثالثة أمور : 

جن اجلوهري يذهب إىل نصب ) الصيف ( عىل الظرفية ، فإن ضياع اللبن كان واقًعا يف زين الصيف فالظرف  : أحدها

فضالً عن وجود ) يف ( يف رواية جخرى إذ روي : )يف الصيف ضيعِت  (5)هذا يوافق تعريف الظرفهنا عىل يعنى )يف( ، و

                                           
 . 20/ 5(  انظر رشح السريايف عىل كتاب سيبوي   1)

 . 271/ 6(  انظر التذييل والتكميل  2)

 . 225/ 6(  انظر التذييل والتكميل 3)

 . 225(  رشح الفصيح ص 4)

 . 242/  6يل : ( وهو يا ضّمن ين اسم وقت جو يكان يعنى ) يف ( باطراد لواقع في  يذكور جو يقدر ناحب ل  ،  التذييل والتكم5)
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 .(1) اللبن (

 جن حاحب الترصيح يذهب إىل يا ذهب إلي  اجلوهري بدليل جن  استند إىل رجي اجلوهري ومل يقل غريه . : ثانيها

لسعة كًم ذكر ابن هشام اللخمي وذلك بإسقاط اَلافض ال يانع جيًضا ين نصب )الصيف( عىل جن  يفعول عىل ا : ثالثها

 عىل جن امأحل : ) يف الصيف ضيعت اللبن ( ، فلًم حذف حرف اجلر نصب عىل املفعول ب  توسـًعا .

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . 434/ 2(  جممع امأيثال  1)
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 إعمال العدد ) ثان ( مع ما دون أصلـه -6

الد امأزهري يف يعرض حديث  عن جواز ججاز اجلوهري إعًمل العدد ثان عىل وزن فاعل ، وقد جشار إىل ذلك الشيخ خ

وال يستعمل هبذا  <اإلضافة واإلعًمل إذا كان فاعل بمعنى جاعل وُيصريِّ ونبومها ين جفعال التبويل واالنتقال ، فقال : 

، وحكاه (2)، وججازه بعضهم وهو الكسائي (1)االستعًمل : ) ثان ( فال يقال : ثاين واحد ، وال ثاٍن واحًدا ، نّص عىل ذلك سيبوي  

 .(4)> (3)عن العرب فقال : تقول : ثاين واحٍد ، وحكى اجلوهري : ثاٍن واحًدا

مما تقدم يتبني لنا خالف النبويني يف استعًمل العدد فاعل يع يا دون جحل  ليفيد يعنى التصيري وين ذلك : ) ثان ( عىل 

 قولني : 

 ن إىل عدم جواز ذلك وذهب البرصي أحدهما :

فبنـاء  <بوي  يف هذا باب ذكرك االسم الذي ب  تبني العدة كم هي يع متايها الذي هو ين ذلك اللفظ : قال إيايهم سي

ـزَّ  - العدد ، وذلك قولك : ثاين اثنني. قـال اهلل بنيِّ االثنني ويا بعده إىل العشـرة فاعل ، وهو يضاف إىل االسم الذي ب  يُ  عخ

لَّ  جخ وتقـول : هـذا رة ـوكذلك يا بعد هذا إىل العشـ (7)« ک گ» و (5)« ے ۓ ۓ ڭ ڭ َثاِنـي : » -وخ

... جال ترى جنك ال تسمع جحًدا يقول: ثنيت الواحد ، وال خايُس جربعٍة ، وذلك جنك تريد جن تقول : هذا الذي مخس امأربعة 

 .> (6)ثاين واحد

وز ويوقوف عىل السـًمع ، ، الذي يرى جن استعًمل العدد ) ثان ( يع يا دون جحل  ال جيوتابعهم يف ذلك ابن عصفور 

فإن  ال جتوز  ؛ إضافت  إىل العدد الذي جخذ ين  إال ثانيافأيا واحد فال جيوز إضافت  جحالً ، ويا عداه جيوز  <وعبارت  يف ذلك : 

 إضافت  إىل واحد جحاًل بإعماع .

جّن هذا الباب يوقوف عـىل فال جيوز جن تقول : عندي ثاين واحد ، وقد ججاز ذلك بعض النبويني قياًسا ، والصبيح 

 .(2)>السًمع 

وتابعهم يف ذلك كثري ين النبويني وذكروا يثل يا ذكره سيبوي  وابن عصفور ، وذلك كابن هشام وابن قـيم اجلوزيـة 

                                           
 . 552/ 3(  الكتاب  1)

 . 3/559(  انظر املصدر السابق 2)

 (  الصباح ] ثني [ .3)

 . 496/ 4(  الترصيح 4)

 . 40(  سورة التوبة ين اآلية 5)

 . 63(  سورة املائدة ين اآلية 7)

 . 559/ 3(  الكتاب 6)

 . 40/ 2(  رشح اجلمل 2)
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 .(1)وابن عقيل وناظر اجلي 

( ويضـاف ،  هذا وقد اضطرب كالم ابن يالك يف ذلك ، حيث ذهب يف امألفية إىل جّن )ثاين( يستعمل بمعنى ) جاعل

 وقد جشار إىل هذا بقول  :

ـــا ـــل ي ـــّل يث ـــلخ امأق ـــرْد جْع  وإْن ُت
 

   حكـــًمافـــوق فبكـــم جاعـــٍل لـــ 
 

واملعنى : وإن ترد باملصوغ ين اثنني فًم فوق جن  جعل يا هو جقل عدًدا مما اشتق ين  يساوًيا ل  فاحكم لـذلك املصـوغ 

 .(2)ا ب  تارة ، وجمروًرا ب  جخرىببكم )جاعل( ين يعناه ، وجواز جْن يلي  يفعول  ينصوبً 

 .(3)عىل حني ذهب يف رشح التسهيل إىل جّن العرب لـم تستعمل )ثاين( بمعنى جاعل ، وإنًم جعلت  بمعنى بعض جحل  

ريح بأن ثاين يستعمل بمعنى جاعل فيقال : ثاين واحد وهـو ـوفي  تص <لذا عقب املرادي عىل كالم ابن يالك بقول  : 

 .(4)>مأن  خّص املصوغ ين االثنني باإلضافة إىل املوافق بمعنى بعض جحل  ...  التسهيل ، فخال

ريني إىل جواز اإلضافة واإلعًمل يف )ثان( يع يا دون ـين البص (7)وامأخف  (5)ذهب الكسائي ين الكوفيني  ر :ــواآلخ

 جحل  فيقال : ثاين واحد ، وثاٍن واحًدا .

 .(6)عال عمل فاعل ين العدد مأن ل  ف ساغوقد 

 . >(2)تقول : ثنيت الرجلني جي : رصت الثاين ينهًم هذا كالم العرب <قال ابن القطاع : 

والصواب يا ذهب إلي  جحباب الرجي الثاين ين جواز إعًمل )ثان( وإضافت  إىل واحد ، لوجود السـًمع بـذلك عـن 

وقوهلم هذا ثاين اثنني ، جي هو جحد اثنني ، وكذلك  <العرب ، كًم حكى اجلوهري سابقاً ، ويا قال  حاحب اللسان إذ يقول : 

اختلفا فأنت باَليار ، إن شئت جضفت ، وإن شئت نّونت وقلت : هذا ثاين رة وال ينّون ، فإن ــثالث ثالثة يضاًفا إىل العش

 . > (9)واحٍد وثاٍن واحًدا ، املعنى : هذا ثنّى واحًدا 

 

                                           
 .  2456/ 5ومتهيد القواعد  92/ 2، واملساعد  244/ 2، وإرشاد السالك إىل حل جلفية ابن يالك  4/272ر جوضح املسالك (  انظ1)

 . 637(  رشح ابن الناظم عىل امألفية 2)

 . 412/ 2(  انظر رشح التسهيل 3)

 . 320/ 4(  رشح امألفية  4)

 . 92/ 2، واملساعد  320/ 4(  ينظر رشح امألفية للمرادي 5)

 . واملصدرين السابقني . 557/ 2(  انظر يعاين القرلن 7)

 . 266/ 2(  انظر حاشية يس عىل الترصيح 6)

 . 144/ 1(  امأفعال  2)

 (  اللسان ] ثنـي [ .9)
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 : ومن خالل عرض هذه القضية يتبني لنا أمران 

 جن اجلوهري يذهب إىل يا ذهب إلي  جحباب الرجي الثاين . –أحدهما 

 ريح جييز إعًمل العدد ) ثان ( يستشهًدا بًم حكاه اجلوهري .ـجن حاحب التص –واآلخر 

 

*** 
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 المبحث الثاني

 دراسة آراء الجوهري الصرفيــة

 ـبـــع صحـــاب جمـــأصح -1

ْبب ، وليس عمع حاحب ، وقـد جشـار إىل ذلـك الشـيخ خالـد فقـال : ذهب اجلوهري إىل جن امأحباب عم  <ع حخ

 .(2)« ڤ ڦ ڦ »، ونظريه : شاهد وجشهاد ، ويف التنزيل : (1)وامأحباب عمع حاحب خالفا للجوهري

 .(4)> (3)قال بعض جهل التفسري : عمع شاهد

ر عـىل ـفإن  قد يكسـ ؛وجريد عمع  عمع تكسري ين خالل النص السابق يتبني لنا جن بناء )فاعل( إذا كان وحًفا يطلًقا 

 . نّص عىل ذلك الرصفييون (5)جفعال نبو شاهد وجشهاد ، ونارص، وجنصار ، وحاحب وجحباب

 . >(7)وقد يكرس فعيل عىل جفعال كًم كرس )فاعل( علي  يف نبو: جحباب وجشهاد  <قال الفاريس 

ملذكر ، فإن تكسريه يكون عىل ردت جن تكرس يا جاء عىل فاعل حفة إن ج <وقد يكرّس فاعل عىل فخْعل ، قال املربد :   -

 .(6)>فخْعل.. 

 : (2)وقد اختلف الصرفيون يف وقوع بناء )َفْعل( مجعا على قولني 

ْكب( : ُركْيب . أحدهما :  ذهب سيبوي  إىل جن  ليس بجمع لقوهلم يف تصغري )رخ

ْود إال جّن لفظ  ين ر علي  واحده، ولكن  بمنزلة قوم ـيكس قال سيبوي  يف هذا باب يا هو اسم يقع عىل اجلميع مل ونفر وذخ

ْفر . فالرّ  <لفظ واحده :  ْكب وسخ ْكُب مل يكرسَّ علي  راكب . جال تـرى جنــَّــك تقـول يف التبقـري : ُركْيـب وذلك قولك : رخ

ْيـر ـر علي وُسفخ  الواحد للجميع . ، فلو كان ُكرّس علي  الواحد ُرّد إلي  ، فليس فخْعل مما يكسَّ

ْبٌب   .(9)>ويثل ذلك : طائر وطخرْي ، وحاحب وحخ

 .بجمع ليس وبناء )فخْعل( اسم عمع يالحظ ين نص سيبوي  املذكور جن  جعل 

                                           
 (  الصباح ] حبب [ .1)

 . 51(  سورة غافر ين اآلية 2)

 . 162/ 4(  انظر الكشاف 3)

 . 102 – 106/ 1(  الترصيح 4)

 . 1194/ 2ظر رشح جلفية ابن يعطي البن القواس (  ان5)

 . 166 -4/167، ويا بعدها وينظر جيًضا رشح امأشموين بباشية الصبان  474(  التكملة ص 7)

 . 212/ 2(  املقتضب 6)

 . 56/ 6، واملقاحد الشافية  544،  2/543(  انظر رشح اجلمل البن عصفور 2)

 . 724/ 3(  الكتاب 9)
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 . >(1)وجيا ًفْعل يف عمع فاعل نبو : طرْي وركب ورْجل ، فاسم عمع ...  < : وتابع  يف ذلك ابن عصفور إذ يقول

 ىل جن بناء ) فخْعل ( عمع تكسري حقيقة ل  يفرد ين لفظ  .ذهب اجلمهور إ ر :ـواآلخ

ب يف حاحب وشارب فهو كل يا يفيد يعنى اجلمع  <قال امأخف  :  ْ ْبب ورشخ صخ عىل وزن فخْعل وواحده اسم فاعل كخ

 .(2)>عمع تكسري واحده ذلك الفاعل 

 .(3)املربد  -جيًضا  -وقال بذلك 

 كالرازي وابن ينظور ، والفريوزلبادي .وقد ذهب إىل ذلك كثري ين علًمء اللغة 

ْبب كفرخ وجفرا <قال الرازي :   . >(4) خوعمع الصاحب : حبب ، وامأحباب عمع حخ

ْرخ وجفراخ <وقال ابن ينظور :  بب : عمع الصاحب يثل راكب ورْكب ، وامأحباب عماعة الصبب يثل فخ  (5)والصَّ

< . 

 ازي وابن ينظور . إىل يا ذهب إلي  الر (7)وقد ذهب الفريوزلبادي

جن يكون يثل ُحْببة  –رح ب  ـوإن مل يص -ى يذهب امأخف ـويقتض <وقد علق الريض عىل يذهب امأخف  بقول  : 

ْوجم ... ام يف تخ  يف حاحب وظؤار يف ظِئر ، وجايل يف عمل ، ورساة يف رسّي ، وُفْرهة يف فاره وغزيٍّ يف غاز وُتؤخ

 .(6)>مأن للجميع ين تركيب  لفًظا يقع عىل يفرده  ؛وسفر ونبومها وكل ذلك عمع يكرس ؛ إذ هي يثل ركب 

مأن اسم اجلمع  ؛ ويا ذهب إلي  سيبوي  وين تابع  هو الصبيح وهو اختيار ابن يعي  وابن عصفور والشاطبي وذلك

 :(2)حتكم ل  العرب ببكم املفرد يف جيور كثرية ينها 

 املذكر فتقول : الصبب جاء ، والركب جقبل .جن العرب خترب عن اسم اجلمع إخبار املفرد   -

ْيب نبو قول جحيجـة بن احلالج : - ْكب : ُركخ  جن املسموع يف تصغري رخ

                                           
 . 2/127(  املقرب 1)

 . 2/203(  رشح الشافية للريض 2)

 . 212/ 2انظر املتقضب (  3)

 (  خمتار الصباح ] حبب [ .4)

 (  اللسان ] حبب [ .5)

 . 3/327(  بصائر ذوي التمييز ] حبب [ 7)

 . 204/ 2(  رشح الشافية 6)

، وعنقود الزواهر يف  6/56شافية ، واملقاحد ال 2/543، ورشح اجلمل البن عصفور  5/66(  انظر رشح املفصل البن يعي  2)

 . 441الرصف ص 
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ــــيا ـــن يالــ ــــٍة ي ــــ  بُعْصبخ نخْيُت  بخ
 

 ْيًبـــا جو رجـــياًل عاديـــا ـــى ُركخ   (1)جخْخشخ
 

وهذا جخف ين بنـاء  ،جن يزيد عىل لفظ الواحد  مأن اجلمع املكرس حق ؛ ًرا لفاعل ونبوهـجن ) فْعاًل ( ال يكون عمًعا يكس  -

 الواحد ، فال يكون عمًعا يكرًسا .

 النسب إىل اسم اجلمع عىل لفظ  ين غري رّد إىل يفرد . -

 بالياء وتشديد الشني . (2)بالتشديد رجوع ضمري املفرد إلي  كًم يف قراءة ) إن البقر يّشاب  علينا ( -

إذ ذكر جن اجلوهري ذهب إىل جن امأحباب عمـع حـبب وهـو هبـذا يوافـق  ،ريحـعد إىل يا ذكره حاحب التصنول

 اللغة فيًم ذهبوا إلي  يف ذلك .اجلمهور وامأخف  وعلًمء 

يعتمد عىل القياس باإلتيان بأيثلـة تدعمـ  يف ، وجيًضا ويتبني لنا جيًضا جن حاحب الترصيح يوافق سيبوي  وين تابع  

 خمالفة اجلوهري .

  

*** 

 

 

 

 

 

 

                                           
،  543/ 2ورشح اجلمل البن عصفور  2/127، واملقرب  5/66، ورشح املفصل البن يعي   101/ 2(  رجز وهو يف املنصف 1)

 . 56/ 6واملقاحد الشافية 

، فلو كان عمًعا لرد إىل يفرده : راكب وقيل الشاهد :  ) ركيبا ( حيث جاء يصغًرا ، فدل عىل جن )ركبا( يفرًدا وليس عمًعا لراكب  

ْيـكب ثم عمع فقيل : رويكبون .  ُروخ

د/  –، والقراءات القرلنية يف الببر املبيط 1/151الكشاف  –، قرجها ابن يسعود وحممد ذو شاية . انظر 60(  سورة البقرة ين اآلية 2)

 . 441حممد جمحد خاطر، وعنقود الزواهر يف الرصف ص 
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 الوقف بالنقل إلى متحرك  -2

ججاز اجلوهري الوقف بالنقل إىل يتبرك ، وقد جشار إىل ذلك الشيخ خالد امأزهري يف يعرض حديث  يف باب الوقف 

ـْخـم ، وجنشد عليها اجلوهري لبعض الّرجاز : <فقال :   وجيا الوقف بالنقل إىل يتبرك فلغة لخ

ــــ ْ  ُص هخ ـــديًدا رخ ـــْيبخاُن ش ـــا زال شخ  ي

ــــ ــــى جتان تخ ُصـــــْ  حخ قخ وخ ـــــُ  فخ  (1)ا ِقْرُن

 

 .(3) > (2)قال : جراد فوقخصُ  ، فلًم وقف عىل اهلاء نقل ضمتها إىل الصاد قبلها ، فبّركها 

 هو حتويل حركة احلرف املوقوف علي  إىل الساكن الذي قبل اآلخر ، ويشرتط في  جيران : (4)النقل

 ا فال جيوز النقل، فال يصح يررت بالرجل بكرس اجليم .جن يكون ساكنًا ، فإن كان يا قبل اآلخر يتبركً  أحدهما

 ورشط الساكن جن يكون حبيًبا فال نقل يف دار ، وعون ، وبني لتعذر حتريك  جو لثقل احلركة .

ًفـا لخلنبو ) العّل (  وجال يكون يضعَّ رورة ورشط املنقول ـمأن  يمتنع فك اإلدغام يف غري الض ؛(5)فال جيوز انتفعت بالعخ

ْزو . ، جن يكون حرًفا حبيًباين    فال ينقل ين غخ

 ر عىل وزن ُفِعل .ـجال يؤّدي إىل عدم النظري فال جيوز انتفعت بُبس : النقل يشرط واآلخر من

 وإن جدى إىل عدم النظري ، فيقال فإن  جيوز النقل في  ، ؛ خالف املهموزب
ِ
 . : هذا الّرُدء ، ويررت بالبطء

 رك لغة َلـم ، حكاه الفراء وجشار إلي  ابن يالك .والوقف بنقل احلركة إىل يتب

يريد : هبا ، فبذفت امألف ونقلت حركة  >ْ  بالفضل ذو فضلكم اهلل ب  والكرايِة ذاِت جكريكم اهلل بخ  <حكى الفراء : 

 .(7)اهلاء إىل الباء 

ـْخم الوقف بنقل احلركة إىل املتبرك <وقال ابن يالك :   .(6)>وجيوز يف لغة لخ

                                           
 ، والصباح ] وقص[ واللسان ] هبص ووقص[ . 142ين الرجز املشطور اليرجة ين عبد القيس ومها يف رضائر الشعر ص ( بيتان1)

 اللغة : رهص  : نشاط  . وقص عنق  : كرسها ودقها . 

 (  الصباح ] وقص [ .2)

 . 257/ 5(  الترصيح 3)

 . 297/ 4ين ، وامأشمو 395 -394/ 3، واهلمع  119/ 1(  انظر الغرة املخفية 4)

ب بعد الرشب تباًعا . القايوس املبيط ] علل [ .5) لخل : الرّشبة الثانية جو الرشُّ  (  العّل والعخ

 . 96(  رضائر الشعر ص 7)

 . 1990/ 4(  رشح الكافية الشافية 6)
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ب ُ  <ابن اَلباز :  رت لغة َلم عىل جلسنة العاية ، قالوقد ج خ ُب ْ تقول يف رضخ خ ، يف الشعر ، وقد استعملت  العايـة يف  ، رضخ

 .(1)>النثر

ـْخـم ين ذلك قول  :  وقد جاءت بعض امأشعار عىل لغة لخ

ُدْه      ين يأمتر للخري فيًم قصُدْه       شخ ْد يساعي  وُيْعلخْم رخ  (2)حُتمخ

 لشاعر : وقول ا

ـــلـــي       يــِـّ ا ليُِغزخ ْن دخعخ تـُــــْ        يخ  (3)جخْربخــــــــــــح اهللْ جتارخ

 وقول اآلخر :

 (4)جيوًرا كنت يف لخـْخـٍم جخافخــــــــــُ       فإنـي قد سئمـُت بدار قويي       

 وقول اآلخر : 

ــــــ  ـــــيس لواحـــــِد عـــــىل نِْعمخ  ل

 (5)إال وال اثنـــــــــني وال جمهـــــــــ 
 

 أمران : رض هذه القضية يتبني لنا عومن خالل 

 جن احلركة املنقولة يف لغة َلم هي حركة بناء ، كًم اتضح ين الشواهد املذكورة . : أحدهما

دراية اجلوهري وإحاطت  بلغات العرب، إذ ذكر لغة َلم يف الوقف بالنقل إىل يتبرك ودعـم يـا ذكـره بشـواهد  : واآلخـر 

 .شعرية

                                           
 . 142وانظر رضائر الشعر ص -يف كتب  (  مل جقف عىل نص ابن اَلباز 1)

 . 4/296وامأشموين  395/ 3واهلمع  4/1991هو يف رشح الكافية الشافية ( رجز لـم جقف عىل راجزه و2)

دي إىل طريق الصواب . –الرشد  –اللغـة :  يساعي  عمع يسعى    التـهخ

 الشاهد : ) قصده ( إذ امأحل فتح الدال فيها ولكن نقلت حركة اهلاء إىل الدال املتبركة للوقف علي  . 

 . 142مهدان وهو يف رضائر الشعر ص(  ين جمزوء اَلفيف قال  جعشى 3)

 الشاهد :  ] جتارتــُـ  [ والكالم في  كسابقــ  . 

عُمع يف هذا البيت بني ثالث رضائر : نقل حركة الضمري املضاف إلي  ) جتارة إىل احلرف املتبرك قبل يف حال الوقف ، وحذف عالية  

 . 142ت عنها الياء .   رضائر الشعر صالرفع ين لفظ اجلاللة ختفيفا ، وإشباع حركة الم اجلر فنشأ

 . 96، ورضائر الشعر ص  572/ 2(  ين الوافر مل جقف عىل قائل  وهو يف اإلنصاف 4)

ـا والكالم في  كسابقـ  .  ـْ  ( يريد : جخاُفـهخ  الشاهد : ) جخافخ

 . 96(  رجز مل جقف عىل قائل  ، وهو يف رضائر الشعر ص5)

 وال جمهها حيث حذف امألف وسكنت اهلاء ، ونقلت حركتها إىل احلرف الذي قبلها .الشاهد : ) وال جمه  ( يريد  
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 وخالف الصرفييـن فيهــا ( سيةسوا)   -3

 < خمتلفني ، وقد جشار إىل ذلك الشيخ خالد امأزهري فقال : يكونة ين كلمتني بوزنني ةذهب اجلوهري إىل جن سواسو

يف هـذا  ةالنَّاس سواسو<بمعنى : يستو ، يقال :  -بفتح السني املهملة واملد  –بالتصبيح يف عمع ) سواء (  ةوشذَّ سواسو

عىل امأحل يف  ةفي  سني جخرى ، وقالوا : سواسي زيد ، إال جن ، فكأنـ  عمع يستٍو ببذف الزوائد: يستوون في  جي  >امأير 

 اإلعالل .

والتبرير يا تقـدم ،  ،جن  جعل ) سوا ( كلمة و) سية ( كلمة جخرى ، ووزن كال ينهًم بوزن خيصها (1)ووقع للجوهري

 وعلي  قول  :

 (2)ظرايّب ِغْربــاٍن بمجرودة النخلِ     ـُهــْم   الوجوه كأنــّـ سودُ  ةسواسيـ

 : فيه شذوذ من جهات ووزهنا : فعافلة ،

ْيشيـة . إحداها :  تكرار الفاء يف اجلمع يع عدم تكرارها يف الواحد ، وهو نظري تكرار العني يف تصغري ُعشخ

 ة .عمع فخعال عىل هذا الوزن ، وإنًم قياس  جْسِوية كقباء وجقبيـ الثانية :

، وإذا تكررت وحدها فقياسها جن  (3)جن قياس الفاء إذا تكررت زائدة جن تكون العني يكررة يعها كمريريس الثالثة :

 .(5)، وسندس (4)تكون جحال نبو : قرقف

ْوسـاة ، ووزن  (7)ويف حوايش الصباح البن بري سواسية عمع سواء عىل غري الواحد كباطل وجباطيل ، وكأن  عمع : سخ

فعللة كشوشاة ال فعالة ، لندور باب سلس ، وال فوعلة ، لندور باب كوكب ، وال فعفلة ، مأن الفـاء ال تكـرر  سوساة :

وحدها ، فبطل حينئذ كون سواسية : فعالية ، وفواعلة ، وفعافلة ، وتعنّي فعاللـة ، وهـذا كـالم حسـن نقلـ  املوضـح يف 

 . > (6)احلوايش

 )سواسية ( ين حيث اإلفراد واجلمع ، والبساطة والرتكيب ين ناحيـة ، ويـن رفيني يفـمما تقدم يتبني لنا خالف الص

                                           
 (  الصباح ] سوا [ .1)

 (  ين الطويل مل جقف عىل قائل  ، وهو يف اللسان ] ظرب [ .2)

 اللغة :  ظرايب عمع ظربان دويبة ينتنة الريح ، جمرودة النخل : إذا جحاهبا اجلراد ، جو جّرد عنها خوحها . 

 الشاهد : ]سواسية[ حيث جاءت كلمة واحدة ، وليست يركبة ين كلمتني . 

 ] يرس[ .اللسان  (  يريريس : امأيلس الصلب . 3)

 (  قرقف : ارتعد ين الربد . املعجم الوسيط ] قرقف [ .4)

 ) سندس ( . (  سندس : رضب ين رقيق الديباج . اللسان5)

 . 107يوجود بترصف يف حوايش ابن بري وابن ظفر عىل درة الغواص ص(  مل جقف علي  يف حوايش الصباح ، وهو 7)

 . 399 -396/ 5(  الترصيح 6)
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 .(1)وهم خمتلفون يف ذلك على عدة أقوالحيث الوزن ين ناحية جخرى ، 

، ا يركبة ين )سواء( عىل وزن فخعالذهب امأخف  إىل جّن ) سواسية ( عمع لــ ) سواء ( عىل غري قياس ، وجهن أحدها :

، فانقلبت الواو ياء ، وجن : ) سية ( جحلها : ِسْويـة، و)فِعـة ( جقيس لكثرة حذف الالم  (2) )فِعة ( جو ) فِلـة (و)سية ( عىل وزن 

 لكرس يا قبلها .

إىل جن )سواء( يفرد وعمعها )سواسية ( ين غري لفظ  ويركبة وإن كان  (4)وابن جني (3)ذهب جبو عيل الفاريس –ثانيها 

ب )سواء ( ين سني وواو وياء ، و) سواسية ( ين يضاعف الـواو ، وجحـل  : ) س و س ( ، في  بعض حروف  ؛ مأن تركي

 ويدل عىل ذلك إخراج الواو عىل جحلها فيقال : سواسوة .

ذهب ابن بّري إىل جن سواسيـة عمع لواحد مل ينطق ب  وهو )سوساة ( ووزنـ  فعللـة ، وجن وزن سواسيــة :  ثالثهـا : 

 .ةفعالل

 قيل إهنا اسم يفرد يثل : ) كراهية ( وضعت يوضع )سواء(. رابعها :

واب ين هذه اآلراء هو ياذهب إلي  ابن بري بأن ) سواسية ( عمع عىل وزن )فخعالِلة ( ويفردها ) سوساة ( عىل ـــوالص

ْعلخلة ( ْعلل ( فإن  جيمع  ؛ وزن ) فخ ْعفر عىل وزن ) فخ قياًسا عىل )جعافر( عىل وزن وذلك مأن هذا اجلمع ل  نظائر قياسية نبو جخ

 .(5)فعالل

وهذا يدل جيًضا عىل  ،ومما يدل عىل بساطتها وعدم تركيبها جن  ينطق بكلمة سواسوة عىل امأحل ين غري قلب الواو ياء 

 .(7)جهنا لغة يف سواسية

ين جهات ، وذكـر يف  ولنعد إىل يا ذكره الشيخ خالد امأزهري ، إذ ذكر جن وزن ) سواسية ( عىل )فعافلة ( في  شذوذ

ريف ـاجلهة امأوىل تكرار الفاء يف اجلمع يع عدم تكرارها يف الواحد ، فهذا حبيح ويقوي  جن الفاء والعني والالم يف الوزن الص

مأن الفاء والعني والالم جحول ، فإن زادت امأحول عىل الثالثة كررت الـالم  ؛للكلمة تكون يف يقابلة احلروف امأحلية 

 .(6)والعني ؛ مأن  مل يكن بدٌّ يف الوزن ين زيادة حرف بعد الالم ، وملا كانت الالم جقرب كررت هي دون البعيد دون الفاء 

                                           
 . 625 -624/ 2، ولراء ابن بري الترصيفية   107(  انظر اللسان ] سوا [ وحوايش ابن بري وابن ظفر عىل درة الغواص ص 1)

 قيم .(  يف اللسان ) سوا ( : ) فعلة ( يكان ) فلة ( وهذا ال يست2)

 واللسان ] سوا [ . 243(  انظر التكملة ص 3)

 . 145(  انظر املنصف ص 4)

/ 2الشافية للجاربردي ورشح ،  2/912، وانظر جيًضا إرشاد السالك إىل حل جلفية ابن يالك  2/122(  انظر رشح الشافية للريض 5)

104 . 

 (  انظر لسان العرب ] سوا [ .7)

 . 13/ 1(  انظر رشح الشافية للريض 6)
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ال عىل هذا الوزن ، وإنًم قياس  جخْسويـة عمع فخ  ه يف شذوذ اجلهة الثانيةــأما قول باء وجقبية ، فهذا يدعم  يا جاء يف عخ كقخ

باء ممدود  (1)اللسان  الثياب الذي يلبس يشتق ين ذلك الجتًمع جطراف  واجلمع جقبيـة .ين  –بأن القخ

وإذا  ،بأن قياس الفاء إذا تكررت زائدة جن تكون العني يكررة يعها كمريريس < ه يف شذوذ اجلهة الثالثة :ــوأما قول

 . >تكررت وحدها فقياسها جن تكون جحاًل نبو ُقرقف ، وسندس 

بأن  إذا كان حرفان يتباينان بعد يثليهًم ، فامأوالن جو امأخريان زائدان برشط جن رفيون ـفهذا حبيح وهو يا قرره الص

ل ( ، وجيا نبو : قرقف وسندس فليس في   ْلعخ عخ يبقى دوهنًم ثالثة جحول جو جكثر ، فمريريس ) فعفعيل ( ، وحمبمح ) فخ

 .(2)زائد ، إذ ال يبقى بعد احلرفني ثالثة 

 :األزهري يف ) سواسية ( يتبني لنا أمران ومن خالل عرض كالم الشيخ خالد 

، وهو يف ذلك تابع جن اجلوهري مل يقل بإفرادها ، وجعلها يركبة ين كلمتني ، وبناًء علي  جعل لكل كلمة وزنا أحدهما :

 ، وهذا غري حبيح إذ امأحل يف امأشياء البساطة وعدم الرتكيب ، باإلضافة إىل يا قديناه ورجبناه . لألخف 

جن الشيخ خالد خيالف اجلوهري ويذهب إىل يا ذهب إلي  الفاريس وابن جني بأن ) سواسية ( عمع ) سواء (  :واآلخر 

 . >وهذا كالم حسن  <وال يًمنع يف يا ذهب إلي  ابن بري ويستبسن  إذ قال : 

 

*** 

 

 

 

 

 

                                           
 (  ] قبا [ 1)

 . 72/ 1(  انظر رشح الشافية للريض 2)
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 ا ياءــــدم قلبهــــح الواو وعــــتصحي  -4

 (  ضيون وحيوة ) في

ْيوة) إىل رجي اجلوهري يف تصبيح الواو وعدم قلبها ياء وإدغايها يف  جشار الشيخ خالد ونوع  <، فقال :  ( ضْيون وحخ

ْيون بفتح الضاد وسكون الياء . وهو الّسنور الذكر ، وإنًم مل يـدغم مأنـ  اسـم  حبح يع استيفائها جي الرشوط نبو : ضخ

 .(1)يوضوع ، وليس عىل وج  الفعل قال  اجلوهري

ْيوة <وة بفتح احلاء وسكون الياء ، قال يف الصباح : يْ ابن حخ  –باجليم واملد  –ورجاء  <ثم قال :  مأن   ؛ وإنًم مل يدغم حخ

 .(3)>(2)اسم رجل ممنوع ين الرصف..

واتصلتا ، وكان السابق  (4)اجتمعت يع الياء يف كلمة واحدة جو يا هو كالكلمة مما تقدم يتبني لنا جن الواو تبدل ياء إذا 

 يتأحال يف الذات والسكون ، فإن الواو تقلب ياء ، وتدغم الياء يف الياء ، وذلك نبو سّيد ، إذ امأحل : سْيِود ، فالواو ينهًم

 إىل ياء ثم جدغمت الياء يف الياء ، وكذلك يف طيّي ولـّي ونبومها .قلبت 

 وعلى ما سبق ينبين عدة أمور :

ر ، جو كان امأول والثاين يتبركني فال جثر هلذا االجتًمع نبو : ) طويل وغيوُ  :إن كان السابق ينهًم يتبرًكا نبو ا :ــــأوهل

 حيوان ( فال يقال : حّيان وهبذا ال إبدال وال إدغام .

قال سيبوي  يف هذا باب يا تقلب الواو في  ياء إذا كانت يتبركة والياء قبلها ساكنة جو كانـت سـاكنة واليـاء بعـدها 

ن يقلبوا الواو فيهن ياًء جن احلرف امأول يتبرك ، فلم يكن ليكون إدغام إال بسكون امأول . جال ترى إنًم ينعهم ج <يتبركة : 

ِعٌل ، ومل جييزوا وّده  ٌد فخ جن احلرفني إذا تقارب يوضعهًم فتبركا جو حتّرك امأول وسّكن اآلخر مل يدغموا نبو قوهلم : وتٌِد ووتخ

  ليسا ين يوضع تضعيف ، فهم يف الواو والياء ججدر جن ال يفعلوا ذلك .عىل هذا فيجعلوه بمنزلة يّد ؛ مأن احلرفني

وإنًم السكون والتبرك يف املتقاربني ، فإذا مل يكن امأول ساكنا مل تصل  ،وإنًم ججروا الواو والياء جمرى احلرفني املتقاربني

هبًم يا يفعل بُمّد ويّد لبعد يا بني احلرفني فلًم مل مأن  ال يسكن حرفان . فكانت الواو والياء ججدر جن ال ُيفعل  ؛إىل اإلدغام 

 .(5) >يصلوا إىل جن يرفعوا جلسنتهم رفعة واحدة مل يقلبوا ، وتركوها عىل امأحل كًم ترك املشّبـ  ب  

وقد جن تكون الواو والياء يتصلتني يف كلمة جو يا هو يف حكم الكلمة ، فمثال يا هو يف كلمة نبو سّيد ،  األمر الثاني :

                                           
 (  الصباح ] ضني [ .1)

 (  ] حيي [ .2)

 . 416 -417/ 5(  الترصيح 3)

 . 439/ 4، ويا بعدها ، وامأشموين  9/94، ويا بعدها ، وينظر جيًضا رشح املفصل البن يعي   203/ 9(  انظر املقاحد الشافية 4)

 . 376/ 4(  الكتاب  5)
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 .(1)تقدم توضيح ذلك ، وجيا يا هو يف حكم الكلمة فنبو خمرجّي هم 

باإلضافة إىل ياء املتكلم حذفت الالم ختفيًفا ، ثم حذفت النون لإلضافة فصارت خمرجوي  - خمرجون يل:  إذ امأحل

 .(2)فقلبت الواو ياء وجدغمت الياء يف الياء ، ثم قلبت الضمة إىل كرسة فقيل خمرجّي 

ْيــُتون ( لعدم االتصال وكذا يف ) يدعو يارس( مأهنًم يف كلمتني وعلي    .(3)جيب التصبيح يف ) زخ

 تعري الواو والياء ين العروض ، وذلك بأن يكونا الزيني ال عارضني . األمر الثالث :

 .(4)ا ويعنى اللزوم فيهًم : جن يكونا يف الكلمة الزيني هلا ببكم امأحل ال يزوالن عنها يف عميع جحواهل

وذلك لعروض الذات ، وكذلك إذ كان  ، ِدّوان: رؤية ، و) ديوان ( إذ جحل   : ففخموعلي  فال قلب يف نبو ) ُروية ( 

 .(5)فإن جحل  : قوي بكرس العني ، مأن  فعل ياض وسكن للتخفيف –بسكون الواو  -نبو : قخْوي عارض السكون 

 وإىل هذه الرشوط جمتمعة جشار ابن يالك فقال : 

 إْن يســكن الســابق يــن واٍو ويــا

 فيــــاًء الــــواو اقلــــبّن ُيدِغمـــــا
 

 

 
ــا ِري ــروٍض عخ ــن ع ــال ، وي  واتص

......  ..........  .......... 
 

 : (6)والسر يف قلب الواو ياًء أمران 

 وهروبا إىل جتنب امأثقل . ، جن الياء جخف ين الواو وجسهل أحدهما :

هو يف حروف الفم جقوى ، والياء ين حروف الفم ، فاإلدغام فيها جقـوى ، جيـا جن القلب مأجل اإلدغام ، و واآلخـر : 

 الواو فهي ين حروف الشفة ، واإلدغام فيها ضعيف .

ة ( استوف يْوخ ن ( و) حخ يْوخ تا رشوط قلب الواو ياء ومل تقلبا ، يولنعد إىل يا ذكره الشيخ خالد ، إذ ذكر جّن اجلوهري ذهب إىل جن : )ضخ

ن ( ومل تدغم ، وذلك مأن  اسم علم يوضوع ، والت الوابفقد ح يْوخ  .علم جيوز في  يا ال جيوز يف غريهو يف ) ضخ

 .(2)إذ إن ين رشوط قلب الواو ياء إذا اجتمعتا جن ال يكون اللفظ علًم كًم ذكر التفتازاين  (6)وليس عىل وج  الفعل 

                                           
 . 1/32(  جزء ين حديث البخاري يف كتاب بدء الوحي 1)

 . 207/ 9(  انظر املقاحد الشافية 2)

 . 439/ 4(  انظر امأشموين 3)

 . 207/ 9(  املقاحد الشافية 4)

 . 440 -439/ 4(  انظر امأشموين 5)

 . 525/ 2، وانظر جيًضا رس حناعة اإلعراب  465(  انظر رشح الترصيف للثًمنيني ص 7)

 (  انظر لسان العرب ] ضون [ .6)

 . 36، وينظر جيًضا رشح خمتصـر الترصيف العزي ص  295 -294/ 1الشافية للجاربردي  رشح(  2)
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ة ( فقد حبت الواو ومل تقلب مأن  اسم علم رجل غ ْيوخ  ري ينرصف للعلمية والتأنيث .جيا ) حخ

رب ين التوسع وكراهـة لتضـعيف ـعىل حني ذهب ابن جني إىل جّن ) حيوة ( جحلها ) حّية ( وجن الياء قلبت واًوا لض

لخٌم وامأعالم يعرض هلا يا ال يوجد يف غريها الياء  .(1)، ومأن الكلمة عخ

 :وقد حبت الواو يف اجلمع لصبتها يف املفرد وشاهده عىل ذلك 

 من يف حجراتـــ ثريـــٌد كـــأّن الّســـ
 

  ِــياون ــون الّض ــا جو عي ــوم الّثري  (2)نج
 

ت الواو لنقلها إىل العلمية وسهل هلم ذلك القلب ، إذ لو جعلوا بعد القلب والقلب علة بوإنًم ح <:  ةوقال ابن سيد

اءات فبذفت امأخرية فبقـي لتوايل إعالن وقد تكون فيعلة ين حوى حيوي ثم قلبت الواو ياًء للكرسة فاجتمعت ثالث ي

 .(3)حّيـة ثم جخرجت عىل امأحل فقيل : حيوة 

 وهبذا يتبني لنا جّن يا ذهب إلي  اجلوهري حبيح يؤيده يا ذكره السابقون قبل  كابن جني وغريه .

 

*** 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . 590/ 2(  انظر رس حناعة اإلعراب  1)

 ان ) ضون ( .، واللس 1/67، واملذكر واملؤنث مأيب بكر امأنباري  397(  ين الطويل قال  حسان بن ثابت وهو يف ديوان  ص2)

 املعنى : يشب  السمن بعيون الضياون لصفائهــا . 

 (  اللسان ) حيي ( .3)
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 اإلبدال في ) اتخــذ (  -5

يف اختذ  (1)وقول اجلوهري <وجهنا ين امأخذ فقال :  (ذاخت) جشار الشيخ خالد إىل رجي اجلوهري يف إبدال فاء افتعل تاء يف

 .(3)قال  التفتازاين  (2)يتخذ بغري إدغاماإن  افتعل ين امأخذ وهم ؛ مأن  لو كان ين ) جخذ ( لوجب جن يقال : 

 .(5)>(4)وإّنـًم التاء جحل وهو ين ختذ بمعنى جخذ كاّتبع ين تبع قال  الفاريس

 : (7) رفيني يف ) اختذ ( على عدة أقوالمما تقدم يتبني لنا خالف الص

إذ امأحـل  ؛ذهب الكوفيون إىل جّن : ) اخّتذ ( ين امأخذ ، وجّن اهلمزة جبدلت تاء وجدغمت يف تـاء االفتعـال  أحدها :

 يتخذ ، فأبدلوا اهلمزة حرًفا جلًدا ال يتغري فصار : ) اختذ ( .افيقال : ائتخذ ، وجبدلت اهلمزة الثانية ياء 

مأن  لو كان كذلك لقالوا يف  ؛ال خيلو هذا ين خلل  <ب الفريوزلبادي عىل يا ذهب إلي  الكوفيون وعاب  فقال : وقد عقّ 

 .(6)>واحد ، وهو حوز الشـيء وحتصيل  : خذ ياضي  : ائتخذ هبمزتني عىل قياس ائتمر وائتمن ، ويعنى امأخذ والتّ 

 ويقولون : اّتزر ين اإلزار وين  اختذ ين امأخذ . إىل جواز إبدال اهلمزة ياء (2)وذهب بعض البغداديني

 .ل الرجل ين امأهل ن  ين امأيانة واهّت وقد حكوا بعض امألفاظ التي وقع فيها إبدال اهلمزة ياء نبو : اّتـمر ين امأير ، وامتّ 

ل ، ن واهّت ر وامتّ متّ إن حبت رواية هذه امألفاظ ، يعني ا <وقد عاب جبو عيل الفاريس عىل يا حكاه البغداديون فقال : 

  > (9)فإهنا سمعت ين قوم غري فصباء ال يؤخذ بلغتهم

 .(10)>قول ين قال : اّتزر خطأ  <وقال الزخمرشي : 

ـْخــًذا ،  (13)، وغريمها(12)وابن احلاجب (11)ذهب عمهور العلًمء وينهم ابن جني < وثانيها : ـُذ تخ إىل جن اختذ ين ختذ يْتـخخ

                                           
 (  الصباح ] جخذ [ .1)

 (  عدم اإلدغام ؛ مأن الياء هنا عارضة غري يستمرة .2)

 ، والنقل بترصف يسري .47 -45(  رشح خمتصـر الترصيف العزي ص3)

 . 563 -562(  انظر التكملة ص 4)

 . 445/ 5يح (  الترص5)

 -10/5126ومتهيد القواعد  23/ 3، ورشح شافية ابن احلاجب للريض  115 -114/ 2(  انظر البيان يف غريب إعراب القرلن 7)

 ، ويا بعدها . 379/ 9، واملقاحد الشافية  5122

 ] بصرية يف االختاذ [ . 56/ 2(  بصائر ذوي التمييز 6)

 . 1/5126، ومتهيد القواعد  3/23، رشح الشافية للريض  10/74(  انظر : رشح املفصل البن يعي  2)

 . 10/5122ومتهيد القواعد  220 -219(  انظر التكملة ص 9)

 . 10/73(  ابن يعي  برشح املفصل 10)

 . 229/ 2(  انظر اَلصائص 11)

 . 311(  انظر عنقود الزواهر ص 12)

 . 360/ 9، واملقاحد الشافية  10/5126(  انظر متهيد القواعد 13)
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 ، وقال الشاعر :  (1)« ھ ھ ے  »امأحلية وتاء االفتعال فأدغًم ، قال تعاىل : اجتمع في  تاءان : التاء 

نْب  ْت ِرْجيل إىل جخ ِذخ ِق    ْرِزها  غخ وقد ختخ  (2)نِسيفا كأفُبوص القطاة الـُمطخرِّ

 .(4)يف قراءة احلسن وابن يسعود  (3)« ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ» وعلي  قول  تعاىل : 

 .(5)>وهذا قول حسن <فقال :  وقد استبسن الفريوزلبادي هذا الوج 

وختذ ، فالتاء بدل ين واو كًم قالوا : اّتعد ، وجحل  اإىل جن )اختذ( جحلها :  (7)إسباق الزجاج وذهب جب الثالث :القول و

  ) اوتعد ( فأبدل ين الواو تاء .

 ذ جحلهًم : وحد ، ووناة .فعىل هذا يكون امأحل يف ) جخذ ( : ) وخذ ( فأبدل ين الواو املفتوحة مهزة كأحد وجناة إ

 .(6)>وهذا القلب قليل يف الواو املفتوحة  <الوج  بقول  :  اوقد عّقب جبو الربكات امأنباري عىل هذ

والصواب ين هذه امأقوال هو قول ين قال إن اختذ ين ) ختذ ( وليس ين جخذ جو ) وخذ ( . وذلك لوجود شواهد هلا 

 .، وهو يا جثبت  ابن جني والشاطبيلتاء يبدلة ين حرف لخر فهي بمنزلة اّتبع ين تبع وليست اتدل عىل جحلها بأن فاءها تاء 

 .(2)>فكًم جن جت  ليس ين لفظ الوج  كذلك ليس ختذ ين لفظ امأخذ  <قال ابن جني 

 . > (9)ًيا ين خِتذ يتخذنوجيا اختذ فال يتعني في  اإلبدال ين اهلمزة إليكان كون  يب <وقال الشاطبي : 

ويفهم ين كالم الشاطبي جن  جييز اإلبدال جيًضا يف ) اختذ ( بأهنا ين امأخذ ، وجن اهلمزة جبدلت تاء وجدغمت يف تاء هذا 

 االفتعال كًم ذهب إىل ذلك الكوفيون .

 

                                           
 . 50(  سورة الكهف ين اآلية 1)

 ، واللسان ] طرق [ .9/360، واملقاحد الشافية  229/ 2(  ين الطويل قال  املمزق العبدي وهو يف اَلصائص 2)

اللغة : الغرز للناقة يثل احلزام للفرس . النسيف : جثر العض والركض . امأفبوص : جمثم القطاة مأن  تفبص  ، املطرق وحف  

 يقال : طرقت القطاة إذا حان خروج بيضها . للقطاة ،

 الشاهد : ] ختذت [ حيث جاء ) ختذ ( جحل بنفس  . 

 . 66(  سورة الكهف ين اآلية 3)

 . 152/ 7(  تنظر القراءة يف الببر 4)

 . 56/ 2(  بصائر ذوي التمييز  5)

 . 474/ 4، وامأشموين  229/ 2(  انظر اَلصائص 7)

 . 115 -114/ 2ب القرلن (  البيان يف غريب إعرا6)

 . 229/ 2(  اَلصائص  2)

 . 360/ 9(  املقاحد الشافية 9)
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 ران :ـــومن خالل عرض هذه القضية يتبني لنا أم

 ن جخذ ، وهو الصبيح ملا قديناه .جن الشيخ خالد يذهب يذهب اجلمهور يف جّن اختذ ين ختذ وليس ي : أحدهما

وهم لوجـود ) ختـذ (   جن يا ذهب إلي  اجلوهري يف جن ) اخّتذ ( ين ) جخذ ( قد خطأه الشيخ خالد وذكر بأن : رــواآلخ

 بع ين تبع وهو الصبيح . كًم جوضبنا .كاتّ 

ريح ال يرى ختطئة ـحمقق كتاب التصوليس فيها إبدال فإن  ، وعىل الرغم ين وجود يادة ) ختذ ( يستقلـة وقائمة بذاهتا

اجلـوهري لـيس بـاهلنّي ،  طقدام عىل تغليإلإن افي  نظر  ف <اجلوهري يف ذلك ، وذكر جّن ذلك وج  ين الوجوه ، إذ يقول : 

  كل كًم حكاه الشيخ خالد فـًم قالـــل واتّ زر وامتّن واهّت فيجوز جن يكون ذلك يذهبا ل  كًم ذهب البغداديون إىل ذلك يف اتّ 

 .(1)>اجلوهري وج  

                                           
 . 445/ 5(  هاي  الترصيح 1)
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 ذوف من ) شفـة (ــالمح -6

وليس واًوا ، وقد جشار إىل ذلك حاحب الترصيح يف يعرض حديث   ي إىل جن املبذوف ين ) شفة ( هاءذهب اجلوهر

 وزعم قوم جن الم ) شفة ( واًوا لقوهلم يف اجلمع : شفوات . <عن جحل ) شفة ( فقال : 

 .(1) قال اجلوهري : وال دليل عىل حبت 

 .(3)>باحلروف ؛ مأن العرب استغنت بتكسريها عن تصبيبها  (2)وإنًم مل جيمعا

 :ــوال ــــة أقــــثالثمن ) شفة ( على  ةاحملذوف الالم مما تقدم يتبني لنا أن العلماء خمتلفون يف

 ذهب البرصيون إىل جن الالم املبذوفة هاء . : األول 

وين ذلك جيًضا قوهلم يف  ، وإنًم تغيري بنات احلرفني مأهنا جسًمء جمهودة <ني : فياحلر قال سيبوي  يف باب اإلضافة إىل بنات

 : شفي وشفهي ، وإنًم جاءت اهلاء مأن الالم ين ) شفة ( اهلاء .ة وشف : ثبتّي وثبوّي ثبـة

 . > (4)جال ترى جنك تقول : ِشفاه وُشفيهة يف التصغري

املبذوف هاء يف )شفة ( لرجـوع اهلـاء إىل الكلمـة يف التصـغري والتكسـري وذهب إىل ذلك الثًمنيني واستدل عىل جن 

فأيا شفة فأحلها شفهة ، ووزهنا فعلة ، فبذفوا اهلاء ، وهي الم الكلمة فبقـي :  <ريف الفعل ، وعبارت  يف ذلك : ــوتص

يشـافهة  ف الفعـل ينهـا : شـافهُت ، وتصـري ا : شفاهٌ ههة ، وتكسريهم إيايْ فخ ، يدلك عىل جحلها : تصغريهم إياها : ُش شفة

 .(5)>وشفاها

 واستدلوا بًم استدل ب  الثًمنيني . (7)وتابعهمـا يف ذلك جيًضا : ابن الشجري وابن عصفور والسيوطي

 .(6): شفوة ؛ مأن  يقال يف اجلمع شفوات  ةذهب قوم إىل جن املبذوف واو ، إذ جحل شف :الثاني 

الليث بن املظفر ،  : وين هؤالء جو واًو ، كون املبذوف هاءً  جواز امأيرين : إىل ذهب فريق ين علًمء اللغة   الثالث :

 .ابن درستوي  و

جمع الشفة عىل شفهات وشفوات ، واهلاء جقـيس ، والـواو جعـم ؛ مأهنـم شـبهوها ـقال الليث : تُ  <قال امأزهري : 

                                           
 (  الصباح ] شفـ  [ .1)

 . 242/ 1(  جلف التثنية يف الفعل إشارة إىل ) شاة وشفة ( . انظر الترصيح 2)

 . 249/ 1(  الترصيح 3)

 . 359 -356/ 3(  الكتاب 4)

 . 423 -422الترصيف ص (  رشح 5)

 . 343/ 3، واهلمع  725 -724/ 2، واملمتع  271 -270/ 2(  انظر جيايل ابن الشجري 7)

 . 419انظر الصباح ) شف  ( ورشح امللوكي يف الترصيف حـ (  6)
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 .  >(1)بسنوات ونقصاهنا حذف هائهــــــــــــــــا

 .(2)>ءاـهويقال يف جدنى عدد الشفة : شفهات وشفوات كًم يقال : سنوات بالواو ، وهي ين ال <:  ي وقال ابن درستو  

ويالحظ جن ابن درستوي  عاد وذكر جن املبذوف ين )شفة( هاء واستدل عىل ذلك بعودة اهلاء إىل الكلمة يف التصغري 

، ، قد حذفت ين  الم الفعل وهي هاءلشفة اسم ناقص الشفة شفاه ، فألن ا <واجلمع وتصاريف الفعل ، وعبارت  يف ذلك : 

فظهرت يف اللفظ  ، فهذه اهلاء التي فيها بدل ين تاء التأنيث ، وجحلها : شفهة فإذا ُحغرت جو عمعت عادت فيها اهلاء املبذوفة

تـ  بشـفتي وواجهتـ  ، وكذلك إذا رصف فيها الفعل ، يقال : شافهت  يشافهة وشفاًها ، جي خاطبفاه فيهة وِش يثل قولك : ُش 

  .(3) >بخطايب 

 ونلبظ جن ابن درستوي  قد اضطرب يف كالي  ، إذ جزم يرة بأن املبذوف ين الم شفة هاء ، وجخرى ججاز جن يكون

 واًوا.  املبذوُف 

واب ين هذه اآلراء هو ياذهب إلي  جحباب الـرجي امأول ، وذلـك لعـودة اهلـاء إىل الكلمـة يف التصـغري ـــوالص

حَّ  <وترصيف الفعل ، وهو يا اختاره ابن يعي  ، إذ يقول : والتكسري  ْوُه ين شفوات .. فإن حخ وخ والصبيح امأول ويا رخ

 .(4) >كان ين يعنى الشفة ال ين لفظها .. 

ولنعد إىل يا ذكره حاحب الترصيح ، إذ ذكر جن الم ) شفة ( هاء بدليل التصغري والتكسري فيها فيقال : ُشفيهة وشفاه 

 يح وهو يف ذلك تابع للبرصيني وعمهور العلًمء .وهذا حب

فهـذا  >لقوهلم يف اجلمع : شفوات قال اجلوهري : وال دليل عىل حـبت  وزعم قوم جن الم )شفة ( واو  <:  أما قوله

 جن اجلوهري يوافق عمهور البرصيني وعلًمء اللغة بأن املبذوف ين ) شفة ( هاء ال واًوا .يدل عىل الكالم 

لها وناقض اجلوهري فأنكر جن يقال : جحـ<املنري قد ذكر جن اجلوهري ناقض نفس  فقال:  احب املصباححويذكر جن 

 .(5)>الواو ، وقال جتمع عىل شفوات

 .ة سابًقا التي مل تثبت ذلك القولواحلق جن اجلوهري مل يناقض نفس  ، وقد اتضح هذا ين خالل عبارة الصباح املذكور

*** 

                                           
 (  التهذيب )  شف  ( وينظر جيًضا املصباح املنري ) شف  ( . 1)

 . 433(  تصبيح الفصيح ص 2)

 . 433لفصيح ص تصبيح ا(  3)

 . 419(  رشح امللوكي يف الترصيف حـ 4)

 (  املصباح ) الشفة ( .5)
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 الخاتمــــة

 راء اجلوهري يف الترصيح ودراستها جيكننا جن تشري إىل جهم النتائج التي توحل إليها الببث :بعد عرض ل

عرض الببث لراء اجلوهري يف الترصيح وعمعها ودرسها دراسة يتأنية فأحسن عمع جدلتها وناقشها ، ووقف ينها  -

 يوقف القايض العادل فرجح يا رله جديرًا بالرتجيح يدعوًيا باحلجة والدليل .

عمع عىل  (سواسية)اعتمد الببث طريقة القياس يف تصويب اآلراء كًم هو احلال يف ترجيح رجي ابن بّري يف جن   -

 عىل وزن فعللة يثل جعفر وجعافر . (سوساة)وزن فعاللة ، وجن يفردها 

ل العدد ) جن حاحب الترصيح اعتمد عىل السًمع واستند إلي  يف ترجيبات  ، وذلك ببكاية اجلوهري يف جواز إعًم -

 .(1)>وحكى اجلوهري ثاٍن واحًدا  <ثاٍن ( يع يا دون جحل  : فقال : 

وذلك يف عمع حبب عىل  ،جظهر الببث جن حاحب الترصيح اعتمد جحيانًا عىل القياس يف ختطئت  للجوهري -

ڤ ڦ  »وامأحباب عمع حاحب خالفا للجوهري ونظريه : شاهد وجشهاد ، ويف التنزيل  <إذ يقول  >جحباب

 . >(2)قال بعض جهل التفسري «  ڦ

جشار الببث إىل جن حاحب الترصيح كان يعتمد كالم اجلوهري ويستند إلي  يف احلكم بالقبول جو الرد كًم يف قبول   -

والرد عىل جيب حيان امأندليس يف عدم وجود سًمع يف نصب   (3) تصبيح الواو وعدم قلبها ياء وإدغايها كًم يف : ) ضيون وحيوة (

 .(4)عىل النعت وعىل احلال وهي يضافة )حسب(

جوضح الببث جنَّ الشيخ خالد كان ذا استقاللية يف الرجي ، فلم يوافق اجلوهري يف كل يا قال  ، فكان خيالف  إذا  -

 جانب  الصواب ، وحيرر اَلطأ بالدليل ، مما يدل عىل جن  حاحب بصرية وفكر .

. ووقع للجوهري جن  جعل سوا كلمة وسيـة كلمة جخرى ، .. <يثال ذلك قول  يف : )سواسوة ( بالتصبيح :  -

 ووزن كال ينهًم بوزن خيصها ، والتبرير يا تقدم ، وعلي  قول  : 

 (5)ظرايّب غرباٍن بمجرودة النخلِ     سواسيُة سوُد الوجوه كأّنـهم     

، فقد  -اثني عرش رجًيا   -حسب اطالعي  –جظهر الببث جن اجلوهري كان ذا نزعة برصية ، حيث بلغت عملة لرائ   -

                                           
 (  انظر الببث يسألة إعًمل العدد ثان يع يا دون جحل  .1)

 (  انظر الببث يسألة جحباب : عمع حبب .2)

 . 417/ 5(  الترصيح  3)

 ويا بعدها . 201/ 3(  انظر املصدر السابق 4)

 . 5/395(  الترصيح 5)
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 وافق اجلمهور وسيبوي  يف مخسة لراء وهي : 

 وقوع ) حسب ( نعتا وحاالً . -         .  وقوع ) كرب ( تايـة  -

 .( شفـة ) املبذوف ين   -     نصب ) الصيف ( عىل الظرفية .  -

 جحباب عمع حبب ) وافق اجلمهور وامأخف  ( . -

الفاريس وابن جني يف تصبيح الواو وعدم قلبها جيًضا سواسية ( وجهنا عمع ) سواء ( ، وتبع ب ) يف : تركي  وتبع امأخف

 يف ) ضيون وحيوة ( .

 ووافق الكوفيني يف ثالث يسائل : 

 ) اختذ ( ين جخذ .، و إعًمل العدد ) ثان ( يع يا دون جحل  ، و الوقف بالنقل إىل يتبرك  -

 وانفرد برجييـن :

لكون التأنيث «  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ : » اىلـتعتذكري ) قريب ( يف قول  و ،وقوع ) عل ( يضافة 

 . جمازًيا 

إضافة إىل جن  تبع امأخف  يف بعض اآلراء ، إن اجلوهري يميل إىل رجي البرصيني  وبناًء على ما سبق نستطيع أن نقول :

برصيني يف ستة لراء ، وهذا ال يمنع  ين تخقبُل ؛ لذا تكون يوافقة اجلوهري للوامأخف  يعد جكثر ييالً إىل اجلمهور والبرصيني 

 رجي اآلخرين يا دام الصواب يف جانبهم .

 

*** 
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 ثبت أهــم المصادر والمراجـع

سلسلة الرسائل اجلايعية . جايعة  –لراء ابن بري الترصيفية عمعا ودراسة ، إعداد د. فراج بن نارص بن حممد احلمد   -

 م .2007 -هـ 1426اإليام حممد بن سعود اإلساليية 

هـ ، حتقيق د/ حممد بن عوض بن حممد 676إرشاد السالك إىل حل جلفية ابن يالك البن قيم اجلوزية املتوىف سنة  -

 م .2002 -هـ 1422الطبعة امأوىل  –الرياض  –يكتبة جضواء السلف  –السهييل 

 –يؤسسة الرسالة  –عال سامل يكرم حتقيق عبد ال -اجلزء اَلايس -هـ 911امأشباه والنظائر للسيوطي املتوىف   -

 م.1925 -هـ 1407الطبعة امأوىل 

 م.1924الطبعة السادسة  –دار العلم للماليني  –بريوت  –امأعالم َلري الدين الزركيل  -

 م .1923 -هـ 1403الطبعة امأوىل  –بريوت  –عامل الكتب  -هـ 515امأفعال البن القطاع املتوىف سنة   -

 –حتقيق ودراسة الدكتور حممود الطناحي  -اهلل بن عيل بن حممد بن محزة احلسيني العلوي جيايل ابن الشجري هلبة -

 م .1992 -هـ 1413الطبعة امأوىل  –يكتبة اَلانجي بالقاهرة  -النارش

هـ 1361القاهرة  –دار الكتب املرصية  -إنباه الرواة عىل جنباه النباة للقفطي ، حتقيق د/ حممد جبو الفضل إبراهيم -

 م .1952 -

اإلنصاف يف يسائل اَلالف مأيب الربكات اإلنباري ، ت / حممد حمي الدين عبد احلميد ، ويع  كتاب االنتصاف ين  -

 م .1926سنة  –بريوت  –حيدا  –املكتبة العرصية  –اإلنصاف 

 : يق الشيخ جوضح املسالك إىل جلفية ابن يالك البن هشام ويع  كتاب عدة السالك إىل حتقيق جوضح املسالك ، حتق  -

 بريوت . –املكتبة العرصية  –حممد حمي الدين عبد احلميد 

 م .1923 -هـ 1403الطبعة الثانية  –بريوت  -دار الفكر -الببر املبيط مأيب حيان -

حققها وكتب هلا املقدية والفهارس حممد  –تأليف حممد بن جمحد بن إياس احلنفي  –بدائع الزهور يف وقائع الدهور  -

 م .1924 -هـ 1404القاهرة  –اهليئة املرصية العاية للكتاب  -ء الثالثاجلز -يصطفى

 .م1994 -هـ 1414الطبعة امأوىل  –ضبط نص  وخرج ليات  / جمحد عبد السالم  –بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية  -

دار  –لثبيتي حتقيق ودراسة د/ عياد بن عبد ا -هـ 722البسيط يف رشح عمل الزجاجي البن جيب الربيع املتوىف  -

 م .1927الطبعة امأوىل  –بريوت  –الغرب اإلساليي 

تأليف جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزلبادي ، املتوىف سنة  –بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  -
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 م .1997 -هـ 1417القاهرة  –الطبعة الثالثة  –اجلزء الثالث  –هـ ، حتقيق امأستاذ حممد عيل النجار 216

 -هـ 1399الطبعة الثانية  –حتقيق حممد جبو الفضل إبراهيم  –بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنباة للسيوطي  -

 دار الفكر . –م 1969

يراجعة يصطفى  –البيان يف غريب إعراب القرلن مأيب الربكات امأنباري ، حتقيق دكتور / ط  عبد احلميد ط   -

 م .1920 -هـ 1400اب اهليئة املرصية العاية للكت –السقا 

 –لبنان  –بريوت  –دار العلم للماليني  –تاج اللغة وحباح العربية للجوهري، حتقيق / جمحد عبد الغفور عطار  -

 م .1924 -هـ 1404الطبعة الثانية 

الثانية الطبعة  –التبيان يف إعراب القرلن مأيب البقاء العكربي ، حتقيق / عيل حممد البجاوي ، ط عيسى البايب احللبي  -

 م .1926 -هـ 1406

 –البن طولون الديشقي «  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ »حتفة الطالبني يف إعراب قول  تعاىل :   -

 م.1929 -هـ 1409الطبعة امأوىل  –يطبعة امأيانة  –دراسة وحتقيق الدكتور / جابر السيد يبارك 

 هـ .1407 –تقي عبد السيد وتلخيص الفوائد ، البن هشام امأنصاري ، حتقيق د/ السيد  –ختليص الشواهد  -

 -هـ 1410يطبعة السعادة  –تذكري املؤنث بني القياس والسًمع للدكتور / عبد اهلل احلسيني هالل ، الطبعة امأوىل  -

 م .1990

طبعة دار كنوز إشبيليا السعودية  –عدة ججزاء ، حتقيق د/ حسن هنداوي  –التذييل والتكميل مأيب حيان امأندليس  -

 ، عدة سنوات خمتلفة . الطبعة امأوىل –

طبعة  -يراجعة د/ ريضان عبد التواب –تصبيح الفصيح ورشح  البن درستوي  ، حتقيق د/ حممد بدوي املختون  -

 م .1992 -هـ 1419القاهرة  –املجلس امأعىل للشئون اإلساليية 

الطبعة  –الزهراء يطبعة  –حتقيق د/ عبد الفتاح الببرتي  –الترصيح بمضمون التوضيح للشيخ خالد امأزهري  -

 م .1996 -هـ 1412امأوىل 

الطبعة الثانية  –بريوت  –عامل الكتب  –هـ ، حتقيق د/ كاظم ببر املرجان 366التكملة مأيب عيل الفاريس املتوىف  -

 م .1999 -هـ 1419

عة دار يطب –هـ ، حتقيق د/ عيل فاخر ولخرين 662متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد لناظر اجلي  ، املتوىف  -

 م .2006 -هـ 1422الطبعة امأوىل  -يرص –السالم 
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اهليئة  –هـ ، حتقيق وتقديم / يصطفى حجازي 522التنبي  واإليضاح عًم وقع يف الصباح البن بري املتوىف  -

 م .1920الطبعة امأوىل  –املرصية العاية للكتاب 

يطابع  –الدار املرصية للتأليف والرتعمة  –ار هتذيب اللغة مأيب ينصور امأزهري ، حتقيق امأستاذ / حممد عيل النج -

 النارش يكتبة اَلانجي . –سجل العرب 

 -هـ 1422ط امأوىل  -دار الفكر العريب  –توضيح املقاحد واملسالك للمرادي ، حتقيق د/ عبد الرمحن سليًمن ،  -

 م .2001

 –يطبعة املشهد احلسيني  –ي حاشية الدسوقي عىل يغني اللبيب وباهلاي  يغني اللبيب البن هشام امأنصار -

 .بمرص

 املكتبة التوفيقية . –حاشية الصبان عىل رشح امأشموين عىل جلفية ابن يالك ويع  رشح الشواهد للعيني  -

 طبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه . –حاشية يس ، زين الدين العليمي عىل الترصيح  -

دراسة وحتقيق د/ جمحد ط  حسانني  -اص للبريريحوايش ابن بري وابن ظفر عىل درة الغواص يف جوهام اَلو -

 م .1990 -هـ 1411الطبعة امأوىل  –يطبعة امأيانة  –سلطان 

الطبعة  -اَلصائص مأيب الفتح عثًمن بن جني ، حتقيق امأستاذ / حممد عيل النجار، ط اهليئة املرصية العاية للكتاب -

 م ، وسنوات جخرى .1927 –الثالثة 

 الطبعة امأوىل . –دار الكتاب اللبناين ، يكتبة املدرسة  –حتقيق كايل سليًمن  ديوان امأعشى ) رشح ( -

 م .1997 -هـ 1324 –بريوت  –دار حادر  -ديوان جرير -

 دار يرص للطباعة . -عمع وحتقيق د/ حسني نصار -شعر احلب العذري –ديوان عميل بثينة  -

اهليئة املرصية العاية للكتاب  –كايل الصرييف  يراجعة حسن –تح د/ سيد حنفي حسنني  –ديوان حسان بن ثابت  -

 م .1964

 م .1962 –اهليئة املرصية العاية للكتاب  –ديوان عمر بن جيب ربيعة  -

 .بريوت  –دار حادر  –ديوان الفرزدق  -

ـ 1405، الطبعة امأوىل ديشق   –دار القلم –رس حناعة اإلعراب البن جني، حتقيق د/ حسن هنداوي  -  م .1925 -ه

ـ 1029الذهب يف جخبار ين ذهب البن العًمد احلنبيل ، املتوىف سنة  شذرات -  بريوت . –دار املسرية  -اجلزء الثاين -ه
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الطبعة  –دار املأيون للرتاث  –رشح جبيات املغني للبغدادي ، حتقيق د/ عبد العزيز رباح ، د/ جمحد يوسف دقاق  -

 م .1926 -هـ 1392امأوىل 

 -دار هجر للطباعة والنرش –يق د/ عبد الرمحن السيد ود/ حممد بدوي املختون رشح التسهيل البن يالك ، حتق -

 الطبعة امأوىل .

 –يكتبة الرشد  –حتقيق الدكتور / إبراهيم بن سليًمن البعيمي  -هـ 442رشح الترصيف للثًمنيني ، املتوىف  -

 م .1999 -هـ 1419الطبعة امأوىل  –الرياض 

 م .1922وزارة امأوقاف والشؤون الدينية بالعراق  –قيق د/ حاحب جبو جناح رشح عمل الزجاجي البن عصفور ، حت -

 –بريوت  –يؤسسة التاريخ العريب  –حبب  وعلق علي  : جمحد عز وعناية  –رشح الدياييني عىل يغني اللبيب  -

 م.2006 -هـ 1422الطبعة امأوىل 

 م .1922القاهرة  –يكتبة املتنبي  –الرشح رشح شافية ابن احلاجب للجاربردي وحاشية ابن عماعة الكناين عىل  -

 م .1965دار الغد العريب  –رشح شافية ابن احلاجب للريض ، حتقيق / حممد نور احلسن ولخرين  -

تأليف / حممد حمي  –رشح شذور الذهب البن هشام، ويع  كتاب ينتهى امأدب بتبقيق رشح شذرات الذهب  -

 م .1962 -هـ 1392الطبعة اَلايسة عرشة يف  –دار امأنصار بالقاهرة  –الدين عبد احلميد 

بغداد  –يطبعة العاين  –هـ ، حتقيق د/ عدنان الدوري 762رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ البن يالك ، املتوىف  -

 م .1966 -هـ 1396

 –بنغازي  –ينشورات جايعة قاريونس  -رشح كافية ابن احلاجب للريض ، تصبيح وتعليق / يوسف حسن عمر -

 م .1997الثانية  الطبعة

ة وخرج شواهده يكتب يقديات  وجكمل  ين النسخ اَلط -هـ 372رشح كتاب سيبوي  مأيب سعيد السريايف ، املتوىف  -

 القدس للنرش والتوزيع . –الطبعة امأوىل  –وترجم مأعالي  ورتب جبواب  ووضع فهارس  د/ عبد املعطي جيني قلعجي 

دار عًمر  –دراسة وحتقيق الدكتور / يهدي عبيد جاسم  -هـ 566ىف رشح الفصيح البن هشام اللخمي ، املتو -

 امأردن . –عًمن  –للنرش 

ينشورات يركز  –طبعة دار املأيون للرتاث  –رشح الكافية الشافية البن يالك ، حتقيق د/ عبد املنعم جمحد هريدي  -

 السعودية . –بجايعة جم القرى  –الببث العلمي 

الطبعة  –يف فن الرصف للتفتازاين ، يطبعة يصطفى البايب احللبي وجوالده بمرص  يزرشح خمتصـر الترصيف الع -
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 م .1954 -هـ 1364الرابعة 

 بريوت . –عامل الكتب  –رشح املفصل البن يعي   -

 هـ .1413الطبعة امأوىل  –دار طوق النجاة  –النارش  –حتقيق حممد زهري بن نارص  –حبيح البخاري  -

بريوت  –دار الكتب العلمية  –هـ ، وضع حواشي  خليل عمران املنصور 773املتوىف رضائر الشعر البن عصفور  -

 م .1999 -هـ 1420الطبعة امأوىل  –

 لبنان . –بريوت  –ينشورات دار يكتبة احلياة  -الضوء الاليع مأهل القرن التاسع للسخاوي ، اجلزء الثالث -

يطبعة دار  –ط امأوىل  –وحتقيق د/ جمحد عفيفي دراسة  –عنقود الزواهر يف الرصف لعالء الدين القوشجي  -

 م .2001 -هـ 1421الكتب املرصية بالقاهرة 

 .م1991 –بغداد  –يطبعة العاين  –الغرة املخفية يف رشح الدرة امألفية البن اَلباز ، حتقيق / حايد حممد العبديل  -

يكتبة  –حتقيق د/ فيصل احلفيان  –امأول  السفر –الكايف يف اإلفصاح عن يسائل كتاب اإليضاح ، البن جيب الربيع  -

 م .2001 -هـ 1422 –الرياض  –الرشد 

 م .1922الطبعة الثالثة  –يطبعة املدين  –الكتاب لسيبوي  ، حتقيق / عبد السالم هارون  -

 -يطبعة احللبي –الكشاف للزخمرشي ويع  حاشية الرشيف اجلرجاين واإلنصاف فيًم تضمن  الكشاف ين االعتزال  -

 م .1962 -هـ 1392بعة امأخرية الط

 طبعة دار املعارف . –لسان العرب البن ينظور  -

يا نسب  الفريوزلبادي للجْوهري ين جوهام ، دراسة نقدية ، إعداد الطالب / عبد الواحد حممد عبد الواحد جبو  -

 م .2006بكلية اللغة العربية باملنصورة  (حطب ) رسالة ياجستري

 يطبعة عيسى البايب احللبي . –بو الفضل إبراهيم جحتقيق / حممد جممع امأيثال للميداين ،  -

حتقيق وتعليق / الرحالة الفاروق ولخرين  -املجلد الثالث -هـ 547ة امأندليس ، املتوىف طياملبرر الوجيز البن ع -

 م.2006 -هـ1422الدوحة  –الطبعة الثانية -يطبوعات وزارة امأوقاف والشئون اإلساليية يف قطر –

بريوت  –املكتبة العرصية  –اعتنى هبا امأستاذ يوسف الشيخ حممد  –ر الصباح للشيخ اإليام جيب بكر الرازي خمتا -

 م .1999 -هـ 1420الطبعة اَلايسة  –

راجع   –هـ ، حقق وعلق علي  الشيخ حممد عبد اَلالق عضيمة 322املذكر واملؤنث مأيب بكر بن امأنباري ، املتوىف  -



57 

 

هـ 1419القاهرة  –طبعة املجلس امأعىل للشئون اإلساليية  –اجلزء الثاين  –/ ريضان عبد التواب  وحنع فهارس  الدكتور

 م .1999 -

بريوت  –املكتبة العرصية  –املزهر يف علوم اللغة وجنواعها للسيوطي ، رشح وتعليق حممد جاد املوىل ولخرين  -

 م .1926

 ديشق . –دار الفكر  –مد كايل بركات املساعد عىل تسهيل الفوائد البن عقيل ، حتقيق د/ حم -

 بريوت . –دار الكتب العلمية  -هـ 660املصباح املنري للفيويي ، املتوىف  -

 م .1925 -هـ 1405الطبعة امأوىل  –بريوت  –عامل الكتب  –يعاين القرلن لألخف  ، حتقيق د/ عبد امأيري  -

 م .1920اهليئة املرصية العاية للكتاب  –يل النجار وحممد ع –يعاين القرلن للفراء ، حتقيق / جمحد يوسف نجايت  -

 .م1922 -هـ 1402ط امأوىل  –يعاين القرلن وإعراب  للزجاج ، حتقيق الدكتور / عبد اجلليل شلبي ، عامل الكتب  -

 يطبوعات دار املأيون للرتاث . –يعجم امأدباء لياقوت احلموي  -

 بريوت . –دار إحياء الرتاث العريب  –بريوت  –يكتبة املثنى  –عمر رضا كبالة  –يعجم املؤلفني  -

دار  –قدم ل  ووضع حواشي  وفهارس  حسن محد  –يغني اللبيب عن كتب امأعاريب البن هشام امأنصاري  -

 م .1992 -هـ 1412الطبعة امأوىل  –بريوت  –الكتب العلمية 

تي ية ابن يالك ( حتقيق د/ عياد الثباملقاحد الشافية يف رشح اَلالحة الكافية للشاطبي ) رشح الشاطبي عىل جلفي -

 م .2006 -هـ 1422الطبعة امأوىل  –جايعة جم القرى  –ود/ حممد البنا ولخرين 

هـ ، حتقيق د/ 255املقاحد النبوية يف رشح شواهد رشوح امألفية املشهور برشح الشواهد الكربى للعيني املتوىف  -

 م .2010 -هـ 1431طبعة امأوىل ال –القاهرة  –ط / دار السالم  –عيل فاخر ولخرين 

هـ وسنوات 1399جلنة إحياء الرتاث اإلساليي بالقاهرة  –املقتضب للمربد ، حتقيق د/ حممد عبد اَلالق عضيمة  -

 جخرى .

 بريوت . –ينشورات دار اآلفاق اجلديدة  –ت د/ فخر الدين قباوة  -املمتع يف الترصيف البن عصفور  -

حتقيق امأستاذين : إبراهيم يصطفى وعبد  –ثًمن بن جني لكتاب الترصيف للًمزين املنصف رشح اإليام جيب الفتح ع -

 م .1954 -هـ 1363الطبعة امأوىل  –اهلل جيني وزارة املعارف العمويية 

حتقيق د/ عيل فاخر  –ينهج السالك يف الكالم عىل جلفية ابن يالك مأيب حيان امأندليس ، اجلزء الثالث والرابع  -
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 م . 2013هـ / 1435ط امأوىل  -امأزهر  –لطباعة املبمدية ، دار ا ولخرين

 بريوت . –النوادر يف اللغة مأيب زيد امأنصاري ، نرش دار الكتاب العريب  -

 م .1921 –بريوت  –دار العلوم احلديثة  –هدية العارفني وجسًمء املؤلفني ولثار املصنفني إلسًمعيل باشا البغدادي  -

ط  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –وايع للسيوطي ، حتقيق / جمحد شمس الدين مهع اهلوايع يف رشح عمع اجل -

 م .1992 -هـ 1412امأوىل 

ط  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –يتيمة الدهر يف حماسن جهل العرص للثعالبي ، حتقيق د. يفيد حممد قميبة  -

 م .1923 -هـ 1403الثانية 

 

*** 


