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  ت

 ةغة العخبيّ ز الجراسة باللُ لخّ مُ 
كعمى  ،ى هللا عمى رسػلشا دمحمالحسج هلل الػاحج، الحسج هلل األحج، الحسج هلل الرسج، كصمّ 

  ، كبعج:آلو كصحبو أجسعيغ

في كتابو إرتذاؼ  ،بميجات العخب أبي حياف األنجلديّ  استذيادَ  ىحه الجراسةُ  تشاكلْت 
 في مقجمة، كتسييج، كأربعة فرػؿ، كخاتسة.  ىحه الجراسة ب، حيث جاءْت خَ الز  

اشتسمت السقجمة عمى أىسية الجراسة كسبب اختيار البحث، كأىجاؼ الجراسة،  كقج
 إضافًة إلى الجراسات الدابقة.  كالرعػبات التي كاجيت الباحثة، 

ب، خَ الز  األنجلدّي، ككتابو إرتذاؼ  اشتسل عمى حياة أبي حيافقج أما التسييج ف
في الفرل األكؿ عغ  جات العخب، كمػقف الشحاة مغ االستذياد بيا. كتحجثتُ ف بميَ كالتعخي

السبحث األكؿ: االستذياد  مى أربعة مباحث،اشتسل عقج مرادر االستذياد عشج أبي حياف، ك 
السبحث الثالث: االستذياد الذخيف،  الستذياد بالحجيث الشبػؼّ بالقخآف الكخيع، السبحث الثاني: ا

 .بحث الخابع: االستذياد بالشثخالس بالذعخ،

 ة.ة كالرخفيّ فيو عغ السدائل الرػتيّ  أما الفرل الثاني، فتحجثتُ 

  ة.عغ السدائل الشحػيّ  تحجثتُ في الفرل الثالث، ك 

جات العخب في بميَ  حياف مغ االستذيادِ  أما الفرل الخابع، فتحجثت فيو عغ مػقف أبي
كالثاني: جات العخب، ليَ  األكؿ: قبػؿ أبي حياف لبعسِ  رتذافو، كاحتػػ عمى ثبلثة مباحث،ا

 ب.خَ جات العخب في كتاب إرتذاؼ الز  الثالث: أثخ ليَ ك جات العخب، ليَ  رفس أبي حياف لبعسِ 

 ثع قائسة السرادر كالسخاجع، كممحق بالفيارس. ،عمى أىع التػصيات كالشتائج كخاتسة اشتسمْت 

 

 .والدجاد التػفيقَ  ّللاَّ  مغ وأرجػ
 

 

 

 

 

 



  ث

Abstract 
Praise is due to Allah, the One and the Only One, and may Allah’s mercy and 

blessings be upon our Prophet Mohammed, and his family and companions. To 

proceed: 

This study investigates Abu Hayyan Al-Andalusi’s citations of the Arabs’ 

dialects in his book Irtishaaf Al-Dharb. This study is presented in an introduction, a 

preface, four chapters, and a conclusion. 

The introduction included the importance of the study, the reason for its 

selection, the objectives of the study, the research difficulties, in addition to some 

previous studies. 

The preface introduced the life of Abi Hayyan Al-Andalusi, and his book 

Irtishaaf Al-Dharb. It also introduced the Arabs’ dialects, and the stances of the 

grammarians against citing them as evidences. The first chapter presented the 

sources of citation used by Abu Hayyan. It included four topics: citation from the 

Noble Quran, citation from the Prophet's Hadiths, citation from poetry, and citation 

from literary texts. 

The second chapter presented the issues of phonetics and word structure. 

The third chapter discussed the grammatical issues. 

The fourth chapter argued the position of Abu Hayyan regarding quoting the 

dialects of the Arabs in his book Irtishaaf Al-Dharb. It included three topics: Abu 

Hayyan’s acceptance for some of the Arabs’ dialects, Abu Hayyan’s rejection of 

some of the Arabs’ dialects, and the impact of the Arabs’ dialects in the book of 

Irtishaaf Al-Dharb. 

The conclusion finally included the most important results and 

recommendations, the list of sources and references, and an appendix that included 

the study indexes. 

I ask Allah to grant me success and rightness. 
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 اقتباس
 
 
 
 ب

 

 
 
 
 
 

 



  ح

 اإلىجاء

 

  َممكة القمب كميجة الفؤاد، صاحبة الحزغ الجافئ، كالقمب  ،أكصاني بيا السختار غْ إلى م
  كالعافية. الرحةَ  ، أداـ هللا عميظِ أمي إليظِ .. .كالجعػة الرادقةالخافق، إلى العيغ الداىخة، 

  َبمدانو،  اطيخ حب  بعيج، كلع يُ  غْ عمّي مِ  حشا غْ خني بعصفو الرامت الشاشق، مَ سَ غ غْ إلى م
ه كىا أنا أسعجُ  ،مغ حياتي في فتخةٍ  و مخغسةً أحدنتُ  غْ إلى مَ  ،عشجما أراه  قمبوِ  نبسِ  غْ و مِ فمسدتُ 

  فيو. كبارؾ لظَ  ، أشاؿ هللا في عسخؾَ أبي إليظَ  ...كحًبا كإجبلاًل شػاعيًة 

  َكغّمق قمبوِ  فتح لي أبػابَ  غْ عشجؼ، إلى مَ  وِ تمكان ال لتأخخِ  ،ختو في إىجائيأخّ  غْ إلى م ،
 إليظَ  ...دراستي ل تكاليفَ تحسّ  غْ ، إلى مَ كممكشيامتمكتو  إال إليو، إلى كل جسيلٍ  قمبي أبػابَ 
 .لقمبي نبًزا ، دمتَ زوجي

 )كع.كرزقشي بخ   ،عميكع ال أذاقشي هللا لػعةً  ،إلى أبشائي )سمسى، سميع، مدظ 

 .إلى إخػتي كأخػاتي.. 

  ى لي الخيخ.مغ تسشّ  ككلّ كصجيقاتي ائي أقخبائي كأحبّ إلى.. 
 

 ... أْد٘ ثحثٙ ْرا إنٛٓى جًٛؼًب

 

 

 

 
 
 
 
 



  خ

 وعخفانشكخ 
 

مغ جيابحة  غِ كبيخيْ  غِ أستاذيْ  بإشخاؼِ مشي أكخَ  أفْ  ،عطيسة ىبةً  لقج مشحشي هللاُ 
رسالتي،  دربَ  التي تشيخُ  السزيئةَ  ة عمى رسالتي، فمقج كانا الذعمةَ الجامعة اإلسبلميّ 

 كلع يبخبل بعمسيسا أك كقتيسا في سبيل إخخاج ىحه الخسالة عمى الػجو البلئق.
 األستاذأتقجـ بجديل شكخؼ كعطيع عخفاني ككاسع امتشاني لفزيمة  بجايةً 

كصاحب السؤلفات  ،عسيج كمية اآلداب الدابق، الجكتػر: محسػد دمحم العامػدي
 رصيشةٍ  كتػجيياتٍ  عسيقةٍ  مو مغ إرشاداتٍ سا قجّ ة الػاسعة، لِ البجيعة، كالخبخة العمسيّ 

 .إلى الشػر ليخخج ىحا البحث
، صاحب الججبة إبخاىيع للجكتػر أحسجكسا كأتقجـ بخالز تقجيخؼ كاحتخامي 

كالفاضل  ،ة الحدشة، كالتػاضع الغديخ، كالعمع الػفيخ، الخاقي بتعامموالعمسيّ الدسعة 
كالخأؼ الرػاب  ،كتقجيع الشرح الدجيج ،مو باإلشخاؼ عمى رسالتيبأسمػبو. لتفز  

 عمى الػجو الحدغ.لتخخج ىحه الخسالة 
 

 ندسة ضييخ  /الباحثة
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   وتقجيخ شكخ
 

  (1)                              ل تعالى:قا
الجكتػر: أتقجـ بجديل الذكخ ألستاذّؼ الكخيسيغ، مغ قػلو تعالى،  انصبلًقا
بالجامعة  ورئيذ قدع اللغة العخبية ، أستاذ الشحػ والرخفأسامة حساد
، أستاذ الشحػ والرخف بجامعة األقرى. نرخ عبج العالوالجكتػر:  ،اإلسالمية

 مغ التكـخ بسشاقذتي.عمى ما تفّزبل بو 
كالذكخ مػصػٌؿ لمجامعة اإلسبلمية، كلكمية اآلداب، كلقدع المغة العخبية 
كأساتحتو األجبّلء، كأخز بالحكخ أ. د جياد العخجا، ك أ.د دمحم البع، ك أ.د كليج أبػ 
نجػ، ك أ.د دمحم كبلب، ك د. يػسف عاشػر، ك د. باسع البابمي، ك د. مػسى أبػ 

 ؛لجييع البرسة الػاضحة، كاألثخ الكبيخ، في صقل شخريتيانت جميجاف، الحيغ ك
دفعشي لبلقتجاء بسديختيع العمسية الحافمة  ،لسا كانػا عميو مغ تألق معخفي كعمسي

 باإلنجازات كاإلبجاعات.
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 السقجمة
عمى أشخِؼ األنبياِء كالسخسميغ، سيِجنا محسٍج  ، كالربلُة كالدبلـُ الحسُج هلل ربِّ العالسيغ

  :أما بعج، بإحداٍف إلى يػـِ الجيغِ  عتبَعي غْ ، كمَ الرادِؽ األميغ، كصحابِتو الغخِّ السياميغ

يعج اإلماـ الفقيو أبػ حياف دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف بغ حياف األنجلدي 
في مشيجو كشخيقة  اأنجلدي   ا، كقج كاف صػفي  مغ أعبلـ الفقو العجكؿ السذيػريغ ،ىػ(745)ت
  .فكخه

بل  ،، كلع َيُصْل استقخاره في األنجلذذارش" مجيشة مغ حاضخة غخناشةخْ صَ "مَ ج في كل
في األنجلذ  تٍ فْ ، كأعمع مُ اأغدر العخب عمسً  كاف مغخة، كقج حتى استقخ في القاى عاش متشقبًل 

  .كفي مرخ

لظ في الكبلـ عمى ألفية ابغ مشيج الدا ،كمغ الكتب الشحػية التي تخكيا اإلماـ األنجلدي
، التحييل كالتكسيل في شخح التدييل، كالبحخ السحيط، ك رتذاؼ الزخب مغ لداف العخبإمالظ، ك 

 .يب بسا في القخآف مغ الغخيبكاألر 

أبػ حياف مدائل الشحػ  وجسػع في، رتذػاؼ الزػخب مػسػعػة َنْحِػي ػةً إكيعج كتػاب 
 ، كلع يقجـ لشا ىحا الكتاب إال بعج أفْ بيغ الشحاة في تأليف كتابو اخيجً ف امشيجً  سمظك ، كركافجه

  .راء الشحاة الستقجميغ كالستأخخيغاشمع عمى آ

جسع ، كمغ ىشا بجأت فكخة ع عمى كثيخ مغ ليجات العخبب القيِّ كقج احتػػ ىحا الكتا
اف ي؛ لسكانة أبي حرتذاؼ الزخب ألبي حياف األنجلديإكدراسة ىحه الميجات في كتاب 

   .العطيسة في خجمة الشحػ العخبي

ة ، كذكخ السدائل الرػتية كالرخفيلة تبجأ بالتعخؼ عمى ليجات العخبكمادة ىحه الخسا
مى مػقف أبي ، كتشتيي بالتعخؼ عرتذاؼ الزخب ألبي حيافإالشحػية، كتحميميا في كتاب ك 

  .حياف مغ ىحه الميجات

  جراسة: أىسية الأوًل 
 : ىحه الجراسة في أمػر عجة، كىيتكسغ أىسية مػضػع 

 .ليجخؼ أبا حياف شيخ السحققيغ كالجراسيغ كشخاح األلفية كالتدييل في القخف الثامغ ا إف    -1
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، كىحا يطيخ رتذاؼ الزخبإات العخب في االستذياد في كتابو اعتساد أبي حياف عمى ليج –2
 . الزخب مغ لداف العخب رتذاؼ، إلمػىمة األكلى في عشػاف الكتاب

 . خ أبي حياف حيث كتبو في آخخ عسخهرتذاؼ الزخب ىػ عرارة فكإكتاب  إف   –3

 ب اختيار السػضػع اسبأ :اثانيً 
 .اعتسج عميو كل مغ جاء بعجه ،ةُ ػيّ حْ نَ  رتذاؼ الزخب ألبي حياف مػسػعةٌ إ كتابَ  فّ إ –1

، كىشا تكسغ أىسية ىحه الجراسة باالستذياد بميجات العخب خب مميءٌ رتذاؼ الزإ كتابَ  إفّ  –2
 .ػية، كدراستيا دراسة كصفية تحميميةحْ يا الشّ يجات بتخخيجيا مغ مطانّ التي تتشاكؿ ىحه الم

 يبيغ ىحا البحث مػقف أبي حياف مغ االستذياد بميجات العخب. –3

 يداعج ىحا البحث في إثخاء السكتبة العخبية. –4

 بات التي واجيت ىحا البحث الرعػ  :اثالثً 
 .لستعمقة بتخاث أبي حياف األنجلديقمة السخاجع ا

 : الجراسات الدابقةارابعً 
 .دراسة كصفية تحميمية –جات العخب استذياد السخادؼ بمي –1

الجامعة  –إشخاؼ أ.د. محسػد دمحم العامػدؼ  –رسالة ماجدتيخ  –لرالح حديغ عبج المصيف 
 ـ .2013–ق1434غدة  –اإلسبلمية 

 خامدًا: أىجاف الجراسة 
 :إثبات ما يأتيإلى الجراسة تيجؼ ىحه 

رتذاؼ إة التي ذكخىا أبػ حياف في كتابو الشحػيّ ك ة ة كالرخفيّ استعخاض السدائل الرػتيّ  –1
 .ةعخبيّ  جاتٍ كتشاكلت ليَ  ،بالزخ 

 .ف ليحه الميجات كمجػ مخالفتو لياتػضيح مجػ مػافقة أبي حيا –2

مغ خبلؿ االستذياد بميجات  أبي حياف مغ االستذياد بالحجيث الشبػؼ الذخيفبياف مػقف  –3
 .العخب

 .سةة قيّ كتبة العخبية بإضاءة بحثيّ إثخاء الس –4
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 سادسًا: مشيج الجراسة 
 ،السشيج الػصفي التحميمي افي دراستي ةدمظ الباحثت بيعة الجراسة أفْ لقج اقتزت ش

 .ا البحثلحؼ يتشاسب مع مػضػع ىحا

 جراسة: خصة الاسابعً 
 :عشػافِ ب الساجدتيخ في الشحِػ كالرخؼِ ىحِه خصُة بحٍث مقتخحٌة لشيِل درجِة 

ْنَجُلِديِّ ِبلَ  َخبِ إَيَجاِت الَعَخِب ِفي ِكَتاِبِو إْسِتْذَياُد َأِبي َحيَّاَن اأَل  ْرِتَذاِف الزَّ

 ِدراَسٌة َوْصفيٌَّة َتْحليليَّةٌ 

سٍة كقائسٍة إلى مقجمٍة كتسييٍج كأربعِة فرػٍؿ كخاتاقتَزْت شبيعُة الجراسِة أْف تشقدَع 
 .لمسرادِر كالسخاجعِ 

 .شيُج البحِث كالجراساُت الدابقةكفييا سبُب اختياِر الجراسِة كأىسيُتيا كأىجاُفيا كم :السقجمة

 :كفيوِ  التسييج:

 .رتذاؼ الزخب"إ، ككتابو "ق(745ياف األنجلدي )تحياة أبي ح -

 التعخيف بالميجات العخبية. -

 .لشحاة مغ االستذياد بميجات العخبمػقف ا -
 الفرل األول

 َمَراِدُر الْسِتْذَياِد ِعْشَج َأِبي َحيَّانَ 

 :كيذتسل عمى أربعة مباحث

 االستذياد بالقخآف الكخيع. :السبحث األول

 االستذياد بالحجيث الذخيف. :السبحث الثاني

 االستذياد بالذعخ.  :السبحث الثالث

 االستذياد بالشثخ.  :السبحث الخابع
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 الفرل الثاني

ْخِفيَُّة ِلَلَيَجاِت الَعَخِب  ْػِتيَُّة َوالرَّ  الَسَداِئُل الرَّ

 : سل عمى مبحثيغتكيذ
 ة. السدائل الرػتيّ  :السبحث األول

 ة. السدائل الرخفيّ  :السبحث الثاني

 الفرل الثالث

 الَسَداِئُل الشَّْحِػيَُّة ِلَلَيَجاِت الَعَخبِ 

َخبِ إرَدْت لميجات العخب ِفي ِكَتاِب ِذْكُخ السدائِل الشحػية التي ك كفيو    .ْرِتَذاِؼ الز 

 

 الفرل الخابع 

َخِب ِمَغ الْسِتْذَياِد ِبَلَيَجاِت الَعَخِب إَحيَّاَن ِفي ِكَتاِبِو  َمْػِقُف َأِبي  ْرِتَذاِف الزَّ

 :كيذتسل عمى ثبلثة مباحث ىي
 .قبػؿ أبي حياف لبعس ليجات العخب :السبحث األول

 .ليجات العخب لبعس رفس أبي حياف :السبحث الثاني

 .لزخبرتذاؼ اإأثخ ليجات العخب في كتاب  ثالث:السبحث ال

 .كفييا نتائج البحث كتػصياتو :الخاتسة

 
 



  

 
 
 

 
 

 : التسييج
ه( 745)ت حيان األنجلديّ  حياة أبي

  خب"رتذاف الزَّ وكتابو "إ
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 التعخيف بأبي حيان
 مػلجه واسسو

قبيمة  ةْ دَ فْ نِ إلى  ةً ندب ؼ،د فشِّ بغ حياف األنجلدي الغخناشي ال عمىيػسف بغ ىػ دمحم بغ 
سشة أربع  ،كلج في العذخ األخيخ مغ شػاؿ ،مغ البخبخ، كيمقب مغ األلقاب السذخقية بأثيخ الجيغ

 .(2)ذارشخْ صَ مَ كقيل كلج في  .(1)ةقَ كرحل إلى مالَ  ،ي إحجػ جيات غخناشةف ،كخسديغ كستسائة
كإنسا ىي حي مغ أحياء غخناشة أك ضاحية  ،ارش ليدت مجيشة مدتقمة بحاتياذخْ صَ مَ  كيبجك أفّ 

كلع يعمق بو  ،ارش أثخ في أبي حيافصخذفمع يكغ لس ،كميسا يكغ مغ شيء .(3)مغ ضػاحييا
 قاؿ الجاككدػ.(4)كبقيت غخناشة عالقة باسسو حتى اليـػ ،اسع ىحه السجيشة أك الزاحية

مغ كبار العمساء بالعخبية " .(5)"غخناشة ةخ ضامجيشة مغ ح ،كلج بسصخذارش": ق(945)ت
 .(6)"كالتفديخ كالحجيث كالتخاجع كالمغات

كببلد إفخيقية كثغخ االسكشجرية كببلد قخأ القخآف بالخكايات كسسع الحجيث بجديخة األنجلذ 
كتشقل إلى أف أقاـ بالقاىخة  ،(7)مرخ كالحجاز. كحّرل اإلجازات مغ الذاـ كالعخاؽ كغيخ ذلظ

 . (8)كتػفي فييا

                                                           

(، كابغ الخصيب، 1/534(، كالديػشي، حدغ السحاضخة )ج2/285انطخ: ابغ الجدرؼ، غاية الشياية )ج (1)
 (.152/ 7(، كالدركمي، األعبلـ )ج1/280)ج (، كالديػشي، بغية الػعاة3/43اإلحاشة )ج

(،  كالدبكي، شبقات 1/121(، كالديػشي، بغية الػعاة )ج72أعياف العرخ )صالرفجؼ، انطخ:  (2)
 (. 6/32الذافعية )ج

 (.31انطخ: الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ )ص (3)
 .33السخجع الدابق، ص (4)
 (.287/ 2شبقات السفدخيغ)جالجاككدؼ،  (5)
 (. 7/152الدركمي، األعبلـ)ج  (6)
 (.72/ 4فػات الػفيات )جالكتبي، انطخ:  (7)
 (. 152/ 7األعبلـ )جالدركمي، انطخ:  (8)
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 ،كاألدب ،اتءكالقخا ،كالعخبية ،كفي التفديخ ،فيوتقشو كبخع أعمى شمب الحجيث ك  بَ كأك
كاستقخ بسرخ فشاؿ ما شاء . (1)كأخح عشو أكابخ عرخه صيتو،كاشتيخ اسسو كشار  ،كالتاريخ

. ككاف سبب رحمتو عغ غخناشة أنو حسمتو حجة الذبيبة عمى (2)كحطػة كشيخة كتأث ل كبخ عدمغ 
فشاؿ  التعخض لؤلستاذ جعفخ بغ الصباع كقج كقعت بيشو كبيغ أستاذه أبي جعفخ بغ الدييخ كقعةً 

فأمخ بإحزاره  ،فع أمخه إلى الدمصافخ ف ،كتكحيب ركايتو عميو متأليف في الخدلكترجػ  ،مشو
  .(3)فاختفى ثع ركب البحخ كلحق بالسذخؽ  ،كتشكيمو

 ثقافتو
كسسع الحجيث بجديخة األنجلذ كببلد إفخيقية كثغخ اإلسكشجرية  ،قخأ القخآف بالخكايات

 .(4)كببلد مرخ كالحجاز

حتى ألحق  اا كحجيثً الشاس قجيسً قخأ أك  (5)عمى شمب الحجيث كأتقشو كبخع فيو  ب  أكك 
كىػ الحؼ حبذ الشاس عمى قخاءة  ،في حياتو اكصار تبلمحتو أئسة كأشياخً  ،الرغار بالكبار
ىحه " :ككاف يقػؿ عغ مقجمة  ابغ الحاجب ،يذخح ليع غامزيا ،بيع فيياكرغّ  ،كتب ابغ مالظ

 يفك التدييل البغ مالظ أ يف إال في كتاب سيبػيو أك اال يقخأ أحجً  أفْ  الـد أحجً أك  "،نحػ الفقياء
    .(7)أقاـ بالجيار السرخية يؤلف كيقخأ.(6)مرشفاتو

 ،كعشجه تعطيع ليع، َنَطَع كنثخ كلو السػشحات البجيعية ،قباٌؿ عمى الصمبة األذكياءإكلو 
كأما الشحػ كالترخيف  ،ضابط أللفاضيا ،عارؼ بالمغة ،محخر لسا يقػلو ،فيسا يشقمو كىػ ثبتٌ 

كلو اليج الصػلى في التفديخ كالحجيث كالذخكط كالفخكع كتخاجع الشاس  ،فيػ إماـ الجنيا فييا
السغاربة عمى ما يتمفطػف بو مغ إمالة  ارػًص خ ،اريخيع كحػادثيع كتقييج أسسائيعكشبقاتيع كتػ 

 .(8)كتخخيع

 
                                                           

 (.1/280الديػشي، بغية الػعاة )جانطخ:  (1)
 (. 3/43اإلحاشة )جابغ الخصيب، انطخ:  (2)
 (.281/ 1بغية الػعاة )جالديػشي، انطخ:  (3)
 (.4/72الػفيات)جفػات الكتبي، انطخ:  (4)
 (.1/280الديػشي، بغية الػعاة)جانطخ:  (5)
 (.4/304الجرر الكامشة )جالعدقبلني، انطخ:  (6)
 (.2/285الجدرؼ، غاية الشياية)جانطخ:  (7)
 (.4/72الكتبي، فػات الػفيات)جانطخ:  (8)
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 العلسية مكانتو
مسحه عمى يج تت مغ ؿ عمى ذلظدكليذ أ ،كبيخةي حياف مكانة عمسية لقج كانت ألب

عخاب الشحػ كالرخؼ كعمع القخاءات كاإل سة فيفو لشا مغ مؤلفات قيّ كما خمّ  ،ة عرخهحجياب
 .كالمغات

شػلى في الفقو  لو يجٌ  ،بخاعتو الكاممة في العخبية : "كمعَ (1)ق(748)ت يقاؿ عشو الحىب  
كىػ معجدة أىل مرخ في كقتشا  ،كلو مرشفات في القخاءات كالشحػ ،كاآلثار كالقخاءات كالمغات

  ."في العمع، تخخج بو عجة أئسة

ل أك يكتب أك يشطخ في غً ذْ ع أك يَ سِ دْ : "لع أره قط إال يُ (2)ق(764)ت كقاؿ عشو الرفجؼ
 ،فيػ اإلماـ السجتيج السصمق فييسا ،كأما الشحػ كالترخيف ،بالمغة اعارفً  اا قيسً ككاف ثبتً  ،كتاب

 في أقصار األرض فييا غيخه".   حتى صار ال يجركو أحجٌ  ،خجـ ىحا الفغ أكثخ عسخه

: "شيخ الببلد السرخية كالذامية كرئيديا في عمع (3)ق(817)ت ؼأبادكقاؿ عشو الفيخكز 
 خبية، قرجه الصبلب مغ األقصار". الع

 محىبو
كاف أبػ حياف يقػؿ: محاٌؿ "كقاؿ ابغ حجخ:  ،السحىب يبجك أف  أبا حياف كاف ضاىخؼ 

 .(4)"أف يخجع عغ محىب الطاىخ مغ َعِمق بحىشو

 كماؿ، سالع العقيجة مغ البجع الفمدفية كاالعتداؿ كالتجديع ،حجةً  اا صجكقً كاف ثبتً "كقج   
 ،بغ أبي شالب، كثيخ الخذػع كالبكاء عشج قخاءة القخآف يعم ةإلى محىب أىل الطاىخ كإلى محب  

سخة، مشػر الذيبة، كبيخ حب اب  ضاىخ المػف، مذخ  ،مميح الػجو ،حدغ الّشغسة ،ُشػااًل  اككاف شيخً 
 .(5)"مدتخسل الذعخ ،المحية
 

 

                                                           

 (.727/ 2ىجاية القارؼ إلى تجػيج كبلـ البارؼ)جالسخصفي،  (1)
 (.5/331)ج الرفجؼ، أعياف العرخ كأعػاف الشرخ (2)
 (. 251/ 1الفيخكأبادؼ، البمغة في تخاجع أئسة الشحػ )ج (3)
 (.808البجر الصالع)صالذػكاني،  (4)
 (. 282-281/ 1بغية الػعاة )جالديػشي،  (5)
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 شيػخو
عرخه  يج نخبة عطيسة مغ عمساء كعباقخةعمى  - هللا ورحس -اف لقج تتمسح الذيخ أبػ حي

  :(1)كأكرد مشيع
العديد بغ دمحم بغ عبج  : كىػ الحدغ بغ عبجخيّ يْ الفِ  أبػ علي بغ أبي األحػص القخشيّ  .1

، الفيخؼّ  العديد بغ دمحم بغ أبي األحػص، األستاذ السجػد أبػ عمي الحياني األنجلديّ 
القخاء الشحاة األدباء، ة، كاف مغ فقياء السحجثيغ قَ ة كمالَ ي  خِ السعخكؼ بابغ الشاضخ، قاضي السَ 

 .(2)ق(679تػفي سشة )

: كىػ دمحم بغ إبخاىيع بغ دمحم بغ أبي نرخ، اإلماـ العبلمة ػيّ حْ الشّ  حاس الحلبيّ ابغ الشّ  .2
ة، تػفي ، شيخ العخبية بالجيار السرخيّ ػؼّ حْ الشّ  حاس الحمبيّ حجة العخب، بياء الجيغ ابغ الشّ 

 .(3)ق(698سشة )
الخحيع الخذشي األبجؼ، كاف نحػًيا كىػ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ عبج: يّ جِ بّ أبػ الحدغ األُ  .3

أحفع أىل كقتو لخبلفيع، مغ أىل السعخفة بكتاب سيبػيو  غْ لمخبلؼ في الشحػ، مِ  ذاكًخا
 غْ كالػاقفيغ عمى غػامزو، كلع يكغ يعخؼ كحفطو، كقاؿ أبػ حياف في الشزار: كاف مِ 

 . (4)ق(680) أحفع مغ رأيشاه بعمع العخبية، تػفي سشة
الجيغ  يػسف أبػ عبجهللا رضي عمي بغ بغ : كىػ دمحمالذاشبيّ  أبػ عبجهللا األنراريّ  .4

عالي اإلسشاد في القخآف، كاف  ، اإلماـ في عمع العخبية كالمغة، كافالذاشبيّ  األنرارؼّ 
عشو الذيخ أثيخ  جر بالقاىخة، كأخح الشاس عشو، ركػ الجيغ إماـ عرخه في المغة، تر رضي

 . (5)ق(684الجيغ أبػ حياف، تػفي سشة )

                                                           

(، كالدبكي، 288-2/287شبقات السفدخيغ )جكدؼ، الجا(، ك 3/44اإلحاشة )جابغ الخصيب، انطخ:  (1)
 (. 156-155/ 5شبقات الذافعية الكبخػ )ج

 (. 1/535)جبغية الػعاة (، كالديػشي، 1/242انطخ: الجدرؼ، غاية الشياية )ج (2)
(، كالفيخكزأبادؼ، البمغة 1/13(، كالديػشي، بغية الػعاة )ج3/294)جفػات الػفيات انطخ: الكتبي،  (3)

 (. 248)ص
 (. 2/199)جبغية الػعاة انطخ: الديػشي،  (4)
 (. 4/135انطخ: الرفجؼ، الػافي بالػفيات )ج (5)
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: كىػ أحسج بغ إبخاىيع بغ الدبيخ بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ الدبيخ الغخناشيّ  أبػ جعفخ الثقفيّ  .5
صاحب  ث الحافع البارع، عالع األنجلذ الشحػؼّ بغ عاصع، اإلماـ العبلمة السقخغ السحجِّ 

 الترانيف، قاؿ أبػ حياف: كاف يحخر المغة كيعمسشي السشصق، يعشي الشصق، ككاف أفرحَ 
 . (1)ق(708و، تػفي سشة )رأيتُ  عالعٍ 

  (2)تالميحه
كأخح عشو  ،األقصارشتى مغ  ه الصبلبُ جَ َر قَ فَ  ،أبي حياف في األقصار العخبية صيتلقج ذاع 
 كمشيع: ،أكابخ عرخه

: كىػ إبخاىيع بغ عبجهللا بغ عمي بغ يحيى بغ خمف السقخغ، الشحػي إبخاىيع بغ عبجهللا  .1
الذيخ بخىاف الجيغ الحكخؼ، اعتشى بالعخبية كالقخاءات، كالـز درس الذيخ أبي حياف، تػفي 

 .(3)ق(749سشة )
، ، المغػؼّ ػؼّ حْ الشّ  خادؼّ ىػ الحدغ بغ قاسع بغ عبجهللا بغ عمي السُ  :خاديّ قاسع السُ  مّ ابغ أُ  .2

 ، مشيع أبػ حيافكالقخاءات، أخح العخبية عغ عجد مغ العمساء كاف إماًما في العخبية فقيو،ال
 .(4)ق(749تػفي )

كىػ أحسج بغ عمي بغ عبج الكافي بغ عمي بغ تساـ بغ يػسف بغ  :بياء الجيغ الدبكيّ  .3
، أخح عغ أبيو، ، بياء الجيغ، أك حامج، فقيو، أصػليّ ، الذافعيّ مػسى بغ تساـ الدبكيّ 

 . (5)ق(773حياف، تػفي سشة )كأبي 

 ػؼّ حْ ىػ دمحم بغ يػسف بغ أحسج، اإلماـ الفاضل، البارع، العبلمة، الشّ  ناضخ الجير: .4
 . (6)ق(778، عالع بالعخبية، تػفي سشة )الذافعيّ  الجيغ الحمبيّ  الخئيذ، القاضي محبّ 

                                                           

 (. 6/140انطخ: الرفجؼ، الػافي بالػفيات )ج (1)
(، كالجاككدؼ، شبقات 1/280بغية الػعاة )ج(، كالديػشي، 1/251الفيخكزأبادؼ، البمغة )جانطخ:  (2)

 (. 2/288السفدخيغ)ج
 (. 8/271(. كابغ العساد الحشبمي، شحرات الحىب )ج1/31)جالجرر الكامشة العدقبلني، انطخ:  (3)
 (. 8/272(، كابغ العساد الحشبمي، شحرات الحىب )ج1/517)جبغية الػعاة الديػشي، انطخ:  (4)
 (. 1/342)جالجرر الكامشة (، كالعدقبلني، 1/342)جبغية الػعاة انطخ: الديػشي،  (5)
 (. 1/275)جبغية الػعاة شي، انطخ: الديػ  (6)
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فخافق أبا ، تعانى اآلداب ىػ أحسج بغ يػسف بغ مالظ الغخناشيّ  :أبػ جعفخ األنجلديّ  .5
ياف كغيخه، ككاف أبػ جعفخ ، كدخبل القاىخة، كلقيا أبا حًعاعبجهللا بغ جابخ األعسى فحّجا م

، حدغ الخمق، حمػ السحاضخة، ، عارًفا بالشحػ كفشػف المداف، دّيًشاعمى الشطع كالشثخ مقتجًرا
 .(1)ق(779كثيخ التأليف في العخبية كغيخىا، تػفي سشة )

، السالكيّ  اليػارؼّ  ىػ دمحم بغ أحسج بغ عمي بغ جابخ األنجلديّ : الكيّ الس ابغ جابخ اليػاريّ  .6
ة، تػفي سشة يّ أبػ عبجهللا، شسذ الجيغ، شاعخ، عالع بالعخبية، أعسى مغ أىل الخِّ 

 . (2)ق(780)

 (3) مؤلفاتو
أقبل ف فييا السؤلفات الكثيخة التي بخع أبػ حياف في القخاءات كالتفديخ كعمػـ الشحػ كالمغة، كألّ 

ف في لغات أخخػ كالفارسية عمييا الشاس مغ شمبة كعمساء، كلع يقترخ عمى ذلظ، بل ألّ 
ىحه الثخكة العمسية الزخسة، إذا تأممشا ما لشا أف يتخؾ  كية كالحبذية كغيخىا، كليذ غخيًباكالتخ 

خت، : "كلو الترانيف التي سارت كشارت كانتذخت كما انتث(4)قالو عشو تمسيحه ابغ أيبظ الرفجؼ
ي مرخ ، أخسمت كتب األقجميغ، كأليست السقيسيغ فْت خَ كما ُفدِ  ْت خَ دِ كُقِخَئْت كُدِرَيْت، كنُ 

 : ولبعس مؤلفات مػجدٌ كالقادميغ". كفيسا يمي عخٌض 
ف فييا: البحخ السحيط في تفديخ القخآف، كتحفة األريب بسا في ألّ  في التفديخ والقخاءات: .1

 في القخاءات الدبع العػالي. آلليالقخآف مغ الغخيب، كعقج ال
ب مغ خَ ف فيو: التحييل كالتكسيل في شخح التدييل، كإرتذاؼ الز  ألّ  في الشحػ والترخيف: .2

لداف العخب، التجخيج ألحكاـ سيبػيو، كتقخيب السقخب، كالشكت الحداف شخح غاية 
ة، ة البجريّ اإلحداف، كمشيج الدالظ عمى ألفية ابغ مالظ، كالذحا في مدألة كحا، كشخح المسح

 كتحكخة الشحاة.

                                                           

 (. 1/403)جالجرر الكامشة (، كالعدقبلني، 1/403)جبغية الػعاة انطخ: الديػشي،  (1)
 (. 1/34)جبغية الػعاة انطخ: الديػشي،  (2)
(، كالدبكي، شبقات الذافعية 1/282بغية الػعاة )جكالديػشي، (، 7/152األعبلـ )جالدركمي، انطخ:  (3)

(. كالذػكاني، 3/44اإلحاشة )جكابغ الخصيب، (. 2/467فػات الػفيات )جالكتبي، (. 5/156الكبخػ )ج
 (. 807البجر الصالع )ص

 (.5/331الرفجؼ، أعياف العرخ )ج (4)
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حياف، كمعاني  فخؽ بيغ الزاد كالطاء، كديػاف أبيرتزاء في الكأّلف فييا: اإل في اللغة: .3
 الحخكؼ، كاألبيات الػافية في عمع القافية. 

: مشصق الخخس في لداف الفخس، كنػر الغبر في لداف الحبر، كزىػ في اللغات األخخى  .4
 . (1)الُسمظ في نحػ التخؾ، كغيخىا

 وفاتو

يا نحًػا كصخًفا كقخاءات عمع كانكبابو عمى السعخفة يشيل مشبعج ىحه الخحمة الحافمة بالك 
قبل مػتو بقميل، قمت: حجثشا  خ  ِض كفقج برخه. قيل: "كأُ  ،ت عيشاهأضخّ  كببلغة كأدًبا كحجيًثا كفقًيا

ؽ اسحكالذيخ أبػ إ، حياف دمحم بغ حياف ابغ أبي حياف ، مشيع حفيج أبيعشو جساعة مغ شيػخشا
  .  (2)مقيشي، كمات بسشدلو خارج البحخ"كشيخ اإلسبلـ سخاج الجيغ البُ  ،التشػخي

سشة خسذ  ،الثامغ كالعذخيغ مغ صفخفي  ،بتيػـ الد ةعذي –رحسو هللا  –كتػفي 
خافة ككانت جشازة في القَ . (3)بسشدلو بطاىخ القاىخة، كدفغ بسقابخ الرػفية ،كأربعيغ كسبعسائة

 .(4)حافمة

 :(5)رثاه الرفجؼ بقريجة مؤثخة مشيا

ـــــــاتَ  ـــــــخُ  م  ى رَ الـــــــػَ  شـــــــي ُ  يغِ الـــــــجِّ  أثي
ـــــــــــــــارق واســـــــــــــــتعبخا    فاســـــــــــــــتعخ الب

   
ـــــــــدن ندـــــــــيع الرـــــــــبا قّ ور ـــــــــغ ح  م

 واعتــــــلَّ فـــــــي األســـــــحار لســـــــا ســـــــخى   

   
 ػحيــــــــــانوصــــــــــادحات األ ــــــــــظ فــــــــــي 

ــــــى حــــــخف را    رثتــــــو فــــــي الدــــــجع عل

   
ـــــــي ـــــــجمػع الت ـــــــا عـــــــيغ جـــــــػدي بال   

 ثــــــخى  خوي بيــــــا مــــــا ضــــــسو مــــــغيــــــ  

   
ــــــــخ مســــــــا جــــــــخى  شــــــأنو فــــــيدمــــــا فالخصــــــ  ى واجــــــخ  ــــــــج اقتزــــــــى أ ث  ق

                                                           

 الدبكي، (، ك 5/184(، كالرفجؼ، الػافي بالػفيات )ج4/78)جفػات الػفيات انطخ: الكتبي،  (1)
الجرر الكامشة (، كالعدقبلني، 251دؼ، البمغة )ص(، كالفيخكزأبا9/279)جشبقات الذافعية الكبخػ 

 (. 1/282)جبغية الػعاة (، كالديػشي، 60-6/59)ج
 (. 310/ 4)جالجرر الكامشة العدقبلني،  (2)
 (.156/ 5انطخ: الدبكي، شبقات الذافعية الكبخػ )ج (3)
 (. 60/ 3اإلحاشة )جابغ الخصيب، انطخ:  (4)
 (. 5/328أعياف العرخ كأعػاف الشرخ )جالرفجؼ،  (5)
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ــــــــــفَ فــــــــــي  كــــــــــانَ  إمــــــــــامٌ  مــــــــــاتَ   وشِّ

ــــــــــ   ــــــــــخى إماًم ــــــــــػر  اُي ــــــــــغ ور  ى وال  ام
   

 اللبلـــــــــــى مفـــــــــــخدً ى مشـــــــــــادَ  ىأمدـــــــــــ
ــــــــفَ    ــــــــى مــــــــا تــــــــخى  خُ ْبــــــــالقَ  وُ سَ َز  عل

   
 اا كـــــــــان ىـــــــــجى ضـــــــــاىخً  ـــــــــا أســـــــــفً 

ـــــــــــــ    و مزـــــــــــــسخافعـــــــــــــاد فـــــــــــــي تخبِت

   



14 

 رتذاف الزخبمشيج إ
 التدسيةحػل 

عشج بعس األشخاص،  َخْب(الشصق السختمف لكمسة )الز   ما استػقف الباحثة كثيًخا
كليحا أرادت الباحثة تػضيح معشى  اآلخخ يفتح حخؼ الخاء،غ حخؼ الخاء، كالبعس فالبعس يدكِّ 
َخْب(إ)–اسع الكتاب   مغ السعاجع العخبية.  رتذاؼ الز 

 في لداف العخب باب الفاء فرل الخاء 

. كقيل: ىػ تقرى ما في اإلناء لساء كالخيق كنحػىسا يخشفو ِرشًفا كَرشًفا كرشيًفارشف ا: فَ شَ رَ 
 .(1)كاشتفافو

 باب الباء فرل الزاد  ْب خَ أما الز  

خب عدل البخ... خْ  كقيل: الز  ب بتدكيغ الخاء لغة فيو، حكاه أبػ حشيفة، قاؿ: كذاؾ كالز 
كامتراص العدل مغ لداف العخب ككبلميع،  تقزٍ  كبيحا يكػف معشى التدسية ىػ . (2)قميل

 ،كالمغة التي بالتدكيغ قميمة ،ْب( بالتحخيظخَ األشيخ كاألفرح لمكمسة ىػ )الز  كيكػف الشصق 
 حكاىا أبػ حشيفة. 

معانيو  بيج كالتعقيج حمًػامبانيو مغ التث ىحا الكتاب خمًػا يقػؿ أبػ حياف: "كلسا كسل
 .(3)إرتذاؼ الزخب مغ لداف العخب("لمسفيج كالسدتفيج سسيتو )

 سب  تأليف الكتاب
 ػيبًل ككاف ش لتكسيل في شخح التدييل البغ مالظ،ف كتابو التحييل كاكاف أبػ حياف قج ألّ 

رتذاؼ ف كتابو إفألّ  ،إال في بعس الحاالت مشو االستجالؿ كالتعميل يخترخه مجخًدا فأراد أفْ 
: "كلسا كاف  -رحسو هللا  –يقػؿ أبػ حياف  :الجافع األول خب مغ لداف العخب، كىحا ىػالز  

 ،حا العمع ما لع يػجج في كتابسى بالتحييل كالتكسيل في شخح التدييل قج جسع مغ ىكتابي السدّ 
أجخد أحكامو عارية إال في الشادر مغ االستجالؿ  أفْ  رأيتُ  ،تآليف األصحاب بسا حازه  كفخع

 . (4)لدبلمة المفع كبياف التسثيل" ةكحاكي ،كالتعميل
                                                           

 (.119/ 9لداف العخب)ج ابغ مشطػر، انطخ:  (1)
 . 547/ 1انطخ: السخجع الدابق، ج (2)
 (. 1/4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج  (3)
 .4/ 1السخجع الدابق، ج (4)
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كتقخيب القاصي  ،فيػ استجراؾ ما أغفمو مغ فػائج في كتبو :أما الجافع الثاني للتأليف
  مغ السعاني. 

ه، و مغ فػائجألستجرؾ ما أغفمتُ  ؛عميو بقية كتبي : "كنفزتُ رحسو هللا –يقػؿ أبػ حياف 
 ما كاف عاصًيا، متُ ، كذلّ ما كاف فيو قاصًيا بتُ كقخّ  ،عغ ذلظ بدكائجه كليكػف ىحا السجخد مختًرا

   .(1)اد نطخ"، ال تحتاج إلى إعساؿ فكخ كال إكجحتى صارت معانيو تجرؾ بمسح البرخ

: "قاؿ سيجنا الذيخ العبلمة  السحقق القجكة عبارةب - رحسو هللا -أبػ حياف  كتابُ غ جِ بُ 
عمى بغ يػسف بغ حياف أثيخ الجيغ أبػ حياف ابغ سيجنا الذيخ أبي الحجاج دمحم بغ يػسف بغ 

عغ تبلميحه الحيغ أخحكه  كتابو ىحا كاف نقبًل  أف   عمى كىحا يجؿ. (2)غفخ هللا لو ،دؼّ شفال يّ األنجلد
  أبػ حياف في البجء الرخؼ عمى الشحػ عمى غيخ عادة العمساء.   كقجـعشو. 

 مزسػن الكتاب
 ،كمخارج العخبية كصفاتيا، ساىا حخكؼ السعجعكسّ  ،تحجث أبػ حياف عغ حخكؼ اليجاء -

كأبشية  ،كالترخيف كاالشتقاؽ ،فيياكأقػاؿ العمساء  ،كسا تحجث عغ الحخكؼ السدتقبحة
كمػاضع الححؼ كالبجؿ كالقمب  ،ؼ الديادة كاإللحاؽكتحجث عغ حخك  ،األفعاؿ كمعانييا

كالسقرػر  ،كاسع الفاعل كاسع السفعػؿ ،كجسع التكديخ كجسػع الكثخة ،كالترغيخ ،كالشقل
كاأللف  ،كعبلمة التأنيث ،السححكؼ أحج أصػلو كالثبلثي ،كالتثشية ،كاإلمالة ،سسجكدكال

، كنػني التػكيج األلفاف كباب األكزاف التي يذتخؾ فييا ،السسجكدة كاأللف السقرػرة
 ة.  ة كالرػتيّ ة كالرخفيّ كغيخ ذلظ الكثيخ مغ السػضػعات الشحػيّ  ،دغاـكاإل

كسا كيحكخ ليجات  ،ةة كالبغجاديّ ة كالكػفيّ آراء السجرسة البرخيّ  -رحسو هللا -يحكخ أبػ حياف  -
  ب كأزد الدخاة كغيخىع.ككم : تسيع كشيِّئمثل ،ب السختمفة لمقبائلالعخ 

بل يحكخ كل االختبلفات كالػجػه في السدألة  ،لخأيو – رحسو هللا -ال يتعرب أبػ حياف  -
أك يشقل آراء  ك معارًضاأ ، كأحياًنا تخاه يخجح رأيو مػافًقاكالميجات العخبية فييا ،الػاحجة

  تطيخ آراؤه في السدألة.  دكف أفْ العمساء 

التبػيب كالتفريل كالتقديع،  في الكتاب عمى بخاعة –رحسو هللا  –حياف  يقػـ مشيج أبي -
 ،ثع يجخل في السػضػع لتعخيف بو أكاًل يبجأ با ،فيػ عشجما يتحجث في باب مغ أبػاب الشحػ

                                                           

 (.1/4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 . 1/4السخجع الدابق، ج (2)



16 

ثع يدتػفي ما قيل في تمظ الفخكع في كل صغيخة ككبيخة  ،كقزايا جدئيةسو إلى فرػؿ كيقدِّ 
محىب  نطخ كلّ  ةكيبيغ كجي ،سو إلى محاىبكيقدِّ  ،ثع يتشاكؿ حجيث الشحاة ،في السػضػع

   .(1)ندبة اآلراء إلى أصحابيا معَ 

مغ االستجالؿ بالذػاىج القخآنية كالذعخ كلغات القبائل العخبية  –رحسو هللا  –يكثخ أبػ حياف  -
 كاألمثاؿ كالػجػه السختمفة في القخاءات.  –جات يَ المَ  –السختمفة 

بحكخ السرادر كالكتب كالعمساء الحيغ استقى مشيع مادة  –رحسو هللا  –ػ حياف اىتع أب لقج -
 ،ة عمسية غديخة مغ كتب مفقػدة لع ترل إليشاعمسية، كسا يشقل لشا في الكتاب مادكتابو ال

  ،بغ ىذاـ الخزخاكؼ بغ العمج، كاإلفراح ال مثل كتاب البديط لسحسج بغ ضياء الجيغ
 2.ككتاب األكسط لؤلخفر ،يمِ خْ ككتاب الفخح لمجَ 

 في مػضػعاتو الستعجدة بآراء العجيج مغ العمساء، فشخاه  –رحسو هللا  –استجؿ أبػ حياف  -
ي يج كابغ عرفػر كابغ مالظ كابغ جشِّ ابغ در ك  ،راء قصخب كالجخمي كالفخاءيدتجؿ بآ
عاصخه أك  عالًساو لع يتخؾ ككأنّ  ،كغيخه ؼ خ سيبكخ الرقمي كالر يو كأبيكسيبػ  كالديخافيّ 

  ثع يبيغ رأؼ الجسيػر في السدألة الػاحجة.  ،سبقو إال كقج نقل عشو

 جات العخبيةيَ التعخيف باللَ 
 الليجة لغة

كَلُيػج كأليج كبلىسا: أكلع بو كاعتاده، كأليجتو بو، كيقاؿ: فبلف  اليج: َلِيَج باألمخ َلَيجً 
جة: جخس الكبلـ، يْ م  جة كاليَ الم  ة: شخؼ المداف، ك َيجَ ة كالم  جبيحا األمخ أؼ مػلع بو. كال ميْ  ُمميج

كيقاؿ فبلف فريح الميجة، كالميجة ىي لغتو التي جبل عمييا فاعتادىا كنذأ عمييا، كالميجة: 
 . (3)المداف كقج يحخؾ

 إذف فالميجة ىي المداف كجخس الكبلـ كالمغة التي ُجِبَل عمييا اإلنداف كنذأ عمييا.

 اصصالًحاجة يْ اللَّ 
يجة في االصصبلح العمسي الحجيث: ىي مجسػعة مغ الرفات المغػية، تشتسي إلى الم  

بيئة خاصة، كيذتخؾ في ىحه الرفات جسيع أفخاد ىحه البيئة، كبيئة الميجة ىي جدء مغ بيئة 
                                                           

 (. 41/ 1، إرتذاؼ الزخب )جانطخ: أبػ حياف (1)
 (.41/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج( 2)

 (.359/ 2لداف العخب )ابغ مشطػر، انطخ:  (3)
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أكسع كأشسل تزع عجة ليجات، لكلٍّ مشيا خرائريا، كلكّشيا تذتخؾ جسيًعا في مجسػعة مغ 
خ اتراؿ أالطػاىخ  يع ما قج يجكر بيشيع مغ ففخاد ىحه البيئات بعزيع ببعس، ك المغػية التي تيدِّ

 .  (1)حجيث فيًسا يتػقف عمى قجر الخابصة التي تخبط بيغ ىحه الميجات

يعبخ القجماء عّسا ندسيو اآلف بالميجة بكمسة )المغة( كثيًخا، فيذيخ أصحاب السعاجع إلى 
يل، كىع يخيجكف بحلظ ما نعشيو نحغ اآلف لكمسة )الميجة(، كقج لغة تسيع كلغة شيِّئ كلغة ىح

ِّ  ﴿يعبخكف بكمسة )المداف( كىػ التعبيخ القخآني:  ِي ْٕ ٌِ قَ ٍْ َزُسٍٕل إَِّلا ثِِهَسب َيب أَْزَسْهَُب ِي َٔ ﴾ 
(2)  . 

ي غالب األحياف، فيخكػ لشا كالفخؽ بيغ ليجة كأخخػ ىػ بعس االختبلؼ الرػتي ف
تسيع كانػا يقػلػف في )ُفْدُت(، ُفْدُد. كسا يخكػ أف  )األجمح( كىػ )األصمع( ُيْشَصُق أف قبيمة  مثبًل 

 . (3)بيا )األجمو( عشج بشي سعج

 الرفات الرػتية التي تسيد الليجات
 اختبلؼ في مخخج بعس األصػات المغػية. -

 اختبلؼ في كضع أعزاء الشصق مع بعس األصػات. -

 اختبلؼ في مقاييذ أصػات الميغ. -

 بايغ في الشغسة السػسيقية لمكبلـ.ت -

 اختبلؼ في قػانيغ التفاعل بيغ األصػات الستجاكرة حيث يتأثخ بعزيا ببعس.  -

تمظ ىي أىع الرفات التي نمحع بعزيا أك كميا بيغ ليجات المغة الػاحجة، كليذ مغ 
الزخكرؼ أْف نجج كل ىحه الفخكؽ مسثمًة في ليجات لغة مغ المغات، بل قج نذيج بعًزا 

 .(4)مشيا

 

                                                           

 (.15في الميجات العخبية)صأنيذ، انطخ:  (1)
 [. 4، ]إبخاىيع:14ص السخجع الدابق،انطخ:  (2)
 (. 1/4ندكؿ القخآف عمى سبعة أحخؼ )جالقصاف، انطخ:  (3)
 (.17في الميجات العخبية )صأنيذ، انطخ:  (4)
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كالمغة العخبية ىي لغة جديخة العخب، كلكّغ القبائل العخبية الستعجدة كاف لكل قبيمة مشيا 
مشازليا، كليا كيانيا السدتقل الحؼ يعدليا عغ غيخىا، بسا ليا مغ عادات كتقاليج تشسػ كتتصػر، 

 .(1)فأدػ ىحا إلى نذأة الميجات العخبية التي تتسيد كلٌّ مشيا برفات خاصة

قيذ كتسيع كأسج  : قخيرأما الميجات السقبػلة عشج العخب كنقل عشيع المداف العخبي ىع
 .(2)كىحيل كبعس كشانة كبعس الصائييغ، كلع يؤخح مغ غيخىع مغ سائخ قبائميع

كىحه القبائل التي اعتسج عمييا فيسا أخح ىي غيس مغ فيس، كىي ال تسثل العخبية 
يغ العخب السشتذخة في أرجاء الجديخة العخبية؟ قج تكػف حجتيع تسثيبًل كامبًل، كإال فأيغ ىي مغ ب

الحخص الذجيج عمى سبلمة المغة كخػفيع مغ تدخب المحغ إلييا، كلكْغ يقف في سبيل ذلظ أّف 
المحغ كجج بيغ قبائل العخب في الجاىمية كصجر اإلسبلـ، ثع إّنشا إذا اعتبخنا كل تعبيخ ليجي 

أكثخ المحغ الحؼ دخل عمى العخبية الفرحى قبل اإلسبلـ كبعجه؛  عغ المغة الستكمسة لحًشا، فسا
ألّف العخب كإْف كاف ليع قبيل اإلسبلـ لغة أدبية مػحجة، فقج كانت ليع ليجات لمتخاشب، كمغ 
العبث أْف ُيَطغ  أّف الفرحى ضّمت بعيجًة عغ آثار ىحه الميجات، فيي مختمصٌة بيا، مؤثخة 

كليحا خانيع التػفيق عشجما بتخكا ىحه الميجات بحجة أّنيا ليجات  كمتأثخة، آخحة مشيا كمعصية،
 . (3)ُسػقّية مع أّنيا كثيًخا ما تفيجنا في حل مذكبلت الفرحى، كتداعجنا في فيع العخبية

 يجات يف تتكػن اللَ 
 ىشاؾ عامبلف رئيداف يعدػ إلييسا تكػف الميجات في العالع كىسا:

 .االنعداؿ بيغ بيئات الذعب الػاحج -

 .  (4)الرخاع المغػؼ نتيجة غدك أك ىجخات -

ف ليجات، ال تمبث أْف تدتقل كتتسيد برفات  فانتذار المغة الػاحجة في بيئات مشعدلة يكػِّ
ف الميجات فيػ الرخاع المغػؼ نتيجة غدك أك ىجخات  خاصة، أما العامل الخئيذ الثاني لتكػِّ
إلى بيئات مغسػرة، فقج يغدك شعب مغ الذعػب أرًضا يتكمع أىميا لغة أخخػ، فيقػـ صخاع 

المغتيغ الغازية كالسغدّكة، كتكػف الشتيجة عادًة إما القزاء عمى إحجػ المغتيغ قزاء عشيف بيغ 

                                                           

 (.1/5ندكؿ القخآف عمى سبعة أحخؼ )جالقصاف، انطخ:  (1)
 (.102)ص انطخ: الديػشي، اإلقتخاح (2)
 (.181/ 1الميجات العخبية في التخاث )جالجشجؼ، انطخ:  (3)
 (.20في الميجات العخبية )صأنيذ، انطخ:  (4)
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يكػف تاًما، أك أْف يشذأ عغ ىحا الرخاع لغة مذتقة مغ كمتا المغتيغ الغازية كالسغدّكة، يذتسل 
 . (1)عمى عشاصخ مغ ىحه كأخخػ مغ تمظ

 أىسية دراسة الليجات العخبية 
لخغع مغ أىسيتيا مغ أحجث االتجاىات في البحػث المغػية، تعج دراسة الميجات عمى ا

فقج ضيخت ىحه الجراسة كنست في الجامعات األكركبية خبلؿ القخنيغ التاسع عذخ كالعذخيغ، 
حتى أصبحت اآلف عشرًخا ميًسا بيغ الجراسات المغػية الحجيثة، كُأسذ ليا في بعس الجامعات 

 ا كتحميل خرائريا.الخاقية فخٌع خاٌص بجراستيا تعشى بذخحي

لقج كاف أكؿ مؤلف في الميجات العخبية رسالة حشفي ناصف بعشػاف )مسيدات لغات العخب( 
 . (2)ق1304التي ألقاىا في مؤتسخ السدتذخقيغ الحؼ انعقج بسجيشة فيشا في أكائل سشة 

دراسة الميجات العخبية تعيغ الباحث المغػؼ عمى ترػر كفيع التصػر المغػؼ لمعخبية  -
كتأصيل الجرس المغػؼ، كلحا يجب أْف تجرس الميجات العخبية القجيسة مغ مرادرىا 
السختمفة مغ القخاءات القخآنية، كمغ الخكايات الستشاثخة في بصػف كتب المغة كاألدب كالتاريخ 
كغيخىا، كمغ اآلثار كالشقػش في شبو الجديخة العخبية لمػقػؼ عمى ترػر التصػر المغػؼ 

 .(3)فييا

 ع في دراسة جسيع الميجات العخبية القجيسة يديج لغتشا ثخكًة كمشيجيا قػة. التػس -

تفيج دراسة الميجات العخبية القجيسة في معخفة مرادر القخاءات القخآنية السختمفة، التي  -
 ركيت لشا غيخ مشدػبة إلى ليجة معيشة. 

حه الميجات، البحث في الميجات العخبية في الػشغ العخبي يخشجنا إلى معخفة مرادر ى -
فسعطسيا يخجع إلى ليجات القبائل العخبية القجيسة. فالشصق الجارج في جسيػرية مرخ 

غ( ك يْ يجة بشي أسج، كالشصق لكمستي )َمجِ العخبية لكمسة )سكخػ( ىػ )سكخانة( يخجع إلى ل
)َمِعْيب( ىػ )مجيػف( ك )معيػب( يخجع إلى ليجة تسيع، التي تتع اسع السفعػؿ مغ الفعل 

ِغيف( ىػ )ِشعيخ( ك )ِرغيف( ر شصق لكمسة )َشِعْيخ( ككمسة )ِ ثي األجػؼ اليائي، كالالثبل
بكدخ الفاء يخجع إلى ليجة تسيع، حيث يكدخكف أكؿ )فعيل( إذا كاف ثانيو مغ أحخؼ 

                                                           

 .21ص السخجع الدابق،انطخ:  (1)
 (.10 -9في الميجات العخبية )ص صأنيذ، انطخ:  (2)
 (. 43السقتزب في ليجات العخب )صكخيع، انطخ:  (3)
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الحمق. كالشصق لبلـ الجخ بالكدخ في نحػ )الساؿ ِلظ كِلو( يخجع إلى ليجة قزاعة، 
(  (ػكالشصق الجارج لمزسيخيغ )ى ( ك )َىي  يخجع  –بتذجيج الػاك كالياء  –ك )ىي( ىػ )ُىػ 

 .(1)جافسْ إلى ليجة ىَ 
 التي نقل عشيا أبػ حيان ليجاتياوىحه قائسة بأسساء القبائل 

أزد الدخاة، أزد ششػدة، أسج، األنجلذ، أىل العالية، بغجاد، بكخ بغ كائل، التخؾ، تغمب 
تيع البلت، بشي تسيع البلت، بشي الحارث، الحبر، الحجاز، ِحْسَيخ، بشي بغ كائل، تسيع، تيامة، 

خثعع، خداعة، بشي ُدْبَيخ، الخباب، ربيعة، بشي زياد بغ فقعذ، بشي سعج، بشي سميع، بشي صباح، 
بشي ضبة، شيية شيئ، بشي عامخ، عامخ بغ صعرعة، بشي العباس، عبج القيذ، فقعذ 

ذ، كعب بغ كبلب، كمب، كشانة، لخع، بشي مالظ، قخشبة، قخير، قزاعة، قيذ، بشي القي
مزخ، نجج، نجخاف، الشسخ، نسيخ، بشي ىاشع، بشي اليجيع، ىحيل بغ مجركة، ىسجاف، ىػزاف، 

 بشي يخبػع، اليسغ. 

 مػقف الشحاة مغ الستذياد بليجات القبائل العخبية
نعخؼ نطخة  يجب أفْ  ،نحجد مػقف الشحاة مغ االستذياد بالميجات العخبية إذا أردنا أفْ 

عمساء العخبية إلى فراحة ليجات القبائل العخبية. يقػؿ الديػشي: "كأما كبلـ العخب فيحتج مشو 
 .(2)بسا ثبت عغ الفرحاء السػثػؽ بعخبيتيع"

(: "كانت قخير أجػد سى بػ )األلفاظ كالحخكؼقاؿ أبػ نرخ الفارابي في أكؿ كتابو السدّ 
أبشيتيا ك  ، كأحدشيا مدسػًعا،كأسيميا عمى المداف عشج الشصق ،فاظلؤلفرح مغ األل العخب انتقاءً 

 . (3)إبانة عسا في الشفذ"
 العخب لع تأخح عشيا نَّ دىا الديػشي وقال إالقائسة التي حجّ  وىحه ىي

 يع كانػا مجاكريغ ألىل مرخ كالقبط.فإنّ  ؛لع يؤخح مغ لخع كال مغ جحاـ -

، كأكثخىع نرارػ كانػا مجاكريغ ألىل الذاـيع ألنّ  ؛لع يؤخح مغ قزاعة كغداف كإياد -
 كف في صبلتيع بغيخ العخبية.يقخأ

 بالجديخة مجاكريغ لميػنانية. يع كانػاألنّ  ؛لع يؤخح مغ تغمب كالشسخ -
                                                           

 (. 45 -41السقتزب في ليجات العخب )ص صكخيع، انطخ:  (1)
 (.100الديػشي، اإلقتخاح)ص (2)
 .101السخجع الدابق، ص (3)
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 بط كالفخس.يع كانػا مجاكريغ لمشّ ألنّ  ؛لع يؤخح مغ بكخ -

 اليشج كالفخس.يع كانػا مجاكريغ سكاف البحخيغ مخالصيغ ألنّ  ؛لع يؤخح مغ عبج القيذ -

 لسخالصتيع اليشج كالفخس. ؛لع يؤخح مغ أزد ُعساف -

  لسخالصتيع اليشج كالحبذة كلػالدة الحبذة فييع.  ؛لع يؤخح مغ أىل اليسغ -

لسخالصتيع تجار األمع السقيسيغ  ؛لع يؤخح مغ بشي حشيفة كسكاف اليسامة كثقيف كالصائف -
 عشجىع.

يشقمػف لغة العخب كا ا المغة صادفػىع حيغ ابتجأيغ نقمػ حال ألفّ  ؛لع يؤخح مغ حاضخة الحجاز -
 .(1)قج خالصػا غيخىع مغ األمع كفدجت ألدشتيع

 عشيع اللدان العخبي ىع خحَ وأُ  ،قلت عشيع اللغة العخبيةوالحيغ نُ 

 ،ليْ حَ ثع ىُ  ،شج في الغخيب كاإلعخاب كالترخيفكعمييع استُ  ،قيذ كتسيع كىع األكثخية
 .(2)كبعس الصائييغ كلع يؤخح عغ غيخىع مغ سائخ قبائميع ،شانةكبعس كِ 

يع كانػا يجاكركف األمع ليجات تمظ القبائل غيخ فريحة؛ ألنّ  حجتيع أفّ كقج تكػف 
أجػد  قخيًذا خكا أفّ يع اعتبأنّ  يقف في سبيميع أيًزا كلكغْ  ،مشيع مختمصػف باألجانب ،حػليع

اترمت فييا  خارجيةٌ  ىحه كاف ليا جػالتٌ  قخيًذا أفّ  لؤلفرح مغ األلفاظ، معَ  العخب انتقاءً 
كسا في  ،يجؿ عمى ىحا رحبلتيع التجارية في الذتاء كالريف ،بالقبائل السختمفة كاألمع األجشبية

ٍْٚش ﴿القخآف الكخيع يقػؿ تعالى:  ٚاَلِف قَُس ْٛفِ  * إِلِ انصا َٔ زَبِء  ْى ِزْحهَخَ انّشِ ِٓ فاتراؿ  .(3)﴾إِٚاَلفِ
    .(4)بل أفرح العخب كسا يقػلػف  ،تكػف ليجتيا فريحة السجاكرة لع يسشع مغ أفْ قخير باألمع 

كال يقبل الجكتػر أحسج عمع الجيغ الجشجؼ رفس العخب لميجات القبائل الدابقة  
 جاكرىا مغ أمع أجشبية لدببيغبسا الختبلشيا 
لغات ىحه القبائل التي رفس الخكاة األخح عشيا كججت متسثمة في القخآف الكخيع فمغة  أفّ  أوليسا:

 ،كلغة بشي حشيفة ثبلث مخات كلغة أزد ُعساف ،غداف كردت في القخآف الكخيع أربع مخات
 .، كلغة لخع مختيغ أيًزاداعة مختيغكلغة خ

                                                           

 (.103 -101انطخ: الديػشي، اإلقتخاح )ص ص (1)
 .102الدابق، ص انطخ: السخجع (2)
 [.2-1قخير:] (3)
 (. 182-181/ 1الميجات العخبية في التخاث)جالجشجؼ،  (4)
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حيث  ،كمشيع ابغ مالظ ،قبائلمغ أئسة العخبية قج استذيج بميجات ىحه ال بعًزا أفّ  ثانييسا:
 .(1)زاعةداعة كقُ ع كخُ خْ عمى لغات لَ  اعتسج

مغ الفخيقيغ محىب، يقػؿ الجكتػر  ، ككاف لكلٍّ إلى كػفييغ كبرخييغ انقدع الشحاة قجيًسا
 ، فمع ييسمػا شيًئا،لسا كرد عغ ليجات القبائل احتخاًما الكػفييغ أشج   أحسج عمع الجيغ: "كالحق أفّ 
يغ لصبيعة المغة كفيسيا فيًسا أصيبًل كليحا كاف رجاؿ الكػفة لس ليجة تسثل حقبًل  كلّ  ؛ ألفّ احِّ

ت أؼ ليجة مغ تمظ الميجات السغسػرة قج أمجّ  كالشظ أفّ  ،ال يرح إىجاره أك الحيف عميو لغػي ا
   .(2)ي"في الجاللة كالسدتػػ الرخفي كالرػت أضافت إلى متشيا إضافاتٍ  ،الفرحى بخكافج غشية

القخاءات ما ىي إال كجػه  مػقف الكػفييغ ىشا قج دفعيع إلى االعتجاد بالقخاءات؛ ألفّ  كالحق أفّ 
ػا مَ حتى رَ  ،خزعػا ألصػليع كصشعتيعرخييغ الحيغ بعكذ الب ،مغ الخبلؼ بيغ ليجات القبائل

 .(3)مشيا بالذحكذ كالغمط كالمحغ كثيًخا
 القبائل في عجة أضخب:ن ليجات ولقج عارض الشحاة البرخيػ

 كالتي تسثل ليجات عخبية،  ،شعغ أصحاب السحى  البرخي في القخاءات القخآنية
ٍْ  ﴿ففي قػلو تعالى:  ٌِ ِي ٕ ًُ ب أَْشَسْكزُ ًَ ٙا إَِِّٙ َكفَْسُد ثِ ْصِسِخ ًُ َْزُْى ثِ َيب أَ َٔ ْصِسِخُكْى  ًُ  َيب أَََب ثِ

 .(4) ﴾ قَْجمُ  

() حسدةقخأ  ٙا ْصِسِخ ًُ كسا أجازىا الفخاء كأبػ عسخك بغ  ،ككافقو األعسر ،بكدخ الياء ثِ
خد في الياء السزاؼ إلييا جسع السحكخ الدالع كىي لغة بشي يخبػع إذ الكدخ عشجىع مصّ  ،العبلء

يا صػاب، ككاف معغ ىحا ثقة ىحه القخاءة إنّ عغ كقج قاؿ القاسع بغ معغ  ،في حالة الػصل
الذاىج  فّ ، كقاؿ زيادة في الزعف إبالزعف فيا الدمخذخؼ ، ككص. كأنكخىا أبػ حاتعبريًخا

  لخجل مجيػؿ. 

 ،فأبػ حاتع كالدمخذخؼ عمى محىب الكػفييغ ،البرخييغ أنكخكا ىحه القخاءة كالػاضح أفّ 
ت سساًعا كسا أنيا صحت ىحه القخاءة صحّ  ألفّ  ؛كليحا أجاز القخاءة بيا. كالسجيدكف عمى حق

كالمداف فييا يعسل مغ  ،ي(نِّ إِ ي خِ خِ ْر سُ لمكدخة التي بعجىا في )بِ  إتباًعادخت إذ الياء كُ  قياًسا،

                                                           

 (. 182/ 1الميجات العخبية في التخاث )جالجشجؼ، انطخ:  (1)
 .186/ 1جالسخجع الدابق،  (2)
 .187/ 1السخجع نفدو، ج (3)
 [. 22]إبخاىيع: (4)
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مػضع كاحج ككجو كاحج، ففييا االندجاـ كتقخيب األصػات بعزيا عغ بعس، كذلظ يسيل إليو 
 . (1)البجك أمثاؿ بشي يخبػع

 (أكقفت الجار كالجابة)فقج أنكخ األصسعي البرخؼ  نكارىع روا ات تسثل ليجات عخبية:إ
يا أن   معَ  (أفتغ)كسا أنكخ  ،كما أنكخه ليجة تسيسية ،الكبلـ كقفت بغيخ ألف باأللف كذكخ أفّ 

ليجة تسيسة، كسا رفس )أباع( مع كركدىا ليجة  قخاءة قخآنية كشاىج لؤلعذى كىي جاءت في
كما أنكخه ليجة تسيسة، كقج يخجع  ،كقاؿ ىي )زكج(كرفس )زكجة(  ،جساعة مغ جـخ فرحاء

قيغ في األخح و كاف مغ السزيِّ كمغ جانب آخخ أنّ  ،ىحا التذجد إلى فقخه في حياتو مغ جانب
  .(2)خ كاسًعافحج   ،عغ القبائل

 حكام التي  رجرونيا على الليجاتترشيف لأل

 ق( يشعت كدخ180تفديبػيو ) ،قج نعت البرخيػف ليجات القبائل بأكصاؼ مختمفةل
يتسثل فييا و كأرػ أنّ  ،كىي لشاس مغ بكخ بغ كائل يا رديئة جًجا،الكاؼ في )فيكع كبكسا( بأنّ 

، . قاؿ سيبػيو: "كقاؿ أناس مغ بكخ بغ كائل )مغ أحبلمكع( ك)بكع((3)التجانذ الرػتي كامبًل 
 .  (4)"كىحه لغة رديئة جًجا

. كسا نقل سيبػيو (5)ق( ليجة عخبية بقػلو: "كىي خبيثة"221تكسا يشعت األخفر )
 .(6)ليجة عخبية بقػلو: "كىحه لغة ضعيفة" خميل كاصًفاعغ ال

جة رديئة، كفي يا مػلّ ككمسة )عجف( بأنّ  ق( بعس الميجات334تحاني )سْ كيرف اليَ 
    .(7)ع يذاركػف العجعيع غثالميجات بأنّ بعزيع َنَػؾ كحساقة، كسا يرف بعس أصحاب 

جعمتيع يقيدػف ىحه الميجات التي  ،البرخة مشيعكنطخة ىؤالء الزيقة السيسا رجاؿ 
تػىا بتمظ كنع ،كصفػىا بسقياس المغة الفرحى، كليحا حكسػا عمييا بيحه األحكاـ القاسية

 كسا أفّ  ،كمشصقيا الخاص ،ليجة غخيبة ليا مقاييديا الخاصة كلّ  كغاب عشيع أفّ  ،األكصاؼ

                                                           

 (.188 -187)ج/  الميجات العخبية في التخاثالجشجؼ، انطخ:  (1)
 .192/ 1ج السخجع الدابق،انطخ:  (2)
 .196/ 1جالسخجع نفدو،  (3)
 (. 2/295شخح أبيات سيبػيو )جالديخافي،  (4)
 (.247/ 2شخح شافية ابغ الحاجب)جالذخيف الخضي،  (5)
 (.196/ 1الميجات العخبية في التخاث )جالجشجؼ،  (6)
 (.135-134صصفة جديخة العخب)ص اليسحاني، انطخ:  (7)
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ا في القياس كاتباع يع أغخقػ كلكشّ  ،عقلال القياس كال ،األصل في الميجات ىػ الخكاية كالشقل
  .(1)التأكيبلت البعيجة كالتػجييات الستكمفة

 ،يل كبعس كشانة كبعس الصائييغ فقطحَ لقج أخح البرخيػف عغ قيذ كتسيع كأسج ثع ىُ 
كليحا اختمف  ،يأخحكا عشيا كأخحكا عغ قبائل لع يخَض البرخيػف أفْ  ،سعػا الجائخةالكػفييغ كّ  لكغّ 

كرأيشا البرخييغ يدسػف ليجات عخبية  ،كاختمف الحكع ليحا بالرحة كالخصأ ،السقياس في يجىع
حتى  ،عػا في قبػؿ كثيخ مسا أنكخه غيخىعكتػسّ  ،بيشسا الكػفيػف ارتزػىا ،بالزعف كالذحكذ

 . (2)قع غيخ مزيِّ كفخيق مػسِّ  ،بد كمتعرِّ فخيق متذجِّ  ،رأيشاىع فخيقيغ

 القبائل في مؤلفات البغجادييغمجى ضيػر ليجات 
 أورد كثيخ مغ علساء الشحػ البغجادييغ الكثيخ مغ ليجات العخب في كتبيع، ومغ أبخزىع: 

 ه(276ت) دمحم عبجهللا بغ مدلع بغ قتيبة  ػبأ

و نّ ، إال ألقج خمط بيغ محىب الكػفة كالبرخة، قاؿ ابغ الشجيع: "كاف يغمػ في البرخييغ
و احتزغ محىب ما يؤكج ذلظ أنّ ، في المغة كقج كاف متذجًدا متدمًتا .(3)السحىبيغ" خمط بيغ

، كليحا رأيشاه يمحغ عغ ىحا السحىب تشقية المغة، بل جعل نفدو مجافًعااألصسعي الستصخؼ في 
مكة السغدؿ بفتح أمثمة عمى ذلظ: فَ  ،بيشسا ىي ليجات لقبائل عخبية ،كيحكع عمييا بالعامية اصيغً 

 كأنو لغة الحجاز.  ،ىعنػادر ء )ال غيخ( كالعامة تكدخ ذلظ، لكغ كرد الكدخ في الفا

، بيشسا كرد عغ ابغ ػاـ تيسده( كتجت الػتج أتجه كتًجامثاؿ آخخ: ما جاء في باب )ما ال ييسد كالع
  ( ليجة ألىل الحجاز. ، كما أنكخه كىػ )أكتجه إيتاًداالريغة الدابقة لتسيع دريج أفّ 

ق( أنكخ 370ت)األزىخؼ  حتى إفّ  ،عمساء بغجاد يتجيػف لميجات القبائل أفّ كىكحا نخػ 
 .  (4)و ركاىاألنّ و ليذ حجة ً ككسسو بأنّ  ،كشعغ في نرخ بغ سيار ،ليجة ىحلية

لبث أكثخ مغ خسذ عذخة سشة في  و لسا كقع أسيًخا،كقج يعمل مػقف األزىخؼ ىحا بأنّ 
 .(5)كفييا جساعة مغ أسج كتسيع أخح خبلليا مغ أفػاه العخب األقحاح ىػزافقبيمة 

                                                           

 (. 198/ 1الميجات العخبية في التخاث )جالجشجؼ، انطخ:  (1)
 .199/ 1انطخ، السخجع الدابق، ج (2)
 (.105/ 1الفيخست)جابغ الشجيع،  (3)
 (.415/ 1لداف العخب)جابغ مشطػر، انطخ:  (4)
 (. 1/202الميجات العخبية في التخاث )جالجشجؼ، انطخ:  (5)
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، ونسثل ألىع نطخة علساء العخبية في السغخب اإلسالمي إلى ليجات القبائل العخبية
  : أعالميا
 ( ابغ مالظ:ه672ت) جيغ أبػ عبجهللا الصائي الجيانّي جسال ال

كتقع في ثبلثة كسبعسائة  ،الذافيةفقج ضيخت العجيج مغ الميجات في مؤلفاتو: الكافية 
أف يحكخ اسع القبيمة  ، كسا أثخ غالًباسةابغ مالظ فييا إشارات ليجية ميكألفي بيت، كقج حذج 

. مثل عدكه ليحيل (1)عمى الخغع مغ صعػبة ذلظ في الشطع ،مع ذكخ الدسة الميجية ليا
 :(2)كقػلو

 ة فعـــــــــــغػزَ َجـــــــــــوَ  ة  َزـــــــــــيْ بَ ا كَ وَمـــــــــــ

ــــــــــ ىــــــــــحيل      غكِ افــــــــــتس ولغيــــــــــخىع سَّ
   

 :(3)يع كقػلومّ كعدكه إلى سُ 

ــــــــــ  كطــــــــــغ عســــــــــال اوالقــــــــــػل مصلًق

ــــــــــ   ــــــــــى ذا حســــــــــال يع  لَ عــــــــــغ ُس  وعل

   
 :(4)كعدكه إلى قيذ قػلو

 وفقعـــــــــذ لـــــــــجنْ  وأعخبـــــــــت قـــــــــيُذ 

 إعـــــــــخاب حيـــــــــث عـــــــــشيع مقتـــــــــبْذ   

   
بعس ، بل يدتعيس عغ ذلظ بقػلو )ابغ مالظ ال يحجد اسع القبيمة ػ كفي أحياف أخخػ نخ 

 :(5)قػلو(، نحػ الفرحاء

 أو ىســـــدة أو اليـــــاء مـــــغ ألـــــف اوواوً 

 فْ رـــــــأبـــــــجل بعـــــــس الفرـــــــحاء إذ    
   

 :(6)بعس العخب، كقػلوكما عداه إلى 

 بخَ الَعــ وكيــف كــي صــارت لــجى بعــسِ 
  َجـــــــــــوالفعـــــــــــل بعـــــــــــجىا ارتفاعـــــــــــو وَ   

   
                                                           

 (.203/ 1ت العخبية في التخاث)جالميجاالجشجؼ، انطخ:  (1)
 (.1798/ 4شخح الكافية الذافية)جابغ مالظ، انطخ:  (2)
 .566/ 2ج السخجع الدابق،انطخ:  (3)
 .949/ 2ج السخجع نفدو،انطخ:  (4)
 .1982/ 4جالسخجع نفدو،  (5)
 .1515/ 3السخجع نفدو، ج (6)
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السيسا تمظ التي رفس  ،كاف يتػسع في األخح عغ القبائل كيبجك أف ابغ مالظ
كىحه القبائل لع يأخح عشيا  ،فقج اعتسج عمى لغات لخع كجحاـ كغداف يأخحكا عشيا، البرخيػف أفْ 

إذ  ،يديخ في ركاب الكػفييغ كىحا ما يجعل ابغ مالظ ،ف بميجاتيعبيشسا أخح الكػفيػ  ،البرخيػف 
فيي حجة في االستذياد كما دامت ىحه القبائل عخبية  ،لغات القبائل عشجىع كميا حجة إفّ 

ز تذجيج ككاف يأخح بالقخاءات كيحتج بيا كليا، فقج جػّ  ،ككاف يأخح بميجاتيا ،كاألخح بميجاتيا
  . (1)(كالمتافّ  )المحافّ  الشػف في

                                                           

 (. 205/ 1الميجات العخبية في التخاث )جالجشجؼ، انطخ:  (1)
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 السقجمة
صمى هللا  –ثع أحاديث الخسػؿ  ،ة أربعة: آيات القخآف الكخيع كقخاءاتوػيّ حْ الذػاىج الشّ  إفّ 

، كلقج استذيج أبػ حياف بيحه الذػاىج األربعة، ، ثع كبلـ العخب شعًخا كنثًخا–عميو كسمع 
الُبج  أْف ظ قبل ذل كلكغْ  ،ل نػع مغ ىحه الذػاىجكستتحجث الباحثة بذيء مغ التفريل عغ ك

 معشى الذاىج في المغة كاالصصبلح. نحكخ

 الذاىج لغة
: العالع الحؼ لع يبيغ ما عمسو، كالذيادة خبخ قاشع تقػلو مشو، (الذاىج) قاؿ ابغ سيجه

كشيج  ،شيج الخجل بدكػف الياء لمتخفيف. كالسذاىجة السعايشةشيج الخجل عمى كحا كربسا قالػا 
 ما يعمسو كأضيخه.  بّيغ الذاىج عشج الحاكع أؼ

  . (1)فالذاىج ىشا يأتي بسعشى البياف كالطيػر كالسعايشة كالخبخ القاشع إذف

  الذاىج اصصالًحا
، كتكػف تتدع بسػاصفات معيشة ،جسمة مغ كبلـ العخب أك ما جخػ مجخاه كالقخآف الكخيع

كتقجيع  ،في نطع أك كبلـ أك معشى كغيخه دليبًل عمى استخجاـ العخب لفطًيا لسعشاه، أك ندًقا
كنحػ ذلظ مسا يرعب حرخه كمسا ىػ محدػب في مشاحي كبلـ  ،ك بشاءخيخ كاشتقاؽ كتأ

 .(3)كقيل ىػ: الجدئي مغ التشديل أك مغ كبلـ العخب السػثػؽ بعخبيتيع .(2)العخب الفرحاء

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.239/ 3لداف العخب )جابغ مشطػر، انطخ:  (1)
 (.265انطخ: جبخ، الذاىج المغػؼ)ص  (2)
) جالانطخ:  (3)  (.1/1002تيانػؼ، مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ
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 السبحث األول
 الستذياد بالقخآن الكخيع

القخآف ىػ السرجر األكؿ كاألساس في التذخيع  ما مغ صاحب عقل سميع يشكخ أفّ 
ََْصْنَُبُِ  ﴿يقػؿ هللا تعالى:  ، فقج أندؿ عخبًيا فرحًيااإلسبلمي كفي تقعيج المغة كاالستذياد بو َ إَِاب أ

 ٌَ ُٓى  ﴿ك  (1).﴾ قُْسآًََب َػَسثًِّٛب نَؼَهاُكْى رَْؼِقهُٕ جٍ نَؼَها َٕ َْٛس ِذ٘ ِػ ٌَ قُْسآًَب َػَسثًِّٛب َغ  .(2) ﴾ َٚزاقُٕ

 بّ يقػؿ الخاغب األصفياني في كتابو )السفخدات في غخيب القخآف(: "فألفاظ القخآف ىي لُ 
 ،حكساء في أحكاميع كحكسيععتساد الفقياء كالكعمييا ا  ،بجتو ككاسصتو ككخائسوكبلـ العخب كزُ 

كما عجاىا كعجا األلفاظ الستفخعات عشيا  ،اؽ الذعخاء كالبمغاء في نطسيع كنثخىعحّ ع حُ كإلييا مفد 
 .(3)"كالسذتقات مشيا ىػ باإلضافة إلييا كالقذػر كالشػػ باإلضافة إلى أشايب الثسخة

لقج كاف الذاىج القخآني ىػ السرجر األساسي الحؼ اعتسج عميو أبػ حياف في 
ة، "فقج بمغ عجد اآليات التي استذيج بيا في كتابو اإلرتذاؼ ة كالمغػيّ ػيّ حْ استخبلص القػاعج الشّ 
   .(4)بسا يديج عغ ألف آية"

كليذ أدؿ عمى ذلظ عشايتو بالكتاب  حياف عمى القخآف الكخيع اعتساًدا كبيًخا لقج اعتسج أبػ
ى كاىتع فيو بالخد عم ،العديد في تفديخه البحخ السحيط الحؼ اعتشى فيو بألفاظ القخآف كتخاكيبو

 قج كاف مػقف أبي حياف مشيا مػقًفامؤكلي ألفاضو كمحخفي كمسو عغ مػاضعياػ أما قخاءاتو ف
حيث أخح بسا تػاتخ فييا كبسا صح عغ  ،كيبعث في قمػبشا اإلجبلؿ كاإلكبار لو ،يحسج عميو

 .(5)قخائيا الثقات

دؿ  السشّ كيف ال كىػ كبلـ هللا ،ككاف الشريب األكبخ لمقخآف الكخيع في شػاىج أبي حياف
  !!!أك لحغٍ  كنقزٍ  ه عغ كلِّ عيبٍ د كالسشّ 

 

                                                           

 [.2يػسف: ] (1)
 [.28الدمخ: ] (2)
 (.55/ 1السفخدات في غخيب القخآف )جاألصفياني،  (3)
 (.46/ 1الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (4)
 (.417انطخ: الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)ص  (5)
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يقػؿ الفخاء عغ فزل القخآف الكخيع كاالستذياد بشرػصو: "كالكتاب أعخب كأقػػ في 
 .(1)الحجة مغ الذعخ"

القخآف الكخيع  كإنسا زاد العمع كالعمساء تذخيًفا ،استذياد العمساء بو كلع يدد القخآف تذخيًفا
  كال نػـ.  ةٌ شَ كال تأخحه سِ  نقزٍ  ع عغ كلِّ الحؼ يتخفّ  ،خش السجيجفيػ كتاب رب الع ،كآياتو الكخيسة

 عيبٍ  ده عغ كلِّ عمى االستذياد بالقخآف الكخيع، فيػ كبلـ هللا السشّ  لع يختمف العمساء أبًجا
فالقخآف  ،مشيع حججو كدعػاه  ككاف لكل فخيقٍ  ،كإنسا اختمفػا في االستذياد كاالحتجاج بقخاءاتو

   . (2)لمبياف كاإلعجاز –ملسو هيلع هللا ىلص  –ىػ الػحي السشدؿ عمى دمحم 

 اء كمسات القخآف كاختبلفيا معدك اعمع بكيفية أدفيا ابغ الجدرؼ: "أما القخاءات فيعخِّ 
 .(3)"لشاقمو

ألفاظ الػحي في كتابة الحخكؼ أك كيفيتيا مغ تخفيف "اختبلؼ  :ياكيعخفيا الدركذي بأنّ 
 .(4)كتثقيل كغيخىسا"

كاختبلؼ  ،أك حخكات ؼ بعس ألفاظ السرحف كتابة كنصًقافالقخاءات ىي اختبل إذف
أباحيا هللا عد كجل لمشاس مغ باب التخفيف كالتيديخ  ،بيا تمظ الكمسات ػبالكيفية التي تؤدّ 

 فالمغة العخبية لغة جسيع العخب بقبائميا كليجاتيا السختمفة.  ،عمييع

صمى هللا  –كالقخاءات حقيقتاف متغايختاف فالقخآف الكخيع ىػ الػحي السشدؿ عمى دمحم القخآف  "إفّ 
لمبياف كاإلعجاز كالقخاءات ىي اختبلؼ ألفاظ الػحي السحكػر في كتابة الحخكؼ  –عميو كسمع 

 . (5)أك كيفيتيا مغ تخفيف أك تثقيل أك غيخىسا"

 مشيج العلساء في تشاول القخاءة
 ثبلثة عشج أخحىع بالقخاءة، كىي:  اشتخط عمساء الشحػ كالمغة شخكًشا لقج

 بالتػاتخ.  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يرح سشجىا إلى رسػؿ هللا  أفْ  -

 تػافق رسع السرحف العثساني السجسع عميو.  أفْ  -
                                                           

 ( .  14/ 1الفخاء،  معاني القخآف)ج (1)
 (.318/ 1انطخ: الدركذي، البخىاف في عمـػ القخآف )ج (2)
 (. 3ابغ الجدرؼ، مشجج السقخئيغ )ص (3)
 (. 318/ 1الدركذي، البخىاف )ج (4)
 .  318/ 1السخجع الدابق، ج (5)
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 مغ كجػه العخبية.  تػافق كجًيا أفْ  -

بل ىي مغ األحخؼ الدبعة  ،ىافيي القخاءة الرحيحة التي ال يجػز ردىا كال يحل إنكار 
عغ األئسة الدبعة أـ عغ ككجب عمى الشاس قبػليا سػاء كانت  ،التي ندؿ بيا القخآف الكخيع

  . (1)العذخة، أـ عغ غيخىع مغ األئسة السقبػليغ

اعتبخىا التي كىحه القخاءات الدبع  ،كأعمى القخاءات كأصحابيا ما أجسعت عميو الدبعة
كأخحكا بيا ىي: قخاءة نافع كابغ كثيخ كأبي عسخك بغ العبلء كابغ  السدمسػف أصح القخاءات

ء القخاء ألف في حياف بيؤال ي اختارىا مجاىج، كلذجة عشاية أبيعامخ كحسدة كالكدائي كىي الت
مثل: الشافع في قخاءة نافع، كاألثيخ في قخاءة ابغ كثيخ، كالػرد الغسخ في قخاءة  كل مشيع كتاًبا

ف قخاءة عاصع. كسا ألّ  اليامخ في قخاءة ابغ عامخ، كالخكض الباسع فيأبي عسخك، كالسدف 
كلع يرمشا أؼ مغ ىحه  ،لئ في القخاءات الدبع العػاليآلفي القخاءات الدبع كىػ: عقج ال كتاًبا

 . (2)كىػ مغ كتبو السفقػدة ،الكتب

أبا حياف  فإفّ  ،لذخكط قبػؿ القخاءة كسا حجدىا ابغ الجدرؼ  ككسا أشارت الباحثة سابًقا
 ثق بخكايتيا.ككُ  ،سشجىا ألف قخاءاتيع متػاتخة صحّ  أخح بقخاءة الدبعة أيًزا،

سات القخآف فمع يأخح بيا أبػ يزاح أك بياف لبعس كمي كاف فييا إ"أما القخاءات الت
، بل يتصمب ليا ط قارئيياكأما القخاءات الذاذة فبل يغمِّ  ،مغ قبيل التفديخ إنسا اعتبخىا ،حياف
 .(3)كال يعتج بيا أك يبشى عمييا قاعجة" ،في العخبية كجًيا

أما القخاءات  ،كيبشي عمييا القػاعج كاألحكاـ ،أبا حياف يدتذيج بالقخاءات فإفّ  ،إذف
. كلقج أنكخ عمى البرخييغ كعمى مغ تابعيع  يبشي عمييا قاعجة أبًجافبل ةاألخخػ غيخ الستػاتخ 

تبشى القػاعج عمى القخاءات  األكلى أفْ  كذىب إلى أفّ  .يع خالفػا قػاعجىعألنّ  ؛تخصئتيع القخاء
 ال أفْ  ،األصل القياس عمى القخآف الكخيع ألفّ  ؛يحاكلػا إخزاع القخاءات لقػاعجىع الستػاتخة ال أفْ 

 . (4)يقاس القخآف عمى العخبية كقػاعجىا

 

 
                                                           

 (.9/ 1ابغ الجدرؼ، الشذخ في القخاءات العذخ)ج  (1)
 (.418انطخ: الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)ص (2)
 (.422الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)ص (3)
 (. 423انطخ: الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ )ص (4)
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 مػقف الشحاة مغ األخح بقخاءات القخآن الكخيع
 ،فكاف البرخيػف ال يعتبخكنيا حجة ،بقخاءات القخآف الكخيعلقج اختمف الشحاة في األخح 

 ،ئػف القخاءة حتى كلػ كانت متػاتخةإنسا كانػا يخصِّ  ،كال يعتسجكف عمييا في استشباط قػاعجىع
كيبشػف  ،كيقيدػف عميو ،كيعتجكف حتى بالذاذ مشيا ،ككاف الكػفيػف كابغ مالظ يحتجػف بيا

 . (1)أحكاميع كقػاعجىع

متذجد صاـر كبيغ  ،في األخح بكل القخاءات اساء انقدسػا ما بيغ متداىل أبجً إذف فالعم
-حياف  ىػ إيزاح مػقف عالسشا الجميل أبي كما ييسشا ىشا ،مشيا كعمساء البرخة ال يقبل أي ا
  مغ ىحه السدائل.  -رحسو هللا 

فمع يتذجد فييا تذجد البرخييغ فيخفس  ،بيغ السجرستيغ لقج كقف أبػ حياف مػقًفا كسًصا
كلع يتداىل تداىل الكػفييغ كابغ مالظ فيعتسج عمى  ،ػىاشَ كل ما خالف القػاعج كاألقيدة التي بَ 

كسا فعل ابغ مالظ في اعتساده  ءتو شخٌز ال يعخؼ مغ القخاءة شيًئا،د بقخاالذاذ مشيا الحؼ تفخّ 
بتخفيف البلـ فجعميا قاعجة قاس عمييا  ،ٍَ ْٚ انرِ  اطَ سَ ِص عمى قخاءة أعخابي لقػلو تعالى: 

  . (2)تخفيف البلـ في بقية األسساء

فالقخاءات جاءت عمى لغة العخب  ،لقج اعتسج أبػ حياف عمى صحة الخكاية كتػاتخىا
لحلظ نججه  ،بل يؤخح بسا صحت ركايتو مشيا ،كلكغ ال يجب األخح بجسيعيا ،قياسيا كشاذىا

 . (3)كيعتسج عمييا كيبشي القاعجة عمى ما كردت بو ىحه القخاءات ،يأخح بقخاءة الدبعة

 اد أبي حيان على الذاىج القخآنيوىحه بعس األمثلة التي تؤكج اعتس

كال يأتي باآلية كاممة كال يذيخ إلى الدػرة  ،يحكخ أبػ حياف كمسات مغ اآليات مجدكءة
تحجث أبػ حياف عغ تفاعل الجاؿ كالصاء  ،أك رقع الرفحة في القخآف الكخيع. ففي باب اإلدغاـ

مغ فحكخ كمسات مقتصعة  ،كالحاؿ كالثاء كالطاء كالراد كالديغ كالداؼ كالجيع كالذيغ كالزاد
ٓاُسٔاْ ﴿،  ك (4) ﴾ فَبدااَزأْرُىْ ﴿اآليات نحػ قػلو تعالى:  ىْ  ﴿، ك (5) ﴾ فَبطا ُٓ ٌَ  نَؼَها  .(6) ﴾ َٚراكاُسٔ

                                                           

 (.417الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)ص (1)
 (.418انطخ: الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)ص (2)
 (.418لحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)صاانطخ:  (3)
 [.72البقخة: ] (4)
 [.6السائجة: ] (5)
 [.130األعخاؼ: ] (6)
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ٌَ ؼُ ًا سا َٚ  َّلَْ ﴿، ك (3) ﴾بحَ هِ صْ ُٚ  ٌْ أَ ﴿، ك (2) ﴾ٌَ ْٔ سُ َٓ ظْ َٚ ﴿، ك (1) ﴾ىْ زُ هْ بقَ اثا ﴿ك   ٕ﴾ (4) ،
يخكف، تصيخكف، كيتحكخكف، كتثاقمتع، كيتطتع، كيءر اثع قاؿ األصل: تج. (5)﴾ذْ َُ ٚا اشا ﴿ك

 .(6)شتعػف، كتديّ كيترالحا، كيتدسّ 

كقج يدتغشى بجسع القميل عغ جسع الكثيخ كىسا "كفي باب جسع التكديخ، يقػؿ: 
 (أقخاء)ء، كقج جسع في القمة عمى خْ كىي جسع قُ  (7) ﴾ءٍ ْٔ سُ قُ  خُ ثَ اَل ثَ ﴿مدتعسبلف نحػ قػلو تعالى: 

 .(8)"فاستغشى بقخكء عشو

كقج يعقب أبػ حياف عمى مجدكء اآلية بالذخح البديط، ففي باب التثشية يقػؿ أبػ حياف: 
ً كا دَ  ًكبدَ ﴿خ عغ العصف نحػ قػلو تعالى: الشػع التكخي"كقج يغشي في ىحا  ً صَ فا صَ ﴿ك  ﴾ب . (9) ﴾بفا ب

 .(10)بعج صف أؼ دكًا بعج دؾ كصًفا

عغ أبي عسخك إدغاـ العيغ في الغيغ في  كؼ : "كر (11)يقػؿ عغ إدغاـ العيغ في الغيغ
غٍ ﴿قػلو تعالى:  ًَ َْٛس ُيْس ْغ َغ ًَ اْس ٍَ ُِ يِ ؤْ ًُ انْ  ٛمِ جِ سَ  سَ ْٛ غَ  غْ جِ زا َٚ َٔ ﴿ ، (12) ﴾ َٔ ٛ﴾ (13). 

، نحػ (14)كيتحجث عغ إدغاـ الديغ في الذيغ، يقػؿ: "كركؼ إدغاـ الديغ في الذيغ"
ً جَ ْٛ شَ  ضُ أْ سا انْ ﴿قػلو:   .(15) ﴾ب

 
                                                           

 [.38التػبة: ] (1)
 [.33الدخخؼ: ] (2)
 [.128الشداء: ] (3)
 [.8الرافات: ] (4)
 [.24يػنذ: ] (5)
 (.1/349انطخ: أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 [.228البقخة: ] (7)
 (.406/ 1إرتذاؼ الزخب )جأبػ حياف،  (8)
 [.22-21الفجخ: ] (9)
 (. 554/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (10)
 (.709/ 2)ج السخجع الدابق (11)
 [.46الشداء:] (12)
 [.115الشداء: ] (13)
 (.710/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (14)
 [. 4مخيع: ] (15)
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ْهكَ ﴿قػلو تعالى:  ى ذلظحياف معشى اآلية يقػؿ:" كخخج عم بيغ أبػيقج     ًُ ُ اْن ٌْ آرَبُِ َّللاا  .(1) ﴾ أَ

  .(2)أتاه هللا كال يعخؼ ذلظ أكثخ الشحاة أؼ كقت أفْ  

 الداكشة ،عف البلـعغ الفعل السّز  فعشج حجيثو ،قج يأتي أبػ حياف باآلية القخآنية كاممة
حجاز كيفكػف كبو ندؿ أكثخ قاؿ يطيخىا أىل ال ،كليذ أفعل في التعجب ،لمجـد أك لمػقف

ٍْ رَْسزَْكثِ  ﴿، نحػ قػلو تعالى: (3)القخآف ُُ ًْ َّل رَ   . (4) ﴾ سُ َٔ

تيع ثع يعتخض عمييع يقػؿ: عمساء كتخخيجيع لآليات كتقجيخايحكخ أبػ حياف آراء بعس ال
"الحؼ" فدعع يػنذ كالفخاء كتبعيسا ابغ مالظ أنو يدبظ مشيا كمغ صمتيا مرجر كخخج  "كأما"

ُ ِػجَبَدُِ َذ  ﴿عميو قػلو تعالى:  . قاؿ (6) ﴾إْ بضُ خَ  ْ٘ رِ بنّ كَ  ىْ زُ ضْ خُ ﴿. ك(5) ﴾ ِنَك اناِر٘ ُٚجَِشُّس َّللاا
  . (7)"كخزتع كخػضيع كالرحيح مشع ذلظ ،التقجيخ: ذلظ تبذيخ هللا

ذخؼ في يػضح أبػ حياف الػجػه اإلعخابية السختمفة لكمسات اآليات يقػؿ: "أجاز الدمخ
ِسٚئًب﴿قػلو تعالى:  َُِْٛئًب يا كأف  )أكبًل ىشيًئا(يكػف نعت مرجر مححكؼ أؼ  أفْ  .(8) ﴾ فَُكهُُِٕ 

و قاؿ: ىشأ كأنّ  (فكمػه)فيقف عمى  ،يشتربا انتراب السرجر كأفْ  (فكمػه)مغ مفعػؿ  يكػف حااًل 
 .(9)أؼ ىشأه كمخأه  كمخأ كقػلظ: سقًيا كرعًيا

 كجج.  إفْ  شج االستذياد القخآف الكخيع أكاًل، ثع يتبعو شعًخايقجـ أبػ حياف ع

 يا تجيء حخًفانّ ، أك إعغ الطخفيةيا تجيء لمدبب مجخكرة نّ ( إإذ)يقػؿ في الحجيث عغ 
ُْىْ ﴿ كجعل ابغ مالظ مغ كػنيا لمتعميل قػلو تعالى: ،لمتعميل ٕ ًُ إِِذ اْػزََصْنزُ َٔ ﴾ (10). 

 

                                                           

 [.258البقخة: ] (1)
 (.995/ 2الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (2)
 (.724/ 2)ج السخجع الدابق (3)
 [. 6السجثخ:] (4)
 [.23الذػرػ: ] (5)
 [.69ٍالتػبة: ] (6)
 (.996/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (7)
 [. 4الشداء:] (8)
 (.1380/ 3أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (9)
 [.16:كيف(. ]ال3/1404)ج السخجع الدابق (10)
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 :(1)كقػؿ الذاعخ

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخير    وإذ ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ق

   
فيقػؿ: "كالكاؼ  ،قج يذيخ أبػ حياف إلى كجػه اإلعخاب الخاشئ في بعس اآليات

ع كث   ،بخبلؼ أسساء اإلشارة ،كال يؤنث ،ال يثشى كال يجسع ،كىشالظ لمخصاب ؾالبلحقة في ىشا
 ك (مغ ثع) :فتقػؿ (،إلى) ك (مغػ )يا قج تجخ بإال أنّ  ،كالتـد فييا الطخفية ،مبعيجضخؼ مكاف ل

َْٚذ ﴿بو في قػلو تعالى:  ( كمغ أعخبيا مفعػاًل إلى ثع) إِذَا َزأَ ْٚذَ َٔ . فميذ إعخابو (2) ﴾ ثَىا َزأَ
 .(3)"برحيح

بآيات أخخػ سابقة أك تالية ليا،  ، كمدتجاًل لحكسيا أبػ حياف باآلية القخآنية مؤكًجا يأتي
ْٛهَِخ اْنقَْدزِ ﴿يقػؿ نحػ قػلو تعالى:  ََْصْنَُبُِ فِٙ نَ  و عائج عمى ما دؿّ كنقػؿ في ىحه إنّ  .(4) ﴾ إَِاب أَ

ٌَ َيب نَْى َْٚؼَهىْ ﴿، ك (5) ﴾ ثِبْسِى َزِثَّك اناِر٘ َخهَقَ  اْقَسأْ ﴿عميو قػلو:  ََْسب . كفي ىحه (6) ﴾ َػهاَى اإْلِ
   (7)السدألة يعارض أبػ حياف ابغ مالظ.

كإنسا  ،ىشا ثيخة كليذ مغ الرػاب حرخىا جسيًعاكاآليات التي استذيج بيا أبػ حياف ك
 غ األمثمة كالذػاىج.م ة الستذياده بآيات القخآف ببعسٍ مت الباحثمث  

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 1/60(. سيبػيو، الكتاب )ج1/185الفخزدؽ، ديػاف الفخزدؽ )ج (1)
 [.20اإلنداف:] (2)
 (.982/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 [.1القجر: ] (4)
 [.1العمق: ] (5)
 [.5العمق:] (6)
 (.941/ 2انطخ: أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (7)
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 السبحث الثاني
  الستذياد بالحجيث 

ىل يعتبخ السرجر  كلكغْ  ،يعج الحجيث السرجر الثاني مغ مرادر التذخيع اإلسبلمي
 –الثاني في تقعيج الشحػ كاالستذياد بو في المغة؟ إذا كاف الحجيث الذخيف مغ لفع رسػؿ هللا 

الخبلؼ عشج العمساء  كلكغّ  ،يكػف السرجر الثاني بعج كبلـ هللا عد كجل فسغ الصبيعي أفْ  –ملسو هيلع هللا ىلص 
صمى هللا  –يا كسا ذكخىا الخسػؿ كمٌّ  ظ الحجيث الشبػؼ الذخيف، فمع ُتْخكَ نذأ بدبب اختبلؼ ألفا

ظ إلى كانقدسػا في ذل ، في الشحػ كالمغة العمساء في قبػليع الحجيث شاىًجا كاختمف، -عميو كسمع
مغ حيث االستذياد بو في الشحػ  ابيع التي مشعتيع مغ قبػلو مرجًرا ثانًياكليع أسب ،شػائف
 كالمغة. 

نجلدي، حياف األ مثل أبي االحتجاج بو مصمًقا، ْت عَ فمقج كانت "الصائفة األكلى قج مشَ 
في ىحا األمخ كعمى رأسيا الذاشبي، كشائفة أجازت االستذياد  كشائفة اتخحت الػسط سبيبًل 

 .(1)بالحجيث كمو متسثمة بابغ مالظ األنجلدي"

 كرد تأكيًجا كاحجٍ  خبل حجيثٍ  ،لؤلحاديث الشبػية ػًدالحلظ ال نخػ في كتاب سيبػيو كج
 . (2)ال لبلحتجاج بو ،لغيخه مغ الشرػص

 كاحجٍ  سػػ مػضعٍ  ،بالحجيث الذخيف لع يحتج   (معاني القخآف)الفخاء في كتابو  كسا أفّ 
 . (3)و يػرده كسا يػرد أؼ عبارة مغ كبلـ العخبكيخكػ أنّ  ذكخ فيو حجيًثا،

لقج  د في قبػلو الحجيث مرجًرا لبلستذياد بو في الشحػ؟!حياف يتذجّ  كلكغ ما الحؼ جعل أبا
 رفس أبػ حياف ذلظ لؤلسباب التالية: 

قاؿ فييا لفًطا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قج جخت في زمانو  كاحجةً  فشجج قرةً  ،بالسعشىػزكا الشقل الخكاة جّ  أفّ  -
صمى هللا ليو  –رسػؿ هللا  بحيث يجـد اإلنداف بأفّ  ،بأنػاع مغ األلفاظ كاحًجا، قج نقمت

 لع يقل تمظ األلفاظ. –كسمع 

كلع  ،خب بالصبعفالكثيخ مغ الخكاة غيخ ع ،فيسا يخكػ مغ الحجيث و كقع المحغ كثيًخاأنّ  -
ككقع في  ،فػقع المحغ في نقميع كىع ال يعمسػف  ،يتعمسػا لداف العخب برشاعة الشحػ

                                                           

 (.430الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ )ص (1)
 (.5الحجيثي، مػقف الشحاة مغ االستذياد بالحجيث )صانطخ:  (2)
 .5السخجع الدابق، صانطخ:  (3)
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صمى  –بأف رسػؿ هللا  عمسشا القصعيّ  معَ  ،كبلميع كركايتيع غيخ الفريح مغ لداف العخب
أبي  .   ككاف شيخُ (1)كلع يتكمع إال بأفرح المغات الشاس لداًنا، أصح   –هللا عميو كسمع 

كنػرد رأيو حيث  ،االستذياد بالحجيثفي رفس الحدغ ابغ الزائع قج سبقو  حياف أبػ
يقػؿ: "تجػيد الخكاية بالسعشى ىػ الدبب عشجؼ في تخؾ األئسة كديبػيو كغيخه االستذياد 

كلػال  ،كاعتسجكا في ذلظ عمى القخآف كصخيح الشقل عغ العخب ،عمى إثبات المغة بالحجيث
كلى في إثبات فريح المغة كبلـ لكاف األَ  ،جػاز الشقل بالسعشى في الحجيثترخيح العمساء ب

 .(2)و أفرح العخب"ألنّ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –الشبي 

غ لعمع الشحػ السدتقخئيغ لؤلحكاـ مغ لداف العخب الػاضعيغ األكليّ  يقػؿ أبػ حياف: "إفّ 
كالكدائي كالفخاء  ،ة البرخييغكأبي عسخك بغ العبلء كعيدى بغ عسخ كالخميل كسيبػيو مغ أئس

 ، لع يدتجلػا بسا كقع في الحجيث ،كعمى بغ السبارؾ األحسخ كىذاـ الزخيخ مغ أئسة الكػفييغ
كغيخىع مغ نحاة األقاليع كشحاة بغجاد كأىل  ،كتبعيع عمى ذلظ السدمظ الستأخخكف مغ الفخيقيغ

 .(3)األنجلذ"

أبا حياف قج استذيج بكثخة بالحجيث في البحخ  فّ كتقػؿ الجكتػرة خجيجة الحجيثي: "إ
آليات القخآنية عمى ما كاف خ بيا اككاف يعتسج في ركاية األخبار كالقرز التي يفدِّ  ،السحيط

كلع يقترخ في استذياده عمى ما  ،كيتخؾ ما لع يؤيج بحجيث أك نز ،فييا بحجيث نبػؼ  مؤيًجا
 . (4)"ذياد عمى السعشى المغػؼ لمكمسة بالحجيثإنسا جاكز ذلظ إلى االست خبًخا، كيفدخ حادثة أ

أبا حياف  نجج أفّ  ،رتذاؼكمسا كقع في البحخ السحيط كاإل ،جةكمسا ركتو الجكتػرة خجي
، كلكغ ألع يكغ رتذاؼكبشدبة ال بأس بيا في اإل ،ه بكثخةقج استذيج بالحجيث الذخيف في تفديخ 

 في مشع االستذياد بالحجيث؟ أبػ حياف صارًما

ابغ الزائع كأبا حياف كىسا عمى رأس مغ رفس  الجكتػر أحسج مختار: "إفّ يقػؿ 
 . (5)"كتبيسا مغ بعس الحجيث لُ خْ تَ  عْ لَ  ،االستذياد بالحجيث

                                                           

 (.431 – 430الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ )صانطخ:  (1)
 (.86/ 1الديػشي، االقتخاح )ج (2)
 (. 10/ 1البغجادؼ، خدانة األدب )ج (3)
 (. 436الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ )ص (4)
 (. 40/ 1جعسخ، البحث المغػؼ ) (5)
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 شيا ثسانية كثبلثػف حجيًثا، مرتذافو بػاثشيغ كخسديغ حجيًثافأبػ حياف قج استذيج في إ
 ككاحج لكلٍّ  ،كاثشاف لمحارث بغ عباد ،كأربعة لعسخ بغ الخصاب -صمى َّللا  عميو كسمع-لمخسػؿ

كسييل بغ  ،كعبجهللا بغ مدعػد ،عائذةأـ السؤمشيغ ك  ،مغ عثساف بغ عفاف كعمي بغ أبي شالب
 .(1)رضي هللا عشيع أجسعيغ بكخ الرجيق ، كأبيكعخكة بغ الدبيخ ،حشيف كابغ عباس

  وىحه األحاديث قدست إلى:

 يا أحاديثأحاديث ذكخىا صخاحة أنّ : أوًل 
آيات كشعخ  ، قبل ذكخ الحجيث، سػاء ذكخىا مشفخدة أك معَ (في الحجيث) فكاف يقػؿ:

كفي الحجيث: "أرسمػا  ،أصجقاء :كقالػا ،كأقػاؿ أخخػ. يقػؿ أبػ حياف: "قيل كنحر في صجيقة
لرجيق؛ إذ يصمق عمى السحكخ  يكػف جسًعا جسع صجيقة كيجػز أفْ  (2)صجقاء خجيجة"أإلى 

 .(3)"تقػؿ ىي صجيق ،كالسؤنث

كتقع في  ،( كصمتيا( غيخ، كتزاؼ إلى )أف  جَ يْ يقػؿ في مػضع آخخ: "كتداكؼ )بَ 
ي مغ قخير، أنِّ  جَ يْ بالزاد بَ  قَ صَ نَ  غْ كفي الحجيث: "أنا أفرح مَ  ،(4)االستثشاء السشقصع

(5)بشي سعجفي  كاستخضعتُ 
. 

 ،قػلو: "كفي البجيع كقج تكػف بسعشى عمى ،و استجؿ بحجيثأنّ  كفي مػضع آخخ مػضًحا
في كاستخضعت  ،ي مغ قخيرأنِّ  جَ يْ ح العخب مَ أنا أفر"كفي الحجيث:  ،ميع ئياكقج يبجؿ مغ با

   . (6)بشي سعج"

ظ إذا أردت االبتجاء في الدماف كاالنتياء في صخاكة إلى أن  اليقػؿ أبػ حياف: "كذىب ابغ 
( إذا أردتيسا. كفي الحجيث: غْ مغ )مِ  ج  كسا تكػف في السكاف كالبُ ( ك )إلى( غْ أتيت بػ)مِ  ،السكاف
"قْ خَ إلى ىِ  رسػؿ هللا  مغ دمحم  . (7)ل عطيع الخـك

                                                           

 (.49/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )جانطخ:  (1)
 [. 2435رقع الحجيث : 4/1888]مدمع: صحيح مدمع، باب فزائل خجيجة أـ السؤمشيغ،  (2)
 (.445/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.  1/171ابغ األثيخ، الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ )ج (4)
 (.  1/171ابغ األثيخ، الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ )ج (5)
 .616/ 2السخجع الدابق، ج (6)
إلى ىخقل،  ]مدمع: صحيح مدمع، باب كتاب الشبي  ،(1718/ 4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (7)

 [ 1773: رقع الحجيث 3/1393
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، كفي ػمغ  ، كالحؼ نقػؿ: َأْيُسغ الكعبة ألقُ إلى الكعبة كالكاؼ (غسُ يْ أَ )يقػؿ أبػ حياف: "كقج يزاؼ 
  . (2)"(1)الحؼ نفدي بيجه عُ يْ أَ الحجيث: كَ 

 ،زيجٌ  عْ قُ يَ بلـ نحػ: لِ للدمت ا ،لسخاشبايقػؿ أبػ حياف: كإذا أسشج الفعل إلى غيخ الفاعل 
كفي الحجيث  ىْ بكُ بَٚ طَ خَ  مْ ًِ حْ َُ نْ َٔ كقاؿ تعالى:  َكأُلْغغ بيا، بحاجتي، ِلُتْفغَ كَ  ،خالجٌ  ْب خَ ْز يُ كلِ 

  .(3)لكع" لّ َص ؤَلُ "قػمػا فَ 
سػاء أكانت  ،يا أحاديثعجـ ترخيحو لشا بأنّ ذكخ أبػ حياف أحاديث شخيفة مع ثاني ا: 

ىػ يتحجث عغ ححؼ الخبخ، أبيات شعخية كآيات قخآنية كأقػاؿ. يقػؿ كَ  مشفخدة أك ذكخىا معَ 
ْٛسَ كمغ ححؼ الخبخ قػلو تعالى: " كال ، "(4) ك )فبل فػت( ك "ال ضخر كال ضخار" قَبنُٕا ََّل َض

   . (6)"(5)شيخة كال عجكػ 
 ..."ذ صمػات كتبيغ هللا عمى العبادخس"كيجخل في السزاؼ نحػ: يقػؿ أبػ حياف: 

في حجيثو عغ مدػغات االبتجاء بالشكخة في باب السبتجأ كالخبخ، فحكخ األحاديث دكف ، (7)
 .(8)نيا أحاديث شخيفة في ثشايا كتابوالترخيح بأ
 

 عغ ابغ مالظ وكانت نقاًل  أحاديث استذيج بيا: ثانًيا
، نحػ (في)عغ "كذلظ في حجيثو ، يا تكػف لمتعميل"كذكخ ابغ مالظ أنّ يقػؿ أبػ حياف: 

ِّ ْٛ فِ  ىْ زُ ضْ فَ ب أَ يَ  ْٙ فِ  ىْ كُ سا ًَ نَ قػلو: 
حبدتيا  ةٍ دخمت امخأة الشار في ىخّ "في األثخ:  ، كما ركؼ (9)

   . (10)اأؼ ألجمي

                                                           

 [.11997رقع الحجيث  :19/56باب مدشج أنذ بغ مالظ، ]ابغ حشبل: مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل،  (1)
 (.1771/ 4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
، ]مدمع: صحيح مدمع، باب جػاز الجساعة في الشافمة كالربلة (1855/ 4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)

 .[658: رقع الحجيث 1/458عمى الحريخ، 
 [. 2340 : رقع الحجيث3/430باب مغ بشى في حقو ما يزخ في جاره، ]ابغ ماجو: سشغ ابغ ماجة،  (4)
 [. 5707رقع الحجيث  :7/126باب الجحاـ، ]البخارؼ: صحيح البخارؼ،  (5)
 (. 1300/ 3أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 [22693: رقع الحجيث 37/366]ابغ حشبل: مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، حجيث عبادة ابغ الرامت،  (7)
 (.1100/ 3أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )جانطخ:  (8)
 [.2365 رقع الحجيث :3/112باب فزل سقي الساء، ]البخارؼ: صحيح البخارؼ،  (9)
 [.2365 رقع الحجيث :3/112باب فزل سقي الساء، ]البخارؼ: صحيح البخارؼ،  (10)
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نو أّ  ،الحجيثف( جاء مبتجأ لسا جاء في كمسة )اآل ابغ مالظ زعع أفّ  فّ إ :يقػؿ أبػ حياف
فيػ  َي بو في الشار مشح أربعيغ خخيًفا،مِ فقاؿ: ىحا حجخ رُ  كجبوسسع  - عميو الربلة كالدبلـ -

 .(1)انتيى خبخه إلى قعخىا، فأعخب اآلف مبتجأ كحتىييػؼ في الشار اآلف، حتى انتيى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

حخ نار جيشع كبعج  ، ]مدمع: صحيح مدمع، باب في شجة(1424/ 3)جأبػ حياف، إرتذاؼ الزخب  (1)
 .[2844: رقع الحجيث 4/2184قعخىا، 
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 السبحث الثالث
  الستذياد بالذعخ  

يتفاخخكف بيا كبيا ُيعخفػف، كالذعخ صشعة العخب، بو عحبت لكل قـػ صشعتيع التي 
األلدشة كدق ت األفئجة فأصبحت القبائل العخبية تفخخ كإف بخز فييا شاعخ كيتبادلػف ما بيشيع 

 التيشئة.

حتى تخررت كمسة  ،كاعتبخكه الجعامة األكلى ليع ،مغ المغػييغ القى الذعخ اىتساًما كبيًخا
كلحلظ نجج كتب الذػاىج ال تحػؼ غيخ  ،حت مقرػرة عمى الذعخ فقطكأصب ،الذاىج فيسا بعج

 .(1)جاه ، كال تيتع بسا عالذعخ

 ما ىػ الذعخ؟ كما تعخيفو؟ كلكغْ 

إلى نتيجة  سِ فْ يا لع تُ كلكشّ  ،فقج كثخت السحاكالت ،ليذ مغ الديل تعخيف الذعخ
 .(2)الذعخ لغة العػاشف كالسذاعخ كالخؤػ السستدجة بالسػاقف كاألفكار ذلظ أفّ  ،ممسػسةٍ 

الحؼ يدتعسمو الشاس في  ،يقػؿ ابغ شباشبا: "الذعخ كبلـ مشطػـ باف عغ السشثػر
كفدج عمى  ،و األسساععجؿ بو عغ جيتو ّمجت خز بو مغ الشطع الحؼ إفْ  ،مخاشباتيع بيا

و كذكقو لع يحتج إلى االستعانة عمى نطع الذعخ شبع صحّ  غْ سَ فَ  ،الحكؽ كنطسو معمـػ محجكد
 .  (3)بالعخكض التي ىي ميدانو"

 

 إلى شبقات أربع اءع العلساء الذعخ وقج قدّ 

 كىع قبل اإلسبلـ كامخغ القيذ كاألعذى. ،الذعخاء الجاىميػف  الصبقة األولى:

 كىع الحيغ أدركػا الجاىمية كاإلسبلـ كمبيج كحداف. ،السخزخمػف  الصبقة الثانية:

الستقجمػف كيقاؿ ليع اإلسبلميػف، كىع الحيغ كانػا في صجر اإلسبلـ كجخيخ  الصبقة الثالثة:
 كالفخزدؽ.

                                                           

 (.43/ 1عسخ، البحث المغػؼ عشج العخب )جانطخ:  (1)
 (.231/ 1الذشصي، فغ التحخيخ العخبي )جانطخ:  (2)
 (.5ابغ شباشبا، عيار الذعخ )ص (3)
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كىع مغ بعجىع إلى زمانشا كبذار بغ بخد كأبي  ،كيقاؿ ليع السحجقػف  ،جكف السػلّ  الصبقة الخابعة:
 نػاس. 

، كأما الثالثة فالرحيح صحة االستذياد دتذيج بذعخىسا إجساًعااف يُ فالصبقتاف األكلي
كعبجهللا بغ أبي اسحاؽ، كالحدغ البرخؼ، كعبجهللا بغ  ،، كقج كاف أبػ عسخك بغ العبلءبكبلميا

و ال كأما الصبقة الخابعة فالرحيح أنّ  ،ت كذا الخمة، كأضخابيعيْ سَ شػف الفخزدؽ كالكُ محِ شبخمة يُ 
 .(1)كاختاره الدمخذخؼ  ،يػثق بو مشيع غْ كقيل يدتذيج بكبلـ مَ  مصمًقا،يدتذيج بذعخىا 

ثيغ في جيغ كالسحجَ و ال يحتج بكبلـ السػلّ أجسعػا عمى أنّ "يقػؿ جبلؿ الجيغ الديػشي: 
 .(2)"المغة كالعخبية

احتجاج الديػشي بكبلـ العخب الثابت عغ الفرحاء  كقج أشارت الباحثة قبل ذلظ إلى
 .(3)جيغ مغ دائخة االحتجاجالسػثػؽ بعخبيتيع، كىػ بحلظ يخخج السػلّ 

( 1472رتذاؼ )ففي اإل ،عمى الذعخ في استذياده اكبيخً  كلقج اعتسج أبػ حياف اعتساًدا
 ا عجده كأحياًناكأحيانً  ،صجر البيت مغ الخجد، كقج كاف يحكخ أحياًنا ا( بيتً 57مغ الذعخ ك) بيًتا

ذعخ إلى أصحابو حػالي جسمة ىحا ال كلقج ندب أبػ حياف مغ .(4)قصعة مغ الرجر أك العجد
  .(5)( مػضًعا80)

ة كبيخة مغ م  بثُ  ، كاستذيج أيًزالقج أكثخ أبػ حياف مغ االستذياد بذعخاء الصبقة األكلى
لسجخد  جيغ( فقج ذكخ ليع أشعاًراالسػلّ السخزخميغ كاإلسبلمييغ، أما الصبقة الخابعة )شبقة 

، فكاف يدتجرؾ بعج و لع يثبت بيا قاعجة كلع َيْبِغ عمييا حكًسااالستذياد كالتسثيل كاالستئشاس، لكشّ 
ال، ككاف  ـأ كاف عخبي ا كاف مسغ يدتذيج بذعخىع أـ ال أك إفْ  و ال يعمع إفْ ذكخ كل بيت بأنّ 

 .(6)ج كالبحتخؼ كالذخيف الخضيمػلّ و ألنّ  ؛يخفس االستذياد بذعخ أبي تساـ
 

 
                                                           

 (. 6-5/ 1البغجادؼ، خدانة األدب )جانطخ:  (1)
 (.1/120الديػشي، اإلقتخاح )جانطخ:  (2)
 .1/90السخجع الدابق، جانطخ:  (3)
 (.53/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )جانطخ:  (4)
 (. 54/ 1السخجع الدابق، جانطخ:  (5)
 (.447الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ)صانطخ:  (6)
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 تذياد أبي حيان بالذػاىج الذعخيةومغ أمثلة اس

 (1)، يقػؿ السشذجػرد أبػ حياف البيت الذعخؼ كامبًل ي : 

 ػُس سُ َشـــــــــــ بـــــــــــادنٌ  دٌ ػْ وأنــــــــــت َخـــــــــــ

ــــــــــل السيــــــــــاةِ    ــــــــــ مث ــــــــــيُذ بالخّب  ا تس

   
 ف في محاؿ اإلى قائمو، فمقج تحجث أبػ حي خؼ ناقًرا كمشدػًباػرد أبػ حياف الذصخ الذعي

  ،عغ اشخاد ححؼ ىسدة أفعل مغ مزارعو كاسع الفاعل كاسع السفعػؿ ،الححؼ

، ثع ركػ ما قالو ابغ سيجه  ، مكـخ  : (2)قػلونقػؿ: يكـخ

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

 رنـــــــــــــــــــــــِ  ؤَ مُ  مـــــــــــــــــــــــغ كدـــــــــــــــــــــــاء    

   
 كقاؿ الفخاء في قػؿ يقػؿ:  ،كغيخ مشدػب لقائمو ػرد أبػ حياف البيت الذعخؼ كامبًل ي

 : (3)الذاعخ

ـــــــــــ ـــــــــــثُ ػ الخَ ُى ـــــــــــوُ  بي ـــــــــــ عيش  خارهِف

هوازدجاااااااا   الكــــــــالِب  يَ ْذــــــــمسذــــــــاه مَ   
(4)

 

   
 فخاره معشاه كسعشى عيشو.

 ففي  .ثع يذخح كيعمق عميو قميبًل  ،لى قائموقج يأتي أبػ حياف بالذصخ الذعخؼ كال يشدبو إ
تسييد السبتجأ مغ الخبخ. يقػؿ: كقيل إذا  ىالسعشى عم دؿّ  اباب اإلخبار عمى تقجيع الخبخ إذ

 : (5)ػ قػلوعمى نح ،مغ الخبخ جاز تقجيع الخبخ دؿ السعشى عمى تسييد السبتجأ

ـــــــــــػ شُ بَ  ـــــــــــا بَ َن ـــــــــــاُش ـــــــــــا وبشاتش  ػ أبشائش

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

   
 .(6)بشػنا )أؼ مثل بشيشا(أؼ بشػ أبشائشا        

                                                           

 (.1134/ 3أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
البيت مشدػب لميمى األخيمية، انطخ: سيبػيو، الكتاب ، (1/242أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج(2)

 (. 4/280)ج
 (. 2/228الخجد ببل ندبة، انطخ: أبػ عمي القالي، األمالي ) (3)
 (.217ص) الفخزدؽ، الجيػافانطخ:  (4)
البيت مشدػب لميمى األخيمية، انطخ: سيبػيو، الكتاب ، (1/242أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)

 (. 4/280)ج
 .1103/ 3السخجع الدابق، جانطخ:  (6)
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 دكف تحجيج اسع الذاعخ، يت الذعخؼ لبلستجالؿ عمى الشجرة مغ قج يػرد أبػ حياف الب
 :(2): كنجر ححؼ ىسدة )أب( بعج غيخ )ال( ك)يا( نحػ قػؿ الذاعخ(1)يقػؿ

 خاِمــــــــــــــخَ وآل مُ  باجــــــــــــــاد   تُ ْســــــــــــــلَّ عَ تَ 
ـــــــوَ    ـــــــأَ  دتُ ػَّ َس ـــــــِ  ػابِ ْث  ي ولدـــــــت بكات

   
  يقػؿ أبػ حياف في باب محاؿ  ،الذعخؼ ليؤكج مجيئو خبلؼ القاعجةقج يأتي بالذاىج

فبل يجػز ححفيا إال بخد الػاك  ،مغ الػاك السححكفة اعػًض  ،الححؼ عغ الياء في )عجة(
 :(3)و يجػز ححفيا ألجل اإلضافة كأنذجنحػ: كعج، كذىب الفخاء إلى أنّ 

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

 الــــــحي وعــــــجواوأخلفــــــػك عــــــج األمــــــخ   

   
  .(4)فيشا جاءت الػاك مححكفة

  يأتي أبػ حياف بالذاىج الذعخؼ ليؤكج مجيء الذاىج لزخكرة فحدب، فتحجث أبػ حياف في
ػاز تثشية جسع التكديخ إال ثع يشتقل إلى عجـ ج ،باب التثشية عغ عبلمات إعخاب السثشى

 :(6)أك ضخكرة نحػ قػلو ،لقاحاف سػداكاف :(5)قالػا نادًرا

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

ـــــــاليغ   ـــــــي الييجـــــــا جس ـــــــخق ف ـــــــج التف  عش

   
  ّجيغ كسا استذيج أبػ حياف بذعخ أبي تساـ عمى الخغع مغ رفزو األخح مغ شبقة السػل

ت )رب( قج كفّ  ألفّ  ؛: كيجػز ححؼ الفعل بعج ربسا(7)يقػؿ أبػ حياف، ذكخت الباحثة سابًقا
فرارت داخمة عمى الجسمة، فالححؼ كاقع عمييا ال عمى السفخد، يقػؿ القائل:  ،عغ العسل

غ الفعل ، فصػؿ الكبلـ بالتخكيب عػض عتُ رْ أؼ ربسا زُ  ،، فتقػؿ: ربسازيًجا تَ رْ زُ أَ 
 :(8)شي كججت في شعخ أبي تساـكلع يحزخني في ذلظ شعخ لمعخب، كلكشّ  ،السححكؼ

                                                           

 .254/ 1السخجع نفدو، جانطخ:  (1)
 (. 4/208البيت ببل ندبة، انطخ: ابغ مالظ، السداعج )ج (2)
 (. 2/901البيت ببل ندبة، انطخ: ابغ مالظ، شخح الكافية الذافية ) (3)
 (.240/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 .549/ 2السخجع الدابق، ج (5)
 (. 363/ 3البيت مشدػب لعسخك بغ عجاء، انطخ: ابغ الحاجب، شخح الخضي عمى الكافية )ج (6)
 (.1750/ 4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (7)
 (.2/115أبػ تساـ، شخح ديػاف أبي تساـ لمخصيب التبخيدؼ )ج (8)
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ـــــعَ  ـــــى وَ َد ـــــ غٌ َش ـــــػ بِ نُ جْ َي ـــــلَّ عَ لَ وَ  عْ ِي  اَس
ــــــــ  َ ِتــــــــعْ تُ  نْ وأَ     اَســــــــبَّ خُ ع فَ يُ شْ ِمــــــــ امُ األ َّ

   
 ا( بذخت أك إعادتيع. سَ ب  أؼ فػ )رُ 

مغ شعخ  ، عشجما لع يجج شيًئاجلّ ػَ بذعخ أبي تساـ السُ  أبا حياف إنسا تسثل كالخأؼ عشجؼ أفّ 
 بيا كتخؾ شعخ حبيب. كجج مغ أشعار العخب الستجؿّ  كإفْ  ،العخب يشصبق عمى قاعجتو

صخح بحلظ  ،جبلؿ الجيغ الديػشي: "ال يجػز االحتجاج بذعخ أك نثخ ال يعخؼ قائمو يقػؿ
ال يػثق  غْ أك مَ  ،جيكػف لسػلّ  عمة ذلظ خػؼ أفْ  ككأفّ  ،ابغ األنبارؼ في اإلنراؼ

 .   (1)و يحتاج إلى معخفة أسساء العخب كشبقاتيع"كمغ ىحا يعمع أنّ  ،بفراحتو

 شعخية مقتصعة كحيجة دكف إيخاد ىحه األبيات كدكف  أكرد أبػ حياف كمسات كججت في أبيات
  فقاؿ كمغ االسع: ،اإلدغاـ اإلسشاد إلى قائميا، ففي باب اإلدغاـ تحجث عغ فظّ 

 .(2)ك "أضمل" ،"األجمل"كفي الذعخ  ،ك"شسمل" ،ضعف"، ك "محبب""

 
 

  

                                                           

 (.123/ 1الديػشي، اإلقتخاح )ج (1)
 (. 338/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
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 السبحث الخابع
  الستذياد بالشثخ 

في  الشريب األكبخ كلكغّ  بو شعًخا كنثًخا،ة بكبلـ العخب كاستذيجكا لقج اىتع الشحا
 بالذعخ عمى حداب الشثخ.  احتجاجاتيع كاستذياداتيع كاف

  تعخيف الشثخ
فيػ قػؼ  ع  كيعتسج عمى الحقائق كمغ ثَ  ،الكبلـ غيخ السشطػـ أك الحؼ ليذ فيو الػزف 

ال  خسل مقصًعا، كيالمفع متيغ التخكيب سصحي الفكخة، يشدع ندعة اإليجاز في الجسمة كاألسمػب
 .(1)يخبط بيغ أفكاره رابط كيدتعسل ألغخاض مختمفة

  الشثخ عأنػا
كىػ الشثخ الحؼ يخمي إلى تقجيع الحقائق الصبيعية كالػقائع التاريخية بمغة  الشثخ العمسي، األول:

 مباشخة بعيجة عغ التأنق كالترشع. 
ليا أرؽ األلفاظ  مختاًرا ،كآراءهفيو الكاتب عػاشفو كأحاسيدو كىػ الشثخ الحؼ يتخجع  الثاني:

كيأتي في أشكاؿ ىي: الخصبة، كالػصية، كالخسالة، كالسقالة، كالحكاية،  ،كأحمى العبارات
 .   (2)كالسقامة، كاألقرػصة، كالسدخحية

فيػ الفغ األكسع كاألقجر عمى تدجيل  ،كلمشثخ مكانة كبيخة في لغة العخب ككبلميع
شا نتحخر بالشثخ مغ القػاعج كالػزف كالتدامات كسا أنّ  ،ػاعجخمجات الشفذ بذكل تمقائي دكف ق

 .(3)فيػ كبلـ العامة ،القافية السػجػدة في الذعخ

  غلبة الذعخ على الشثخ في الستذياد: 
و ال يتبادر حتى إنّ  ة كفاقو كثيًخا،ػيّ حْ لقج تغمب الذعخ عمى الشثخ في االستذيادات الش  

 :(4)ةلؤلسباب اآلتي إال الذاىج الذعخؼ  اع كمسة الذاىجإلى الحىغ عشج سس

                                                           

 (.201 -200 لفاخػرؼ،  تاريخ األدب العخبي)ص اانطخ:  (1)
 (.73عياض، مكانة الشثخ العخبي )صانطخ:  (2)
 .73الدابق، صانطخ: السخجع  (3)
 .74نفدو، صانطخ: السخجع  (4)
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 ،فبل يدبقيا إعجاد كال تحزيخ ،الشثخ لغة عفػية متجاكلة بيغ الشاس في شتى مجاالتيع إفّ  -
دكف إعجاد كال تخكيد عمى الجانب  عخ، فالستكمع العخبي يشصق بو عفًػاكسا الحاؿ في الذ

 اآلخخيغ فقط. كإنسا يخكد عمى تحقيق التػاصل معَ  ،المفطي كالجسالي

كيكتفي عغ العبارات المفطية باإلشارات  ،ةلغة الشثخ يحجث فييا انقصاعات كبلميّ  أفّ  -
ما يرعب استقخاءىا ، لكاإليساءات الحخكية كغيخىا مغ كسائل التفاىع بيغ السخسل كالسدتقبِ 

 كدراستيا. 

 كإفْ  ،كالسػاعع كاألمثاؿ كالخصب ،رحاء بإلقاء الكبلـ الشثخؼ العخب الف غْ قمة مغ اشتيخ مَ  -
يع كلكشّ  ،كعسخك بغ كمثػـ التغمبي ،يكخب الدبيجؼ بغ ساعجة كعسخك بغ معج بخز قّذ 

 . ػف بالشدبة إلى الذعخاء قميم

كسا فعمػا في  ،ػرات كحخصيع عمى تجكيغ الذعخعجـ حخص العخب عمى تجكيغ السشث -
 السعمقات عشجما عمقػىا عمى ستائخ الكعبة.

   لشثخ وأقػال العخب شخط الحتجاج با
لدانيا كلغاتيا  زاىا الفارابي في الشقل عغالقبائل التي ارت الباحثة سابًقا ذكخت

ثع ىحيل كبعس كشانة، كلع تثق العخب  ،كأسج ،كتسيع ،فأخحكا عغ قيذ ،كليجاتيا السختمفة
بمغات لخع كخداعة كقزاعة كجحاـ كغداف كإياد كتغمب كعبج القيذ كأىل اليسغ كعساف كبكخ 

 أك لسخالصتيع الحبذة.  ،إما لسجاكرتيع العجع أك الفخس أك اليػنانية ؛كأزد كغيخىع

عتبخ أفرح المغات لغة ككاف ي ،عمى المغات الزعيفة غِ بْ لع يَ  -هللا رحسو –أبا حياف  إفّ 
 ، فبل نجج لو ترخيًحاكيخاىا الفرحى التي ليذ بعجىا فريح، أـ المغات السختمفة ،الحجاز

و ال يسكغ أف غيخ أنّ  ،إنسا كاف يأخح بمغات كل القبائل كيعتبخىا مغ السدسػع ،بأفزمية كاحجة
    .(1)يقاس عميو

 قبائل العخب ا عغرتذاؼ كنقمييجات الكثيخة التي تشاكليا في اإلالم ظ،كما يؤكج حجة ذل
  . كافة

بخبلؼ كتابو السدسى بػ  ،رتذافو عمى اإليجاز كعجـ اإلشالةلقج اعتسج أبػ حياف في ا
بل نجج األمثاؿ التي  ،كمقاالت رتذافو خصًبا كقرًرالحلظ ال نجج في ا ،تحييل كالتكسيل()ال

 ما اعتسجه فيو مغ دقة العبارة كقرخىا مع الجاللة.  تتشاسب مع غخض كتابو كمعَ 
                                                           

 (.441الحجيثي، أبػ حياف الشحػؼ )صانطخ:  (1)
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 بالشثخ أمثلة مغ استذياد أبي حيان
  تحجث أبػ حياف في باب الكمسات السختمفة أىي أسساء أـ أفعاؿ عغ الجىجريغ، كقاؿ: "ىػ

 .(1)"غِ يْ قَ الْ  جُ عْ سَ  غِ يْ رَ جُ ىْ دُ اسع الباشل، كفي األمثاؿ: 

 أكبادَ  تَ سَ مِ ما عَ  ػظٌ ي  غَ  تَ الشثخ حكى الكدائي: أنْ  كفي باب السثاؿ يقػؿ أبػ حياف: "كفي
 اب".خ  ا الذّ ن  فأَ  ا العدلَ م  ا، "كأَ يكَ ائِ ػَ بَ  ارٌ لسشح وُ إن  الخجاؿ، كحكى سيبػيو: 

 .(2)"اهُ عَ دَ  غْ مَ  عاءَ دُ  سسيعٌ  هللاَ  كسسع بعس العخب: أفّ 

 ثع  "سسع مقالتي هللا امخأً كنرخ "يقػؿ:  ،ذكخ أبػ حياف في باب القػؿ في األفعاؿ كأقداميا
 .(3)السثل في ىحا االحتساؿ مغ كبلـ ابغ مالظ يعمق، كىحا

  ليع: )ُكل  شيٍء كال ذكخ أبػ حياف في باب السفعػؿ بو، يقػؿ: كمثاؿ االنترار في مثل قػ
ظ( يقاؿ: لسخاشب كاف يدعع زعسات فمسا ساتِ عَ  زَ اَل ا كَ حَ ئت كال تختكب ك )ىَ َشتيَسَة ُحّخ(، أؼ ا

أصمو أّف  ،كال أزعع زعساتظ. ك)كمييسا كتسًخا( ضيخ خبلؼ قػلو قيل لو ذلظ أؼ ىحا الحق
لسغ خيخ بيغ شيئيغ ثع استعسمو  غ شيئيغ فصمبيسا، كشمب معيسا تسًخا،بي خَ يِّ خُ  إنداًنا

 .(4)كالتقجيخ أعصشي كمييسا فصمبيسا جسيًعا

 

                                                           

 (.2303/ 5أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 . 2282/ 5السخجع الدابق، ج (2)
 .2034/ 4السخجع نفدو، جانطخ:   (3)
 .1474/ 3السخجع نفدو، جانطخ:  (4)



  

 
 

 
 

 
  الفرل الثاني

ْخِفيَُّة ِلَلَيَجاِت الَعَخِب  ْػِتيَُّة َوالرَّ  الَسَداِئُل الرَّ
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 السبحث األول
 السدائل الرػتية

 لكاف كالجيع لغة في اليسغ وبغجاد.مدألة: نصق ا .1

 كىي لغةٌ  ،عغ الكاؼ الخالرة جيع فخعٌ ك : "كفخكع تدتقبح كىي: كاؼٌ (1) قػل أبػ حيان
عغ الجيع  ، كجيع ككاؼ فخعٌ يقػلػف في َكَسَل: َجَسلل بغجاد كفي أى ،في اليسغ كثيخة

 ػنيا مغ الكاؼ".بُ خِ قَ ل يُ كُ : رَ لْ جُ الخالرة يقػلػف في رَ 

 التػضيس والتحليل:

لغة  كىي كىشاؾ مغ يمفع الجيع كالكاؼ أف ىشاؾ مغ يمفع الكاؼ كالجيع،يخػ أبػ حياف  
 ة : كفخكع تدتقبح.كىي مدتقبحة عشجه لقػلو في بادغ العبار  ،في اليسغ كبغجاد

: "كالبػاقي حخكؼ مدتيجشة كىي الكاؼ التي كالجيع كالجيع (2)ق(538دمخذخؼ )تيقػؿ ال
  التي كالكاؼ". 

 بل يدتقبحػنيا. ،فأبػ حياف كالدمخذخؼ ال يسيمػف ليحه المغة

 .مدألة: نصق الباء كالفاء لغة عشج الفخس .2

كتارة  ،عغ الباء الخالرة كىي كثيخة في لغة الفخس : "كباء كػ )فاء( فخعٌ (3) قػل أبػ حيان
 ياف".بَ ْص خ، كأَ مْ كذلظ نحػ: بَ  ،كتارة يغمب لفع الفاء ،يغمب لفع الباء

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة الفخس في نصق الباء كالفاء كالعكذ، فيقػلػف في أصفياف: أصبياف، 
  كيقػلػف في فمخ: بمخ.

: "حخكؼ مدتيجشة كىي الكاؼ التي (4)حو ليحه الميجة فشخاه يقػؿكذكخ الدمخذخؼ استقبا
 كالجيع كالجيع التي كالكاؼ ... كالباء التي كالفاء".

 

                                                           

 (. 13/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.546الدمخذخؼ، السفرل في صشعة اإلعخاب )ص (2)
 (.15/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 546الدمخذخؼ، السفرل في صشعة اإلعخاب )ص (4)
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ػر كىي كثيخة في : "قػليع في بػر ف(1)ىحه المغة فيقػؿ ق(643)ت كسا كيخفس ابغ يعير
قـػ مغ العخب خالصػا العجع  ككاف الحيغ تكمسػا بيحه الحخكؼ السدتخذلة ،لغة الفخس

 فتكمسػا بمغاتيع".
 األنجلذ وعجم التكخيخ في غخناشة. مدألة: تكخيخ حخف الخاء لغة عشج شخق  .3

كبعجـ التكخيخ البتة قخأنا  ،قخأ بذخؽ األنجلذ غْ : "كبالتكخيخ قخأنا عمى مَ (2) قػل أبػ حيان
 كىػ محىب مكي كأبي عبجهللا السقامي". ،عمى شيػخ غخناشة

 ػضيس والتحليل: الت

قػـ آخخكف ال كىشاؾ  ،يشصقػف بالخاء مكخرة بذخؽ األنجلذ اىشاؾ قػمً  يقػؿ أبػ حياف إف  
التكخيخ صفة كاجبة في حخؼ  كمغ السعمػـ أف   ،كىع شيػخ غخناشة يكخركف الخاء مصمًقا

كأف  ،يا تتكخر عمى المداف عشج الشصق بياألن   ؛السكخرسيت الخاء بالحخؼ د، ف(3)الخاء
 . (4)فكأنظ نصقت بأكثخ مغ حخؼ كاحج ،شخؼ المداف يختعج بيا

 باب السيسػز
 الجيع في كلسة  جج لغة العامخية. مدألة: ضع .4

لغة عامخية في  :كقيل (،شاذ ججاف )بزع الجيعكالػُ  ،جةجَ ػْ مغ السَ  جُ جُ يَ : "كَ (5) قػل أبػ حيان
عامخ في كل ما فاؤه كاك  لغة لبشي قانػًنا كمًيا ذلظ ابغ مالظ لُ عْ كجَ  ،ىحا الحخؼ خاصة

  ح".مغ فعل ليذ برحي
 التػضيس والتحليل: 

ليذ  اكالقياس عمى كل فعل فاؤه كاكً  ( شاًذا،جُ جُ يَ )ة ضع الجيع في كمس يخػ أبػ حياف أفّ 
مغ ىحا  : "كاعمع ما كاف فاؤه كاًكا(6)غ يعير، كىػ بحلظ يخالف ابغ مالظ، يقػؿ اببرحيح

سػاء في ذلظ البلـز  (،بكدخ العيغ)ل زارعو يمـد يفعِ مُ  فإفّ  ،نة فعلككاف عمى ز  ،القبيل

                                                           

 (.128/ 10ابغ يعير، شخح السفرل )ج (1)
 (.19/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.128/ 10ابغ يعير، شخح السفرل )ج (3)
 (.456/ 3الديػشي، ىسع اليػامع )ج (4)
 (.159/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
  (.5/425ابغ يعير، شخح السفرل )ج (6)
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 كيخالفُ  ،يعير كبيحا يػافق أبػ حياف ابغَ  ،"(بزع العيغ)لكال يجيء مشو يفعُ  ،كالستعجؼ
 ابغ مالظ في ذلظ. 

عمى  السزارعة أبًجا : "فإفّ (1)يقػؿ ق(، يخػ أّف ذلظ شاذٌ 669)ت ككحلظ ابغ عرفػر
يفِعل، بكدخ العيغ، نحػ: كعج يِعج، كيدف كزف، كيححؼ الػاك لػقػعيا بيغ ياء ككدخة، ثع 
ُيحسل أعّج كُيِعج  عميو، كشحت لفطة كاحجة، كىي كجج يجُج، بزع العيغ كححفت الػاك كسا 

 : (2)ححفت مع الكدخة، قاؿ الذاعخ

 الفــــؤاد  بذــــخبو لــــػ شــــعت قــــج نقــــعَ 

ـــــــجع الرـــــــػادي ل  َ    ـــــــت ـــــــيال نَ جُ ُج  غل

   

 باب جسػع الكثخة
 اعف وما شابيو عشج بعس تسيع وكل .مدألة: فتس عيغ جسع الكثخة السز .5

 : (3)قال ابغ مالظ

 وعلــــــــــــــــــــل ولبــــــــــــــــــــ  لوذلــــــــــــــــــــ

 ول كجدـــــــــذ ول كاخرـــــــــز أبـــــــــي  

   
 مشقػؿٌ  ػَ ىُ كَ  ،ُسَخر :و قياس فتقػؿكأن   ،: "كحكى أبػ عبيجة كغيخه فيو الفتح(4) قػل أبػ حيان

 ككمب".    تسيعٍ  عغ بعسِ 

 التػضيس والتحليل: 

 عَ سِ و سُ يحكخ أبػ حياف ركاية أبي عبيجة كغيخه في جسع الكثخة نحػ: ُجُجد، كُذلل، كُسُخر، أنّ 
 سا استثقمػا عيغ ُفُعل. لِ  عغ تسيع ككمب بفتح العيغ،

 ،: "كاستثقل بعس التسيسييغ كالكمبييغ ضسة عيغ )ُفُعل( في السزاعف(5)يقػؿ ابغ مالظ
 فقالػا:  ُجَجد، كُذَلل، بجؿ ُجُجد، كُذُلل".  ،مكانيا فتحةفجعمػا 

 

                                                           

 (. 1/120ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (1)
 (. 364انطخ: جخيخ، ديػاف جخيخ )ص (2)
 (.79األلفية )ص ابغ مالظ، (3)
 (426/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (. 1837/ 14ابغ مالظ، شخح الكافية الذافية )ج (5)
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 باب اإلمالة
 لحجاز.مدألة: اإلمالة لغة قيذ وتسيع وأسج وعامة نجج والفتس لغة ا .6

الفتح  كأصحابُ  ،نججأىل  كعامةُ  ،كأسج ،ٌذ يْ قَ كَ  ،مالة تسيعاإلِ  ابُ حَ ْص أَ : "كَ (1) قػل أبػ حيان
 قميمة".  في مػاضعَ الحجازيػف إالّ 

 التػضيس والتحليل: 

أما  ،نججأىل كعامة  ،كأسج ،كتسيع ،كىع قيذ ،يحكخ أبػ حياف لغة بعس العخب في اإلمالة
  أىل الحجاز فبل يسيمػف. 

الحجاز ال  كأىلُ  ،: "كليذ اإلمالة لغة جسيع العخب(2)(ق1093)ت  يقػؿ البغجادؼ
دسى إمالة إذا بالغت في إمالة الفتحة نحػ سا تُ كإن   ،عمييا بشػ تسيع ، كأشجىع حخًصايسيمػف 

، كالتخقيق إنسا يكػف في الفتحة التي (، كتخقيًقابيغ المفطيغ)بالغ فيو يدسى يُ  الكدخة، كما لعْ 
 قبل األلف فقط". 

 إلمالة للياء لغة عشج أىل الحجاز.مدألة: اإلمالة للكدخة وعجم ا .7

 كأف   ،مغ العخب ال يسيمػف لمياء ، ككثيًخازأىل الحجا سيبػيو أف   خَ كَ : "ذَ (3) قػل أبػ حيان
 سيمػف الكدخة".الحجاز يُ  لَ ىْ أَ 

 التػضيس والتحليل: 

إمالة الحخؼ كعجـ  ،الكدخة غ لغة أىل الحجاز في إمالةيحكخ أبػ حياف ما نقمو سيبػيو ع
 مياء. ل

اإلمالة : "اعمع أف الياء كإف كانت مغ أقػػ أسباب (4)ق(540) يقػؿ أبػ جعفخ األنرارؼ 
 لذيء مسا أمالو القخاء مغ شخقيع". سبًبا مػجًبا فإنا لع نججىا عمى انفخادىا

 

 

                                                           

 (. 518/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.4/ 3الذافية )جالخضي، شخح الذخيف  (2)
 (.528/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.313قشاع في القخاءات الدبع )، اإلابغ الباذش (4)



54 

أو مدألة: إمالة الفعل الثالثي معتل العيغ مكدػر الفاء السدشج إلى ضسيخ الستكلع  .8
 السخاش  لغة عشج الحجاز وتسيع.

إلى ضسيخ  جَ شِ سْ إذا أُ  ،أك كاك في فعل ثبلثي ياءٍ  غْ األلف عَ  : "كانقبلبُ (1) قػل أبػ حيان
مسا ىػ عمى  اءَ كشَ  اءَ كجَ  ابَ شَ  :كذلظ نحػ ،هُ اؤُ فَ  ْت خَ دَ كَ كانْ  وُ شُ يْ عَ  ْت بَ ىَ متكمع أك مخاشب ذَ 

لبعس الحجازييغ  فاإلمالةُ  ،ِعل بكدخىامسا ىػ عمى فَ  اؼَ خَ كَ  ابَ ىَ كَ  (بفتح العيغ) لَ عَ فَ 
 يػافقػف بشي تسيع". 

  التػضيس والتحليل: 

 حياف لغة الحجاز كتسيع في إمالة الفعل الثبلثي معتل العيغ مكدػر الفاء عشجيحكخ أبػ 
 ، كشاب شْبُت.إلى ضسيخ متكمع أك مخاشب مثل: خاؼ ِخفتإسشاده 

بسكاف كحا ككحا ة يقػؿ: صار خ َعدّ يِّ ثَ و سسع كُ : "كبمغشا عغ أبي إسحق أن  (2)يقػؿ سيبػيو
  ". كقخأىا بعزيع خِاؼ

  .لغة عشج بعس أىل نجج وأ ثخ أىل اليسغ (حتى)مدألة: إمالة  .9

الة فييا مَ اإلِ  :قدعغ مُ كحكى ابْ  ،يا عمى الفتحفالعامة في (حتى)ما : "كأ(3) قػل أبػ حيان
 اليسغ". كأكثخ أىلِ  ،ججْ نَ  لِ ىْ أَ  بعسِ  عغ

  التػضيس والتحليل:  

كعجـ اإلمالة فييا لغة نجج  ،عمى الفتح (حتى)يحكخ أبػ حياف لغة عامة العخب في قخاءة 
 كاليسغ. 

لكػنو عمى ثبلثة أحخؼ كاألسساء، كإنسا تكفي في  : "كقج أمالػ )بمى((4)يقػؿ ابغ يعير
ا، كنحػىس  عمى ذلظ إمالة )حتى( ك)إال( الجػاب، فرارت داللتيا كجاللة األسساء، كال يمـد

فيج يا ال تُ ساء؛ فإنّ ، كأنيا كإف كانت عمى عجة أسمسا ىػ عمى ثبلثة أحخؼ فراعًجا
 ". (بمى)كال تكفي عغ شيء، فمع تكغ مثل  ،بانفخادىا

                                                           

 (.531/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 4/121سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (.538 -2/537أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.206/ 5ابغ يعير، شخح السفرل )ج (4)
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 ".(حتى)سيبػيو كمغ كافقو إمالة  : "كمشعَ (1)ق(749)ت يقػؿ أبػ دمحم السخادؼّ 

بسثل ىحه الحخكؼ  تَ يْ سّ سَ  ؛ فإفْ (ىبل  )ك (أال)ك (حتى)ساؿ : "كسا ال يُ (2)يقػؿ البغجادؼ
ألنيا  (،ىبل)ك (أال)ك (حتى)يمت كألف سبب اإلمالة أمكاف فييا  إفْ  ،كانت كاألسساء

   حت ياف كألياف كىمي اف". :فتثشييا عمى (حتى)شخؼ رابعة كألف 
 لفاء والػاو لغة عشج بعس بشي أسج.مدألة: إمالة حخف ا. 10

، (4)كَّٕ ثُ رِ كَ ٓى َّل ُٚ فئَا بعس بشي أسج يقػلػف:  ى األخفر أف  كَ : "حَ (3) قػل أبػ حيان
 بكدخ الفاء كالػاك".  (5)بُّ َُ ب ظَ َا أك

  التػضيس والتحليل:

  إلى الكدخة، لتشاسب كدخة اليسدة بعجىسا.  ة بشي أسج في إمالة الفاء كالػاكيحكخ أبػ حياف لغ

"فإنيع ال يكحبػنظ"، "كإنا : "كعمى ىحا قخغ فيسا قالػا (6)ق(377)ت يقػؿ أبػ عمي الفارسي
 يع".، كإن  فأمالػ فتحة الفاء كالػاك نحػ كدخ ىسدة إف   ضششا"

 باب أبشية األفعال وما جاءت لو مغ السعاني
 لغة عشج تسيع. (ضللت)كدخ الالم في  مدألة:. 11

 : (7) قػل ابغ مالظ

ـــــُت فـــــي َ  ـــــُت وَضْل ـــــضلِ ِضْل  اســـــتعسال تُ ْل

 وقـــــــخن فــــــــي اقـــــــخرن وقــــــــخن نقــــــــال  

   
 (بكدخ الخاء) جُ نْ ػ الد  كَ كرَ  ،تسيعل لغةً  (بكدخ البلـ) تُ مْ مِ : "كقالػا َض (8) قػل أبػ حيان

 ػ".خِ يَ كَ  ل  ِز تَ  :كمزارعيسا

                                                           

 (. 3/1502السخادؼ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ )ج (1)
 (. 3/26الذخيف الخضي، شخح الذافية ) (2)
 (.540/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 [. 33 :األنعاـ ] (4)
 .[5]الجغ:  (5)
 (.1/48الفارسي، السدائل الحمبيات )ج (6)
 (.69ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (7)
 (.155/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (8)
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 التػضيس والتحليل: 
 مكدػرة عشج بشي تسيع، كذكخ الديػشي (تُ مْ مِ َض )البلـ في كمسة  ذكخ أبػ حياف أف  

 ركاية البلـ بالفتح أؼ َضَمْمُت. (1)ق(911)ت
كالسذيػر في فعل الزبلؿ، ضَممت تزل، كركؼ عغ : "(2)ق(778يقػؿ ناضخ الجير )

 ل، بالكدخ في الساضي كالسزارع".بعس العخب: ضِممت تِز 
 .(3)ذُ هْ هَ ضَ  ٌْ إِ  مْ قُ كجاءت في القخآف قخاءة الفتح، يقػؿ تعالى: 

 و واو أو  اء عشج شيئ في السزارع.مدألة: فتس عيغ الفعل الحي لم. 12
ي، أك ياء قِ ذَ جساىيخ العخب عمى فعل، مسا المو كاك: كَ : "كما بشتو (4) قػل أبػ حيان

 ي".شَ فْ ى يَ شَ ى، فَ قَ ذْ ي يَ قَ ، يقػلػف: شَ (بفتح العيغ)ل ي، فصيئ تبشيو عمى فعَ شِ فَ كَ 
 التػضيس والتحليل: 

أف تكدخ عيشو في الساضي،  أك يائيِّو الفاء ؼ إّف لغة جسيػر العخب في الفعل الثبلثي كاك 
كبلـ أبي حياف كأعاده نًرا  ككافق الديػشي ،(لَ عَ فَ )فإّنيا تبشيو عمى الفعل  بخبلؼ شّيئ

 . (5)كسا نقمو أبػ حياف حخفًيا
  .خيَ بْ مدألة: القػل في كدخ أول مزارع ِتْلِحغ، ِيْحِى  لغة عشج بشي دُ . 13

 ِيْحِىب".  كَ ِتْمِحغ،  تَ نْ خ: أَ يَ بْ الكدائي مغ بعس دُ  وُ عَ سِ ما سَ  حّ شَ : "كَ (6) قػل أبػ حيان
  التػضيس والتحليل: 

 (محغتِ )في الفعل  (كدخ أكؿ السزارع كعيشو)سسعو الكدائي مغ  يتحجث أبػ حياف عغ ما
 ما سسعو الكدائي. ح  كشَ  :كال يػافق أبػ حياف ىحه الخكاية لقػلو في بادغ العبارة (،تحىب)ِ ك

 كأشباىيسا".  بَ ىَ كذَ  بَ خَ َض  :نحػ ا،مفتػحً ي ىحا الباب شيء كاف ثانيو كدخ ف يُ : "كاَل (7) يقػؿ سيبػيو
                                                           

 (. 38/ 2انطخ الديػشي، السدىخ )ج (1)
 (.3715/ 8الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (2)
 [.50]سبأ: (3)
 (.156/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.38/ 2الديػشي، السدىخ )ج (5)
 (.183/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 (. 110/ 4سيبػيو، الكتاب )ج (7)
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 باب محال البجل والقل  والشقل
 .الذخشية (إن)مدألة: إبجال اليسدة ىاء في . 14

 الذخشية".  (إفْ ))ِىْغ( في  يئ:" كعشج ش(1) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل: 

  : ِىْغ. (فْ إِ )فيقػلػف في  ،الذخشية (إفْ )في  في إبجاؿ اليسدة ىاءً  شيئ يحكخ أبػ حياف لغة

 ".  تخيج إفْ  ،متُ فع غْ فتقػؿ: ىِ  ،الذخشية ىاءً  (إفْ )جؿ ىسدة تب : "كشيئ(2)يقػؿ ابغ عرفػر
 والعيغ ىسدة عشج تسيع. . مدألة: إبجال اليسدة عيًشا15

قيذ أبجلػا مغ ىسدة إف  قاؿ أبػ الصيب الحمبي: كقبائل مغ عي: "كعشج تس(3) قػل أبػ حيان
سدة ، قالػا: ِعغ، كَعغ، كقاؿ الخميل: تسيع تبجؿ اليسدة مغ العيغ كالعيغ مغ اليكأف عيًشا

 ".أ بسعشى )َنَدع(أن ى كخبأ كَأِدَر كيقػلػف: َندَ  بسعشى: يقػلػف: َعش ى كَخَبع كَعِجر

  التػضيس والتحليل: 

 (َعش ى): (أن ى)كالعيغ ىسدة فيقػلػف في  عيًشاف لغة تسيع في إبجاؿ اليسدة يحكخ أبػ حيا
إبجاؿ الياء كالعيغ مغ اليسدة  خَ ثُ كَ "فقاؿ:  ،كقج ذكخ ابغ مالظ ىحه المغة (إفْ )في  (ِعغْ )ك

، كالعيغ كقػليع (ِعغْ ): الذخشية (إفْ )يقػلػف في  اء كقػليع في إياؾ: ىياؾ ... كشيئفالي
 ة عشج شيئىحه الميج ابغ مالظ يثبتُ  كنخػ أف   ،(4)" عبج هللا قائع يخيجكف: أف   يعجبشى عغ  

 .كسا يثبتيا أبػ حياف عشج تسيع

 .لغة عشج عبج القيذ دايمدألة: إبجال الشػن مغ ال. 16

 ػف الشػفُ كُ تَ  فْ ع أَ يُ ُز عْ بَ  ازَ جَ أَ القيذ،  جِ بْ عَ  ، ُرْند، في لغةً : "كفي ُرز  (5) قػل أبػ حيان
 اص".جَ نْ قالػا: إِ  (اصٍ إج  )ػىا مغ الجيع في لُ جَ بْ ا أَ سَ مغ الداؼ كَ  بجاًل 
 

                                                           

 (.265/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
  (. 397/ 1ابغ عرفػر، السستع في الترخيف)ج (2)
 (.265/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.4/104،  السداعج عمى تدييل الفػائج )جعقيلابغ  (4)
 (.1/315أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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 التػضيس والتحليل: 

: (1)ق(711)تيحكخ أبػ حياف لغة عبج القيذ في إبجاؿ الشػف مغ الداؼ، قاؿ ابغ مشطػر
اص كىي لعبج القيذ نجاص كإجّ ، كقج يكػف مغ باب إِ زرْ "رند الُخْنُد، بالزع في األُ 

 جاص في إجاص".نْ إِ  :كسا قالػا فأبجلػىا مغ الداؼ نػًنا التذجيج فكخىػا (ُرز  )كاألصل فييا 
 .دان لغة عشج شيئاألولى  اء في إنمدألة: إبجال الشػن . 17

 وُ لَ اَ قَ  بإبجاؿ الشػف األكلى ياًء،  كىي لغة شيئ يغسِ ايَ أَ كَ  (إيداف)الػا قَ كَ : "(2) قػل أبػ حيان
 الفخاء". 

  التػضيس والتحليل: 

 في إبجاؿ الياء مغ الشػف في نحػ: إنداف إيداف.  شيئيحكخ أبػ حياف لغة 

 : "قالػا إيداف فأبجلػا نػف إنداف ياء".(3)ق(392)ت يقػؿ ابغ جشي
لغة عشج  والسخاش  مدألة: إبجال الصاء والطاء والراد والزاد شاء مغ تاء الستكلع. 18

 بعس تسيع.

أك ضاء  ،بعج شاءٍ  اشب شاءً خَ مُ  كْ أَ  ،لستكمع جؿ مغ تاءٍ بْ تسيع تُ  : "كبعُس (4) قػل أبػ حيان
 ."طَ ْز خُ كَ ، طَ ْر حَ فَ كَ طط، فِ حَ كَ ، طَ بَ د، ك ضاد نحػ: خَ أك صا

  التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة بعس تسيع في إبجاؿ تاء الستكمع كالسخاشب شاء بعج الصاء كالطاء 
 كالراد كالزاد.

في  ط  بَ : خَ نحػ ،الزسيخ شاء بعج الصاء: "كقج تبجؿ تاء (5)ق(770ت) يميدِ مْ يقػؿ الدِّ 
 ت".ْر حَ في فَ  طَ ْر حَ فَ  :كالراد نحػ ،تَ صْ بَ خَ 

 

                                                           

 (. 5/357ابغ مشطػر، لداف العخب )ج (1)
 (.1/317أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.2/286ابغ جشي، سخ صشاعة اإلعخاب )ج (3)
 (.1/319أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (. 3/1112)جالدمديمي، شفاء العميل  (5)
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 : إبجال الديغ تاء لغة عشج قزاعة.مدألة. 19

 :خػ في كتابو عغ األصسعي قاؿ: قاؿ أبػ عسخكقِّ شَ حكى أبػ يعمي السُ : "كَ (1) قػل أبػ حيان
خج الديغ خْ مَ  ، ألف  اتِ ات ممظ الشِّ الش   بِّ خَ بِ  عػذُ تقػؿ: أَ  يغ تاءً اعة تجعل مكاف الدِّ َز قُ  لغةُ كَ 

 . "ػٌص ُر لُ كَ  : ِلٌز كاألصل (ػتُر لُ ت كَ ْر لِ )اد في كمغ الر   ،كالتاء كاحجٌ 
 التػضيس والتحليل: 

 الشات مغ الشاس. :يغ نحػاعة في إبجاؿ التاء مكاف الدِّ َز يحكخ أبػ حياف لغة قُ 

بعس األعخاب كاف يقخأ: قل  كزعسػا أف   ،الديغ تاءً : "فأبجؿ مغ (2)يقػؿ أبػ الصيب المغػؼ 
ذ يدهللا حطو كأخت هللا حطو كىػ حع خ ات كيقاؿ: أخذالش   ات، ممظِ الش   بِ أعػذ بخّ 

 كختيت". 

 ".قداس إذا كاف عاًما: "يقاؿ رجل قتات ك (3)كأضاؼ أبػ الصيب
الجسع ىاًء في الػقف  تاءمدألة: إبجال تاء التأنيث ىاء حالة اإلفخاد في الػقف وإبجال . 20

 لغة عشج شيء.

تاء  غْ مِ كَ  ،ةحَ مْ ػ: شَ في نح مغ تاء التأنيث في الػقف الياءُ  ؿُ جَ بْ تُ "كَ : (4) قػل أبػ حيان
 ".(األخػات كالبشات)اه في شَ البَ كَ  ،ه ا ػَ خَ نحػ: األَ  كقًفا الجسع في لغة شيئ

 .(5)"عميو ال يقاُس  ػ شاذٌ ىُ كَ " كقاؿ في مػضع آخخ:
  والتحليل:التػضيس 

فيقػلػف في  ،يحكخ أبػ حياف لغة شيئ في قمب التاء التي لمتأنيث إلى ىاء في حالة الػقف
حالة اإلفخاد في  كأبجلت مغ تاء التأنيث في االسع": (6)يقػؿ ابغ عرفػر،شمحة: شمحْو 

 ،األخػاه يقػلػف في األخػات:  ،عشج الػقف ، كفي الجسع أيًزاالػقف نحػ: شمحو كفاشسو

                                                           

 (.1/322أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 118/ 1أبػ الصيب المغػؼ، اإلبجاؿ)ج (2)
 .1/119ج السخجع الدابق، (3)
 (.1/323أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب)ج  (4)
 (. 2/818ج السخجع الدابق، (5)
 (.1/402ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (6)
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يع يفعمػف صخب عغ شيئ أن  كحكى ق": (1)ثع أردؼ ابغ عرفػر قائبًل  "،كفي البشات: البشاه
 ."ككيف البشػف كالبشاه ،كالخػاه  كيف اإلخػة :فيقػلػف  ،ذلظ بالتاء مغ جسع السؤنث الدالع

اف ن وليت بغيغ أو خاء أوقعلى لغة بشي العشبخ إ ألة: إبجال الراد مغ الديغ جػازًامد. 21
  أو شاء.

أك  ،كلييا غيغ فْ العشبخ إِ  يشِ غة بَ عمى لُ  جػاًزا يغمغ الدِّ  الرادُ  جؿُ بْ تُ "كَ : (2) قػل أبػ حيان
، خَ قَ َص كَ خ، َكَصخ  ، بٌ عْ : َص عَ صَ سَ كَ ، خَ قَ سَ كَ  ،خَسخ  كَ ، بَ غَ تقػؿ في سَ  ،أك شاءٌ  ،أك قاؼٌ  ،خاءٌ 

 ع".صَ َص كَ 
 التػضيس والتحليل:

 ت بحخكؼ استعبلءكلي الديغ إفْ  ػفَ بُ مِ قْ فيع يَ  ،بشي العشبخة أبػ حياف عغ لغ يتحجث
يقػؿ ابغ  ،(3)ٍل إلى ترعجكخاىية االنتقاؿ مغ تدف كػ)الغيغ كالخاء كالقاؼ كالصاء( صاًدا،

ىحه  إذا كقعت قبل ىحه الحخكؼ مغ قبل أفّ  اغ قمب الديغ صاًدا"كإنسا س: (4)يعير
 ألف   كخىػا الخخكج مشو إلى السدتعمي،ف ،كالديغ ميسػس مدتعلٍ  ،ػرة مدتعميةالحخكؼ مجي

 ،الراد تػافق الديغ في اليسذ كالرفيخ ألف   مسا يثقل فأبجلػا مغ الديغ صاًدا، ذلظ
 .ىحه الحخكؼ في االستعبلء" قفكتػا

 .وبشي القيذلغة عشج كل  وكع  وعحرة  ل الراد  الدا شة قبل الجال زاً امدألة: إبجا. 22

، كالداؼ، كيجػز إخبلصيا يغكالذّ  ،كالجيعِ  ،ادِ بالّر  ارعُ َز يُ  أفْ  ازَ "جَ : (5) قػل أبػ حيان 
اد، فتقػؿ:   يذ".الق يشِ بَ كَ  ،ةرَ حْ عُ كَ  ،بعْ كَ كَ  ،بٍ مْ كَ  ةُ غَ كىي لُ  (،رجَ ْر مَ )در في َمدْ في الر 
 التػضيس والتحليل:

اؿ الراد الداكشة قبل الجاؿ إبجفي  ،يذكبشى الق ،كعحرة ،ككعب ،حياف لغة كمبيحكخ أبػ 
كمثمو مغ ": (6)يقػؿ ابغ جشى ،زدؽاكفي اصجؽ:  ،فيقػلػف في مرجر: مددر ازايً 

 ."كِزْدؽ في ِصْجؽ ،الراد)اْزدقى( في اْصُجقى
                                                           

 (.1/402ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (1)
 (.1/324أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (1/115( النيرباني، الجوانب الصوتية في كتب االحتجاج للقراءات)3) 

 (.5/51السفرل، ابغ يعير )ج (4)
 (.1/325أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.199ابغ جشي، سخ صشاعة اإلعخاب )ص (6)
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 لغة عشج كل . غ الستحخكة إن ولييا قاٌف زاً ايمدألة: إبجال الد. 23

يقػلػف في َسْقخ  بجاليا زاًيا،ة كمب إمغفَ  ،ككلييا قاؼٌ  يغُ كت الدّ حخ  ػ تَ مَ "فَ :(1) قػل أبػ حيان
 ".تُ سْ ، كرِ تُ دْ ، في جِ تُ زْ ، كرِ تُ دْ نحػ: جِ أك راٍء  ،جيع بعج زاًيا ْت لَ جِ بْ سا أُ ب  رُ كَ  خ(،قْ زَ )

  التػضيس والتحليل:

 علحلظ بقػلي لَ ثّ مَ تبجؿ زاًيا في لغة كمب، ك  كلييا قاؼٌ  الديغ الستحخكة إفْ  ف أفّ يخػ أبػ حيا
 .(، كنقل ابغ مالظ ىحه المغة أيًزازْقخ)خ: قْ في سَ 

 ."كإف تحخكت قبل قاٍؼ فكحلظ" :(2)يقػؿ ابغ مالظ 
 .خ"قْ خ: زَ قْ قػلظ في سَ ك": (3)يقػؿ الدمديمى 
  .لغة عشج تسيع إبجال الجيع  اءً مدألة: . 24

 .ج"يْ ارِ يَ في َص  ػّ ارِ يَ َص كَ  ،يجخِ يْ ػ  في ِص خِ يْ ِص  ::" كتسيع تقػؿ(4) قػل أبػ حيان  
 التػضيس والتحليل: 

يقػلػف في صيخيج: صيخّؼ، كفي صياريج:  اف لغة تسيع في إبجاؿ الجيع ياءً يحكخ أبػ حي
كبشػ تسيع  ،يجخِ يْ ِص  كالػاحج ،يجارِ يَ ىي الّر  يقػؿ الكبلبيػف:":  (5)قاؿ أبػ زيج ،صيارؼّ 

 ."ِصْيِخػ   يقػلػف: صيارّػ كالػاحج
، كزعع الفخاء كغيخىا، فبعس العخب يبجليا جيًسا : "كل ياء مذجدة لشدبة(6)يقػؿ األصسعي
 أنيا لغة شيئ".

 .خيبَ د عشج بشي مدألة: إبجال الياء السذجدة جيًسا. 25
فقط  خيبَ بشػ دُ ، فمخففةيا جيًسا جلبْ تُ  دة كشيئج  ذَ كانت مُ  إفْ  :"كالياءُ (7) قػل أبػ حيان 
كمغ  دٌ خِ صّ مغ السذجدة مُ  ؿُ اإلبجاك  :لج، قيكىحه دارِ  ،جمِ بَل غُ : ىحا فشقػؿ لػنيا جيًسا،جُ بْ يُ 

 السخففة ال يصخد".
                                                           

 (.1/325أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب)ج  (1)
 (.3/1113الدمديمي، شفاء العميل )ج (2)
 .3/1113ج  السخجع الدابق، (3)
 (.1/329أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب)ج  (4)
 (.5249/ 10ناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (5)
 .10/5249السخجع الدابق، ج (6)
 (.330-1/329أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (7)
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 التػضيس والتحليل:

يقػؿ  ،جسفيقػلػف في تسيسّي: تسي شيئ في إبجاؿ الياء السذجدة جيًسا،يحكخ أبػ حياف لغة 
 خفيةيا ألن   ،الياء في الػقف مكافكأما ناٌس مغ بشى سعج فإنيع يبجلػف الجيع ": (1)سيبػيو

 ".ج يخيجكف تسيعسفأبجلػا مغ مػضعيا أبيغ الحخكؼ كذلظ قػليع: ىحا تسي

أما مغ الياء  ،عشج بشى سعج جج لغة إبجاؿ الياء السذجدة جيًسا أيًزاكالستأمل كبلـ سيبػيو ي 
  خ.يبَ فقط عشج بشى دُ  ففة فتقمب جيًساالسخ

 .اعةَز مع العيغ عشج قُ  لياء جيًساحػيل امدألة: ت. 26

ىحا  :فيقػلػف  ،مع العيغ اعة يحػلػف الياء جيًسازكقاؿ الجػىخؼ: قُ ":(2) قػل أبػ حيان 
 .؛ أؼ راٍع َمِعّي"راعج معج

 والتحليل: التػضيس

العيغ بعشج اترالو  افيع يبجلػف الياء جيسً  ،اعةزخ أبػ حياف ركاية الجػىخؼ ألىل قُ يحك
 .كمعِج يقرجكف َمعي   ،راعج يقرجكف راعٍ  :فيقػلػف 

 َعْجَعجةسى ىحه المغة بدَ كتُ  :شخح الذافية ج فيي:"قاؿ الدّ (3)ق(905)ت يقػؿ األزىخؼ 
 زاعة". قُ 

مع العيغ،  زاعة يحػلػف الياء جيًساجعجة في قُ : "كالعَ (4)ق(393يقػؿ الجػىخؼ )ت
 خخج معي". ف: ىحا راعج خخج معج، أؼ ىحا راعٍ يقػلػ 

 

 

 

 
                                                           

 (.4/182سيبػيو، الكتاب )ج (1)
 (.1/321الزخب)ج  أبػ حياف، إرتذاؼ (2)
 (.2/691األزىخؼ، شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ )ج (3)
 (. 1/327الجػىخؼ، الرحاح )ج (4)
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 باب أبشية األفعال وما جاءت لو مغ معان
سجيػل عشج بكخ بغ وائل وفعل السبشي لل لة: تدكيغ عيغ َفِعل وَفُعل اسًسا وفعاًل مدأ. 27

 وبشي تسيع.

نقمو ابغ ىذاـ  السبشي لمسفعػؿعل فُ كَ  ( اسًسا كفعبًل،َفِعل): "كتدكيغ عيغ (1) قػل أبػ حيان
  ككثيخ مغ تسيع".  ،عغ بكخ بغ كائل

 التػضيس والتحليل: 

كعيغ  ،فيقػلػف: َفْعل (فِعل)يحكخ أبػ حياف لغة بشي تسيع كبكخ بغ كائل في تدكيغ عيغ 
 ف: فْعل. ػ فيقػل (َفُعل)

لسزسػمة مغ الكمسة الثبلثية اسًسا : "فبشػ تسيع يدكشػف العيغ السكدػرة كا(2)يقػؿ الدمديمي
 ْسخ، كَضْخؼ، كِعْمع".، فيقػلػف في: َرُجل، كنِسخ، كضُخؼ، كَعِمع: َرْجل، كنِ كانت أك فعبًل 

 باب اإلمالة
 .ْسيخدألة: أم بسعشى أل لغة عشج حِ م. 28

 خ". يَ سْ في لغة حِ  (ؿْ أَ ( بسعشى )ـْ أَ : "كفي )(3) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل:

: (4)ق(720ت) ، يقػؿ ابغ الرائغخ في إبجاؿ الـ التعخيف ميًسايَ سْ يحكخ أبػ حياف لغة حِ 
 ". خ فتقمب ميًسايَ سْ صػرتيا في لغة حِ "كأف البلـ تغيخ عغ 

لغة  :كقيل ،: "أـ التي ىي حخؼ تعخيف في لغة شيئ(5)ق(749السخادؼ )تكيقػؿ 
 خ". يَ سْ حِ 

 

 
                                                           

 (. 1/156أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.  2/843الدمديمي، شفاء العميل )ج (2)
 (.546/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.1/129ئع، المسحة في شخح السمحة )جابغ الزا (4)
 (. 1/207، الجشى الجاني في حخكؼ السعاني )جالسخداؼ (5)
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 باب التثشية
 ذ.عَ قْ مدألة: الفتس للشػن مع الياء لغة عشج أسج وبشي زياد بغ فَ . 29

 ازَ جَ كأَ  مصمًقا،  الكدخُ ال يجػز في الشػف إالّ  وُ ن  البرخييغ أَ  بُ ىَ حْ : "كمَ (1)يقػؿ أبػ حياف
 :كقاؿ الفخاء .ذعَ قْ لبشي زياد بغ فَ  ىي لغةُ  :كقاؿ الكدائي .الكدائي كالفخاء فتحيا مع الياء

 ىي لغة لبشي أسج".
 التػضيس والتحليل: 

يقػلػف: تح الشػف التي لمتثشية، ذ في فعَ قْ كلغة بشي زياد بغ فَ  ،يحكخ أبػ حياف لغة بشي أسج
 مخرت بخجميَغ، بجاًل مغ رجميغ بالكدخ.

 : "زعع الكدائي أفّ (3)شارًحا ق(769)ت ثع يعمق ابغ عقيل : "كفتحيا لغة".(2)يقػؿ ابغ مالظ
قاؿ: ككاف ال أحج يديج عمييع فراحة، كقاؿ  ،فتح الشػف مع الياء لغة لبشي زياد بغ فقعذ

 ىي لغة لبعس بشي أسج". :الفخاء
 اليسدة  اًء لغة عشج بشي فدارة.  مدألة: قل. 30

قمب اليسدة  كىي : "كحكى أبػ زيج في كتاب اليسد لغة ثالثة لبشي فدارة(4)يقػؿ أبػ حياف
  اف".ايَ قَ اف كسِ ايَ دَ كِ  :فيقػلػف  ،ياءً 

 التػضيس والتحليل: 

 (كداءاف)في  :ػف ، فيقػليحكخ أبػ حياف ركاية أبي زيج عغ لغة فدارة في قمب اليسدة ياءً 
 : "كقج تقمب ياًء كال يقاس عميو".(5)، يقػؿ ابغ مالظكداياف()

  كىحا ال يعسسو ابغ مالظ كسا نخػ كال يقيذ عميو. 

 

                                                           

 (.556/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 39/ 1، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 .39/ 1السخجع الدابق، ج (3)
 (.561/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.61/ 1، السداعج )جعقيلابغ  (5)
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  .ى َفْعلة معتل لغة عشج ىحيل وتسيع في الجسعمدألة: فتس كل اسع عل. 31

 ،اتكَعػرَ  ،كَجَػزات ،: "كقاؿ ابغ األنبارؼ: بشػ تسيع يقػلػف: َرَكَضات(1) قػل أبػ حيان
ات بالفتح في جسيع ىحا َيستقػؿ: دِ  لٌ يْ حَ كسائخ العخب باإلسكاف ... كفي السرباح: ىُ 

 الباب". 

 التػضيس والتحليل:

كىي  ،اتَض كَ رَ كَ  ،راتػَ عَ كَ  ،زاتػَ يحكخ أبػ حياف ركاية ابغ األنبارؼ في لغة تسيع في فتح جَ 
 ليدت لغة جسيع العخب، بل لغتيع اإلسكاف. يقػلػف رْكضات، كعْػرات، كجْػزات. 

 : "كتفتح ىحيل عيغ جػزات كبيزات كنحػىسا". (2)يقػؿ ابغ مالظ

مدألة: الدكػن لعيغ جسع السؤنث الدالع سا غ العيغ الثالثي في صفة غيخ مزعف . 32
 .ول معتل لغة عشج جسيع العخب

: "فإف كاف االسع الداكغ العيغ الثبلثي في صفة غيخ مزعف كال (3) قػل أبػ حيان
 الدكػف في جسيع لغات ة، فميذ إالّ مَ يْ كغَ  ،ةنَ ػْ جَ كَ  ،ةكَ حْ ُض كَ  ،ةفَ مْ ، َكجِ ةسَ خْ معتل، نحػ: َض 

 و أجاز الفتح في جسيع َفْعمة". فإنّ  ؛لقصخب كغيخىع خبلًفا يلحَ ىُ  العخب 

 التػضيس والتحليل: 

في  نث الدالع ساكغ العيغلغة جسيع العخب في تدكيغ عيغ جسع السؤ يحكخ أبػ حياف 
 سات. خْ سة، َض خْ كات، كَض حْ كة، ِض حْ ، يقػلػف: ِض كليذ مزعًفا كال معتبل   السفخد

بل خبلؼ تسكيغ ف ْخسة(كػ )َض : "فأما إف كاف صفة (4)يقػؿ جساؿ الجيغ الصائي الجياني
 عمى ما ليذ برفة". عيشو عمى أف قصخًبا أجاز فتحيا قياًسا

  

                                                           

 (.592/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 69/ 1ابغ مالظ، السداعج )ج (2)
 (.593/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 4/1804الجياني، شخح الكافية الذافية )ج (4)
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مغ قيذ مدألة: التدكيغ لسا كان على ُفْعل وُفْعلة وِفْعل وِفْعلة عشج تسيع وناس . 33
 واإلتباع لغة الحجاز وأسج.

 ْخفة،كغُ  ،ُجْسل :نحػ ،أك ِفْعل أك ِفْعمة ،كاف عمى ُفْعل أك ُفْعمة : "كإفْ (1) قػل أبػ حيان
 ،اترَ جْ سِ كَ  ،اتجَ شْ ىِ كَ  ،اتفَ خْ غُ كَ  ،تبَل سْ ففييا التدكيغ عمى األصل، فتقػؿ: جُ  ،ةرَ جْ سِ كَ  ،جشْ كىِ 

كالتدكيغ لغة تسيع  ،فات كىي لغة الحجاز كأسجخُ ، فتقػؿ: غُ اإلتباع لحخكة الفاء كيجػزُ 
 كناس مغ قيذ". 

 التػضيس والتحليل: 

ُفْعل كُفْعمة، فيقػلػف: يحكخ أبػ حياف لغة تسيع كقيذ في تدكيغ الجسع لسا كاف عمى كزف 
 . "جات، كاإلتباع لغة الحجاز كأسج فيقػلػف: ُغُخفاتشْ ج ىِ شْ فات، كىِ خْ فة غُ خْ غُ 

، كسا تقػؿ: ِىِشجاتٌ  ،جسعت بالتاء، قمت: َقَجماتٌ فبقجـ  يتَ سّ سَ  : "كإفْ (2)يقػؿ سيبػيو
  ". حخؾ ىحيغ خاصة كإف شئت كدخت حجًخاكُجُسبلت، تدكغ كت

وعجم اإللحاق لغة عشج أىل القػافي بتشػيغ التخنع لغة عشج تسيع وقيذ مدألة: إلحاق . 34
 الحجاز.

ػف ُض ػِّ عَ الخكؼ السصمق كحخكفو الياء كالػاك كاأللف، يُ  : "كتشػيغ يمحقُ (3) قػل أبػ حيان
كأىل  .جكاذَ نْ إذا أَ  ،كقيذ ،غة كثيخ مغ بشي تسيعكذلظ في لُ  ،التشػيغ مغ ىحه الحخكؼ

كيدسيو أصحابشا تشػيغ  ،بل يبقػف حخكؼ اإلشبلؽ إذا أنذجكا ؛ضػف ػِّ عَ الحجاز ال يُ 
 التخنع".

 التػضيس والتحليل:

ؼ السج( يحكخ أبػ حياف لغة تسيع كقيذ في إلحاؽ تشػيغ التخنع لمخكؼ السصمق )حخك 
 أما لغة أىل الحجاز فبل يعػضػف. فيعػضػف مكاف السجة نػًنا،

 :(5)الذاعخ: قاؿ (4)ق(756يقػؿ الدسيغ الحمبي )ت

                                                           

 (.595/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 3/397سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (.670/ 2الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (3)
 (.10/778الدسيغ الحمبي، الجرر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف )ج (4)
 (.58جخيخ، ديػاف جخيخ )ص (5)
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 أقلــــــــــي اللــــــــــػم عــــــــــاذل والعتــــــــــابغ

ـــــــــج أصـــــــــابغ   ـــــــــػلي إن أصـــــــــبت لق  وق

   
ػّف تخؾ التخنع، كىػ مج الرػت، نَ  تيعشي بيحا تشػيغ التخنع، كىػ أف العخب إذا أراد

  الكمسة، كإنسا يكػف في الخكؼ السصمق.

 : "في ركؼ مصمق في لغة تسيع".(1)يقػؿ ابغ مالظ

 يع يبقػف السجة". أما أىل الحجاز فإن  : "كىػ كثيخ في إنذادىع، (2)ثع يعمق ابغ عقيل بقػلو
 لغة عشج ىحيل. (نِعع)دألة: كدخ عيغ م. 35

يقػؿ: نِعع، بكدخ العيغ كىي لغة ىحيل ال عمى  غْ : "فاإلدغاـ عمى لغة مَ (3) قػل أبػ حيان
 مغ باب ما قبل السثل األكؿ متحخؾ". فيو قاؿ: ِنْعع بدكػف العيغ، فاإلدغاـ  غْ لغة مَ 

 التػضيس والتحليل: 

كليذ عمى أصل  ،يحكخ أبػ حياف لغة ىحيل في إدغاـ نعسا عمى أصل العيغ الستحخكة
 : "كحجثشا أبػ الخصاب أنيا لغة ىحيل". (4)العيغ الداكشة ِنْعع، كىي لغة ىحيل، يقػؿ سيبػيو

ِّ ثِ  ىْ كُ ظُ ؼِ ب َٚ ًا ؼِ َِ  َّللّاَ  ٌا إِ كرد ذلظ في قػلو تعالى: ك 
(5). 

  .مدألة: إضيار الالم التي للتعخيف في الخاء لغة عشج الحجاز. 36

كيقػػ اإلدغاـ في الخاء  ،غيخ ما ذكخ جاز اإلدغاـل كاف البلـُ  فْ : "كإِ (6) قػل أبػ حيان
 ألىل الحجاز عخبية".  أيت، كقاؿ سيبػيو: كاإلضيار لغةٌ ر   نحػ: ىل

  التػضيس والتحليل: 

خاء بعجىا، مثل الـ يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في إضيار البلـ التي ليدت لمتعخيف في ال
 ىل إذا تميت بالخاء.

                                                           

 (.678/ 2، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 .2/678السخجع الدابق، ج (2)
 (.703/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.4/440سيبػيو، الكتاب )ج  (4)
 [. 58]الشداء: (5)
 (.711/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
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الـ ىْل كبْل، فإف اإلدغاـ في بعزيا  :نحػ ،: "فإذا كانت غيخ الـ السعخفة(1)يقػؿ سيبػيو 
.. إف لع تجغع أحدغ، كذلظ قػلظ: َىخ  أْيت؛ ألنيا أقخب الحخكؼ إلى البلـ كأشبييا بيا

 فقمت: ىل رأيت فيي لغة ألىل الحجاز كىي عخبية جائدة".

 باب التقاء الدا شيغ

  .لمدألة: جعل األلف ىسدة في قخاءة الزاليغ لغة عشج تسيع وُعكْ . 37 

 َّلَ َٔ ل األلف ىسدة في نحػ: عْ جَ يسا بِ ائِ قَ سا ُفّخ مغ التِ ب  : "كرُ (2) قػل أبػ حيان

ٍَ بنِّ ضا انْ  ٛ
 ل".كُعكْ  ،كىػ لغة في تسيع، (3)

 التػضيس والتحليل: 

 الزأليغ. :يحكخ أبػ حياف لغة تسيع كُعكل في جعل األلف ىسدة نحػ

 تياني". يغ باليسد أيػب الدخد: "كالزأل(4)ق( 370ت) يقػؿ ابغ خالػيو

 .(5)كحكى أبػ زيج عشو، ك "أبة" ، كَشَأبو"
 .نجخان مدألة: كدخ نػن ِمْغ مع الالم لغة عشج أىل. 38

 : "كقج تكدخ نػف )ِمْغ( مع البلـ نحػ: ِمْغ الغبلـ، كىي لغة نجخانية". (6)يقػؿ أبػ حياف

 التػضيس والتحليل: 

الدكػف إذا جاءت بعجىا السعتادة  (ِمغْ )ل نجخاف في كدخ نػف يحكخ أبػ حياف لغة أى
 البلـ. 

هللا، فيكدخكنو كيجخكنو عمى  مغ العخب يقػلػف: ِمغِ  ا أف ناًسا: "كزعسػ (7)يقػؿ سيبػيو
 القياس". 

                                                           

 (. 4/457سيبػيو، الكتاب )ج (1)
 (717/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 [7الفاتحة: ] (3)
 (. 1ابغ خالػيو، مخترخ شػاذ القخآف )ص (4)
 (. 2/249الذخيف الخضي، شخح الذافية )ج (5)
 (.723/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 (.3/154سيبػيو، الكتاب )ج (7)
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 باب اليسدة التي تكػن آخخ الكلسة
 لة: تخفيف اليسدة لغة عشج الحجاز.مدأ. 39

ففػف عمى قياس تخفيف خ  أىل الحجاز يُ  عْ ىُ ػف لميسدة الػاحجة كَ فُ فِّ خ  : "كالسُ (1) قػل أبػ حيان
الدبلـ، يبجلػف األكلى كيححفػف الثانية  ؾَ اَ بَ أَ  مشيسا إذا كانت مشفخدة نحػ: َأْقِخغ  كاحجةٍ  لّ كُ 

 ِخؼ باؾ". قْ بعج نقل حخكتيا إلى الياء فيقػلػف: أَ 
 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في تخفيف اليسدة. 

 لع تكغ إال كاحجة لخففت".لػ ألنو  ؛: "كأما أىل الحجاز فيخففػف اليسدتيغ(2)يقػؿ سيبػيو
  أنيع يخففػنيا في حالة مشفخدة.كالحؼ يدػغ ليع ذلظ 

  .مدألة: تدكيغ شيغ عذخة لغة عشج أىل الحجاز وكدخىا لغة عشج تسيع. 40

 :(3) قػل ابغ مالظ

ـــــــثِ  وقـــــــلْ  ـــــــجى التأني ـــــــخة ل  إحـــــــجى عْذ

ـــــا  والذـــــيغُ    ـــــيع   عـــــغفيي  ْْ كدـــــخه تس

   
 : "كتدكغ الحجاز شيغ عذخة كتكدخىا تسيع".(4)يقػؿ أبػ حياف

 التػضيس والتحليل:

 يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في تدكيغ شيغ عذخة، ككدخىا عشج تسيع.

 : "كيدكغ شيشيا في التأنيث الحجازيػف".(5)يقػؿ ابغ مالظ

 ة امخأة بتدكيغ الذيغ". خَ ذْ ة أك بزع عَ خَ ذْ : "كتقػؿ ثبلث عَ (6)كيعمق ابغ عقيل

 

                                                           

 (.729/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 3/550سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (.61ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ ) ص (3)
 (.758/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.2/79، السداعج )جعقيلابغ  (5)
 .2/79جالسخجع الدابق،  (6)
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  : "كيكدخىا التسيسيػف".(1)يقػؿ ابغ مالظ

الذيغ عمى لغتيع قخأ ة عذخة أك بزع عذخة امخأة بكدخ "فيقػلػف ثبلث: (2)يقػؿ ابغ عقيل
ًُْٛب اء: بعس القخ  ُُّْ اثَُْزَب َػْشَسحَ َػ َْفََجَسْد ِي  .(3) فَب

 ارة وناس مغ قيذ وقل  األلف واًوالغة لفد   اءً  مدألة: قل  األلف السػقػف علييا . 41 
 أو قلبيا ىسدة عشج بعس شيئ. لغة لصيئ

لسػقػؼ عمييا ياًء فيقػلػف: مبػف األلف اقْ يَ  ،مغ قيذ ارة كناٌس دَ فَ للغة كَ : "(4)حياف يقػؿ أبػ
كرأيت  ،ػعَ فْ يقػؿ: ىحه أَ  ائ يقمبيا كاكً كبعس شيّ  ى، كىي قميمة،عَ فْ ى، كمخرت بأَ عَ فْ أَ ىحه 

، كمخرت يقمبيا ىسدة، تقػؿ: ىحه أفعأ، كرأيت أفعأ ئ أيًزاػ، كبعس شيّ عَ فْ كمخرت بأَ  ،ػعَ فْ أَ 
 بأفعأ، كليذ مغ لغتيع التخفيف". 

 التػضيس والتحليل: 

 عمييا ياًء. السػقػؼ يحكخ أبػ حياف لغة فدارة كأسج في قمب األلف 

 : "كربسا قمبت األلف السػقػؼ عمييا ياًء أك كاكًا أك ىسدة". (5)يقػؿ ابغ مالظ

كرأيت عِرى، كمخرت : "يقػلػف ىحه: ِعِرى، (6)كفي قمب األلف ياًء، يقػؿ ابغ عقيل
  بعِرى".

: "لغة لبعس شيئ يقػلػف: ىحه أفعػ، كرأيت أفعػ، (7)، يقػؿ ابغ عقيلكفي قمب األلف كاًكا
 كمخرت بأفعػ".

يقػلػف: فتأ كرأيت  أيًزا: "ىي لغة لبعس شيئ (8)كفي قمب األلف ىسدة يقػؿ ابغ عقيل
 ، كالحؼ يقمب اليسدة فسغ ليذ مغ لغتو التخفيف". فتأ، كمخرت بفتأ

                                                           

 (.2/79)ج، السداعج عقيلابغ  (1)
 .2/79جالسخجع الدابق،  (2)
 [60]البقخة:  (3)
 (.801/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.4/305، السداعج )جعقيلابغ  (5)
 (.305/ 4جالسخجع الدابق،  (6)
 .4/305جالسخجع نفدو،  (7)
 .306/ 4جالسخجع نفدو،  (8)
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 يا ل بحخكة الياء لغة عشج تسيع.مدألة: التحخيظ بالكدخ في ضخبتو وأخحتو وأخػات. 42

ِتْو، يحخكػف بالكدخ ال : "كحكى سيبػيو عغ بعس بشي تسيع: َضَخبَ (1) قػل أبػ حيان
 بحخكة الياء".

 التػضيس والتحليل: 

 تسيع في التحخيظ بالكدخ لسا قبل الياء في ضخبِتو ال بحخكة الياء.يحكخ أبػ حياف لغة 

: "كسسعشا بعس بشي تسيع مغ بشي عجؼ يقػلػف: قج ضخبتو كأخحتو، كدخكا (2)يقػؿ سيبػيو
 حيث أرادكا أف يحخكػىا لبياف الحؼ بعجىا ال إلعخاب يحجثو شيء قبميا".

ائل أو يغ لغة عشج بشي بكخ بغ و مدألة: إلحاق كاف ضسيخ الخصاب في السؤنث بالد. 43
 بالذيغ لغة عشج أسج وتسيع.

بعس  خ الخصاب في السؤنث بمحاؽ سيغ عشج: "كتختز كاؼ ضسي(3) قػل أبػ حيان
ة، دَ كَ دْ دسى الكَ تُ كىي لغة بشي بكخ بغ كائل، فإذا كصمػا ححفػا كَ  (ذكِ تُ مْ خَ كْ أَ )العخب نحػ 

كذلظ عػض  ،كتسيع كتدسى الكذكذة، فإذا كصمػا ححفػا أسجٍ  كشيغ عشج بعزيع كىي لغةُ 
 مغ الياء فبل يجتسعاف".

 التػضيس والتحليل: 

كلغة  بالديغ، يحكخ أبػ حياف لغة بشي بكخ بغ كائل في إلحاؽ كاؼ ضسيخ خصاب السؤنث
 أسج كتسيع في إلحاقيا بالذيغ. 

كإنسا  ،كدخة التأنيث ليبيشػا مغ العخب يمحقػف الكاؼ الديغ عمع أف ناًسا: "كا (4)يقػؿ سيبػيو
فإذا  ،كذدة في استفعل كذلظ أعصيتكغ كأكخمألنيا قج تكػف مغ حخكؼ الديا ؛ألحقػا الديغ

 ،لػقفكقػـ يمحقػف الذيغ ليبيشػا بيا الكدخة في ا تبيغألف الكدخة  ؛كصمػا لع يجيئػا بيا
 كر، كأكخمكر، فإذا كصمػا تخكػىا".تليع أعصيكسا أبجلػىا مكانيا لمبياف، كذلظ قػ 

 
                                                           

 (.812/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 4/180سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (. 823/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 199/ 4سيبػيو، الكتاب )ج (4)
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  .مدألة: الػقف بدكػن الشػن في الزسيخ أنا في الػقف والػصل لغة عشج قزاعة. 44

قيل: كلع ُيدسْع الػقف عمى  الشػفُ  غَ كِ دَ تُ  : "كأجاز بعزيع في الػقف أفْ (1) قػل أبػ حيان
زاعة يقػلػف: أْف كاف ذلظ في لغة قُ  فْ فتح الشػف كإِ  غْ بدكػف الشػف يعشي في لغة مَ  (أنا)

 كيقفػف عميو أْف". قائع كصبًل 
 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغة قزاعة في الػقف عمى أنا بالدكػف.
بل يجػز  ؛بيا أف الػقف عمى أنا بالدكػف لع ُيْدسع : "إالّ (2)ق(339) تيقػؿ الدجاجي

الػقف بالدكػف عمى أنا بخبلؼ ما ركاه أبػ ىحه ركاية الدجاجي في عجـ سساع  بالقياس".
  زاعة. حياف عغ لغة قُ 

 الػقف على الخوي 
جة بعج حخف الخوي مدألة: الػقف بتدكيغ الخوي لغة عشج بعس بشي تسيع وإثبات الس. 45

 عشج أىل الحجاز.
 كسا يقفػف في الكبلـ نحػ:  كغيخىع يقف بتدكيغ الخكؼ   ،: "فبعس بشي تسيع(3)يقػؿ أبػ حياف

 أقلي اللػَم عاذَل والعتاْب 
 تخنسػا أك لع يتخنسػا". ،كأنو ليذ في شعخ كأىل الحجاز يثبتػف مجة بعج حخؼ الخكؼ 

 التػضيس والتحليل: 
 يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في الػقف بالدكػف عمى حخؼ الخكؼ.

 بسجة".: "كقف قػـ بتدكيغ الخكؼ السػصػؿ (4)يقػؿ ابغ مالظ
 : "كىع ناس مغ بشي تسيع كغيخىع".(5)يقػؿ ابغ عقيل شارًحا

 (. 829كلقج أعاد أبػ حياف ىحه السدألة في ذات السجمج بالرفحة )

                                                           

 (.824/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 2/436ابغ عرفػر، شخح جسل الدجاجي )ج (2)
 (.827/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 331/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (4)
 .331/ 4جالسخجع الدابق،  (5)
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 باب السزسخ
 كدخة التأنيث  اًء لغة عشج ربيعة.مدألة: إشباع . 46

 تقػؿ: َضَخْبِتوِ خبيعة ، في كتابو األكسط: ىي لغة رديئة ل : "قاؿ األخفر(1) قػل أبػ حيان
 ْيُتكاه".صَ عْ يو لمسخأة كتقػؿ لمخجل أَ كِ تُ يْ صَ عْ كأَ 

 التػضيس والتحليل:

  يحكخ أبػ حياف ما حكاه األخفر عغ استقباحو لغة ربيعة في إشباع كدخة التأنيث لمياء.

يقػلػف: ضخبتيو، فيمحقػف الياء كىحه قميمة كأجػد  ناًسا : "كحجثشي الخميل أفّ (2)يقػؿ سيبػيو
 لمغتيغ كأكثخىسا أال تمحق حخؼ السج في الكاؼ".ا

  .لغة عشج ناس مغ تسيع وأسج مدألة: إبجال كاف السؤنث شيًشا. 47  

؟ ةٌ بَ اىِ ر ذَ يقػلػف: إن   سيع كأسج يبجلػف كاؼ السؤنث شيًشا: "كناس مغ ت(3) قػل أبػ حيان
 ".ظِ الَ كمَ  ظِ ؟ يخيجكف إن  ذاىبةٌ  رِ لَ  كما

 التػضيس والتحليل:

 .حيث يبجلػف كاؼ السؤنث شيًشا ،كأسج ،يحكخ أبػ حياف لغة ناس مغ تسيع

يع يجعمػف مكاف الكاؼ فإن   ،كناس مغ أسج ،: "فأما ناس كثيخ مغ تسيع(4)يقػؿ سيبػيو
يا ساكشة في الػقف فأرادكا أف يع أرادكا البياف في الػقف؛ ألن  كذلظ ألن   ،لمسؤنث الذيغ

بالحخؼ كسا فرمػا بيغ السحكخ كالسؤنث بحخؼ الشػف في مثل يفرمػا بيغ السحكخ كالسؤنث 
 قػليع: ذىبػا، ذىْبَغ، أنتع كأنتغ". 

 

 

                                                           

 (.912/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 4/200سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (. 2/917أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 4/199سيبػيو، الكتاب )ج (4)
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مدألة: ضع الياء التي للغائ  إن سبقت بياء سا شة أو كدخة عشج الحجاز وقخير . 48
 وكدخىا عشج نجج وتسيع وقيذ وأسج. وفرحاء اليسغ

ِو( ، أك كدخة نحػ )بِ وِ ميْ عَ كَ  وِ يْ فِ ساكشة نحػ: كَ  ْت ىحه الياء ياءً : "كإْف كلي(1) قػل أبػ حيان
كإليُو، كلغة غيخىع ِبُو، ك ُو، تُ بْ خَ في ىحا كفي غيخه نحػ: َض  : ضع الياء مصمًقافمغة الحجاز

كمغ جاكرىع مغ فرحاء  ،كأىل الحجاز ،كقاؿ الفخاء: قخير ،كبعج الياء كدخىا بعج الكدخة
   ( كعمْييسا".عمْيُو الحكخػف الياء مغ )ندؿ عُ فَ خْ اليسغ يَ 

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز كفرحاء اليسغ في ضع الياء السدبػقة بياء ساكشة أك كدخة، 
  فيقػلػف: عميُو، كبُو، فيُو.

فيقػلػف: ضخبتو كنطخت إليُو  ة الحجازييغ ضع ىاء الغائب مصمًقا: "كلغ(2)غ عقيليقػؿ اب
 ع الكدخ بعج الياء الداكشة أك الكدخة ".كمخرت بُو، كلغة غيخى

ع( لغة عشج تسيع وعامة قيذ وتدكيغ السيع مدألة: إلحاق الياء مع كدخ السيع في )ىُ . 49
خ كاف لغة عشج بشي أسج وكشانة وقيذ وكدخ الكاف بعج الياء في الجسع لغة للشسخ وكد

 الجسع لغة عشج بكخ بغ وائل.

مغ  و مع الكدخ. قاؿ: كأناٌس عسخك: كالزع مع الياء أكثخ مشأبػ : "كقاؿ (3) قػل أبػ حيان
كأناس يدكشػف السيع كىع  ،كىع تسيع كعامة قيذ ،( إذا كدخكا ألحقػا الياءعْ العخب في )ىُ 

سخ، الكاؼ بعج الياء في الجسع حكاىا الفخاء لغة لمش   ككدخُ  ،قـػ مغ بشي أسج ككشانة كقيذ
مغ العخب قاليا غيخىع كحكى سيبػيو: مغ  ُع أحًجاقاؿ: كال َنْعمَ عميكع ك  ـُ بل  كقاؿ: يقػلػف: الد  

 مِكع، كبِكع بكدخ الكاؼ". بَل حْ أَ  غْ ناس مغ بكخ بغ كائل قاؿ: مِ 
  التػضيس والتحليل: 

ع( فمغة تسيع كقيذ إلحاؽ الياء عشج كدخ السيع يحكخ أبػ حياف لغات العخب في الزسيخ )ىُ 
يقػلػف: ُىِسي. أما أسج ككشانة كقيذ فيدكشػف السيع، فيقػلػف: ىْع، كمغ ثع يحكخ لغة الشسخ 

 في كدخ الكاؼ بعج الياء. 

                                                           

 (.917/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 1/91، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 (. 2/920الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (3)



75 

 : "كربسا ُكدخت الكاؼ فييا بعج ياء ساكشة". (1)يقػؿ ابغ مالظ

  غ". : "نحػ: فيِكسا كفيِكع كفيكِ (2)يقػؿ ابغ عقيل

 : "أك كدخة، يقرج ىشا لغة بكخ بغ كائل نحػ: مغ أحبلمِكع، كبِكع".(3)يقػؿ ابغ مالظ

، كىي لغة حكاىا سيبػيو كالفخاء لكشيا رديئة".(4)يقػؿ ابغ عقيل  : "نحػ بِكسا كبِكع كبِكغ 

وححف السيع التي  ،مدألة: كدخ الياء قبل ميع الجسع وضع السيع لغة عشج بشي أسج. 50 
ع لغة عشج قخير وبشي سعج، وضع ميع الجسع لغة عشج قخير والحجاز وفرحاء للجس
 وكدخ السيع لغة عشج سليع. ،اليسغ

كفي البديط: كأما ميع الجسع فالمغة الفرحى الححؼ؛ فإف كاف قبل ": (5) قػل أبػ حيان
الياء ضسة أك فتحة أك ألف أك كاك، نحػ: َيْزِخُبُيع كلغ يزخبيع، كاصصفاىع، كيغدكىع، 
ضست الياء أك كدخت أك ياء ساكشة نحػ: ِبِيع كعمييع، فكدخ الياء أفرح، كقاؿ الفخاء: 

فرحاء اليسغ، فيرح في َعَمْييع: َعَمْيُيُسػ،  ضسيا لغة قخير، كالحجاز كمغ حػليع مغ
كعمْيِيِسي، كعميِيع، كعميُيع، كعمييسًػه، كيستشع عمْيُيِسى. كإذا ححفت حخؼ السج كجب إسكاف 
السيع كال تحخؾ إال اللتقاء الداكشيغ، أك بحخكة األصل، قاؿ أبػ حاتع، كىي لغة فاشية 

  ". كدخ لغة سميعبالحخميغ. كقاؿ الفخاء: ىي لغة بشي أسج، كال

 التػضيس والتحليل:

فبشػ أسج يكدخكف الياء كيزسػف السيع يقػلػف: عمييُع، أما بشػ سعج كقخير فمغتيع ححؼ 
السيع إف لع تمق ساكًشا، يقػلػف: عميِو فخًحا، في عميِيُع فخًحا كلغة قخير كالحجاز كفرحاء 

 .لسيعااليسغ ضع 

 

                                                           

 (. 1/93، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 .1/93جالسخجع الدابق،  (2)
 .1/93ج السخجع نفدو،  (3)
 .1/93)جالسخجع نفدو،  (4)
 (. 2/921أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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 ثع يذخح ابغ عقيل بقػلو: "نحػ بِيُع األسباب". : "كضسيا قبل ساكغ".(1)يقػؿ ابغ مالظ

 : "كربسا كدخت". يعشي السيع.(2)يقػؿ ابغ مالظ كمغ كدخ السيع ىع ُسَميع.

  .مدألة: كدخ ميع الجسع لغة عشج ُسليع. 51

، فيخفعػف السيع ِمْغ ُىُع : "قاؿ الفخاء: العخب جسيعًا يقػلػف: ُىُع القزاهُ (3) قػل أبػ حيان
 بعزيع يكدخ السيع".  تُ عْ سِ دَ فَ   سميًساالبلـ إالّ عشج األلف ك 

 التػضيس والتحليل:

: "كربسا كدخت قبل ساكغ (4)يحكخ أبػ حياف لغة سميع في كدخ ميع الجسع، يقػؿ ابغ مالظ
  ". مصمًقا

 كيعمق ابغ عقيل عمى ذلظ بقػلو: "أؼ السيُع". 
سيع وبعس قيذ لغة عشج ت وصاًل ووقًفا (أنا)أللف في الزسيخ السشفرل مدألة: إثبات ا. 52

 لغة عشج الحجاز. وربيعة وححفيا وصاًل 

 كبعس قيذ، كربيعة ُتْثِبت األلف كصبًل ككقًفا: "كفيو لغات تسيع (5) قػل أبػ حيان
 ". لحجاز تثبتيا كقًفا كتححفيا كصبًل كا

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة تسيع كقيذ كربيعة في إثبات األلف حالة الػصل كالػقف في الزسيخ 
 السشفرل أنا كلغة الحجاز في إثباتيا في الػقف كححفيا في الػصل. 

 : "مححكؼ األلف في كصل عشج غيخ تسيع". (6)يقػؿ ابغ مالظ

 

                                                           

 (. 1/94، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 .1/94جالسخجع الدابق،  (2)
 (. 2/922الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (3)
 (. 1/94، السداعج )جعقيلابغ  (4)
 (. 2/927أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.1/98، السداعج )جعقيلابغ  (6)
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حؼ األلف في لغتيع : "نقػؿ في لغة غيخىع: أف َفَعْمُت بح(1)ثع يذخح ابغ عقيل بقػلو
ْٙ ِٛ حْ أُ  بْ ََ أَ بإثباتيا كبيا قخأ نافع: 

(2) . 

  .مدألة: تدكيغ ُىْػ وِىْي لغة عشج قيذ وأسج وتذجيجىسا لغة عشج ىسجان. 53

سا قيذ كأسج يقػلػف: ُىْػ كِىْي، كحكى الكػفيػف تذجيجىسا: ُىّػ يُ شْ كِ دَ يُ : "كَ (3) قػل أبػ حيان
ا بعج سكيجػز في المغة األكلى تدكيغ الياء فيي جاف،سْ كتذجدىسا ىَ ، كقاؿ ابغ مالظ كِىي  
 كالتحخيظ بعجىغ لغة الحجاز". ،كىي لغة نجج ،كالبلـ ،كثع ،كالفاء ،الػاك

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف ضسائخ الفرل ىػ كىي، فيقػلػف: ُىْػ كِىْي مغ باب التخفيف، كىحه لغة 
. قيذ كأسج، أما مغ قاـ بتذجيجى ، كِىي   سا فيع ىسجاف، يقػلػف: ُىػ 

 كقبميا ضسة". التزعيف لكخاىية كقػع الػاك شخًفاك  ،يفف: "كاإلسكاف تخ(4)يقػؿ ابغ يعير
 بعج الػاك كالفاء كثع كالبلـ كىحه لغة نجج. أيًزاالتدكيغ أجاز تدكيغ الياء  كمغ أجاز

: "كتدكيغ ىاء "ىػ" بعج الػاك كالفاء كالبلـ كثع جائد". كقػلو تعالى: (5)يقػؿ ابغ مالظ
 َٔ َٕ ِْ َٔ  رٍ ئِ يَ ْٕ َٚ  َٙ ِٓ فَ (6) ،قّ انحَ  ُْ خَٛ ا

(7) ، ٌا   .(8)صُ صَ انقَ  َٕ ُٓ ا نَ رَ َْ  إ
 كالتحخيظ بعج ىحه لغة الحجاز كىػ األكثخ في قخاءات القخآف. 

 .والفعل دألة: نقل الرػت إلى العلع كسا نقل السعم. 54
بشي  مغ صػت نحػ: )َبب و( لقب لبعس لقَ قج ُيشْ : "كزعع بعس الشحاة أنو (9) قػل أبػ حيان

 مغ الرفة".  ، فيكػف مشقػاًل )َبب و( ىػ الغبلـ الدسيغ أفّ  ،كزعع ابغ خالػيو ،ىاشع

                                                           

 (.1/98ج)ابغ مالظ، السداعج  (1)
 [. 258]البقخة: (2)
 (.2/928أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.3/47ابغ يعير، شخح السفرل )ج (4)
مديمي، (5)  (. 1/188شفاء العميل )ج الدِّ
 [.  91]البقخة:  (6)
 [. 16حاقة:]ال (7)
 [. 62]آؿ عسخاف:  (8)
 (. 2/963أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (9)
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 التػضيس والتحليل:

كسا نقل االسع  في نقل الرػت إلى العمسية تساًما يحكخ أبػ حياف بعس لغات العخب
 .(1)كالفعل فػ )َبب و( صػت ألـ عبجهللا بغ الحارث كانت تخقرو بو كىػ صبي فدسػه )َبب و(

  كسا نقل الفعل إلى العمسية فيقػلػف: أحسج، يديج، يحيى، يدف كىكحا. 
  .مدألة: أولء وأولعظ بالقرخ لغة تسيع ومجىسا لغة الحجاز. 55

 الحجاز".  ىسا لغةُ كمج   ،تسيع ؾ لغةُ كاَل ى كاألُ كلَ األُ  الفخاء أفّ : "كذكخ (2) قػل أبػ حيان

  التػضيس والتحليل: 

ء: أكال، كفي كاَل فتقػؿ في أُ  ،ؾ، فتسيع تقرخكالَ ى كأُ كلَ يحكخ أبػ حياف رأؼ الفخاء في أُ 
 أكالء كأكلئظ.  :أكلئظ: أكالؾ، الحجاز تسج فتقػؿ

 : "كقج يقرخاف". (3)يقػؿ ابغ مالظ 

: "أؼ أكالء كأكلئظ فيقاؿ أكال كأكالؾ، كحكى الفخاء أف القرخ فييسا (4)ابغ عقيل بقػلو يذخح
  كأف السج فييسا لغة الحجاز". ،لغة تسيع

 .مدألة: ححف عالمة التعخيف مغ لدان الفخس. 56

يع فيو خؾ كبعُز األلدغ خاٍؿ مغ أداة التعخيف كمداف الت   "كبعُس  :(5) قػل أبػ حيان
 ". فيا مغ عبلمة التعخيف كمداف الفخسالتشكيخ، كححأداة ُ 

 التػضيس والتحليل: 
كلداف الفخس، ثع  ،يحكخ أبػ حياف بعس األلدغ التي تخمػ مغ أداة التعخيف كمداف التخؾ

 ػ حياف ىحه الطاىخة بأنيا كميا أكضاع ال تعمل كججت ىكحا في كبلميع. بيبيغ أ
 

                                                           

 (. 1/32انطخ، ابغ يعير، شخح السفرل )ج (1)
 (.2/975أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.2/184، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 .2/184جالسخجع الدابق،  (4)
 (. 2/985أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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وتذجيجىسا لغة  ،أسجلغة عشج الحجاز وبشي  (اللتيغ)و (اللحيغ)مدألة: تخفيف نػني . 57
 عشج تسيع وقيذ.
المحاف كالمتاف كتخفيف نػنييسا لغة الحجاز كبشي  ية رفًعا: "كتقػؿ في التثش(1) قػل أبػ حيان

 أسج كتذجيجىسا لغة تسيع كقيذ". 
 التػضيس والتحليل:

  يحكخ أبػ حياف لغة تسيع كقيذ في تذجيج نػني المحيغ كالمتيغ.
: "أؼ نػف التثشية (3)ثع يذخح ذلظ ابغ عقيل بقػلو: "مجػزًا شج  نػنيا"، (2)يقػؿ ابغ مالظ

 كىي لغة قيذ كتسيع كالتخفيف لغة الحجازييغ كبشي أسج".

 .مدألة : تخخيع كلسة مدعػل عشج تسيع والحجاز. 58

ست قمت : يا  َمدئػ كزنو خ  رَ سدئػؿ عمى لغة تسيع كَ ب يتَ س  سَ  ػْ : "كلَ  (4)  قػل أبػ حيان
ُع كفي لغة الحجاز بححؼ اليسدة فتقػؿ : يا َمُذ بححؼ الػاك كالبلـ؛ ألف اليسدة السخففة فْ مَ 

 في نية الثبػت، فقج بقى بعج الححؼ ثبلثة أحخؼ".
 التػضيس والتحليل: 

في  ، لع تجج ما يفيجىاب التي تتحجث عغ التخخيعمغ خبلؿ اشبلع الباحثة في الكت
السػضػع خاصة فيسا يخز الميجات، كربسا ِقْيَذ تخخيع ىحه الكمسة كفق كمسات عمى 

 كزنيا، كلع تجج مغ يتحجث عغ تخخيع ىحه الكمسة سػػ مؤلفشا ىحا.  
 .يع وأسجتسجازييغ وكدخىا عشج حىييات عشج المدألة : فتس تاء . 59

كدخىا تسيع كأسج كيقفػف بالياء، كت( اتَ يَ يْ :"كيفتح الحجازيػف تاء)ىَ (5) قػل أبػ حيان
 .بعزيع يزسيا"كيقفػف بالتاء ك 

 :التػضيس والتحليل

 كلغة تسيع كأسج في كدخ التاء. (ىييات)يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في فتح تاء  

                                                           

 (.2/1003ج) أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب  (1)
 (. 1/140ابغ مالظ، السداعج )ج (2)
 .1/140جالسخجع الدابق،  (3)
 (.5/2246أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 .5/2302جالسخجع الدابق،  (5)



80 

كيقفػف  (ىييات):" كيفتح الحجازيػف تاء (1)باف يقػؿفي حاشية الّر  مساثبًل  لشزكقج أكرد ا
 بالياء كيكدخىا تسيع، كيقفػف بالتاء كبعزيع يزسيا".

 باب الزسائخ
 .مدألة: إثبات األلف وصاًل لغة غيخ تسيع وبعس قيذ وربيعة. 60

نحػ  ،كبعس قيذ كربيعة ،:" كألف )أنا( في الػصل في لغة غيخ تسيع(2) قػل أبػ حيان
 : (3)قػلو

ــــــــكَ فَ   ػافيالَقــــــــ يالِ َحــــــــتِ نــــــــا وانْ أَ  فَ ْي

 كفـــــــى ذاك عـــــــارا بعـــــــج السذـــــــيِ    

   
 .أشمق" غْ لسَ  اخبلفً      

 التػضيس والتحليل:
 عشج الػصل.  (أنا)ثبات األلف في إغة غيخ تسيع كبعس قيذ كربيعة في يحكخ أبػ حياف ل

 ،إذا كقفت عمييا مغ قػلظ أْف فعمت (أنا)مغ قػلظ  (أنا):"األلف في (4)يقػؿ ابغ يعير
 كىشا جعميا لغة رديئة عشج اإلثبات في الػصل. "رديئةاتيا في الػصل لغة كإثب

 .مدألة: تحقيق اليسدة في مزارع الفعل يخي عشج تيع الالت. 61

البرخية كاالعتقادية في لغة غيخ تيع البلت نحػ  ػ:"كفي مزارع رأ(5) قػل أبػ حيان
 :(6)قػلو

ـــــــأَ  ـــــــ عْ َل ـــــــ خَ َت ـــــــتُ ا َل َم ـــــــجىخ قْي  أعُرـــــــخُ  وال
  

ـــــــــوَ  ـــــــــتَ يَ  غْ َم ـــــــــ العـــــــــيَر  لَّ َس  يْدـــــــــسعُ وَ  ءَ خْ َي
   

 

                                                           

 (.3/295الرباف، حاشية الرباف عمى شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (1)
 (.5/2381أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.77األعذى، ديػاف األعذى )ص (3)
 (.4/45ابغ يعير، شخح السفرل )ج (4)
 (.5/2384أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (. 84ل الحمبيات )صالسدائ أبػ عمي الفارسي، البيت ببل ندبة، انطخ: (6)
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 التػضيس والتحليل:

 كاألصل التخفيف. (خػ ي)ىسدة مزارع يحكخ أبػ حياف لغة غيخ تيع البلت في تحقيق 

 ،:"كعامة كبلـ العخب في تخؼ كنخؼ كأرؼ كنحػه عمى التخفيف(1)يقػؿ ابغ الحاجب
ا كنحػَ يْخعَي رعيً  ،احدشً  ارأيً  ػزٌيج يخأ :كقػلظ ،يل في كبلـ العخبكبعزيع يحققو كىػ قم

  ."احدشً 

 ."ىحا مغ باب التحقيق السخفػض فّ إ:" (2)كفي سخ صشاعة اإلعخاب

 .مدألة: تدكيغ واو ىػ وياء ىي في الػصل لغة في غيخ قيذ وأسج. 62

 :(4)قػلو ي في لغة غيخ قيذ كأسج نحػ:"كفتحو)ىػ( ك ى(3)يقػؿ أبػ حياف

 تخانــــــي إنَّ ســــــلسي ىــــــْي اُلسشــــــي لــــــػ

 لحبـــــحَّا ىـــــَي مـــــغ خلـــــو لـــــػ تخالـــــ  
   

 التػضيس والتحليل:

: (5)في شفاء العميل دَ رَ ككَ  (،ىي)ك (ىػ)يحكخ أبػ حياف لغة قيذ كأسج في تكديغ كاك 
 ."قيذ كأسج كتدكشيا"

 .ة كالب وإقخارىا في لغة غيخ عقيلمدألة : ححف ألف الزسيخ للسؤنث في لغ. 63

ل عقيكإقخارىا في لغة  ،مجخؼ الػقف إجخاًء كامبًل ء لمػصل :"كذلظ إجخا(6) قػل أبػ حيان
  كنقل يػنذ كاألخفر أفّ  ،دكغ بعج الححؼيكمشيع مغ ، ككبلب لغتيع الححؼ في الكبلـ

 :(7)خاة نحػ قػلوالد   دِ زْ أِلَ  الححؼ كالتدكيغ لغةً 

 يـــــــالُ أ ُ تَ ػُد بـــــــو شـــــــاًة فَ ُقـــــــتَ أمـــــــا 

 األرا يــــــــِ   تبيعـــــــْو فــــــــي بعـــــــسِ  نْ أَ  وأ  

   

                                                           

 (.4/329الذخيف الخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (1)
 (.1/77انطخ: ابغ جشي، سخ صشاعة األعخاب )ج (2)
 (.5/2405أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 1/189البيت ببل ندبة، انطخ: الدمديمي، شفاء العميل )ج (4)
 (. 1/189الدمديمي، شفاء العميل )ج (5)
 (.5/2410أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 (. 5/272البيت ببل ندبة، انطخ: البغجادؼ، خدانة األدب )ج (7)
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كفي  ،:"كقاؿ ابغ مالظ: كالػقف بالشقل إلى الستحخؾ لغة لخسية(1)كيقػؿ في مػضع آخخ، 

 نحػ: َأْضِخُبَيا تشقُل حخكة الياء إلى الباء، كتدكغ الياء فتقػؿ: َأْضِخُبو". 
 التػضيس والتحليل:

مع الححؼ لغة كالتدكيغ  ،في ححؼ ألف الزسيخ لمسؤنث كلخع يحكخ أبػ حياف لغة كبلب
 .الدخاة أزد 

 ."يخيج تبيعيا فححؼ األلف كىحا شاذ": (2)كيقػؿ ابغ جشي في صشاعتو
حخكة الياء  ىخافيا فححؼ األلف كألقأيخيُج ": (3)ق(577)ت وإنرافابغ األنبارؼ في يقػؿ 

 عمى الفاء كىي لغة لخع".
 .بخشل وبشي العكمدألة: فتس الالم مع الفعل لغة ع. 64

الفعل  مكي بغ أبي شالب عغ بشي العشبخ أنيع يفتحػنيا مع ى:"كحك(4) قػل أبػ حيان
 ."لكبخ كععشكحكاه ابغ مالظ عغ بشي ال

 التػضيس والتحليل:

مغ  َليُعح بيع بجاًل  :كدخىا فيقػلػف  يحكخ أبػ حياف لغة مغ فتح البلـ مع الفعل كاألكثخ
 يُعح بيع.لِ 

ٌَ كَ  بْ يَ َٔ في قػلو تعالى:   ىْ ُٓ ثَ رِّ ؼَ ُٛ نِ  َّللّاُ  ب
(5). 

ل كبشي ككمع الفعل لغة ع ،كفتح البلـ مع السزسخ لغة غيخ خداعة": (6)يقػؿ الدمديمي
 ."العشبخ

 

 
                                                           

 (.5/2427أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.2/727ابغ جشي، سخ صشاعة اإلعخاب )ج (2)
 (.2/462ابغ األنبارؼ، اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ )ج (3)
 (.4/1706ؼ الزخب )جأبػ حياف، إرتذا (4)
 [.33]األنفاؿ: (5)
 (.661الدمديمي، شفاء العميل )ج/ (6)



83 

 عجا وخال
 .يل وإمالة ألف حتى لغة عشج اليسغحلغة عشج ى امدألة : إبجال الحاء عيشً . 65

ٗ زا ػّ ُا ُُ جُ سْ َٛ نَ لغة ىحيمية، قخأ عبج هللا بغ مدعػد:  ا:"كإبجاؿ الحاء عيشً (1) قػل أبػ حيان

 ."يسشيةلغة  (حتى)كإمالة ألف  ،(2)ٍْٛ حِ 
 التػضيس والتحليل:

  .اكلغة ىحيل في إبجاؿ الحاء عيشً بػ حياف لغة اليسغ في إمالة ألف حتى أيحكخ 
كفي قخاءة " :(4) ". كيعمق ابغ عقيل بقػلولغة ىحيمية ايا عيشً ئكإبجاؿ حا":  (3)يقػؿ ابغ مالظ
يقخأ كحا فقاؿ: مغ أقخأؾ؟ قاؿ: ابغ  حيغ، كسسع عسخ رجبًل  حتىو ش  شُ جُ دْ يَ ابغ مدعػد: لَ 

فبل تقخئيع بمغة ىحيل  كأندلو بمغة قخير ا: إف هللا أندؿ ىحا القخآف عخبيً مدعػد، فكتب إليو
 . "كالدبلـ

 باب القدع
مع ححف الشػن عشج تسيع، وكدخ اليسدة  اليسدة، فتس عُ  ْ مدألة: لغات العخب في كلسة أَ . 66

 .مع ححف الشػن عشج سليع
كإيُع بكدخ اليسدة  ،تسيععغ كححؼ الشػف  ،بفتح اليسدة كضع السيع :"كأْيعُ (5) قػل أبػ حيان

 ."كححؼ الشػف عشج سميع ،بعجىا ياء كضع السيع
 التػضيس والتحليل:

كيححفػف  ،يفتحػف اليسدةفبشػ تسيع  ،التي لمقدع (يعُ أَ )يحكخ أبػ حياف لغات العخب في كمسة 
 سميع يكدخكف اليسدة كيححفػف الشػف. الشػف كبشػ

( بفتح اليسدة كضع السيع كححؼ الشػف كتقمب عغ تسيع ك)إْيُع( عُ يْ أ:")ك (6)يقػؿ ابغ مالظ 
 ."عغ سميعنقمت كححؼ الشػف  سيعع البكدخ اليسدة كض

                                                           

 (.4/1756أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 [35]يػسف:  (2)
  (.2/275، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 .275/ 2ج  ،السخجع الدابق (4)
 (.4/1771أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.2/311، السداعج)ج عقيلابغ  (6)
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 .الحي على حج التثشية لغة بشي يخبػعمدألة: كدخ الياء في الجسع . 67

بكدخ الياء  ِخخّي(ْر سُ بِ )سدة حكقخاءة  ،ىع جيّ خِ خْ ك مُ :"في الحجيث:" أَ (1) قػل أبػ حيان
 ."كقصخب، كىي لغة بشي يخبػع ،كالفخاء ،أجازىا أبػ عسخ بغ العبلء

 التػضيس والتحليل:

، يّ خ، مرخ مثل ضاربيّ  يحكخ أبػ حياف لغة بشي يخبػع في الجسع الحؼ عمى حج التثشية
 لؤلشيخ كىػ الفتح. ا، بكدخ الياء خبلفً مخخجيّ 

 ىسدة:يا قخأ ب بيا كىي لغة حكاىا الفخاء كقصخ في ا: "كربسا كدخت مجغسً (2)يقػؿ ابغ مالظ
ٙا  ﴿ ْصِسِخ ًُ َْزُْى ثِ َيب أَ َٔ﴾ (3). 

 .إ ان في الستفيام لغة بشي سليع مدألة: كدخ ىسدة. 68
 ."ايا فتقػؿ: إي اف كتكػف استفيامً :"كُسَميْع تِكُدخ ىسدت(4) قػل أبػ حيان
  حليل:التػضيس والت

إياف، ىي ضخؼ مغ ضخكؼ الدماف، مبيع، بسعشى متى، كالفخؽ بيشيا كبيغ متى، أف متى 
لكثخة استعساليا صارت أضيخ مغ أياف في الدماف، ككجو آخخ مغ الفخؽ، أف متى يدتعسل 

ٌَ أٚا في كل زماف، كأياف ال يدتعسل إال فيسا يخاد تفخيع أمخه كتعطيسو. نحػ قػلو تعالى:   ب

َْ سَ سْ يُ   .(6)أؼ متى مخساىا .(5)بب
إياف، يقػؿ  ةي اف، كالمغة الفرحى فتح ىسد إحياف لغة بشي سميع في كدخ ىسدة يحكخ أبػ 
كعبجالخحسغ الدمسي مغ قبيمة سميع قخأ عمى  ،"ككدخ ىسدة إياف لغة سميع :(7)ابغ عقيل

  .(8)ليجة قػمو
 

                                                           

 (.4/1848أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.2/378، السداعج)ج عقيلابغ  (2)
 [. 22]إبخاىيع: (3)
 (.4/1865أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 [. 187]األعخاؼ:  (5)
 (. 3/135ابغ يعير، شخح السفرل )ج (6)
 (.3/135، السداعج)جعقيلابغ  (7)
 (. 1/256الجشجؼ، الميجات العخبية في التخاث )ج (8)
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ٌَ ٚجُؼَ حكاىا الفخاء كبيا قخأ الدمسي:   ٌَ ثُ إٚاب ٕ
(1).  

 ذكخ الحخوف الستفق علييا وبعس أحكام مغ السختلف فيوباب 
 .لغة عشج الحجاز وفتحيا لغة عشج قيذ وأسج (إما)مدألة : كدخ ىسدة . 69

 .":"كلغة الحجاز كمغ جاكرىع كدخ ىسدة )إم ا( كلغة قيذ كأسج كتسيع فتحيا(2) قػل أبػ حيان
 التػضيس والتحليل:

"كالعامة  عمى ، خييخالتلقج جشحت ليجة أسج كقيذ كتسيع إلى فتح ىسدة)إما( التي تفيج 
  .(3) كدخ ىسدة إما، كىي السخادفة لػ )أك("

  (4)إما، كلغة تسيع كقيذ كأسج فتح ىسدتيا" ةق(: "فمغة أكثخ العخب كدخ ىسد 761يقػؿ ابغ ىذاـ )ت

 باب القػل في األفعال وأقداميا
 .سكػن الػاو في َسْػَف لغة عشج الحجازمدألة: . 70

 ،مغ أىل الحجاز يقػلػف: َسْػَؼ تعمسػف  اناسً  :"كحكي الكدائي أفّ (5) قػل أبػ حيان
 بدكػف الػاك".

 التػضيس والتحليل:

حخكة عمى ليحه الكمسة  ع أعثخكل (،ؼسػ )يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في سكػف كاك كمسة 
 .الدكػف كلع يدسع بخبلؼ ذلظ أصبًل  عمى الػاك سػػ  ػ أخخ 

 باب الشجاء
 .مدألة: ضع ىاء التشبيو لغة عشج بشي مالظ مغ بشي أسج. 71

( فيبشي عمى الزع(6)يقػؿ أبػ حياف الياء  ةكتمـد بعجىا ىاء التشبيو مفتػح :"كيشادؼ )بأؼ 
 ."كضسيا لغة بشي مالظ مغ بشي أسج

                                                           

 [.21]الشحل: (1)
 (.4/1992أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 10/595الدسيغ الحمبي، الجرر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف )ج (3)
 (.3/343جانطخ: ابغ ىذاـ، أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ) (4)
 (.4/2032الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (5)
 .4/2193جالسخجع الدابق،  (6)
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  التػضيس والتحليل:

 بشي مالظ مغ بشي أسج في ضع ىاء التشبيو.يحكخ أبػ حياف لغة 

أي ُو حج بصػنيا أنيع يقػلػف يا أ:"أثخ عغ أسج كبشي مالظ (1)يقػؿ جبلؿ الجيغ الديػشي
 ."الخجل في يا أُييا الخجل

 باب أفعال السقاربة
 .سشاد إلى ضسيخالحجاز عشج اإل لمدألة: كدخ َعَدى لغة عشج أى. 72

:" كإذا أسشج عدى إلى ضسيخ مخفػع لتكسمة أك حاضخ أك نػ إناث جاز (2) قػل أبػ حيان
 فتح أشيخ كالكدخ لغة أىل الحجاز"فتح الديغ ككدخىا كال
 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة أىل الحجاز في جػاز كدخ سيغ عدى عشج إسشادىا إلى ضسيخ كالفتح 
 األشيخ.

 :ابغ عقيل غائبات جاز كدُخ سيُغ عدى" فيقػؿ:" كإف كاف لحاضخ أك (3)يقػؿ ابغ مالظ
ات عديغ أف يخخجغ بفتح الديغ ككدخىا، كالفتح ف تخخج كاليشجأُت أف أخخج، ِعديَت يعد"

 ."أف الكدخ لغة الحجاز ػؼّ دخ إال نافع كذكخ األدفُ كعة بالدبأشيخ كلع يقخأ أحج مغ ال
بشي تسيع  عشج آخخ الفعل السبشي للسفعػل الثالثي لغة فيمدألة: جػاز تدكيغ السكدػر . 73

 .وتغل  بشت وائل

 :(5)ب كسا نقػؿخْ ُض  :كيجػز تدكيغ السكدػر فتقػؿ:" (4) قػل أبػ حيان

ــــــــــانُ  ــــــــــو الب ــــــــــخ مش ــــــــــػ ُعْر  ل

 ْنَعَرــــــــــــــــــــــــــــــْخ اوالسدــــــــــــــــــــــــــــــُظ   

   
 كىي لغة عغ تسيع كقاؿ الخفاؼ: فاشية في لغة تغمب لبشت كائل.

                                                           

 (.1/75الديػشي، ىسع اليػامع )ج (1)
 (.3/1232أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.300/ 1، السداعج عمى تدييل الفػائج )جعقيلابغ  (3)
 (.3/1340أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (. 227/ 2(. كابغ عرفػر، شخح جسل الدجاجي )ج126)ص البيت ببل ندبة، انطخ: السدائل الحمبيات (5)
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 التػضيس والتحليل:

الكدخ في الفعل السبشي  ما حقو كائل في تدكيغبغ بشي تسيع كبكخ  ةأبػ حياف لغ يحكخ
 كُعِرخ : ُعْرخ، كىكحا. ،ب: ُضخْ  بَ لمسفعػؿ الثبلثي نحػ ُضخِ 

َلْػ ُعْرخ مشو الباَف كالسدظ  :"فمػ ُسئمت عغ كزف عرخ مغ قػلو: (1)يقػؿ الدمديمي
 ."كإف كاف أصمو الدكػف عرخ بكدخ عيشو ،رخ لقمب ُفْعل العيغعَ انْ 
البشاء للسفعػل للفعل الثالثي السعتل العيغ لغة عشج  ج: كدخ فاء الكلسة عشمدألة. 74

 .الحجاز وقخير ومغ جاورىع

ىي ك  ،يعَ بِ كَ  يلَ فتشقمب األلف ياًء فشقػؿ: قِ  اا خالًر :"كدخ فاء الكمسة كدخً (2)  قػل أبػ حيان
 ."جاكرىعلغة الحجاز كقخير كمغ 

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغات الحجاز كقخير في كدخ فاء الكمسة عشج البشاء لمسفعػؿ لمفعل الثبلثي 
 مع قمب األلف ياء لتشاسب الكدخة. ،قيل كبيع :تربح ،قاؿ كباع :السعتل العيغ مثل

كتبيع الياء ما قبميا كسا  ،كبعس مغ يزع يقػؿ: ُبػَع كقػؿ كخػؼ كىػب" :(3)يقػؿ سيبػيو
  ."قاؿ مؤمغ

 كاألصل الكدخ كسل يكدخ في َفِعمُت. ،يبيف كىِ خِ يع ك يل كبِ ىحه المغات دكاخل عمى قِ ك 

تل العيغ لغة عشج عالبشاء للسفعػل للفعل الثالثي م مدألة: إشسام  الكدخة  الزع عشج. 75
 .قيذ وعامة أسج

 ."كىي لغة كثيخ مغ قيذ كعامة أسجدخة الزع ك:" إشساـ ال(4)  قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل:

كاألصل  عشج البشاء لمسفعػؿ، يحكخ أبػ حياف لغات قيذ كأسج في إشساـ الكدخة الزع
 الكدخ كسا ذكخ سيبػيو.

                                                           

 (.1/1069الدمديمي، شفاء العميل )ج (1)
 (.3/1341أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.4/1341سيبػيو، الكتاب)ج (3)
 (.3/1341أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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كاألصل الكدخ كسا  ،كىحه المغات دكاخل عمى قيل، بيع، كخيف كىيب" :(1)يقػؿ سيبػيو
 ."يكدخ َفَعمتُ 

الثالثي السبشي للسفعػل لغة عشج في الفعل  اا وقل  األلف واوً الزع ألفً  ص: إخالمدألة. 76
 .يخوُدبَ  قعذف

كىي لغة  ،كبػع ،فشقػؿ: قػؿ اا فتقمب األلف كاكً :" إخبلص ضسو ألفً (2)  قػل أبػ حيان
 ."يخبْ ذ كدُ عَ قْ فَ 

 التػضيس والتحليل:

  .اا فتشقمب األلف كاكً يخ في إخبلص الزسة ألفً بْ يحكخ أبػ حياف لغة فقعذ كدُ 

 ،فتقاؿ: قػؿ كبػع" :(4) يعمق ابغ عقيل شارًحا ،"اضسً  خمرت"كربسا أُ  :(3)يقػؿ ابغ مالظ
لدكػنيا بعج  اكتقمب التي ىي ياء كاكً  ،يادفتدمع العيغ التي ىي كاك لدكػنيا بعج مجان

 كُدبيخ كىسا مغ فرحاء بشي أسج كىي مػجػدة في لغة ىحيل". قذعْ فَ كىي لغة يا دمجان
 .مدألة: إقخار األلف في الفعل السعتل الالم لغة عشج شيئ. 78

بعس تسيع ك  ،ىقَ كُ ك  ىمكرُ  ػ ُغد  :لغة شيئ يقخكف األلف فيقػلػف :"ك (5)  قػل أبػ حيان
 ."ؼ د غُ  :يقػلػف 

 التػضيس والتحليل:

ا أكلو، كيكدخ ما قبل آخخه. ثبلثيً زع ، يُ افاعمو، ككاف ماضيً سا لع يدع لِ شي الفعل إذا ب إفّ 
 .(6)"عميو، تقػؿ: ُضِخَب يديج، كُقخَغ الجرس اكاف أك زائجً 

ال تمتـد ذلظ في الفعل السعتل البلـ؛ بل يقخكف األلف، كال يكدخكف ما قبل  اشيئً   أفّ إالّ 
 َدػ، كُرَمى"." كشيئ يقػلػف: غُ اآلخخ، أما لغة الجسيػر "ُغِدَؼ، كُرِميَ 

 
                                                           

 (.4/442سيبػيو، الكتاب)ج (1)
 (.3/1342أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
  (.1/402، السداعج )ج عقيلابغ  (3)
 .1/402ج السخجع الدابق،  (4 )
 (.3/1343أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.4/306ابغ يعير، شخح السفرل )ج (6)
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 .لغة عشج سليع وعكل (شحمُ )مدألة: كدخ ميع . 79

 ".(مح)كل كدخ ميع كعغ عُ  كميسيسا مزسػمة، كعغ سميع كدخىسا: "(1) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل:

 ."ل في كدخ ميسع ُمح كُمشحكْ ع كعُ يْ مَ :" لغة سُ (2)يحكخ أبػ حياف

كمشيا ُمْح كُمشُح كىي األصل أؼ مشح كقج تكدخ ميسيسا بشػ سميع يقػلػف: " :(3)يقػؿ الدمديمي
 ."مشح كمح بكدخ السيع

 مع
 .ربيعة شيدألة بشاء مْع على الدكػن لغة بم. 80

 ."بعزيع عمى الدكػف كىي لغة بشي ربيعة هكقج بشا" :(4) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل:

دمحم  :الحخؼ مع عمى الدكػف قبل الستحخؾ فيقػلػف يحكخ أبػ حياف لغة بشي ربيعة في بشاء 
 أحسج. معْ 

: (6) يقػؿ ابغ عقيل ".قبل سكػف لغة ربيعة كتدكيشيا قبل حخكة ككدخىا:" (5)يقػؿ ابغ مالظ
عسخك بالبشاء عمى الدكػف كزيٌج مع القػـ بالكدخ ركػ ذلظ الكدائي  : زيٌج معْ قػؿ ربيعةتف"

  ."عشيع

 

 

                                                           

 (.3/1416أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 .3/1416جالسخجع الدابق،  (2)
 (.1/473الدمديمي، شفاء العميل )ج (3)
 (.3/1427إرتذاؼ الزخب )جأبػ حياف،  (4)
  (.1/535، السداعج )ج عقيلابغ  (5)
 .1/535ج السخجع الدابق،   (6)
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 السبحث الثاني: 
 السدائل الرخفية
 باب اإلدغام

 لسزعف الثالثي لغة عشج عبج القيذ.مدألة: إثبات ىسدة الػصل مع إدغام ا .1

، في اردد، (1) قػل أبػ حيان ، كُاُقخ  ، كاُُغس  : "كحكى الكدائي أنو سسع مغ عبج القيذ: ُاُرد 
 كاغزس كاقخر".

 التػضيس والتحليل: 

لثبلثي ىسدة الػصل في بجاية الفعل السزعف ا يحكخ أبػ حياف لغة عبج القيذ في إثبات
، كاغس بجاًل  السجغع فشقػؿ: ُاُرد بجاًل   . " مغ غسمغ ُرد 

في األمخ عمى لغة تسيع كجب شخح ىسدة الػصل  عَ غِ دْ : "كإذا أُ (2)ق(905)ت يقػؿ األزىخؼ 
  لعجـ االحتياج إلييا".

 خػ.كىحه المغة مخالفة لمغة عبج القيذ في إثبات اليسدة كسا ج
 دالى لغة عشج تسيع.ل جسع الكثخة كَ مدألة: استعسا .2

 دالى لغة بشي تسيع".: "كقاؿ ابغ خالػيو: َسَكارػ، كَ (3) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف جسػع الكثخة كمشيا ما ىػ عمى كزف فعالى مغ فعبلف مثل سكخاف كنجماف 
 كنجامى. 

  ككدالى لغة تسيع كركيت عشج عيدى".: "سكارػ (4)يقػؿ ابغ خالػيو

 

 

                                                           

 (.344/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.763/ 2األزىخؼ،  شخح الترخيح عمى التػضيح )ج (2)
 (.452/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.33ابغ خالػيو، مخترخ شػاذ القخآف )ص (4)
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 القػل في أحكام الكلع العخبية حالة اإلفخاد
 لغة عغ بصغ مغ كل . اء على وزن الفعل كـ  ْفَعل اسًسا أو وصًفامدألة: القػل فيسا ج .3

 :(1) قػل ابغ مالظ

ــــــــــحاك ذوُ  ــــــــــال  خــــــــــز   وزنٌ     الفع

 ويعلــــــــــــــى كأحســــــــــــــج   أو غالــــــــــــــ     

   
كرجل يمسع  ،فقط َيْمسق، فأما جسل يعسل كناقة يعسمة يفعل اسًسا: "كعمى (2) قػل أبػ حيان

كأما ما زاد بعزيع نحػ: يديج كيذكخ كُيػُسف كيػِسف كيحسج )بصغ  ،فسغ الػصف باالسع
 ألنو مشقػؿ مغ فعل أك أعجسي". ،مغ كمب( فبل يثبت بو أصل بشاء

 التػضيس والتحليل: 

كيخز بالحكخ في  كزف الفعل اسًسا ككصًفا تو بعس العخب عمىيذيخ أبػ حياف إلى ما قال
كػ )يديج كيذكخ  ب، فحكخ أنيا تجعل كزف يفعل اسًسا ككصًفاىحا السػضع لغة بصغ مغ كم

السع ال كيحسج(. كيحىب أبػ حياف إلى أف مثل ذلظ )يعسل كيديج كيذكخ( أكزاف كردت 
لذخز، كأبػ  صًفاعشى ال نقػؿ: يسجح اسًسا أك ك لدساع؛ بسكإنسا يكتفى با ،يقاس عميو

كافق كىػ بحلظ يكػف قج  ،مشقػلة مغ فعلحياف يسشع ىحه الريغة مغ الرخؼ؛ ألنيا 
أف  إلى صخؼ ىحه الريغة كشبييا ذاكًخاالسرشف ابغ مالظ في حيغ ذىب ابغ عرفػر 

 . اء خالرةسس. بسعشى أنو جعل ىحه الريغ أ(3)ىحا البشاء "مغ قبيل ما كصف فيو باالسع"

 غ ثالثي األصلباب السديج م
مدألة: القػل في أول السزارع مغ ثالثي على وزن فعل ومزارعو  فعل بفتس العيغ في  .4

  .لغات الحجاز وقيذ وتسيع وربيعة وكل 

: "كإال مغ ثبلثي عمى كزف فعل كمزارعو يفَعل )بفتح العيغ( أك أكلو (4) قػل أبػ حيان
فالحجاز تفتح نحػ: تعمع كتشذأ كيتغافل كتشقاد كتدتخخج كغيخىع  ،تاء معتادة أك ىسدة كصل

                                                           

 (.56ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (1)
 (. 51/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 80/ 1انطخ، ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (3)
 (.182/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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في الياء فيفتح إال في بعس كمب مغ العخب: قيذ كتسيع كربيعة كمغ جاكرىع يكدخ إال 
 كدخ فييا". في

 التػضيس والتحليل: 

فإف كاف  (فعل)يتحجث أبػ حياف عغ الفعل السزارع مفتػح العيغ مغ ثبلثي عمى كزف 
: "فالحجاز تفتح فتقػؿ (1)أك ىسدة الػصل ففي حخكة أكلو حاالت، يقػؿ سيبػيوأكلو التاء 

كىي  عمع ذاؾ كأنا ِإْعمعْ قػليع: أنت تِ  عِمع: تعمع، غِفل يتغافل أما بقية العخب فتكدخ، كذلظ
ِتعمع كنحغ ِنعمع ذلظ". إال في ما أكلو ياء ففيو خبلؼ فقيذ كتسيع كربيعة كمغ جاكرىع 

تغافل تغافل كليذ يِ يَ  :فتقػؿ ،أما الياء فتفتح ،لو تاء أك ىسدة كصليكدخكف في ما أك 
 . (2)أما كمب فتكدخ في الياء فتقػؿ: ِيعمع كِيشذأ كىكحا ،بالكدخ

عشج قخير وكشانة وتسيع وبشي مدألة: حالت أول السزارع السكدػر العيغ وفاؤه واو  .5
 عامخ.

ى فسزارعو عم ( مسا ىػ مكدػر العيغ كفاؤه كاًكالَ : "فإف كل مثل )َكجِ (3) قػل أبػ حيان
فتشقمب تمظ الػاك ياًء كمشيع مغ يكدخ إال في الياء  ،كىي لغة تسيع ،)يفعل( بفتح العيغ

فيقػؿ: ياجل، كتاجل، كناجل  كقػـ مغ ىؤالء يقمبػف الػاك ألًفافتفتح كىي لغة بشي عامخ 
 شجل، إيجل". كآجل، كمشيع مغ يقمبيا ياء فيقػؿ: ييجل، تيجل، ي

 التػضيس والتحليل: 

َكِجَل ففي  :يتحجث أبػ حياف عغ الفعل السزارع مغ ثبلثي مكدػر العيغ كفاؤه كاك مثل
حاالت، فقخير ككشانة تجعل مزارعو عمى يفعل نحػ: َكِجَل يػجل، أما تسيع  ومزارع

 ِجَل: ييجل، إيجل.فتقػؿ في كَ  ،مًقا فتقمب الػاك ياءفتكدخ مص

ألنو قج عمع أف  ،: "كأنو لسا كخه الياء مع الػاك كدخ الياء ليقمب الػاك ياء(4)يقػؿ سيبػيو
أما بشػ عامخ كغيخىع يكدخكف إال في  ،الػاك الداكشة إذا كانت قبميا كدخة صارت ياء

، يػجل ثع ياجل أك يقمبػف الػاك ياء لَ جِ ف: كَ ػ فيقػل افإنيع يفتحػف كيقبمػف الػاك ألفً  ،الياء
  ."جل: يػجل، ييجلك فيقػلػف في 

                                                           

 (.4/110سيبػيو، الكتاب )ج (1)
 (. 182/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 .182/ 1جالسخجع الدابق،  (3)
 (.111/ 4سيبػيو، الكتاب )ج (4)



93 

 باب محال الححف
أو  اًء لغة عشج  أول السزاعف نحػ أنَّ وإنَّ واًوامدألة: إبجال اليسدة الثانية مغ  .6

  .الحجاز

: أكنغ (1) قػل أبػ حيان : "ككحلظ السزاعف في لغة الحجاز يقػؿ في األمخ مغ أف  كإف 
 كإيشغ".

  التػضيس والتحليل: 

إذ أصل الفعل في األمخ إإنغ فأبجلػىا  ،مخ مغ أف كإففي األيحكخ أبػ حياف لغة الحجاز 
 ياًء فأصبحت إييشغ. 

يشغ ألف لخجل يئغ أنيًشا، كَأن ْت يأنت أنيًشا كإذا أمخت قمت: إ: "أف ا(2)يقػؿ ابغ مشطػر
  يشيا".  تا فدكشت األخيخة اجتسعػا عمى تماليسدتيغ إذا التق

 السترل بتاء الزسيخ لغة عشج سليع.مدألة: ححف عيغ الفعل الساضي السزعف  .7

: "كذكخ ابغ مالظ أف يجػز في لغة سميع ححؼ عيغ الفعل الساضي (3) قػل أبػ حيان
 ضمغ".  يخ نحػ: ضمت، أك نػنيو نحػ: ضمشا،السزعف السترل بتاء الزس

  التػضيس والتحليل: 

كحب   يحكخ أبػ حياف رأؼ ابغ مالظ في جػاز ححؼ عيغ الساضي السزعف نحػ: ضل  
  كحذ  إذا اترل بتاء ضسيخ أك بشػف الشدػة أك بشػف الخفع لمفاعل. 

إف تحخكت كلع  ػلة حخكتيا عمى الفاء كجػًبا إف سكشت كجػاًزا"مجع :(4)كأضاؼ الدمديمي
 تكغ حخكة العيغ فتحة، إف سكشت نحػ أحبت في أحببت كأَحْبغ في أحببغ". 

 العلسية في لغة غيخ تسيع الالتمدألة: ححف ىسدة مزارع رأى البرخية أو  .8

 .العمسية في لغة غيخ تسيع البلت" : "أك ىسدة مزارع رأػ البرخية أك(5) قػل أبػ حيان

                                                           

 (.244/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.251/ 1ابغ مشطػر، لداف العخب )ج (2)
 (.247/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 1107شفاء العميل )صالدمديمي،  (4)
 (.253/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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 التػضيس والتحليل: 

يخػ أبػ حياف أف ىشاؾ مغ ححؼ ىسدة السزارع في الفعل رأػ في لغة غيخ تسيع البلت 
: يخػ في لغة غيخ تسيع البلت : "أك ىسدة نحػ(1)فأصل الفعل يَخأػ كسا قاؿ ابغ مالظ

 : "كمثاؿ اليسد يخػ كاألصل ُيْخأ".(2)كأكج الدمديمي عمى ذلظ فقاؿ ،كاألصل يخأػ

  مدألة: ححف إحجى الياءيغ مغ استحيا وفخوعو لغة عشج تسيع وأىل الحجاز.9

: "كححفت تسيع إحجػ الياءيغ مغ استحيا كفخكعو، فقيل العيغ كعمى ذلظ (3) قػل أبػ حيان
ٍح تنرػص األئسة فػزنو استفاؿ كقيل البلـ فػزنو استفاع، فقالػا استحى يدتحي مد

ٌْ َْٚضِسَة َيثاَلً َيب ثَؼَُٕضخً   غِر يْ حَ كمدتحًى استح، كقخأ ابغ مُ  َ ََّل َْٚسزَْحِٛٙ أَ ٌا َّللاا  (4) إِ
 كركيت عغ ابغ كثيخ كغيخىع مغ أىل الحجاز".

 التػضيس والتحليل: 

يدتحي كىي لغة  :ي( فيقػلػف يالياءيغ مغ استحيا كفخكعو في  )يدتحححفت تسيع إحجػ 
تسيع، يححفػف إحجػ الياءيغ مغ استحيي كفخكعو، ثع قاؿ السعطع: السححكؼ العيغ كقيل 

 البلـ كاإلثبات لغة الحجاز كقج نصق بعزيع بمغة تسيع، كقاؿ عسخك بغ أبي ربيعة:
 ...  ...    ...      ... 

 خعــــــــػي أو تفكــــــــخأمــــــــا ندــــــــتحي أو ت  

   
" كيجخ بيغ مجخػ يفي "إف هللا ال يدتحي أف يزخب مثبًل  كعمى األكؿ قخاءة ابغ محيرغ

يجي كيدػ كيدتحي كفي غيخه: لغ يجي كلغ يدػ كلغ  ػف:كيدتفي في اإلعخاب فيقػل
 .(5)يدتحي"

 أو  اًء لغة لبعس الحجازييغ بجال فاء افتعل مسا ىى فيو واًوا مدألة: إ. 10
عمى حدب الحخكة  أك ياءً  فيو كاًكاكيصخد إبجاؿ فاء افتعل مسا ىي : "(1)أبػ حيان قػل 

ابغ عرفػر  كأبيعداًرا ... تيك"ايتعجكا" ك"ايتدخكا" كايتعاًدا كا دخ"قبميا فتقػؿ: "ايتعج" ك"ايت
 غ".مالظ عمى أنيا لغة لبعس الحجازيي ابغ كنّز  ،لغتو ىيَمْغ 

                                                           

 (. 207/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 (.1109/ 3الدمديمي، شفاء العميل)ج  (2)
 (.249/ 1أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 [26]البقخة:  (4)
 (. 200/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (5)
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 التػضيس والتحليل: 

جسيع فيحه ليدت لغة أك ياًء  الحجاز في إبجاؿ فاء افتعل كاًكا حياف لغة أىليحكخ أبػ 
دغاـ، فاء الكمسة)الياَء( في التاء فتربح ليجة مغ ليجاتيا كاألصل اتِّعج بإكإنسا  ،العخب

خ في لغة جسيع العخب أما في لغة الحجاز فبقيت عمى حاليا  يقػؿ .الكمسة اتعج كاَتد 
الزسة كالكدخة  يا مجخػ ف ياِتعج كياتدِخ في قمب ما بعجىا مغ جشد"فيقػلػ : (2)الدمديمى

  تعج". نحػ ُمْػ تِدخ كإي

 ه واو على وزن أفعال عغ بشى تسيع.فاؤ  ع  مدألة: إبجال الػاو ألًفا في جس. 11

بشى  جه )كاك( عمى كزف أفعاؿ عشألًفا في جسع فاؤ "كاشخد إبجاؿ)الػاك( : (3) قػل أبػ حيان
 آالد كآثاف في أكالد كأْكثاف". تسيع يقػلػف: 

 التػضيس والتحليل: 

 ء الجسع الحػ عمى كزف أفعاؿ ألًفايتحجث أبػ حياف عغ لغة تسيع في إبجاؿ)الػاك( فا
 كثاف "آثاف" كفي أكقات "أْاقات".فيقػلػف في أكالد "آالد" كفي أ

مغ جسع فاءه كاك عشج تسيع فيقمبػف الػاك في كتابو:" قػلو في نحػ أكالد (4)الدمديمي يقػؿ
 ."كآْاقات ألًفا في جسع عمى كزف أفعاؿ مسا فاؤه كاك أكالد كآالد ككقت

 .ئشة لًما السكدػر ما قلبيا ألًفا عشج شيئمدألة: قل  الياء الكا. 12

قبميسا ح ما لًفا فيفت:"كتقمب شيئ الياء الكائشة الًما السكدػر ما قمبيا أ(5) قػل أبػ حيان
الفعل الساضي الثبلثي السجخد نحػ: بقى، رضي،  :كذلظ عمى الجػاز في أصميغ أحجىسا

كاألصل  ،سو إْف بشى لمسفعػؿ حكسو إف بشى لمفاعل في الححؼكفيقػلػف: بقا، رضا، كح
، كاسية، بادية قالػا: الجاراة، الشاصاة، اف عمى فاعمو نحػ: الجارية، الشاصيةالثاني: ما ك

 ". كالباداة...كالكاساة، 
                                                                                                                                                                     

 (.1/301أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.3/1100الدمديمي، شفاء العميل )ج (2)
 (.1/302أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.3/1100العميل )جالدمديمي، شفاء  (4)
 (.1/302أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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 التػضيس والتحليل: 

يقػؿ أبػ حياف: إف  شيئ تقمب الـَ َفِعَل الكائشة ياًء إلى ألٍف كتفتح ما قبميا كذلظ في الفعل 
ي ما كاف عمى زنة فاعمة قا، رضا كففتقػؿ: ب ،سجخد مثل: َبقِي، َرِضيالساضي الثبلثي ال

 .يةمثل الشاص

ئية لغة شا الياء الداكشة الًما مكدػًرا ما قبميا كجعميا ألًفا"كفتح ما قبل : (1)يميديقػؿ الدم
 ."ية ناصاةفيجػز أف يقاؿ عشجىع في الشاص

 .عشج غيخ شيئ ألة: قل  "الياء" لم مفاعل ألًفامد. 13

سجسػع عمى مثاؿ ال يجيد ذلظ إال في ما كاف مغ ال "كغيخ شيئ: (2) قػل أبػ حيان
 ".، كمجارػ رػ( يقػلػف معاياة ك )مجارػ( جسع )مججسعو َمْعييي( )مفاعل( نحػ )معاي
 التػضيس والتحليل: 

فيع  ي كجسع مجرؼ عمى مجارؼ،ة عمى معايفي جسع معيي شيئ يحكخ أبػ حياف لغة غيخ
 لتحخكيا مع ل الياء فتحة ثع قمبت الياء ألًفاخخجػىا عمى الشحػ التالي: حػلػا الكدخة التي قب

مغ عمى اشتخاط ىشا أف تكػف الكمسة  ميا فيقاؿ في باقية كناصية، باقاة، كناصاةانفتاح ما قب
 . (3)، مجراؼؼٍّ السجسػع عمى مثاؿ )مفاعل( معا

  .مدألة: اإلتسام في ذوات الػاو لغة عشج بشي يخبػع وبشي عقيل. 14

"كاإلتساـ في ذكات الػاك يحفع عشج البرخييغ كعغ الكدائي أف بشي  :(4) قػل أبػ حيان
 ،كفخس مقػكد ،كثػب مرػكف  ،ككؼ، كعشبخ مجمرػكغ مييخبػع كبشي عقيل يقػلػف: حُ 

  كقػؿ مقػكؿ".
 التػضيس والتحليل: 

قػؿ  :مغ قػليع عقيل في إتساـ ذكات الػاك فبجاًل  يحكخ أبػ حياف لغة بشي يخبػع كبشي
       فقج أجازه  ،كاألشيخ عجـ اإلتساـ عشج الشحػييغ بخبلؼ السبخد ،قػؿ مقػكؿ :لػف يقػ  ،مقػؿ

 
                                                           

 (.3/1100الدمديمي، شفاء العميل )ج (1)
 (.1/303أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 2/558انطخ: ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (3)
 (. 1/307أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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: "كال يجػز اإلتساـ في ذكات الػاك إال فيسا سسع كالحؼ سسع مغ (1)ابغ عرفػريقػؿ   
 ،كثػب مرػكف  ،دك كفخس مقػ  ،ذلظ: مدظ مجككؼ كاألشيخ )مجكؼ( كقالػا رجل معػكد

 كقػؿ مقػكؿ".

جيد ابغ عرفػر يخالف ىحه الميجة كلكغ السبخد يعتخض عمى كافة الشحػييغ كيما نقمو 
 .(2)عمى ما كرد مشو اإلتساـ في ذكات الػاك قياًسا

  .مدألة: اإلتسام في ذوات الياء لغة عشج تسيع. 15

: "أما اإلتساـ في ذكات الياء فشحػ قػليع: مغيػـ، معيػف، تفاحة مصيػبة (3) قػل أبػ حيان
 تسيع". كىي لغة

 التػضيس والتحليل:

 يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في إتساـ ذكات الياء فيقػلػف مغيػـ كمعيػف.

لياء كىي لغة بشي تسيع". ثع : "كيجػز اإلتساـ في مفعػؿ مغ ذكات ا(4)يقػؿ ابغ عرفػر
 .(5)اإلعبلؿ أفرحقاؿ ك 

 باب اإلدغام
بشػن التػكيج لغة عشج  اترالومدألة: إدغام السثليغ في السزعف الثالثي عشج . 16

 الحجازييغ.

" ال يطيخه الحجازيػف بخبلؼ (6) قػل أبػ حيان ف  : "ككحلظ إذا لحقتو نػف التػكيج نحػ: "ُرد 
 جل فإنيع يطيخكنو".خ "اْرِدد الخجل" كلع ّيْخدُد ال

 التػضيس والتحليل:

                                                           

 (.461/ 2ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (1)
 .461/ 2جالسخجع الدابق،  (2)
 (.1/308أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.460/ 2ابغ عرفػر، السستع في الترخيف)ج (4)
 .461/ 2جالسخجع الدابق،  (5)
 (.1/345أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
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يػضح أبػ حياف لغة الحجاز في السزعف الثبلثي السترل بشػف التػكيج فإنيع يجغسػنو 
 . ف، بجاًل مغ َرَدَدف    فيقػلػف: ُرد 

، كالسبشيككانت الباحثة قج تحجثت عغ ر   يع يطيخكنو خبلًفافإن   أؼ الحجازييغ في السجدـك
 لمسترل بشػف التػكيج فيقػلػف: لع ْيخُدد، اردِد الخجُل.

ع والتقى سا شان مع تحخيظ دغه سيبػيو في السزعف الثالثي إذا أمدألة: ما حكا .17
 الثاني.

بع لغات... : "كإذا ادغع فالتقى ساكشاف حخؾ الثاني فحكى سيبػيو أر (1) قػل أبػ حيان
الخابعة: الكدخ عمى أصل ك  ..إال إذا لقيو ساكغ بعجه كىي لغة أسجية. الثانية: الفتح مصمًقا

 اكشيغ كىي لغة كعب كعشبخ".التقاء الد
 التػضيس والتحليل:

لتقاء سيبػيو في السزعف الثبلثي السجغع بعج ا العخب التي نقميا يحكخ أبػ حياف لغات
 . الثاني فمغة أىل أسج فتحو دائًسا فحخؾ ساكشيغ

، يجعمو في ء باأللف كالبلـ عمى حالو مفتػًحا: "كمشيع مغ يجعو إذا جا(2)يقػؿ سيبػيو
 األشياء كأيَغ، كزعع يػنذ أنو سسعيع يقػلػف كُغس  الصْخَؼ".جسيع 

: "كمغ العخب مغ يكدخ إذا أجسع عمى كل حاؿ فيجعمو (3)أما لغة الكدخ فيقػؿ سيبػيو
لع تجئ باأللف كالبلـ؛ ألنو فعل ُحِخَؾ اللتقاء  ة اضخِب الخجل، كاْضخب ِابشظ، كإفبسشدل

 الداكشيغ ككحلظ اضِخِب ابشظ كاضِخِب الخجل".  

مدألة: اإلدغام أو فظ التزعيف في السجدوم والسبشي على الػقف عشج الحجاز وبشي . 18
  .تسيع وغيخىع

أك بشاًء نحػ: لع َيْخُدْد كاْرُدْد فالحجاز يطيخكف كتسيع، كقيل  : "أك جدًما(4) قػل أبػ حيان
( ك )اشسأّف( كتححؼ ىسدة الػصل  غيخ الحجاز تجغع فتشقل الحخكة إلى الداكغ فتقػؿ: )ُرد 

 إف جيء بيا لبلبتجاء بالداكغ كلع يحِظ أحٌج مغ البرخييغ بإقخارىا". 

                                                           

 (.1/344أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.3/533سيبػيو، الكتاب )جانطخ:  (2)
 .3/534جالسخجع الدابق،  (3)
 (.1/343أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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 التػضيس والتحليل: 

جاًل از يفكػف اإلدغاـ حالة الجـد كالبشاء، فيقػلػف: لع يْخُدْد بيحكخ أبػ حياف أف أىل الحج
، كاْرُدْد بجاًل  ، كقاؿ أف غيخ الحجاز كتسيع تجغع. مغ لع يخد   مغ رد 

خ كأبي عسخك كالكػفييغ: مغ اإلدغاـ لغة بشي تسيع كعمييا قخاءة ابغ كثي": (1)يقػؿ ابغ مالظ
 . "مشكع يختجدَ 

 ٍْ ُُ ًْ  رَ َّلَ َٔ غة الحجاز بفظ اإلدغاـ كمغ ذلظ قػلو تعالى: كفي القخآف الكخيع كردت ل

سْ ثِ كْ زَ سْ رَ 
س  بفِ كَ  َٕ ُْ َٔ  ذْ ًُ َٛ فَ  ِّ ُِٚ دِ  ٍْ ػَ  ىْ كُ ُْ رِدْد يِ سْ َٚ  ٍْ يَ َٔ . كقػلو تعالى: (2)

(3)  . 
  .بكخ بغ وائل جمدألة: إدغام ثاني السزاعف السدكغ إذا اترل بزسيخ مخفػع عش. 19

 :(4) قػل ابغ مالظ

 ِ  َبـــــــــــــــــــولَ  ل  َلـــــــــــــــــــوكِ  لـــــــــــــــــــل  ذُ وُ 
ــــــــيجُ ل كَ     دــــــــذ ول كاخرــــــــز أب

   
"أك الترالو بزسيخ مخفػع نحػ: رَدْدُت، كرددَت، كرددِت، كرددنا،  :(5) قػل أبػ حيان

 ككحا باقييا". خ بغ كائل يجغسػف فيقػلػف: رد تظ، كناس مغ بكفّ لكارددف، فا
 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة بكخ بغ كائل في السزعف الداكغ السترل بزسيخ مخفػع كتاء الفاعل 
َف أك نػف الشدػة أك نا الفا فكػف الكثخة الباقية فإنيع يك ، عميغ حيث يجغسػف فيقػلػف: رد 

 اإلدغاـ. 

َف، جعمػه بسشدل : "كزعع الخميل أّف ناًسا(6)يقػؿ سيبػيو ّف، كمج  ة َرد  كمج  بغ بكخ يقػلػف: رد 
 ككحلظ جسيع السزاعف يجخؼ مجخػ ذلظ".

 مدألة: أْوُنق لغة عشج بعس شيئ.. 20

                                                           

 (.2191- 4/2190ابغ مالظ، شخح الذافية الكافية )ج (1)
 [. 8]السجثخ:  (2)
 [. 217]البقخة: (3)
 (.79ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (4)
 (.1/343أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.3/535سيبػيو، الكتاب )ج (6)
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 : "كحكى ابغ الدكيت: "أْكُنق عشج بعس شيئ". (1)يقػؿ أبػ حياف
 

 التػضيس والتحليل: 

: "أنيق إنسا ىػ أنػؽ في األصل فأبجلػا (2)يحكخ أبػ حياف لغة شيئ في أكنق، يقػؿ سيبػيو
 الياء مكاف الػاك كقمبػا فإذا صغخت قمت: لْػيت، كشػيظ، كأييشق".

 الستقاربان
 .مدألة: إدغام الستقاربيغ لغة عشج بعس تسيع وإضياره لغة عشج الحجازييغ. 21

" أصمو "ّكِتٌج" كقج نصق فيو باألصل كىػ أكثخ مغ(3) قػل أبػ حيان اإلدغاـ  : "ك "َكد 
 كاإلضيار لغة الحجازييغ كبعس تسيع كاإلدغاـ لغة بشي تسيع". 

  التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة الحجازييغ في إضيار "كتج" عمى األصل كلغة بشي تسيع في إدغاميا 
 .)  فيقػلػف في كِتٌج، )ِكد 

يقػلػف في دبب تدكيغ التاء في لغة تسيع فيع كيخػ ابغ عرفػر أف اإلدغاـ حجث ب
 . (4)دغسػىاثع أ التاء دااًل  قمبػاؿ )ّكْتُج( ف)فِخح(: َفْخح، فاجتسعت عشجنا تاء ساكشة عمى دا

 .مغ أود ة لغة عشج شيئ مدألة: جسع واد  على أْوداه بجًل . 22

 : "كقالػا كاٍد كأكدية، كشيئ تقػؿ: أكداه".(5)أبػ حيان  قػل

 التػضيس والتحليل:

الجسع السذيػر أكدية عمى غيخ شيئ في جسع )كاٍد( عمى أكداه، ك"غة يحكخ أبػ حياف ل
  .(6)قياس"

                                                           

 (.1/335أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 3/466سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (.1/350أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 2/716انطخ، ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (4)
 (1/418أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.15/259ابغ مشطػر، لداف العخب )ج (6)
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السفتػحة السكدػر ما قبميا  أما القياس فسثالو كداء التي جسعيا أكدية عشجما قمبػا الياء 
كقمبػا الكدخة فتحة لتشاسب األلف فأصبحت أَكَداه ككحلظ كاٍد جسعيا  (أِكَداه)فأصبحت  ألًفا

 أكدية.

 تقػؿ أْكداه عمى القمب". : "كشيئ(1)غ مشطػريقػؿ اب

 باب أبشية السرادر
 .مدألة: عجم التدام الكدخ فيسا فاؤه واو وصحت لمو لغة عشج شيئ. 23

: "كما فاؤه كاك صحت المو ككاف عمى َفَعَل َيْفِعل نحػ: كعج، َمْػِعج، (2) قػل أبػ حيان
 ال تمتـد ذلظ". ج، كفي التدييل أف شيًئامػعِ نحػ: كَيعج، فثبلثتيا عمى َمْفِعل بكدخ العيغ 

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة جسيع العخب في التداـ الكدخ في السرجر كضخؼ الدماف كالسكاف مسا 
 فاؤه كاك كصحت المو مثل: كعج، مػِعج بالكدخ إال لغة شيئ فإنيا ال تمتـد الكدخ.

    في السرػغ مسا صحت المو كفاؤه كاك". االكدخ مصمقً  "كالتـد غيخ شيئ :(3)يقػؿ ابغ مالظ
 إثباتمدألة: ححف الشػن مغ تثشية الحي والتي لغة عشج بشي الحارث وبعس ربيعة و . 24

 الشػن لغة عشج الحجاز وأسج
: "كححفيا مغ تثشية الحؼ كالتي لغة لبشي الحارث كبعس ربيعة كاإلثبات (4) قػل أبػ حيان

 لغة الحجاز كأسج".
 التػضيس والتحليل: 

التي كالحؼ فيقػلػف:  ث كبعس ربيعة في ححؼ نػف تثشية يحكخ أبػ حياف لغة بشي الحار 
 المحاف كالمتاف.  :المحا كالمتا بجكف الشػف. كمغ أثبت الشػف ىع أىل الحجاز كأسج فيقػلػف 

  -ج الشػف يقر –: "كححفيا (5)يقػؿ ابغ مالظ
 

                                                           

 (. 15/259ابغ مشطػر، لداف العخب )ج (1)
 (.501/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 866/ 2الدمديمي،  شفاء الغميل )ج (3)
 (.1004/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.141/ 1، السداعج )جعقيلابغ  (5)
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 لغة لبشي الحارث بغ كعب كبعس بشي ربيعة". : "كىي(1)ثع يذخح ابغ عقيل قائبًل 
 كقج كخر أبػ حياف ىحه السدألة في باب ذكخ السػصػالت في ذات الجدء.

 باب اليسد
  .مدألة: السححوف مغ )ذي مال( العيغ لغة عشج نحاة قخشبة. 25

: "كالطاىخ أف السححكؼ مغ "ذؼ" البلـ فتكػف البلـ لع تخد في التثشية، (2) قػل أبػ حيان
 أف السححكؼ مغ "ذؼ ماؿ" العيغ، قالػا: كفي ذكا ماٍؿ، ىي البلـ". :كمحىب نحاة قخشبة

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة نحاة قخشبة في أف السححكؼ مغ "ذؼ ماؿ" ىػ العيغ كمغ "ذكا ماؿ" 
 ىي البلـ. 

كاأللف مشقمبة عغ : "كالسححكؼ ىػ الـ الكمسة (3)عمى ذلظ في كتابو التحييل كالتكسيل كأكجّ 
الػاك التي ىي عيغ الكمسة كىي التي قجر اإلعخاب فييا في "ذك" كتحخكت فقالػا: ذكا ماؿ، 

 فحخؼ اإلعخاب في "ذك" ىػ عيغ الكمسة إذ ححفت الميا". 

 ( في باب اإلمالة.  841كىحه السدألة كخرت في ذات السجمج بالرفحة )

 باب الشد 
 الشد  لغة عشج أىل الحجاز.اء عشج مدألة: ححف الي. 26  

 :: "كقالػا في ثقيف: ثقفي، بححؼ الياء، ككافق الديػشي السبخد، كقاؿ(4) قػل أبػ حيان
 في لغة أىل الحجاز". حا خارج عغ الذحكذ، كىػ كثيخ جًجاالححؼ في ى

 التػضيس والتحليل: 

 اذ كىػ كثيخ. يحكخ أبػ حياف لغة أىل الحجاز في ححؼ الياء عشج الشدب كقاؿ بأنو غيخ ش

 : "كثقفي".(5)ستخاباذؼالخضي األ يقػؿ
                                                           

 (.141/ 1جابغ عقيل،السداعج)  (1)
 (.563/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.62/ 2أبػ حياف، التحييل كالتكسيل )ج (3)
 (.615/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (2/92( الذخيف الخضي، شخح الذافية)ج5)
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 يقػؿ البغجادؼ: "ىحا شاذ في فعيل كالقياس إبقاء الياء".

 

 الثالثي السححوف أحج أصػلو
 ة، ُفَعِلىَّ لغة عشج أىل الحجاز.مدألة: ند  كل اسع على وزن ُفْعل. 27

: إف فرحاء الحجاز في عتبة كفي كل اسع عمى ُفْعمة، : "كذكخ اليجخػ (1) قػل أبػ حيان
 ."  ُفَعِمى 

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة فرحاء الحجاز في ندب كل اسع عمى كزف ُفْعمة، عمى فعمىِّ مثل 
 عحرة عحرؼ، كىي لغة جسيػر العخب. 

 شاء، أْبشاِويَّ لغة عشج بشي سعج.مدألة: الشدبة إلى أب

 : (2) قػل ابغ مالظ

  ْ فــــي الشدــــ الُ َشــــيُ  ج  ي َمــــذِ  دُ ْســــىَ وَ 
ــــــة     ــــــي تثشي ــــــان ف ــــــ مــــــا ك  ْْ انتدــــــ  وُ َل

   

ارتيشتيع العخب كغمب عمييع ىحا االسع كغمبة  : "كاألبشاء قـػ مغ الفخس(3) قػل أبػ حيان
 األنرار، كالشدبة إلييع عمى ذلظ: أْبشاكؼ في لغة بشي سعج".

  التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغة بشي سعج في الشدب إلى أبشاء: أبشاكؼ. 

: "كمغ ثع قالت بشػ سعج في األبشاء: أبشاكؼ، كأنيع جعمػه اسع الحي كالحي (4)يقػؿ سيبػيو
 كالبمج، كىػ كاحج يقع عمى الجسيع كسا يقع السؤنث عمى السحكخ.  

 

 
                                                           

 (. 626/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 70ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (2)
 (.629/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 3/380سيبػيو، الكتاب )ج (4)
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ححفيا إن سبقت بفتحة لغة ارة وجػاز دَ مدألة: ححف الياء لتجانذ الحخكات لغة عشج فَ . 28

 عشج شيئ.

: ارميغ، : "كإف كاف قبل الشػف كدخة ككاك تمي ضسة نحػ: يعدك، كنحػ(1) قػل أبػ حيان
، كندبيا ابغ مالظ لفدارة كابكيغ، فمغة لبعس العخب  ،ححؼ ىحه الياء، فتقػؿ: ارمّغ، كابكغ 

قبل ياء الزسيخ فتحة، نحػ:  ، فإف كافدك، قمت: ىل يغدكف تمي ضسة نحػ: يغأك كاك 
اخذيّغ، فالجسيػر عمى أنو ال يجػز ححؼ ىحه الياء كأجاز ذلظ الكػفييغ كحكى الفخاء أنيا 

 لغة شيئ". 

 التػضيس والتحليل: 

: "كححفو إف (2)يحكخ أبػ حياف لغة فدارة في ححؼ الياء إف سبقت بكدخة. يقػؿ ابغ مالظ
 كاف ياًء تمي كدخة لفة فدارية. 

، بححؼ الياء (3)مق الدمديمي بقػلوثع يع ، كارِمغ  : "أؼ اآلخخ فتقػؿ عمى لغتيع: ابِكغ 
 كغيخىع يثبتيا كيفتحيا".

 ثع يحكخ أبػ حياف لغة شيئ في جػاز ححؼ الياء إف سبقت بفتحة.

: "كإف كاف مع اآلخخ كاك الزسيخ أك ياؤه بعج الحخكة السجاندة كحخكت (4)يقػؿ ابغ مالظ
 بعج الفتحة". 

 باب اإلدغام مغ كلستيغ
  .مدألة: جػاز اإلضيار إن تحخك السثالن غيخ ىسدتيغ لغة عشج الحجاز. 29

 : "إف تحخؾ السثبلف غيخ ىسدتيغ جاز اإلضيار كىػ لغة الحجاز". (5) قػل أبػ حيان

 

                                                           

 (.662/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.2/886)جالدمديمي، شفاء العميل  (2)
 .2/886جالسخجع الدابق،  (3)
 .2/886ج السخجع نفدو، (4)
 (.702/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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   التػضيس والتحليل:

ف تحخؾ السثبلف ككانا غيخ في جػاز اإلضيار كجػاز اإلدغاـ إ يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز
 ىسدتيغ. 

 : "إذا تحخؾ السثبلف مغ كمستيغ كلع يكػنا ىسدتيغ جاز اإلدغاـ".(1)يقػؿ ابغ مالظ

 كاإلضيار لغة أىل الحجاز". ،ُج داكدكيَ  ،لبيج لُ عْ فِ  :: "نحػ(2)ثع يعمق ابغ عقيل قائبًل 
 عشج تسيع.( ثع اإلدغام لغة عج )العيغمدألة: قل  العيغ والياء حاًء ب. 30

ا ؤالء يخيجكف معيع كَمَع ىؤالء". (3) قػل أبػ حيان ع كَمح   : "كقالت العخب مغ بشي تسيع: َمح 

 التػضيس والتحليل: 

 ، كمغ ثع اإلدغاـ. ، قمب الياء أك العيغ حاًء بعج العيغيحكخ أبػ حياف لغة تسيع

كال يجػز  –أخخت تقجمت العيغ أك ت –: "فإف اجتسعت مع فالبياف (4)يقػؿ ابغ عرفػر
ْتبة جَ باء في الحاء، كذلظ نحػ قػلظ: َاجاإلدغاـ إال أف تقمب العيغ كالياء حاًء ثع تجغع الح

اذا ك  ْع تذىب مّ كاقصح  كىي كثيخة في كبلـ  اجبو عتبة، كاقصع ىحا، كذىب معيع، :خيجح 
 تسيع".

  .سليع مدألة: ححف أحج السثليغ عشج اترال التاء والشػن بالفعل لغة عشج. 31

"كنقل الفخاء كابغ األنبارؼ ىْسُت كاألصل: ىَسْسُت كحسل ذلظ سيبػيو  :(5) قػل أبػ حيان
كزعع الفخاء أف ذلظ قياس مدتسخ  ،كغيخه عمى الذحكذ كأنو ال يقاس فيسا أشبو ىحه األفعاؿ

ع ككخره في َرْدُت كَمْخُت يخيج: رَدْدُت كَمَخْرُت، كزعع ابغ مالظ أف ذلظ لغة مصخدة لبشي سمي
 في كتابو التدييل كال نعمع ذلظ إال مغ جيتو". 

 التػضيس والتحليل: 

                                                           

 (.4/264، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 .264/ 4جالسخجع الدمبق،  (2)
 (.706/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 2/681ابغ عرفػر، السستع في الترخيف )ج (4)
 (.728/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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يحكخ أبػ حياف لغة سميع في ححؼ أحج السثميغ عشج االتراؿ بالتاء أك الشػف فتقػؿ عمى 
 ُت، كحْدُت يخيجكف حَدْدُت. ر لغتيع َمْخُت، يخيجكف مخ 

 : "كححؼ أكؿ السثميغ عشج ذلظ لغة ُسميع". (1)يقػؿ ابغ مالظ في ىحه السدألة

: "عشج ذلظ أؼ عشج اتراؿ التاء كالشػف كنا بالفعل فيقػلػف في (2)الدمديمي قائبًل  ثع يعمق
 ضْمشا وهللا أعمع بالرػاب".  كفي مددُت ِمْدُت، كفي ضمشا أيًزاضممُت َضْمُت 

 باب اليسدة التي تكػن آخخ الكلسة
قل حخكتيا إلى ون (السدبػقة بدا غ صحيس)ػاقعة  أول الكلسة مدألة: ححف اليسدة ال. 32

 ميع الجسع الدا شة.

: "كإذا كانت اليسدة أكؿ الكمسة كقبميا ساكغ صحيح فأىل الحجاز (3) قػل أبػ حيان
يححفػنيا بعج نقل حخكتيا إليو سػاء في ذلظ التشػيغ كالـ التعخيف كميع الجسع الداكشة 

ىْ كُ َٓ  نْ أَ *  خ  َٛ يِ بْ حَ كسائخ حخكؼ السعجع الرحاح نحػ: 
كليع أمػاؿ، كمغ  ،كاألرض (4)

جسع الداكشة الدجاج كأبػ عبجهللا بغ أبي العافية كإبخاىيع أجاز نقل حخكة اليسدة إلى ميع ال
 الشقاش كذكخ أنيا لغة قخير ككشانة". 

  التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في ححؼ اليسدة مغ أكؿ الكمسة السدبػقة بداكغ صحيح مع  
نقل الحخكة إلى الحخؼ الرحيح ثع ذكخ لغة قخير ككشانة في نقل حخكة اليسدة إلى ميع 

 الجسع الداكشة قبميا. 

 : "كقج أجاز اسحق الدجاج نقل حخكة اليسدة إلى ميع الجسع عمى كفق ما(5)ػ جعفخقاؿ أب
  ذكخه إبخاىيع الشقاش فقاؿ في السعاني: كإذا اترمت حخكة اليسدة قمت: عمييُع اْنحْرَتُيْع". 

 .مدألة: تحقيق اليسدة الدا شة السدبػقة بحخف صحيس أو غيخه لغة عشج أىل الحجاز. 33

                                                           

مديميا (1)  (.3/1015، شفاء العميل )جلدِّ
 (.3/1015ج)بغ مالظ، شفاء العميل  ا(2)
  (.732/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 [1]التكاثخ: [. 11]القارعة: (4)
 (. 1/391ابغ الباذش، اإلقشاع )ج (5)



107 

: "كمشيع مغ يدتثقل بعج الشقل الزسة كالكدخة في الػاك كالياء فيححفيا (1) قػل أبػ حيان
اللتقائيا كغيخ أىل الحجاز يحقق  كيخـِ خػانو، بححؼ ياء يخمي أيًزاؿ: يغد كدد، فيقػ 

 اليسدة في جسيع ذلظ". 

 
 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة أىل الحجاز في ححؼ اليسدة أك الكمسة السدبػقة بحخؼ صحيح أك 
فيقػلػف يغدك أحسج، يـخ بالػاك كالياء ثع يحكخ أف لغة غيخ أىل الحجاز ىي تحقيق اليسدة 

 أدىع، كىكحا.

 باب العجد
 .مدألة: اعتبار لفع الجسع في التحكيخ والتأنيث عشج تسييد العجد لغة عشج أىل بغجاد. 34

ثة : "كالسعتبخ في التحكيخ كالتأنيث السفخد ال الجسع فمحلظ يقػلػف: ثبل(2) قػل أبػ حيان
نيع يقػلػف: ثبلث ّحسامات فيعتبخكف لفع ألىل بغجاد فإ سجبلت، كثبلثة دنيشيخات خبلًفا

 الجسع".

 التػضيس والتحليل:

 ،في اعتبار لفع السفخد في التحكيخ كالتأنيث لمعجد العخب يحكخ أبػ حياف لغة جسيع
أما لغة أىل بغجاد فيي اعتبار لفع الجسع في التحكيخ كالتأنيث  ،ثبلثة سجبلت :فيقػلػف 

 سجبلت. ثبلث :فيقػلػف  ،لمعجد

: "تححؼ ياء الثبلثة كأخػاتيا إف كاف كاحج السعجكد مؤنث السعشى (3)ابغ مالظيقػؿ 
  الحقيقي".

: "كعمع مغ قػلو: كاحج السعجكد أف تأنيث الجسع دكف الػاحج (4)يقػؿ ابغ عقيل شارًحا
 العتبار بو فتقػؿ ثبلثة سجبلت ألف الػاحج محكخ كىػ خبلؼ لغة أىل بغجاد".

                                                           

 (. 733/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.751/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.2/74، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 .2/74جالسخجع الدابق،  (4)
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 دي عذخ لغة عشج األزد وعبج القيذ.عذخ وليذ بحامدألة: القػل بػاحج . 35

 : (1) قػل ابغ مالظ

ــــــــــــ ــــــــــــخِ وَم  حــــــــــــجىوإِ  أحــــــــــــج   ع غي

ـــــ   ـــــيُ عْ ا مَ َم ـــــتَ عَ ا فَ َس ـــــافْ فَ  ل ـــــل قَ َع  اجَ ْر
   

: "كحكى الكدائي أنو سسع مغ األزد أك بعس عبج القيذ: كاحج عذخ (2) قػل أبػ حيان
 كىحا ىػ القياس إذا فعمو كحج َيِحُج". 

 والتحليل:التػضيس 

 مغ حادؼ عذخ.  القيذ في استعساؿ كاحج عذخ بجاًل  يحكخ أبػ حياف لغة األزد كعبج

: "فيدتعسل كاحج استعساؿ فاعل السرػغ مغ اثشيغ كأخػاتو بعج تحػيمو (3)يقػؿ ابغ عقيل
ية كالعذخكف كحادؼ حادؼ عذخ كحادية عذخة كالحادؼ كالعذخكف كالحاد :فتقػؿ ،ٍ إلى حاد

 مقمػب كاحج". 

 باب الػقف
   وفتس ما قبليا لغة عشج بعس شيئ.مدألة: ححف ألف ضسيخ الغائ . 36

فتحيا إلى ما قبميا ُسِسَع ذلظ  كجاء ححؼ ألف ضسيخ الغائب مشقػاًل : "(4) قػل أبػ حيان
 في قػؿ بعس شيئ: كالكخامة  ذات أكخمكع هللا بو يخيج ِبيا". 

 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغة بعس شيئ في ححؼ ألف ضسيخ الغائب كنقل الحخكة لسا قبميا.
 يقػلػف في ِبيا: بَو، بححؼ األلف كإبجاليا بالفتحة.

 ". يخ الغائبة مشقػاًل فتحو اختياًرا: "كألف ضس(5)يقػؿ ابغ مالظ

                                                           

 (.61ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (1)
 (.770/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 2/97، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 (.803/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (. 307/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (5)
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أنو قاؿ: بالفزل ذك فزمكع هللا بو كبالكخامة ذاِت  : "ركػ عغ شيئ(1)يقػؿ ابغ عقيل
 أكخمكع هللا َبْو، يخيج بيا فححؼ األلف كنقل حخكة الياء إلى الباء". 

 

 
لػقف بالدكػن لغة عشج أىل مدألة: ححف اليسدة إذا نقلت حخكتيا إلى ما قبليا وا. 37

 الحجاز.

الحؼ  الحجاز ككقفػا عمى الحخؼ: "كإذا نقمت حخكة اليسدة ححفيا أىل (2) قػل أبػ حيان
 ْب". نقمت إليو يقػلػف: ىحا الَخْب، كرأيت الَخْب، كمخرت بالخَ 

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة أىل الحجاز في ححؼ اليسدة عشج نقل حخكتيا إلى ما قبميا كالػقف 
 بالدكػف في الخفع كالجخ كالشرب.

 دة ححفيا الحجازيػف كاقفيغ عمى حامل حخكتيا". : "كإذا نقمت حخكة اليس(3)يقػؿ ابغ مالظ

: "كنطيخ ححؼ اليسدة ىشا كإلقاء حخكتيا عمى ما قبميا قػليع في َأْرؤس: (4)يقػؿ ابغ عقيل
 َأُرس".

 خكة ما قبليا لغة عشج أىل الحجاز.مدألة: إبجال اليسدة بسجانذ ح. 38

مظ الحخكة يقػلػف: ىحا بسجانذ ت: "كال يبجليا الحجازيػف بعج حخكة إال (5) قػل أبػ حيان
 ؤ، كأْىِشُئ".الَكؤُل، كأقخُأ، كأْكسؤ، كَيْؤضػ كأَْىِشْى، األصل: الكبل كأْقَخا كىحا األْكُسْػ كَيْػْض 

 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغة أىل الحجاز في إبجاؿ اليسدة بسا يجانذ حخكة الحؼ قبميا.

 

                                                           

 .307/ 4جالسخجع الدابق،  (1)
 (.814/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 319/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 .319/ 4جالسخجع الدابق،  (4)
 (.815/ 2الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (5)
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 جازيػف بعج حخكة إال بسجانديا". : "كال يبجليا الح(1)يقػؿ ابغ مالظ
 قف بالشقل إلى الستحخك لغة لخسية.مدألة: الػ . 39

: "كزعع ابغ مالظ أف الػقف بالشقل إلى الستحخؾ لغة لخع كاستجؿ عمى (2) قػل أبػ حيان
 ذلظ ببيت محتسل لمتأكيل كال تثبت القػاعج بو". 

 التػضيس والتحليل:

 الستحخؾ في الػقف لغة عشج لخع. جػاز نقل الحخكة إلىيحكخ أبػ حياف 

 : "كالػقف بالشقل إلى الستحخؾ لغة لخسية".(3)يقػؿ ابغ مالظ

 :(4)يقػؿ الذاعخ

ــــــأتسْخ  مــــــغْ   هفيســــــا قرــــــجُ  للحــــــدِم  
 هُ تحســـــــج مدـــــــاعيو ويحســـــــج رشـــــــجَ   

   
 

 .(5) كاألصل: قرَجه، بفتح الجاؿ، فشقل حخكة الياء إلى الجاؿ فزسيا، ككحا: رشَجه
  .لغة عشج شيئ ي الػصل واًواإبجال ألف السقرػر فمدألة: . 40

 كُحْبَمُػ". ىْ ى( في الػصل ُحْبمَ : "كمغ ذلظ قػؿ بعس شيئ في )ُحْبمَ (6) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل: 

  ، يقػلػف في سمسى: سمسػ.س شيئ في إبجاؿ ألف السقرػر كاًكايحكخ أبػ حياف لغة بع

 ". صل ألف السقرػر كاًكابعس الصائييغ في الػ : "كفيو إبجاؿ (7)يقػؿ ابغ مالظ

                                                           

 (. 321/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 (2/718( أبو حيان، إرتشاف الضرب )ج2)

 (.  321/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 (. 2/208البيت ببل ندبة، انطخ: الديػشي، ىسع اليػامع )ج (4)
 (. 10/5297ناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (5 )
 (.826/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 (.331/ 4ابغ مالظ، السداعج )ج (7)
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 باب ما ل يشرخف
 .مدألة: تأنيث باب سكخان لغة بشي أسج وصخف محكخ ىحا الباب. 41

: "كبشػ أسج يؤنثػف باب سكخاف بالياء فيقػلػف: سكخانة، فيرخفػف (1) قػل أبػ حيان
 محكخه، فيقػلػف: سكخاٌف بالتشػيغ كيجخكنو بالكدخة". 

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة بشي أسج في تأنيث باب سكخاف يقػلػف: سكخانة، كصخؼ محكخ باب 
 سكخاف.

 : "كصخؼ سكخاف كشبيو لبلستغشاء فيو بفعبلنة عغ فعمى لغة أسجية".(2)يقػؿ ابغ مالظ

يانو كغزبانة كيرخفػف ىحه".(3)يقػؿ ابغ عقيل  : "تقػؿ بشػ أسج: سكخانة كرِّ
 حي على وزن َفَعاِل لغة عشج تسيع.ألة: مشع العجل مع العلسية للعلع المد. 42

 عمى كزف َفَعاؿ في لغة تسيع". العجؿ مع العمسية فيسا كاف عمًسا : "كيسشع(4) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف مشع ما كاف عمى كزف فعاؿ مغ الرخؼ لمعجؿ كالعمسية لغة عشج تسيع.

 رقاش".ػ لسؤنث ك معجكاًل عمًسا فعاؿ : "كفي حكسو عشج تسيع(5)مالظ يقػؿ ابغ

رقاش كبابو كححاـ كىػ مقرػر عمى الدساع كباب عسخ مسشػع عشج ػ : "ف(6)يقػؿ ابغ عقيل
 حاذمة". عغ رقاش عغ راقذة كححاـ ػ سيبػيو لمعمسية كالعجؿ، ف

 

 

 
                                                           

 (.856/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.3/9)ج السداعج، عقيلابغ  (2)
 .3/9جالسخجع الدابق،  (3)
 (.870/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (. 3/37، السداعج )جعقيلابغ  (5)
 .3/37جالسخجع الدابق،  (6)
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 لغة عشج تسيع.مو راًء على الكدخ ل كان على فعال مدألة: بشاء ما. 43

بشي تسيع  ألنػاع عمى الكدخ ككافقيع أكثخ: "كمحىب الحجازييغ بشاء ىحه ا(1) قػل أبػ حيان
 عمى البشاء فيسا آخخه )راء( نحػ كباِر كضفاِر".

 

 التػضيس والتحليل:

فإنيع يبشػنو عمى  ككاف عمى كزف فعاؿ يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في االسع الحؼ المو راء
 الكدخ.

 : "كيػافقيع أكثخ تسيع فيسا المو راء".(2)ابغ مالظيقػؿ 

 ،كدفار لساء: "فيبشػنو عمى الكدخ كسا يفعل الحجازيػف فيو كفي غيخه (3)يقػؿ ابغ عقيل
 كحزار لكػكب كىسا مؤنثاف". 

 لغة عشج بشي أسج. مدألة: فتس فعال أمًخا. 44

أك مبلزمة لمشجاء كفداؽ، فيحه  ؽِ بَل حَ كَ  : "أك صفة جارية مجخػ العمع(4) قػل أبػ حيان
 ، فبشػ أسج يبشػنو عمى الفتح". إال ما كاف مشيا أمًخا ،عمى الكدخ كميا مبشية

 التػضيس والتحليل: 

تبشياف فإنيسا  ،سبلزمة لمشجاءالالرفة الجارية مجخػ العمع كحبلؽ أك  أفّ يحكخ أبػ حياف 
 ة عشج بشي أسج. جاءت لؤلمخ فإنيا تبشي عمى الفتح لغ كإفْ  ،عمى الكدخ

 ".: "كاتفقػا عمى كدخ فعاؿ أمًخا(5)يقػؿ ابغ مالظ

 

                                                           

 (.871/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 3/38، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 (.3/38ج)ابغ مالظ، السداعج  (3)
 (.2/872أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.3/38ابغ مالظ، السداعج )ج (5)
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كما يحكخ معو عمى الكدخ  ،: "اتفق الحجازيػف كالتسيسيػف عمى بشاء ذلظ(1)يقػؿ ابغ عقيل
فبشػ أسج يبشػف ىحا عمى الفتح  ،نحػ: نداؿ كححار كدراؾ، كلع يتفق عمى ذلظ العخب

 فيقػلػف: نداؿ".
التي على وزن فعال على الكدخ لغة عشج  للعلع السؤنثمدألة: بشاء الرفة التي . 45

 .الحجاز وتسيع

كسا لػ سسيت  "كزعع ابغ مالظ: أّف كل فعاؿ السحكػر يجػز صخفو :(2) قػل أبػ حيان
برباح، كإف سسي بو مؤنث، فيتخخج عمى لغة الحجاز كلغة تسيع في ححاـ كبابو لػ سسيت 

كال  صخفو ت فيو )راء( أك لع تكغ كجاز أيًزاالرخؼ كان مغ  بححاـ كبابو مشعتو محّكًخا
 لسؤنث في لغة الحجاز". يكػف فيو البشاء كحالو عمًسا

 التػضيس والتحليل: 

عمى  عشج التدسية لمسؤنث (صباح)كمسة بشاء في كتسيع  ،أبػ حياف لغة الحجازيحكخ 
 . اكسا يجػز صخفيالكدخ لغة عشجىع 

 : "كقج يجعل كرباح".(3)ابغ مالظيقػؿ 

 ... كالسذيػر مشعو كال يبشى عمى الكدخ". : "فيعخب مشرخًفا(4)يقػؿ ابغ عقيل

 فالسذيػر في ىحه الرفة السشع مغ الرخؼ كعجـ البشاء عمى الكدخ. 

 باب السزسخ
  .مدألة: آن على وزن عان لغة عشج قزاعة. 46

 كزف عاف".: "كلغة قزاعة آف عمى (5) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل: 

 عمى كزف عاف.  (آف)زاعة في جعل قُ  يحكخ أبػ حياف لغة

                                                           

 . 3/38جالسخجع الدابق،  (1)
 (. 873/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.1/40السداعج )ج، عقيلابغ  (3)
 .1/40جالسخجع الدابق،  (4)
 (.2/927أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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صيل األلف فقاؿ الفخاء: بعس العخب يقػؿ: آف قمت ذلظ، ي (آف): "كأما (1)يقػؿ أبػ حياف
 في قزاعة عمى كزف عاف". (ف قمت ذاؾاألكلى كيححؼ اآلخخة ك)آ

 .سع اإلشارة "ذا"عيغ "َفَعَل" في اة األنجلذ في أصل مدألة: اختالف نحا. 47

: "كىحه األلف ىي البلـ ككزنو في األصل: َفَعٌل بتحخيظ العيغ، كىػ قػؿ (2) قػل أبػ حيان
ْعٌل بدكػف العيغ كىػ قػؿ ابغ ميمب كالثبلثة مغ ألخزخ كابغ أبي العافية، كقيل: فَ ابغ ا

  نحاة األنجلذ". 
 

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف اختبلؼ نحاة األنجلذ في أصل اسع اإلشارة "ذا" فقالػا بأنو عمى فعل 
مححكؼ البلـ أك العيغ. أما كزنو عمى األصل بتحخيظ العيغ عشج ابغ األخزخ كابغ أبي 

 العافية أك بدكػف العيغ عشج ابغ ميمب. 

 

ألف  ،بتحخيظ العيغفي كزف "ذا" فاألصح أنو َفَعَل  : "كاختمف أيًزا(3)يقػؿ الديػشي
 االنقبلب مغ الستحخؾ أكلى كقيل فْعل بدكػنيا ألنو األصل".

 .مدألة : بشاء ما جاء على وزن فعال على الفتس لغة عشج بشي أسج. 48

ه ؤ كبشاكشبيو  عاءكن شاع،عمى فعاؿ نحػ: نداؿ، كححار، م ما جاء :"أما (4) قػل أبػ حيان
  .الفتح"نو عمى بشػ كبشػا أسج ي ،عمى الكدخ

 التػضيس والتحليل:

ا تبشي عمى الكدخ ة بشي أسج في بشاء فعاؿ عمى الفتح كالسعمػـ أنيغيحكخ أبػ حياف ل
 اء.بإجساع العمس

                                                           

 (. 2/196أبػ حياف، التحييل كالتكسيل )ج (1)
 .2/974جالسخجع الدابق،  (2)
 (. 1/295الديػشي، ىسع اليػامع )ج (3)
 (.5/2290أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج( 4)
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أك صفة  ا أك حااًل ا أك مرجرً :" كاتفقػا عمى كدخ)فعاؿ( أمخً  (1)يقػؿ ابغ مالظ في التدييل
 جارية مجخؼ اإلعبلـ أك مبلزمة لمشجاء.

( فإف بقي عمى أصمو )رقاشِ ػ ، امخأة كاف ك(أك بجادِ  أك حسادِ  نداؿِ )فإذا سسي بػ ":  (2)كقاؿ 
 ."فبل خػؼ في لدـك البشاء عمى الكدخ

اسع فعل لغة عشج الحجاز مع استتار الزسيخ واترال الزسائخ  (َىُلعَّ )مدألة: استعسال . 49
 .بيا لغة عشج بشي تسيع

:"كلغة الحجاز استعساؿ َىُمع : اسع فعل مدتكغ فييا الزسيخ كدائخ  (3) قػل أبػ حيان
قػؿ لمسحكخ: تغة بشي تسيع اتراؿ الزسائخ بيا فدة، كلعاؿ كميسيا مفتػحة مذجأسساء األف

 ."َىُمعّ 
  :التػضيس والتحليل

 اسع فعل. (ع  مُ ىَ )يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في جعل  

فييا  (ع  مُ ىَ )فيحه المغة الحجازية يقع  اإذا أردت: ىات زيجً  ازيجً  ع  مُ لظ ىَ :" ككح(4)ديقػؿ السبخّ   
 ."او، صو، بمو، السحكػرة سابقً م :قرجيمػقع ما ذكخناه مغ الحخكؼ 

ة والثقيلة، لغة عشج فعشج دخػل الشػن الخفي عفي ىل إلى الالممدألة: نقل حخكة السيع . 50
 .تسيع

إلى البلـ، كسا تقػؿ: أْرُدّدف كال يحزخني شاىج في :"كتشقل حخكة السيع (5)  قػل أبػ حيان
شا ال ككإف  الطاىخ الػثػؽ بقػلو: اأني رأيت في شعخ أبي تساـ بيتً  الإ ،شيء مغ ذلظ
 :(6)ندتذيج بو قاؿ

ـــلُ ىَ  ـــ غَّ س  يـــعُكل  الشـــاس  ةاعجبـــػا مـــغ ابش

 خامــــــــــــلُ  ذريعتــــــــــــو فيســــــــــــا  حــــــــــــاولُ   

   
 في لغة بشي تسيع" نيااة عمى أحشكأكثخ ال

                                                           

 (.5/677الذاشبي، شخح ألفية ابغ مالظ )ج (1)
 .5/677جالسخجع الدابق،  (2)
 (.5/2305أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.3/202السبخد، السقتزب )ج (4)
 (. 5/2305أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 البيت مشدػب ألبي تساـ، كليذ في ديػانو.  (6)
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 التػضيس والتحليل:

 سَغ.م  قيمة فتقػؿ ىمُسُسَغ، كىُ يحكخ أبػ حياف لغة بشي تسيع في ىمع فتجخميا الشػف الخفيفة كالث

ا، (1)كيقػؿ سيبػيو : كقج تجخل الخفيفة كالثقيمة في ىمع في لغة بشي تسيع ألنيا عشجىع ُرّد، ُرد 
 ، كىمُسْسَغ.كُرد ؼ، كاْرْددَف، كسا تقػؿ: َىُمع ، َىم سا، كىمسى

كيجعمػف الياء زائجة فيقػلػف: ىمع  ا صحيحً يع فيجعمػنيا فعبًل تسا بشػ فأم" : (2)يقػؿ السبخد
 ."سغ كالياء زائجةسُ لْ ألف السعشي اِ  ؛ػا كلمشداء: ىمسسغكلبلثشيغ ىمسا، كلمجساعة ىمس جلر  يا

غاميا لغة عشج ديا  اء وإلبعشج اإلضافة إلى الياء أو ق ررػ مدألة: إقخار ألف السق. 51
 .ىحيل وقخير

الياء لغة أكثخ العخب كقج ذكخ  حاؿ اإلضافة إلى ر:"كإقخار ألف السقرػ  (3) قػل أبػ حيان
سيبػيو عغ ناس مغ العخب لع يعيشيع كحكاىا عيذ بغ  قاليا غاميا في الياءديا ياء كإبمق

  ."عسخ عغ قخير

بل  ؛كال يتع ذلظ عشجىع ،ليحيلكعيشيا صاحب التسييج كابغ مالظ :" (4) قػل أبػ حيان
 ".ف القمب كاإلقخارجيدك ي

 التػضيس والتحليل:

 :ػلػف يقعشج اإلضافة إلى الياء ف رالسقرػ يحكخ أبػ حياف لغة أكثخ العخب في إقخار ألف 
ري  ع :نحػ غاميا في ياء اإلضافةدأما لغة قخير فقمب األلف ياء كإ ،محياؼ كعراؼ

 اكف إقخار األلف أيًز جيد بل ي ؛قخيركليذ القمب بستحتع عشج ، عراؼ كفتاؼ في يكفت
 .(5)كىحيل لغتيع القمب كاإلدغاـ عمى حج سػاء

 .: أصل حيُث، َحْػُث، لغة عشج شيئمدألة. 52

                                                           

 (.3/529سيبػيو، الكتاب )ج (1)
 (.3/203السبخد، السقتزب )ج (2)
 (.4/1849أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.4/1850جأبػ حياف، ارتذاؼ الزخب ) (4)
 (.2/379، السداعج )جعقيلانطخ: ابغ  (5)
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ىي لغة شيئ  ي:ؿ المحيانقاُث، ك أف أصل َحْيُث: َحػَ  هزعع ابغ سيج:"ك  (1) قػل أبػ حيان
 ."يقػلػف: حػث عبج هللا زيج

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة شيئ في جعل أصل حيث ىػ: حػث، ك قج أكج عمى ىحه المغة في 
 كتابو التحليل كالتكسيل.

: (3)يقػؿ الشحاسك  ."كأف أصل حيث حػث بالػا هابغ سيج :" كزعع(2)يقػؿ أثيخ الجيغ
 "كيزع كيفتح كيقاؿ: َحْػُث". 

 

                                                           

 (.3/1448أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.8/65أبػ حياف، التحليل كالتكسيل )ج (2)
 (. 1/46الشحاس، إعخاب القخآف )ج (3)



  

 
 
 
 
 

  الفرل الثالث
 الَسَداِئُل الشَّْحِػيَُّة ِلَلَيَجاِت الَعَخِب 
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  .مدألة: جعل السثشى كالسقرػر لغة عشج شػائف مغ العخب. 1

لغة مشقػلة عغ  كجًخا ،فتمـد ألفو رفًعا كنرًبا ،: "كجعل السثشى كالسقرػر(1) قػل أبػ حيان
 ،كبشػ العشبخ ،ككشانة ،كىسجاف ،كخثعع ،كزيج ،شػائف مغ العخب: بشػ الحارث بغ كعب

د ما نقمو األئسة عغ ىؤالء ، كإنكار السبخِّ كبصػف بغ ربيعة ،كبكخ بغ كائل ،كبشػ اليجيع
 ".مكابخة ال تميق بعالع

 التػضيس والتحليل: 

تمدمو األلف في يحكخ أبػ حياف لغة شػائف عجيجة مغ العخب في جعل السثشى كالسقرػر ف
 رفعو كنربو كجخه، فيقػلػف عمى لغتيع: حزخ شالباف، مخرت بصالباف، رأيت شالباف. 

 ".: "كلدـك األلف لغة حارثية(2)يقػؿ ابغ مالظ

غ بشي الحارث يقػؿ: م غ ذلظ حكى األخفر: أنو سسع فريًحا: "كم(3)يقػؿ ابغ عقيل
 نقمت عغ أئسة العخبية.  االمغة؛ ألني د ليحهضخبُت يجاه". كيخفس أبػ حياف إنكار السبخِّ 

 شانة.مدألة: إجخاء كال مع الطاىخ مجخاىا مع السزسخ لغة عشج ك. 2

كجساعة أف بعس العخب يجخييسا مع  ُكَدرْيػد : "كحكى الكدائي كالفخاء(4) قػل أبػ حيان 
 شانة".أخػيظ كعداىسا الفخاء إلى كِ  السزسخ كحكى رأيت ِكمي الطاىخ مجخاىا مع
 التػضيس والتحليل: 

مغ السعمـػ أف كبل ككمتا لفطاف يعخباف إعخاب السثشى، بذخط اإلضافة إلى ضسيخ، فإف 
أضيفتا السع ضاىخ، أعخبتا إعخاب االسع السقرػر بحخكات مقجرة عمى األلف، فشقػؿ مع 

 االسع الطاىخ: جاء كبل الخجميغ، كرأيت كبل الخجميغ، كمخرت بكبل الخجميغ. 

. كلكغ (5)اإلضافة إلى ضسيخ: جاء كبلىسا، رأيت كمييسا، كمخرت بكمييساكنقػؿ عشج 
 شانة.كردت لغة عشج العخب تجخييسا مع الطاىخ، مجخاىسا مع السزسخ، كىي لغة كِ 

                                                           

 (.558/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 41-40/ 1، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 . 1/41جالسخجع الدابق،  (3)
 (.558/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (. 146/ 15انطخ: صافي، الججكؿ في إعخاب القخآف )ج (5)
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مجخاىسا : "حكى الكدائي كالفخاء أف بعس العخب تجخييسا مع الطاىخ، (1)يقػؿ ابغ عقيل
شانة، فأضيفت كبل إلى اسع أخػيظ، كعداىا الفخاء إلى كِ  مع السزسخ، نحػ: رأيت كمي

 ضاىخ، كمع ذلظ أعخبت بالحخكؼ كالسثشى".

 باب جسعي الترحيس )جسع السحكخ الدالع(
إعخاب سشيغ وبابو إعخاب الجسع الرحيس، لغة عشج الحجاز وعلياء قيذ، مدألة:  .3

 .وتسيع واإلعخاب بالحخكات على الشػن، ولدوم الياء لغة عشج بشي عامخ

 :(2) قػل ابغ مالظ

ـــــــــوَ  ـــــــــذَ  وِ بْ ِش ـــــــــْي  ذـــــــــخوناعُ  وِ غ وِب

 ىلػنــــــــــــــاألحــــــــــــــق واأل وُ اُبــــــــــــــوبَ   

   
ــــــــــــــػ وعــــــــــــــالسػن علِّ  ــــــــــــــاي  أول  ػن

 والدـــــــــــــشػنا وأرضـــــــــــــػن شـــــــــــــحَّ   

   
 يــــــــخدْ  قــــــــجْ  حــــــــيغ   ومثــــــــلَ  وبابــــــــوُ 

 ذا البــــاب وىــــػ عشــــج قــــػم  صــــخدْ   

   
السعػض مشيا ىاء التأنيث : "كذكخ ابغ مالظ إنسا أعخب مغ السعتل البلـ (3) قػل أبػ حيان

كفي سشيغ يجػز أف يجعل اإلعخاب في الشػف  ،بالػاك كالشػف كىي لغة الحجاز كعميا كقيذ
عامخ كال تشػنيا  في سشيغ، قاؿ الفخاء: تشػنيا بشػ كتمـد الياء، كفي ذلظ عشج بعس تسيع

 تسيع، فيقػلػف: مزت عميو سشػف كثيخة كأقست عشجه سشيَغ يا ىحا". 
 والتحليل:التػضيس 

أؼ ممحقة  إف لغة الحجاز كعمياء قيذ إعخاب كمسة سشيغ، إعخاب جسع السحكخ الدالع،
، نقػؿ عمى لغتيع، ك تمدميا الػاك رفًعا، كالياء نرًبا كجًخاف بجسع السحكخ الدالع فتأخح حكسو

، أما لغة تسيع، كبشػ عامخ، (4)"ىي األشيخ" مّخت سشػف عجاؼ، كمخرنا بدشيغ عجاؼ
،أؼ جعميا جسع فإعخابيا بالحخكات عمى الشػف، كلدكـ الياء حالة الخفع كالشرب كالجخ

 . تكديخ فيجعل اإلعخاب في الشػف 

                                                           

 (.41/ 1، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 (. 11ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (2)
 (. 578/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.64/ 1انطخ: ابغ عقيل، شخح ابغ عقيل )ج (4)
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يقػلػف عمى لغتيع: مزت سشيغ عجاؼ، كمخرنا بدشيغ عجاؼ، كبشػ تسيع ال تشػنيا، كبشػ 
 عامخ تشػنيا. 

 ". ًبا: "مشػنة غال(1)يقػؿ ابغ مالظ

 : "التشػيغ لغة بشي عامخ كتخكو لغة بشي تسيع". (2)يقػؿ ابغ عقيل شارًحا

 باب البشاء
 لكائغ على َفَعال لغة عشج الحجاز.مدألة: بشاء العلع السؤنث السعجول ا .4

كجائد فيسا ضارع ما كقع مػقع  ،: "كالبشاء كاجب في ىحه األقداـ الثبلثة(3) قػل أبػ حيان
 السبشي كىػ العمع السؤنث السعجكؿ الكائغ عمى فعاؿ في لغة الحجاز".

 التػضيس والتحليل: 

لؤلعياف السؤنثة نحػ: قصاـ، كغبلب، فيػ مبشي في لغة الحجاز لمعجؿ عغ  ما كضع عمًسا
اب ما ال كمعخب عشج تسيع إعخ  –اسع الفعل  –غالبة كقاشسة، كلمدنة عمى "فعاِؿ" 

 .(4)يشرخؼ

الحجاز كمعخب  : "كعمًسا لؤلعياف مؤنًثا كػ "قصاـ" ك "غبلب" مبشي في(5)يقػؿ ابغ الحاجب
 في بشي تسيع". 

 العلع العاقل
  .لغة عشج تسيعمدألة: امتشاع حكا ة العلع  .5

 :(6) قػل ابغ مالظ

 والعلــــــع احكيّشــــــو مــــــغ بعــــــج مــــــغ

ــــخن    ــــا اقت ــــغ عــــاشف  بي ــــْت م  إن َعِخَي

   

                                                           

 (.55/ 1، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 .55/ 1جالسخجع الدابق،  (2)
 (.675/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 278/ 1في فشي الشحػ كالرخؼ )ج انطخ: شاىشذاه، الكشاش (4)
 (. 1/35ابغ الحاجب، الكافية في عمع الشحػ )ج (5)
 (.63ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص  (6)
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: "العمع العاقل إف تيقغ نفي االشتخاؾ فيو لع يحظ، فسغ قاؿ: جاء (1)أبػ حيان قػل 
بل  ؛تحكيال ال يقاؿ لو مغ الفخزدؽ؟ النتفاء االشتخاؾ فيو كإف لع يتيقغ؛ فتسيع ، الفخزدؽ

أك  ،أك مشرػًبا ـ السخاشب مخفػًعا،تخفع َمْغ باالبتجاء كما بعج الخبخ أكاف ما قبمو في كبل
زيٌج؟ كلسغ قاؿ: مخرت  غْ ؛ مَ زيٌج؟ كلسغ قاؿ: رأيت زيًجا غْ مَ  لسغ قاؿ: قاـ زيج: ؿػ تق مجخكًرا

 يػافق بشي تسيع".  َمغْ  بديج، مغ زيٌج؟ كأىل الحجاز مشيع

يو مغ الخكاة، حكاية العمع، اسًسا، ككشية، : "كالسجسع عم(2)كقاؿ أبػ حياف في مػضع آخخ
 في لغة الحجاز". كلقًبا

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في حكاية العمع إذا سئل عشو بسغ، كلع يتيقغ نفي االشتخاؾ 
، كرأيت ؟َمْغ زيجٌ  ؿ: قاـ زيج:فيو، فيحكى فيو بعج َمْغ، مغ إعخاب األكؿ، تقػؿ: لسغ قا

بالعمع السدؤكؿ عشو بعج مغ يجيئػف مخرت بديٍج: َمْغ زيٍج؟، كلغة تسيع ، ك : مغ زيًجا؟زيًجا
   .(3)؛ ألنو مبتجأ خبخه َمْغ، أك خبخ مبتجؤه َمغْ امخفػعً 

 : "فيحكيو الحجازيػف".(4)يقػؿ ابغ مالظ

: "أؼ فيجيد الحجازيػف حكايتو، مع كػنيع يجيدكف رفعو بكل (5)ثع يعمق ابغ عقيل شارًحا
 ".كل حاؿ، كال يجيدكف الحكاية أصبًل حاؿ، كأما بشػ تسيع فيػجبػف رفعو ب

: "كاإلعخاب (6)عجـ الحكاية، كىػ بحلظ يؤيج لغة تسيع، يقػؿ أبػ حياف أما أبػ حياف فيخجح
 أقيذ مغ الحكاية؛ ألنيا ال تترػر إال بخخكج الخبخ عسا عيج فيو مغ الخفع". 

 .ىسدة الػصف "ابغ" الػاقع بيغ علسيغ في لغة تسيع والحجازمدألة: حالت . 6

فيو لغتاف: التسيسي يثبت التشػيغ في : "كقاؿ ابغ زيجاف: زيج بغ عسخك (7) قػل أبػ حيان
 كالحجازؼ يححؼ كمييسا".  ،كاأللف في الثاني ،األكؿ

                                                           

 (. 687/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 .2/690جالسخجع الدابق،  (2)
 (. 3/1349، تػضيح السقاصج كالسدالظ )جبغ عقيلا (3)
 (. 263/ 3ابغ مالظ، السداعج )ج (4)
 .263/ 3ج السخجع الدابق، (5)
 (. 267/ 3الديػشي، ىسع اليػامع )ج (6)
 (.718/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (7)
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 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في العمع الػاقع قبل كمسة ابغ حيث يثبت التشػيغ لمعمع األكؿ 
غة الحجاز: جاز فبل يثبت التشػيغ كال األلف، نقػؿ عمى لكاأللف في كمسة ابغ، أما في الح

 محسُج بغ عسخك، كنقػؿ عمى لغة تسيع: محسٌج ابغ عسخك.

يغ ثانييسا أبػ : "السعخكؼ مغ السحاىب أف كمسة )ابغ( إذا كقعت بيغ عمس(1)يقػؿ البغجادؼ
في الخط، كثانييسا:  (ابغ)ألكليسا كجب أمخاف؛ أحجىسا: ححؼ ألف  األكؿ ككانت كصًفا

 ".تشػيغ العمع األكؿ إف كاف مشػًنا ححؼ

 كالبغجادؼ ىشا يخجح لغة الحجاز.

 باب الكشا ة عغ العجد
 رل لغة عشج تسيع.دون فمدألة: نر  تسييد كع الخبخية مغ . 7

 :(3)رب نحػالخبخية كتسييدىا نً  (كع): "كإف فرل بيغ (2) قػل أبػ حيان

 علــــى عــــجِم  ــــع نــــالشي مــــشيع فزــــاًل 

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

   

 ".، كىي لغة قميمةكذكخىا سيبػيو عغ بعس العخب ،كالشرب ببل فرل لغة تسيسية
 التػضيس والتحليل:

كع الخبخية تختمف عغ كع االستفيامية في أنيا ال يقرج بيا االستفياـ عغ عجد، كإنسا تفيج 
 باإلضافة، أك مجخكًرالحؼ يمييا، فيكػف تسييدىا مجخكًرا اإلخبار عغ كثخة حجكث الفعل ا

 .(4)بحخؼ الجخ ِمغ، أما كع االستفيامية فتسييدىا مشرػب

؛ بل يشرب، "كسيبػيو ال يػجب ذلظ الخبخية، كتسييدىا لع يجد الجخبيغ كع  تع الفرلُ  كإفْ 
 .  (5)إال في ضخكرة الذعخ كالفخاء يجيده في الدعة"

 
                                                           

 (. 234/ 2الخضي، شخح الكافية )ج (1)
  (.781/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 2/165البيت لمقصامي، انطخ: سيبػيو، الكتاب )ج (3)
 (. 172/ 1انطخ: البياتي، أدكات اإلعخاب )ج (4)
 (. 1/249ابغ األنبارؼ، اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ )ج (5)
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: "كفي ركاية مغ نرب كىي (1)ليقػؿ ابغ عقيكتسيع تشرب تسييد كع الخبخية ببل فرل، 
  لغة قميمة كقاؿ بعزيع إنيا لغة تسيع". 

 باب التعخيف
 ػب السشػن بالدكػن لغة عشج ربيعة.مدألة: الػقف على السشر. 8

مغ العخب مغ  إف   :كالكػفيػف  ،كأبػ عبيج ،كقصخب ،: "كذكخ أبػ الحدغ(2) قػل أبػ حيان
 رأيُت زيْج كعداىا ابغ مالظ إلى ربيعة".  :فتقػؿ ،يقف عمى السشرػب السشػف بالدكػف 

  التػضيس والتحليل: 

، بل الػقف عميو بالدكػف، ة في عجـ إبجاؿ تشػيغ الشرب ألًفايحكخ أبػ حياف لغة ربيع
كتشػيغ الجخ كتشػيغ الزع، يقػلػف: رأيت رجْل، عمى لغة ربيعة. كسا تقػؿ بقية العخب: 

 . بخجٍل. بعجـ إبجاؿ التشػيغ ألًفا جاء رجٌل، كمخرت

، بل يححفػنو كيقفػف يبجلػف مغ التشػيغ في الشرب ألًفافبل  ،: "كأما ربيعة(3)يقػؿ ابغ عقيل
 ". بالدكػف، كالسخفػع كالسجخكر، كىحه المغة حكاىا األخفر

 باب الػقف
في لغة أزد مدألة: ححف التشػيغ بعج الزسة أو الكدخة بال بجل عشج جسيع العخب إل . 9

 خاة والبجل لغة عشج قػم مغ اليسغ.الد

 ،ححؼ إال في لغة أزد الدخاة  ،أك كدخة ،"كإذا كاف التشػيغ بعج ضسة :(4) قػل أبػ حيان
كزعع أبػ عثساف أنيا  ،كمخرت بديجؼ ،قػؿ: زيُجكيشاسب الحخكة في مغ يبجليا حخًفا فسشيع

 لغة قـػ مغ اليسغ ليدػا فرحاء". 
 

 

 

                                                           

 (.2/111، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 (.799/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 302/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 (.800/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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 التػضيس والتحليل: 

يقػلػف: جاء زيُج،  يحكخ أبػ حياف لغة أزد الدخاة في ححؼ التشػيغ بعج الزسة أك الكدخة
ي لغة لقػـ مغ اليسغ، يقػلػف: جاء زيُج، كالبجؿ بحخؼ يشاسب الحخكة كقيل ى مخرت بديِج،

 مخرت بديجؼ.

 ة غيخ األزد". : "كيححؼ تشػيغ السزسػـ كالسكدػر ببل بجؿ في لغ(1)يقػؿ ابغ مالظ

يجانذ  كأما األزد فيبجلػف مشو حخًفا : "فبل يبجلػف مغ التشػيغ حخًفا،(2)يقػؿ ابغ عقيل
فيقػلػف: جاء زيجك  ،غيخ ربيعة في الشرب الخفع كالجخ كسا يفعل ذلظ لدكًما الحخكة في

اليسغ كمخرت بديجؼ، ذكخ ذلظ أبػ الخصاب عغ أزد الدخاة، كقاؿ السازني ىي لغة قـػ مغ 
 كليدػا فرحاء".

  .مدألة: تدكيغ السخفػع لغة عشج تسيع. 10

ْع( كقخاءة يُ سُ يع تدكيغ السخفػع مغ نحػ )َيْعمَ غة تس: "كحكى أبػ عسخك أف ل(3) قػل أبػ حيان
 ".( في الػصل بدكػف السيع كالبلـ كاليسدةمكخ الديء) ك (بارئكع)

 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في تدكيغ ما حكسو الخفع نحػ: يدسُعيع، يقػلػف: يدسْعُيع. 

يع مسْ عْ لغة بشي تسيع تدكيغ السخفػع مغ: يَ  : "كذكخ أبػ عسخك أف  (4)يقػؿ دمحم ناضخ الجير
 كنحػه". 

  .بغجاد أىل وعجم التشػيغ بكلسة جػار  إذا سسيت بيا لغة عشج مدألة: الجخ بالفتحة. 11

الفتحة تطيخ في حالة الجخ كسا تطيخ في الشرب  : "كأىل بغجاد أف  (5) قػل أبػ حيان
 ".ؼ ، كمخرت بجػارَ ، كرأيت جػارؼَ ، فتقػؿ: قاـ جػارؼْ مصمًقا كيسشع التشػيغ

 

                                                           

 (.303/ 4، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 . 303/ 4جالسخجع الدابق،  (2)
 (. 850/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 1/320ناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (4)
 (.889/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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 التػضيس والتحليل: 

العمة الياء،  األصل في االسع السشقػص الشرب بالفتحة كالخفع كالجخ بححؼ حخؼ
، د فإنيع يثبتػف الياء ساكشة رفًعا، كمفتػحة جًخابغجا أىل أما في لغة كالتعػيس بالتشػيغ،

 .(1)فيقػلػف في الخفع: جاءني جػارؼ، كيقػلػف في الجخ: مخرت بجػارؼ 

 

: "فإذا سسيت بجػاٍر، قمت عشج يػنذ: ىحا جػارؼ، بإثبات الياء، (2)يقػؿ ابغ عقيل
ىػ كغيخه: رأيت كمخرت بجػارَؼ، مفتػح الياء ببل تشػيغ، كسا يقػؿ  كإسقاط التشػيغ،

 قػؿ أبي زيج كعيدى، كالكدائي، كالبغجادييغ".  جػارَؼ، كىػ أيًزا

 باب الشكخة والسعخفة
 لتخكي  في الشكخات عشج لغة التخك.مدألة: وجػد ا. 12

في لغة بعس  ػليع كثيًخا: "كيػجج التخكيب في الشكخات، إال ما شح مغ ق(3) قػل أبػ حيان
 ة التخؾ".العجع كمغ

 التػضيس والتحليل: 

 كجػد التخكيب في الشكخات.في يحكخ أبػ حياف لغة التخؾ مغ العجع  

: "كيكثخ كجػد التخكيب في الشكخات في لغة بعس (4)يقػؿ أبػ حياف في التحييل كالتكسيل
 العجع كمغة التخؾ".

 

 

 

  
                                                           

 (. 1837/ 4انطخ: العيشي، السقاصج الشحػية في شخح شػاىج األلفية )ج (1)
 (. 3/31ابغ مالظ، السداعج )ج (2)
 (.907/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 2/120أبػ حياف، التحييل كالتكسيل )ج (4)
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 .عشج بشي عقيل وبشي كالب اختياًرا اختالسيا بعج متحخك لغةمدألة: تدكيغ الحخكة أو . 13

: "كتذبع حخكتيا بعج متحخؾ نحػ: َلُو كِبِو، كاالختبلس كتدكيغ الياء (1) قػل أبػ حيان
لغة تقػؿ: َلُو، كِبِو،  ،كبشي عقيل ،كحكاىسا الكدائي عشج بشي كبلب ،عشج سيبػيو ضخكرة

 ِبْو".َلْو، ك 
 التػضيس والتحليل: 

كإشباع " وُ لَ " ك "وِ بِ "كبشي كبلب في جػاز تدكيغ الياء في  ،يحكخ أبػ حياف لغة بشي عقيل
 بعج الستحخؾ.حخكتيسا 

عشج بشي عقيل كبشي كبلب  : "كقج تدكغ أك تختمذ الحخكة بعج متحخؾ(2)يقػؿ ابغ مالظ
 ". اختياًرا

ٌَ إ: "قاؿ الكدائي: سسعت أعخاَب عقيل ككبلب يقخؤكف (3)يقػؿ ابغ عقيل ََْسب ٌا اإل ِِ

ِّ نََكُُٕد   ، كلخبِو لكشػد". (4) ِنَسثِّ  بالجـد
 وما بعجه على الخبخ لغة عشج تسيع.مدألة: رفع الزسيخ بعج باب أعلع على البتجاء . 14

"كيجػز عشج كثيخ مغ العخب أف يكػف ىحا الزسيخ مبتجأ كيختفع ما  :(5) قػل أبػ حيان
 بعجه عمى الخبخ كحكى الجخمي أنيا لغة تسيع".

 التػضيس والتحليل:
عمى االبتجاء كما  "،أعمع كضغ"يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في جػاز رفع الزسيخ الػاقع بعج 

كخيخ ٌخ مشظ. فيػ تقع ىشا مبتجًأ ػ خيى الزسيخ عمى الخبخ، فيقػلػف مثبًل: أضغ عسًخا بعج
 عشج تسيع. خبًخا

 : "كىػ مبتجأ مخبخ عشو بسا بعجه عشج كثيخ مغ العخب".(6)يقػؿ ابغ مالظ

                                                           

 .918/ 2ج أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب، (1)
 (.1/92، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 (. 1/92ابغ مالظ، السداعج )ج (3)
 [6]العاديات:  (4)
 (.2/959أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.1/124، السداعج )جعقيلابغ  (6)
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: "يعشي أف بعزيع يخفع ىحا السزسخ عمى االبتجائية كيخبخ عشو بسا (1)ثع يذخح ابغ عقيل
 ىػ خيٌخ مشظ".  مغشا أف رؤبة كاف يقػؿ: أضغ زيًجاب": (2)بعجه، قاؿ سيبػيو

 باب اسع اإلشارة
وإثبات الالم لغة عشج مدألة: ححف الالم مغ اسع اإلشارة ذلظ لغة ألىل نجج مغ تسيع . 15

 أىل الحجاز.
: "كقاؿ الفخاء: كأىل الحجاز يقػلػف: ذِلَظ كبو جاء القخآف كأىل نجج مغ (3) قػل أبػ حيان

 تسيع كقيذ كربيعة بغيخ الـ".

 التػضيس والتحليل: 

 يحكخ أبػ حياف لغات العخب في اسع اإلشارة "ذلظ" فأىل الحجاز يثبتػف البلـ كىي المغة 

ِّ  *أنى: (4)تعالىهللا سبحانو ك  لغة القخآف ، يقػؿىي األشيخ ك  َْٚت فِٛ ذَِنَك اْنِكزَبُة َّلَ َز

 ٍَ زاِقٛ ًُ  . "كتسيع كقيذ كربيعة ببل الـ  ًُْدٖ ِنّْه

حيث يقػؿ  ،: "ركػ الفخاء أف بشي تسيع يقػلػف: ذاؾ كتيظ ببل الـ(5)مالظقاؿ ابغ 
 كأف   ،الحجازييغ ليذ مغ لغتيع استعساؿ الكاؼ ببل الـ كأف   ،ذلظ كتمظ بالبلـ :الحجازيػف 

اسع اإلشارة عمى  فمـد مغ ىحا أف   ،التسيسييغ ليذ مغ لغتيع استعساؿ الكاؼ مع البلـ
 بتاف". يقرج بػجػد البلـ أك بححفو مع اسع اإلشارة. المغتيغ ليذ لو إال مخت

 .مدألة: إعخاب "الحيغ" لغة عشج شيئ. 16

"كإعخاب "الحيغ" مذيػر في لغة شيئ، قاؿ ابغ مالظ كذكخ بعزيع أنيا  :(6) قػل أبػ حيان
رفًعا،  يج في نػادره فتقػؿ: المحكف يل، نقميا عشيع أبػ ز قَ كبعزيع أنيا لغة عُ  ،لغة ىحيل

 ". كالمحيغ نرًبا كجًخا
 التػضيس والتحليل: 

                                                           

 . 1/124ج السخجع الدابق، (1)
 (. 2/392سيبػيو، الكتاب )ج (2)
 (.2/976أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 [.2-1]البقخة: (4)
 (. 1/257شفاء العميل )ج (5)
 (.2/1004أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
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كف قامػا، كيقػلػف حُ يحكخ أبػ حياف لغة شيئ في إعخاب كمسة الحيغ، فيقػلػف بالخفع: جاء ال  
 بالشرب كالجخ: رأيت الحيغ قامػا، كمخرت بالحيغ قامػا. 

 "."كربسا قيل ال ُحكف رفًعا :(1)يقػؿ ابغ مالظ

كىحا مذيػر في  ،اا كنربً ا كبالياء جخً : "أؼ يكػف بالػاك رفعً (2)عقيليذخح ليحا القػؿ ابغ 
  ".  اكعقيل أيًز  ،كف آمشػا عمى الحيغ كفخكا، كىي لغة ىحيلحُ ف: نرخ ال  ػ لغة شيئ فيقػل

 باب السػصػلت
 .مدألة: ذو وذوات مغ السػصػلت في لغة شيئ. 17

: "كمغ السػصػالت ذك، كذكات في لغة شيئ، كحكى األزىخؼ: أف ذك (3) قػل أبػ حيان
في لغة شيئ تدتعسل بسعشى الحؼ كالتي كتثشيتيسا كجسعيسا، كأما "ذات" فاألفرح فييا أف 

ا مبشية عمى الزع رفًعا كنرًبا بل يكػف ىكحا لمسؤنث كتثشيتيا كجسعي ؛جسعال تثشى كال ت
 ". كجًخا

 التػضيس والتحليل: 

بػ حياف استعساؿ شيئ لكمسة ذك كذكات بسعشى الحؼ، فيقػلػف عمى سبيل السثاؿ: يحكخ أ
 جاء ذك قاـ، مخرت بحك قاـ، رأيت ذك قاـ، يخيجكف الحؼ قاـ.

ىحا ذك قاؿ ذاؾ، يخيجكف  :قػؿت : "كأما ذك فإف شيًئا(4)كقج أكرد ابغ يعير ىحه المغة فقاؿ
 الحؼ قاؿ ذاؾ".

عسل في حالة التثشية كالجسع عمى نفذ الدػرة بسعشى الحؼ ثع يحكخ أبػ حياف أف "ذك" تدت
 كالتي. 

: "ىحه الػاك عيغ الكمسة كليدت عبلمة الخفع كتقػؿ مخرت بالسخأة ذك (5)يقػؿ ابغ يعير
 قامت، كبالخجميغ ذك قاما، كبالخجاؿ ذك قامػا، فيدتػؼ فيو التثشية كالجسع كالسؤنث".

                                                           

 (.1/142، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 .1/142جالسخجع الدابق،  (2)
 (. 2/1007أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.3/147ابغ يعير، شخح السفرل )ج (4)
 .3/147جالسخجع الدابق،  (5)
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، كتعخب بالزسة الحؼ كالتي أال تثشى كال تجسع أما ذات فاألفرح عشج استعساليا بسعشى
 .(1)تي لغة شيئ"تي كذكات كالبل، فػ"استعساؿ ذات كالكالفتحة كالكدخة

 باب الكلسات السختلف فييا ىي أسساء أو أفعال أو غيخىا
 .أفعال اول مرجرً  الذ مسا ليذ أصلو ضخفً األنج الشحاةلة : َمْو وَصْو وَبْلَو عشج مدأ. 18

نحػ: َمْو، كَصْو،  أف   األنجلذ إلى حاةنكذىب أبػ القاسع بغ القاسع مغ :"(2)حيان  قػل أبػ
 أفعاؿ". اا كال مرجرً َو مسا ليذ أصمو ضخفً كَبمْ 

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ ىشا أبػ حياف آراء أىل األنجلذ في أسساء األفعاؿ:"صو، مو، بمو" حيث يجعمػنيا 
 أفعاؿ. اا كال مرجرً أصمو ضخفً مسا ليذ 

كقج أكرد السبخد في كتابة السقترب كصو في باب ما جخؼ مجخؼ الفعل كليذ بفعل كال 
 .(3)األنجلذ ةاحنىكحا يكػف قج تػافق مع مرجر ك 

 : َمْو كَصْو : فيحا معشاه اسكت كاكفف.(4)يقػؿ السبخد

كليدت  خ كالشييمؼ التي لؤل:"كذلظ الحخك (5)يقػؿ كسا أكج سيبػيو عمى أنيا ليدت أفعااًل 
 ا.سيىأشبال كذلظ نحػ إيو كَصْو، َمْو ك بفع

 باب الشػاص  للفعل السزارع السعخب
 .باحمدألة : الجدم بأْن لغة عشج بشي ُص . 19

 :(6) قػل ابغ مالظ

 وبلــــــغ انرــــــبو وكــــــي وكــــــحا بــــــأنْ 

ـــع والتـــي مـــغ بعـــج ضـــغ    ل بعـــج عل

   

                                                           

 (. 1/146، السداعج )جعقيلابغ  (1)
 (.5/2289الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (2)
 (.3/202السبخد، السقتزب )ج (3)
 .3/202جالسخجع الدابق،  (4)
 (.3/529سيبػيو، الكتاب )ج (5)
 (. 57ابغ مالظ، متغ األلفية )ص (6)
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يا، بكدكنيع قػـ يخفعػف  ،كأخػاتيا الفعل :"فرحاء العخب يشربػف بأفْ (1)  قػل أبػ حيان
الجـد بيا لغة بشي  كدكنيع قػـ يجدمػف بيا، كحكي الجـد بيا أبػ عبيجة كالمحياني كذكخ أف  

 باح".ُص 
 التػضيس والتحليل:

كأخػاتيا لمفعل كمغ السعمػـ أنيا تشرب  فْ أبػ حياف لغة بشي صباح في الجـد بيحكخ أ
 الفعل. 

إذا صحبو حخؼ ناصب، كىػ لغ، أك كي، أك أْف، يشرب السزارع : "(2)يقػؿ ابغ عقيل
 أك إذف".

كالمحياني  ،كأبػ عبيجة ،ة ذىب إلى ذلظ بعس الكػفييغمتكػف جاز  فْ أ" :(3)يقػؿ السخادؼ
 و". ضب باح مغ بشيحياني أنيا لغة بشي ُص كحكي الم

  .مدألة: كدخ ىسدة إن ولدوم الالم لغة عشج بغجاد. 20

إلى أنيا تكػف مخففة مغ إف  ،كابغ أبي العافية ،عمي كذىب أبػ:"(4) قػل أبػ حيان
)أْف( ال عًا" فمشفي الحجيث:" قج عمسشا أف كشت مؤ السكدػرة اليسدة نحػ ما ركؼ  شجىسا أف 

لى أنو ال يجػز تكػف إلى مفتػحة كال يمـد البلـ كذىب األخفر الرغيخ كابغ األخزخ إ
 ."غجادمـد البلـ كعميو أكثخ نحاة بتفييا إلى الكدخ ك 
 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف لغة نحاة بغجاد أف  إْف السخففة مغ إف  تمدميا البلـ السدحمقة كال يجػز فييا 
 إال الكدخ.

 ا،عالسل كاف زيجٌ  أفْ  ( السخففة مغ الثقيمة تقػؿ:أف تكػف بسعشي )إفْ : " (5)يقػؿ السخادؼ
 ."لع تعمقو البلـ بعجىا بل تفتح سخدخل عمييا فعل نا لػك  ،كاف زيج لعالسا بسعشي: إفْ 

 .مدألة : الجخ بلعل لغة عشج عقيل. 21

                                                           

 (.4/1642أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 3/ 4ابغ عقيل، شخح ابغ عقيل )ج (2)
 (.1/226ابغ الزائع، الجشي الجاني )ج (3)
 (.4/1693أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.1/225ابغ الزائع، الجشي الجاني)ج (5)
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 ".الجخ بيا:"لعل لغة عقيل (1) قػل أبػ حيان

 :(2)يقػؿ ابغ مالظ

ـــى ـــْغ إل  ىـــاك حـــخوف الجـــخ وىـــي ِم

ـــى   ـــي عـــغ عل ـــى خـــال حاشـــا عـــجا ف  حت

   
 مشـــــــــح ُربَّ الـــــــــالم كـــــــــي واُو وتـــــــــا

 ومتــــــــــــىوالكــــــــــــاف والبــــــــــــا ولعــــــــــــل   

   
 التػضيس والتحليل:

مغ السعمػـ أف لعّل مغ أخػات إف، كىي ستة: إّف، كأّف، كلكّغ، كليت، كأف، كلعل. كىي 
 .(3)، كتخفع ما كاف خبًخاكاف مبتجأً  مغ العػامل الجاخمة عمى السبتجأ كالخبخ، فتشرب ما

 

 : "الجخ بمعل شاذ، يحفع كال يقاس عميو". (4)قاؿ الذشقيصي

في الجُخ بػ لعل  ثابتة األكؿ أك  (5)الجير، في تسييج القػاعج بذخح لدييل الفػائجيقػؿ ناضخ 
 مححكفية مفتػحة اآلخخ، أك مكدػرتة لغة عقيمية.

 .التي للقدع بزع السيع لغة عشج بشي العشبخ "مُ "مدألة : . 22

ـِ" هللا بسيع مكدػرة، حكاىسا الكدائي  :"(6) قػل أبػ حيان ـُ" هللا بسيع مزسػمة، ك " ك "
ـُ ربي الباشل كُسئل رجل مغ بشي العشبخ ما الجىجراف.كاألخفر،   ."فقاؿ :"

 التػضيس والتحليل:

خ في ـُ التي لمقدع فبشػ العشبخ يزسػف السيع كغيخىع يكدخىا بَ شْ يحكخ أبػ حياف لغة بشي العَ 
 .(7)أْيسغ كىي ليدت مغ بقية

                                                           

 (.4/1756أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 34ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (2)
 (. 1/254انطخ: ابغ يعير، شخح السفرل )ج (3)
 (. 636/ 1الذشقيصي، فتح رب البخية في شخح نطع األجخكمية )ج (4)
 (. 3/1372ناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح لتدييل الفػائج )ج (5)
 (.4/1772أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
 (.2/481الديػشي، ىسع اليػامع )ج (7)
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، كمشيع مغ يبقي السيع كحجه، فيقػؿ: ـُ هللِا، (1)يقػؿ ابغ يعير ـُ" هللا ألفعمغ  : "كيقػؿ "َأ
كمشيع مغ يكدخ السيع؛ ألنيا صارت عمى حخؼ كاحج شبييا بالباء، فكدخىا؛ ألنيا قدع 

 يعسل في الجخ فأجخاىا مجخاىا".

 .":" فيحه عذخكف لغة(2)كفي ىسع اليػامع

ـُ" هللا، كسسع األخف ـِ" هللا، ك " ر "مغ هللا ككخبى"، كإذا ححفت نػنيا، فيي كالتاء، تقػؿ: "
 .(3)كسا تقػؿ: تاهلل، كمغ الشاس مغ يدعع أنيا مغ أيسغ"

ـُ" مغ أيسغ، كيعتبخىا مغ "ِمْغ" السححكفة الشػف".   كنخػ بحلظ أف ابغ يعير، يخفس اعتبار "

كقاؿ و اسع أنّ كاألصح  ،كالدبب في كثخة االستعساؿ ،حكي ابغ مالظ مشيا بزع عذخة
 .(4)الخماني كالدجاج ىػ حخؼ جخ

 

 باب السجدوم
 .عيْ لَ مدألة: فتس الالم إذا استؤنفت لغة عشج سُ . 23

ع يفتحػف البلـ إذا استؤنفت فيقػلػف:َ َلَيْقع زيج يجعمػف البلـ يْ مَ :"كبشػ سُ (5) قػل أبػ حيان
 مشرػبة في كل جية"
 التػضيس والتحليل:

، إذا استؤنفت بسفتػح، يقػلػف: ، لغة الجسيػر، كالفتح لغة سميعالـ األمخ "الصمب" كدخُ 
 يجرس الصالب. ل

ليقع زيج، كيجعمػف البلـ  ف:ػ : "كبشػ سميع يفتحػف البلـ إذا استؤنفت، فيقػل(6)يقػؿ الفخاء
 في كل جية، كسا نربت تسيع الـ كي، إذا قالػا: جئت آلخح حقي". امشرػبً 

 
                                                           

 (. 495/ 4ابغ يعير، شخح السفرل )ج (1)
 (.2/481الديػشي، ىسع اليػامع )ج (2)
 (.254/ 5ابغ يعير، شخح السفرل )ج (3)
 (2/471( السيوطي، همع الهوامع )ج3)

 (.4/1855أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (. 1/285الفخاء، معاني القخآف )ج (6)
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  ".:" كفتحيا لغة (1)يقػؿ ابغ مالظ

ج بعزيع الشقل عغ الفخاء بأف فتحيا إذا حكاىا الفخاء عغ بشي سميع كقيّ : "(2)يقػؿ ابغ عقيل
 ."اـخ زيجً كْ تُ كعمى ىحا ال تفتح في: لِ كاف بعجىا مفتػح 

 
 .بسعشي وسط في لغة ىحيل (متي)مدألة: . 24

:"كزعع الكػفيػف أنيا تكػف بسعشي كسط في لغة ىحيل تقػؿ: جعمتو في (3)  قػل أبػ حيان
  متي الكيذ أؼ في كسصو.

 التػضيس والتحليل:

 يحكخ أبػ حياف لغة ىحيل في جعل متي بسعشي كسط.

 :ىحيل  يقػلػف كزعسػا أف ذلظ لغة  ،اأيًز  (كسط)بسعشي  (متي)ػفيػف كتجيء كقاؿ الك
 .(4)أنيا حخؼ جخ بسعشي مغْ  ايذ أؼ في: كسصو كزعسػا أيًز كالجعمتو في متي 

 .لغة عشج شيئتباع على اسع اإلشارة الحي لغيخ الػاحج اإل مدألة : . 25

كأجاز سيبػيو كغيخه، يا ىحا زيٌج كعسخك، عمى عصف البياف، فعصف :"  (5) قػل أبػ حيان
 .البياف مخالف لمػصف"
 التػضيس والتحليل:

 عمى ضاىخه ال عمى محمو. جخاء التابع التالي لمسشادػ حسبًل إف لغة شيئ إ

فمػ قمت: يا  .":" كزعع لي بعس العخب أف  يا ىحا زيٌج كثيٌخ في كبلـ شيئ(6)يقػؿ سيبػيو
تجخيو عصف  ىحاف زيج كعسخك، فيحاف مشادػ مبشي عمى األلف في محل نرب، فصيئ

 كلػ نربت عمى لغة غيخىع لكاف إجخاء عمى السحل. ،بياف عمى الطاىخ فتخفع

                                                           

 (.3/121، السداعج)جعقيلابغ  (1)
 .3/121)جالسخجع الدابق،  (2)
 (.4/1864أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.4/1912العيشي، السقاصج الشحػية في شخح شػاىج شخكح األلفية )ج (4)
 (.4/1922أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
 (.2/192سيبػيو، الكتاب)ج (6)
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 باب نعع وبعذ
 السدألة :أل السراحبة لفاعل نعع وبعذ عيج ة شخرية لغة عشج أىل بغجاد. .26

كذىب قػـ إلى أنيا عيجية في الحىغ ال في الخارج، كذىب قػـ إلى : "(1) قػل أبػ حيان
ية، كىػ محىب أبي إسحاؽ بغ ممكػف مغ أصحابشا، كأبي مشرػر أنيا عيجية شخر

 الجػاليقي مغ أىل بغجاد". 
 التػضيس والتحليل:

السراحبة لفاعل)نعع  (أؿ)كفي  ،في الغالب ضاىخ معخؼ باأللف كالبلـ فاعل)نعع كبئذ(
أنيا لمعيج  ي،قيالكأبػ مشرػر الجػ  ،إسحاؽ بغ ممكػف  مشيا رأؼ أبػ ؛كبئذ( آراء لمشحاة

 .(2)في الذخز السسجكح فدسيت أؿ عيجية شخرية
 .فعل أمخ لغة عشج بشي تسيعمدألة: استعسال ىلع . 27

 "اا كال مزارعً ية لع تدتعسل بشػ تسيع ليا ماضيً :"كىمع التسيس(3) قػل أبػ حيان

 

 التػضيس والتحليل:

كقج استخجميا بشػ تسيع  ،كليذ اسع فعل فعبًل  (ىمع)اف لغة بشي تسيع في جعل يحكخ أبػ حي
 .اا كال ماضيً مزارعً  اىكلع يدتعسمػ  ،خ فقطملؤل

كيجعمػف الياء زائجة  احً صحي فأما بشػ تسيع فيجعمػنيا فعبًل :"(4)ق(285) يقػؿ السبخد
 ."ىمُسَسغ :كلمشداء ،ىمسػا :كلمجساعة ،ىمسا :، كلبلثشيغجلر  ىمع يا فيقػلػف:

 .عشج بعس بشي أسجمدألة: إلحاق الزسائخ لشعع لغة . 28

 سػا رجااًل عس بشي أسج: نعسا رجميغ الحيغ، كناألخفر عغ بع ى:"كحك (5) قػل أبػ حيان
 .ات"شجالي كنعسغ نداءُ  ،ت رجااًل سكنع ،يغالح

                                                           

 (.4/2043أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.2/126، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 (.4/2037أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.3/203السبخد، السقتزب )ج (4)
 (.4/2052أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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 التػضيس والتحليل:

 :كلمجسع ،نعسا :لمسثشي ،يحكخ أبػ حياف لغة بعس بشي أسج في إلحاؽ الزسائخ إلى نعع
 نعسغ. :كلمسؤنث ،نعسػا

: اْجف أبياتً جُ ك  ،ابياتً أكجادُىغ   ،امخرت بأبيات جاد بيغ  أبياتً "ب: الكدائي عغ العخ  ىكحك
 .(1)"اكنعسػا قػمً  ،اع قػمً يبِ  عَ عْ كنِ  ،اقػمً  عَ عْ بقػـ نِ  تُ رْ خَ ككحا مَ ، ثبلث لغات

 فعال الجاخلة على السبتجأ والخبخباب األ
 تسيع.مدألة: التعليق بسا الشافية لغة عشج بشي . 29

:"كفي البديط ما ممخرو: ذىب الخميل كجساعة إلى أنو يعمق بسا الشافية (2) قػل أبػ حيان
كاإللغاء عغ  كىػ يجػز مع العسل في بعس ،كاالستفياـ، تقػؿ عمست ما عبج هللا قائع

ل ال يكػف إال في قيف ،لسجػزكف كاختمف ا ،ما أبػه قائع، فيو خبلؼ ابعس نحػ، عمست زيجً 
 دكف الحجازية".التسيسية 

 التػضيس والتحليل:      

فبل يكػف  ،أؼ ما التسيسية ؛ية السجيديغ لمتعميق بسا الشافية غيخ العاممةاك يشقل أبػ حياف ر 
 التعميق بسا الحجازية العاممة.

، اتقجيخً ك  ااإللغاء إبصاؿ عسل العامل لفطً  كالفخؽ بيشيسا أفّ  ،فالتعميق ضخب مغ اإللغاء
 . (3)اا ال تقجيخً سمو لفطً عميق إبصاؿ عكالت

ٌَ قُ طِ ُْ َٚ  َّلءِ ؤُ َْ ب يَ  ذُ ًْ هِ ػَ  دْ قَ نَ كاألدكات التي يعمق بيا ما الشافية، نحػ:  ٕ
، كإف الشافية، (4)

. كالحؼ يجػز إلغاؤه أفعاؿ القمب نحػ: (5)كال الشافية، الـ االبتجاء، الـ القدع، كأداة االستفياـ
 .(6)ضششت، عمست

                                                           

 (.423الفارسي، السدائل البرخيات )ص (1)
 (.4/2116أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (. 4/330ابغ يعير، شخح السفرل )ج (3)
 [.65]األنبياء: (4)
 (. 276/ 1انطخ: ابغ القيع الجػزية، إرشاد الدالظ إلى حاؿ ألفية ابغ مالظ )ج (5)
 (. 2/383ابغ يعير، شخح السفرل )ج (6)



137 

 .ع بال شخوطيْ لَ قال مجخى الفعل ضغ لغة عشج سُ  مدألة: إجخاء الفعل. 30

كانت الجسمة  ،تحكي عمى حاليا فْ أ:"أصل القػؿ إذا دخل عمى الجسل (1) قػل أبػ حيان
ف كانت مسا تجخل عميو ضغ أف إكجاز  ،اسسية أك فعمية فإذا كانت اسسية جاز أف تحكي

قػؿ: كسا ت ،اا مشصمقً عسخً  زيجٌ قاؿ  :فتقػؿ ،ببل شخط عشج سميعتجخؼ مجخؼ الطغ في العمع 
 .اا مشصمقً ضغ زيٌج عسخً 

 التػضيس والتحليل: 

يحكخ أبػ حياف لغة سميع في إجخاء الفعل قاؿ مجخػ الفعل ضغ، فيشرب مفاعيل ببل 
شخط، كبقية العخب عمى شخكط أربعة. يقػؿ الدجاجي في شخحو لجسل ابغ عرفػر: "إف 

يخ بشي سميع فبل يجخكنو مجخؼ غسميع مجخؼ الطغ مغ غيخ شخط كأما القػؿ يجخيو بشػ 
 .(2)الطغ إال بأربعة شخكط"

مغ العخب يػثق بعخبيتيع كىع بشػ سميع،  ا: "كزعع أبػ الخصاب أف ناسً (3)يقػؿ سيبػيو
 مػف باب "قمت أجسع"، مثل "ضششت".يجع

 .في لغة سليع (إن)مدألة: فتس ىسدة . 31

 ااريً كدخىا كسا يكدخىا بعج القػؿ، عي (أتقػؿ):"كمغ أجاز الحكاية بعج (4) قػل أبػ حيان
كاختمف نقل الشحاة عغ العخب في ذلظ، فحكي البرخيػف فتحيا في  ،عساؿمغ شخط اإل

كاختار أبي الفتح أنو ال يعسل عسل  ،لغة سميع، كتكدخ في لغة غيخىع، كذىب الجسيػر
لع يزسغ معشى الطغ لع  فإف ،الدميسية كغيخىاغ معشى الطغ في المغة زس  الطغ حتى يُ 
 ."كال تفتح أف بعجه يعسل أصبًل 

 التػضيس والتحليل:

ليا عسل ضغ، كالسعمـػ  ػاز فتح ىسدة إف بعج قاؿ، إعسااًل يحكخ أبػ حياف لغة سميع في ج
 بعج القػؿ تكدخ. (إف)أف ىسدة 

                                                           

 (.4/2127أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.1/462الدجاجي، شخح الجسل البغ عرفػر )ج (2)
 (. 1/124سيبػيو، الكتاب )ج (3)
 (.4/2129أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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  عبجهللا".قاؿ إني : "كأف تقع محكية لمقػؿ، نحػ: (1)يقػؿ الديػشي

 يخ مقػٍ غمسػف القػؿ كمو استعساؿ الطغ مغ "إال بشػ سميع فإنيع يدتع: (2)يقػؿ الدجاجي
 ألف اإلنداف قج يكػف قػلو "عغ عمِع كقج يكػف" عغ ضغ فأجخؼ لحلظ مجخػ الطغ". 

 باب السحسػل على فعل واج  اإلضسار  
 .مغ أجلو في لغة تسيع  في لغة الحجاز ومفعػًل رجر حاًل مدألة: مجيء الس. 32

 ،أما( مغ معشى الفعلكىػ ما في ) ،( فبفعل مزسخاسسيشً :"فأما أما )(3)  قػل أبػ حيان
في مػضع الحاؿ في لغة الحجاز، كلحلظ إذا دخمت عميو )أؿ( رفعػه  اكانترب مرجرً 

 .ا"كمفعػؿ مغ أجمو في لغة تسيع كلحلظ إذا عخفػه بقى مشرػبً 

 

 التػضيس والتحليل:

فيخفع عمى  ،اكإف جاء معخفً  ،ألنو نكخة ؛في لغة الحجاز حااًل  (أما)بعج يأتي السرجر 
 حالة التعخيف كالتشكيخ. ،ألجمو فيعخب مفعػاًل  ،أما في لغة تسيع ،االبتجاء

ألنيع قج يتػىسػف في  ،بلـ:"كقج يشرب أىل الحجاز في ىحا الباب األلف كال(4)قاؿ سيبػيو
 ،ع لع يشربػا في األلف كالبلـثسيع كأنيع ال يتػىسػف غيخه، فسغ كبشػ ت ،الحاؿ غيخىحا 

 ."حَ بْ كتخكػا القُ 

                                                           

 (. 1/498الديػشي، ىسع اليػامع )ج (1)
 (.4/2129، شخح الجسل البغ عرفػر )جبغ عرفػرا (2)
 (.4/2157أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
  (.1/385سيبػيو، الكتاب )ج (4)



139 

 
 
 

 باب السبتجأ والخبخ
 .مدألة: جسع وتثشية الفعل لغة عشج بشي الحارث. 33

كال يجػز  ؾكال تعخيفو ال تقػؿ: القائع أخػا:"لع يجد ترغيخه كال كصفو (1)أبػ حيان  قػل
كىي  ،ا عيشاؾ... كيمػمػنشى في اشتخاء الشخيل أىمييتلف، أكال جسعو إال عمى لغة تو،تثشي

 .لغة لبشي الحارث"
 التػضيس والتحليل:

مػنى كأ"كىحا ما اشتيخ باسع لغة  ،في تثشية كجسع الفعليحكخ أبػ حياف لغة بشى الحارث 
 ."يتعاقبػف فيكع مبلئكة"ك أ "البخاغيث

  ".يتعاقبػف فيكع مبلئكة"إال عمى لغة  ،كال يجسع ى:"كال يثش(2)يقػؿ ابغ مالظ

كال أقاعجكف الديجكف؟ عمى أف ما بعج  ديجاف،أقائساف ال"فبل يقاؿ  :ايقػؿ ابغ عقيل شارحً 
ـ كما بعجه مبتجأ إال عمى لغة: لػصف خبخ قجا لػصف مخفػع بالفاعمية، بل عمى أف  ا
 ."مػني البخاغيثكأ

 .مدألة: إىسال ليذ مع إل. 34

ـ زعع الكػفيػف أنيا تكػف عاشفة في السفخدات، تقػؿ: قاـ القػ ليذ : "(3) قػل أبػ حيان
، كمخرت بالقػـ ليذ زيج، كال يجػز ىحا عشج البرخييغ، ليذ زيج، كضخبت القػـ ليذ زيًجا

كإذا دخمت إال في خبخىا، فبل تعسل البتة في لغة تسيع، كتعسل في لغة الحجاز كحاليا إذا 
 ".لع تجخل إال

  التػضيس والتحليل:

                                                           

 (.3/1081أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.207-1/206، السداعج)ج عقيلابغ  (2)
 (.3/1157الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (3)
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إال السدظ، بالخفع  الصيبُ  عمى)ما( كقػليع: ليذ حسبًل  (إال)ع م لغة بشي تسيع إىساؿ ليذ
في الجنيا حجازؼ إال كىػ  أنو ليذ كعغ أبي عسخك (1)كلغة أىل الحجاز نرب)السدظ(

عسخٌك إال  ليذ :فيقػؿ ،كال تسيسي إال كىػ يخفع ،اإال قائسً  كيقػؿ ليذ زيجٌ  ،يشرب
 .(2)ضاحظٌ 

 .مدألة : نر  خبخ ليذ إذا أوج  بإل في لغة الحجاز والخفع في لغة تسيع. 35
ل الشفي نحػ، ليذ زيٌج إال :" كسػاء أكاف الشفي بحخؼ كسا مثمشا أك بفع(3) قػل أبػ حيان

كخبخ كاف إذا أكجب  ل الحجاز في خبخ ليذ إذا أكجب بإالكىحه لغة أى ،بالشرب اعالسً 
 جخؼ ما إذا أكجب خبخىا بإال.مبيا كلغة تسيع الخفع أجخكا ليذ 

 التػضيس والتحليل:
، بخبلؼ ا: ليذ زيٌج إال عالسً يتحجث أبػ حياف عغ نرب خيخ ليذ إذا أكجب بإال نحػ

 .إال السدظُ  لغة تسيع في رفع ىحا الخبخ يقػلػف: ما الصيبُ 
 " يقػؿ ابغ عقيل شارًحا:بإال الخبخ السشفي إف قرج إيجابو:" يقتخف (4)ابغ مالظ يقػؿ 

 ."اليذ زيج إال قائسً  :أك بفعل نحػ ابحخؼ نحػ: ما كاف زيج إال قائسً  سػاء كاف الشفي"ك 
 
وإىساليا حالة اإلبجال مغ الخبخ السرحػب بإل لغة الحجاز  (ما)مدألة: جػاز إعسال . 36

 .وتسيع

مرحػب بإال نحػ ما زيٌج شيء أك بذيء إال  مغ الخبخ بجؿُ  :"أال يبجؿُ (5) قػل أبػ حيان
 ال يعبأ بو، فيشا يدتػؼ المغتاف الحجازية كالتسيسية". شيءٌ 

 التػضيس والتحليل:

االسسيغ  ععسل ليذ أك إىساليا كرف لغتي الحجاز كتسيع في إعساؿ )ما(يحكخ أبػ حياف 
 بإال.عمى السبتجأ كالخبخ كأف يبجؿ مغ الخبخ بجؿ مرحػب 

                                                           

 (.8/51أبػ حياف، البحخ السحيط )ج (1)
 (.1/265الدجاجي، شخح الجسل البغ عرفػر )ج (2)
 (.3/1181أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.1/264، السداعج )جعقيل ابغ (4)
 (.3/1201أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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: ما أنت بذيء إال شيء ال يعبأ بو، تدتػؼ المغتاف كلكشظ إذا قمت :"(1)يقػؿ سيبػيو
 فرارت ما عمى أقيذ الػجييغ".

 .مدألة: إعسال ما الشافية. 37

، أجاز ذلظ األخفر، (إال زيجٌ )كأدخمت إال عمى االسع فقمت: ما قائسًا : "(2) قػل أبػ حيان
ا، كالتقجيخ: ححكفً مالظ، عمى أف إال زيج بجؿ مغ اسع ما مكمشعو البرخيػف، كخخج ذلظ ابغ 

إال زيج، ححؼ أحج كأغشى البجؿ عغ اسع ما، فإف أدخمت الباء عمى الخبخ،  اما أحُج قائسً 
 ".ايخجع الحجازؼ في التقجيع تسيسيً  نحػ: ما بقائع زيج، أجازه البرخيػف، كيشبغي أف

 التػضيس والتحليل: 

، اا كتشرب خبخً ل ليذ في لغة الحجاز، فتخفع اسسً الشافية تعسل عسمغ السعمػـ أف ما 
بذخط عجـ تقجـ الخبخ عمى االسع، فإف تقجـ، فبل تعسل ما عسل ليذ، نحػ: ما قائٌع زيٌج. 

ما، كنرب قائع  . بخفع زيج عمى أنو اسعاكالخبخ. بخبلؼ ما زيٌج قائسً  بالخفع عمى االبتجاء
 .(3)عمى أنو خبخ ما الشافية

فمػ أدخمت إال عمى االسع حالة تقجـ الخبخ فقمت: ما قائٌع إال زيج، أجاز ذلظ ابغ مالظ، 
" مغ إال زيج كجػد بجؿ "أحجإال زيٌج.  ا، عمى تأكيل: ما أحٌج قائسً ركاية أبي حيافعمى 

 إال زيٌج. اكأغشى اسع ما عشو، نحػ: ما قائسً "، ثع ححؼ البجؿ أحجاسسيا "

الباء عمى الخبخ، كيكػف حخؼ جخ زائج، كيشرب الخبخ عمى كفي لغة الحجاز يجخل 
ٍَ ُِٛ يِ ؤْ ًُ ثِ  كَ نَ  ٍُ حْ ب ََ يَ ، نحػ قػلو تعالى: اطً السحل كيجخ لف

 .(5). كالباء حخؼ جخ زائج(4)

 كيجػز في حالة تقجـ الخبخ عمى االسع، أف يجخل حخؼ الجخ الباء، نحػ: ما بقائع زيج.

 لؤلخفر". ااسسيا بجؿ مػجب خبلفً ال يغشي عغ : "ك (6)يقػؿ ابغ مالظ

                                                           

 (.2/316سيبػيو، الكتاب )ج (1)
 (. 1198/ 3الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (2)
 (. 4/257(. صافي، الججكؿ في إعخاب القخآف )ج1197/ 3انطخ: أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 [. 53]ىػد: (4)
 (. 12/291صافي، الججكؿ في إعخاب القخآف )ج (5)
 (.1/280، السداعج )جعقيلابغ  (6)
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إال زيج، بححؼ اسع ما،  اا قائسً : "في إجازتو ذلظ : م(1)اثع يعمق ابغ عقيل شارحً 
كاالستغشاء عشو ببجلو السػجب بإال كىػ ضعيف؛ لعجـ تعيغ السححكؼ، إذ يحتسل أف يكػف 

  إال زيج". اكخ كأف يكػف األصل: ما كاف قائسً السححكؼ ما ذ

؛ ألنو قاؿ: كخخج ذلظ ابغ مالظ احياف لع يشقل رأؼ ابغ مالظ صحيحً كتخػ الباحثة أف أبا 
، ثع أكردت الباحثة قػؿ ابغ مالظ: كال يغشي عغ اإال زيج، بجؿ مغ اسع ما مححكفً عمى أف 

 اسسيا بجؿ مػجب.
 .مدألة: جػاز دخػل ىسدة الستفيام على ما الحجازية فتعسل. 38

حجازية تتعمق بسا يجػز دخػؿ ىسدة االستفياـ مع ما ال :" كىحه مدائل(2) قػل أبػ حيان
 .افتعسل نحػ أما زيٌج قائسً 

 التػضيس والتحليل:

يحكخ أبػ حياف دخػؿ ىسدة االستفياـ عمى ما الحجازية العاممة فتبقي عمى حاليا في 
ية لع يغيخىا ، إذا دخمت ىسدة االستفياـ عمى ما الحجاز (3)العسل كال تمغي، يقػؿ الديػشي

 ".ازيٌج قائسا كسا تقػؿ ألدت قائسً  عغ العسل نحػ أما

 

 

 

 .مدألة: جػاز ححف اسع ما الشافية في ما التسيسية وعجم الجػاز في ما الحجازية. 39

لع  اتخيج: ما ىػ مشصمقً  ،احؼ اسع ما لػ قمت زيٌج ما مشصمقً :" كال يجػز ح(4) قػل أبػ حيان
الذأف إف كانت ما حجازية لع يجد  سيخكل ىػ ضآزيٌج ب جد كإذا قمت: ما ىػ شعامظي
 ."تسيسية جازتك 

 التػضيس والتحليل:

                                                           

 .281/ 1جالسخجع الدابق،  (1)
 (.3/1204أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.1/393الديػشي، ىسع اليػامع )ج (3)
 (.3/1204أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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إف لغة تسيع عجـ إعساؿ ما عسل ليذ فعشجىع يجػز ححؼ االسع أما لغة الحجاز فيعسمػنيا 
 كال يجيدكف ححؼ اسع ما.

كشح بشاء  ،بإفّ  فِ تا لمكدائي كال اسسيا كخبخه ما لع تككال تححؼ خبلفً ": (1)يقػؿ الديػشي
 ."الشكخة معيا

 .مدألة: عجم إعسال ل عسل ليذ عشج بشي تسيع. 40
 كالشقل عغ بشي تسيع أنيع ال يعسمسػنيا إعساؿ ليذ".:" (2) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل:
 .عجـ إعساؿ ال عسل ليذ" يحكخ أبػ حياف لغة بشي تسيع في

عغ الدجاج  دكحكى ابغ كالّ  ،إعساؿ ال عسل ليذد كاألخفر :"كمشع السبخِّ (3)يقػؿ السخادؼ 
 ."اكال تعسل في الخبخ شيئً  ،سع خاصةيا أجخيت مجخؼ ليذ في رفع االأنّ 
 .التسيسية لغة عشج بشي تسيع (ا)م دخػل الباء على الخبخ السشفي بعجمدألة: جػاز . 41

خاج :" فأما الخبخ السشفي بعج)ما( في لغة بشي تسيع فحىب ابغ الد (4) قػل أبػ حيان
، كالرحيح جػاز الدمخذخؼ إلى أنو يجػز دخػؿ الباء عميو الفارسي في أحج قػليو كتبعوك 

  ."في نطسيع اذلظ كىػ كثيخ ججً 
 التػضيس والتحليل:

 .العاممةغيخ  يحكخ أبػ حياف لغة تسيع في جػاز دخػؿ الباء عمى خبخ ما التسيسية
دِ ْٛ جِ ؼَ هْ نِ  وٍ اّل ظَ ثِ  كَ ث  زَ  بْ يَ َٔ :" (5)يقػؿ السخادؼ

، كفي زيادتيا بعج)ما( التسيسية خبلؼ: (6)
مشع الفارسي كالدمخذخؼ كالرحيح الجػاز لدساعو، في أشعار بشي تسيع كقج كردت زيادتيا 

 في خبخ ال أخت ليذ.
 .مدألة: ححف ما بالباء لغة عشج نجج. 42

                                                           

 (.1/393الديػشي، ىسع اليػامع )ج (1)
 (.3/1209أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.293ابغ الزائع، الجشي الجاني)ص (3)
 (.3/1220أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.54)صالزائع، الجشي الجاني ابغ  (5)
 [46]فرمت:  (6)
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فإذا أسقصػا  ،اىل نجج يجخكف الخبخ بالباء كثيخً :" كنز الفخاء عمى أف" أ (1)يقػؿ أبػ حياف
 .الباء رفعػا"

 التػضيس والتحليل:

يقػلػف: ما السؤمغ بكاذٍب، كما السؤمغ  يحكخ أبػ حياف لغة أىل نجج في جخ خبخ ما بالباء
 فإف أسقصػا ىحه الباء مغ الكبلـ رفعػا الخبخ. كاذٌب، بجكف الباء بخفع الخبخ،

، كيجعػف الباء يجخكف الخبخ بعجىا بالباء كثيًخا كذكخ الفخاء أف أىل نجج:"(2)ابغ مالظ يقػؿ
ُف ىحا الخأؼ بيِّغ؛ ألف عْ في ما، كَض  نو، فجعل بعس الشحػييغ ىحا محىًبا ثالًثافيخفعػ 

ع معخكؼ، لكشو أقل مشو في لغة أىل نجج، دخػؿ الباء عمى الخبخ بعج ما في لغة بشي تسي
 فسحىبيسا كاحج". 

 .تسيعمدألة: الشر  بلعل لغة . 43

  قػل ابغ مالظ:

ـــــــ ـــــــلْ  ـل ـــــــّغ لع ـــــــت لك " "أّن" لي  "إنَّ

 ل " ــــــان مـــــغ عســــــل"  ـــــأن عكــــــذ مـــــا  

   
 :" كحكى عغ تسيع انيع يشربػف بمعل".(3) قػل أبػ حيان

 التػضيس والتحليل:

 تسيع في نرب خبخ لعل كاألشيخ الخفع.يحكخ أبػ حياف لغة بشي 

 

:" كزعع ابغ سبلـ أنيا لغة رؤبة كقػمو كحكى عغ تسيع أنيع يشربػف (4)يقػؿ البغجادؼ
 كالبغجادؼ يخفس ىحه المغة لقػلو "كزعع ابغ سبلـ".   .(5)"بمعل

 مدألة: دخػل الالم في الخبخ السثبت، على السبتجأ إن تأخخ وىي لم ابتجاء عشج نحاة. 44
 .بغجاد

                                                           

 (.3/1221أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.1/369ابغ مالظ، شخح التدييل)ج (2)
 (.3/1242أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (.3/1242أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.10/235البغجادؼ، خدانة األدب كلب لباب لداف العخب )ج (5)
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دخمت البلـ في السبتجأ إف تأخخ نحػ: إف في الجار لديج  ا:"فإف كاف مثبتً (1) قػل أبػ حيان
إْف إال  فبل يجػز في ا ماضيً ف زيٌج لقائع فإف كاف الخبخ فعبًل أك في الخبخ إف تأخخ نحػ: إ

ػ أَبػَ  يغحىب سيبػيو كاألخفذمذىب كال يجػز إف زيٌج لحىب ك  االتثقيل فتقػؿ: إف زيجً 
لمفخؽ  كأكثخ نحاة بغجاد: أف ىحه البلـ الـ االبتجاء التي كانت مع السذجكدة لدمت  الحدغ،

  بيغ التي ىي لتأكيج الشدبة كبيغ إْف الشافية".

  التػضيس والتحليل: 

: (3)ي". كيعمق ابغ عقيل شارًحاألبي عم ا:" كليدت غيخ االبتجائية خبلفً (2)يقػؿ ابغ مالظ
 ،كىحا فحىب سيبػيو كاألخفر األكسط كاألخفر األصغخ ،قبل التخفيف"فيي البلـ الجاخمة 

  ."غ األخزخ كجساعةابك 

 ة عسل إنلماالع ل  باب  
 .مدألة: ححف خبخ ل التي للجشذ أو إثباتو في لغات الحجاز وتسيع. 45

أىل  ،كابغ مالظ ،فقاؿ صاحب البجيع ،شقػؿال تفاختمف ،اكإف كاف معمػمً :"(4) قػل أبػ حيان
ىل كال ال أ  :فيقػلػف  اكيححفػنو كثيخً  مشظ،ل زأف ال رجلٌ  :يخكف خبخ ال فيقػلػف طالحجاز ي

 ."تسيع ال يثبتػنو ػكبش ،لظ كعميظتى اؿ كال بأس أم

 

  التػضيس والتحليل:
ال إلو إال ، نحػ قػليع: لمجشذ غالًباخبخ ال التي  ححؼيحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في 

ا لغة تسيع فعجـ كتقجيخه مػجػد. مع جػاز اإلضيار في لغة الحجاز، أم خالخب ؼهللا. بحح
 . ثبػت الخبخ أصبًل 

 

                                                           

 (.3/1271الزخب )ج أبػ حياف، إرتذاؼ (1)
 (.1/327، السداعج عمى تدييل الفػائج )جعقيلابغ  (2)
 .1/327جالسخجع الدابق،  (3)
 (.1300-3/1299أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
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كإذا عمع الخبخ، كثخ ححفو عشج الحجازييغ، كلع يشصق بو عشج :"(1)يقػؿ ابغ مالظ
 التسيسييغ".

 ."لع يححؼ "،مغ هللا أغيخُ  ال أحجَ عمع نحػ: فإف لع يُ  ،:" إذا عمع َكثُخ الححؼ(2)يقػؿ الدمديمي
 .ة بشي تسيع وناس كثيٌخ مغ العخبممدألة: نر  الحسج  لغة عشج عا. 46

إلى األصل فتقػؿ الحسج هلل قاؿ سيبػيو:  ا:" كيجػز الشرب نطخً (3)  قػل أبػ حيان
 ."فيشربيسا عامة بشي تيسع كناس كثيخ مغ العخب

 التػضيس والتحليل:
لمسعخفة، كيزعف االبتجاء بالشكخة، فإذا رفعت كمسة "الحسُج" كىي معخفة إف أصل االبتجاء 

، كإف نربت فعمى االبتجاء، فكأنو قاؿ: أمخؼ كشأني كمقرػدؼ فيسا أفعمو "الحسُج هلل"
(4)يخبخ عغ نفدو بسا يفعمو مغ ذلظ" فسعشاه "أحسج هللا حسًجا

كىي لغة بشي تسيع ككثيخ  . 
 مغ العخب.

ة والشكخة لغة عشج الحجاز والخفع بسشح الساضي عشج تسيع وأسج عخفسشح السمدألة: الجخ ب. 47
 وقيذ، والخفس ةعوعسخو بغ صعرعجن وغصفان  لغة وىػزان وسليع والخفس عشج

 .والخباب ضبوبسا مزي وما لع  سس لغة عشج 
السعخفة  شحتجخ بس فالحجاز ،اسكاختمف العخب في الخفع كالجخ بعجى:"(5)  قػل أبػ حيان

أره لع حػ: ج تخفع بيحا الساضي نس... فتسيع كأالحاؿ يسا بكعامة العخب يجخكف  ،كالشكخة
كمغ جاكرىع مغ قيذ  ،صعرعة بغ عامخالعاـ الساضي ك)عجف( ك)غصفاف( ك  مح

 .ما مزي كما لع يسسِ  حبس ضبو كالخبابكتخفس  ،رفعت بيا ىػزاف كسميعيخفس)بسح( ك 
 التػضيس والتحليل:

في  ىافالحجاز تخفس ما بعج ،"حشم"اف ليجات العخب في أحػاؿ ما بعج بػ حييحكخ أ
ـٍ،  ،السعخفة كالشكخة  ،كأسج ،كتسيعتقػؿ عمى لغة الحجاز: لع أره مح أمِذ، كلع أره مح أيا

 .كالخباب تخفس بسا مزي كما يسسِ  ضبوك  ى،زم كىػزاف كسميع تخفع ما
                                                           

 (.1/381الدمديمي، شفاء العميل )ج (1)
 .1/381جالسخجع الدابق،  (2)
 (.3/1370أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 1/329سيبػيو، الكتاب )ج (4)
 (.3/1420أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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إف دخمت ف ،تجخل عميو مح أك مشح ،فْ مغ أ:" كأما الساضي فبل يخمػ (1)يقػؿ ابغ عرفػر
إال الخفع في لغة بعس  دعميو مح لع يج كإف دخمت ،حفرالجخ أك  ،عميو جاز الخفع كالجخ

 .الحجاز"

 .السعخفة كالشكخة شحػ حياف أف لغة الحجاز الجخ بستخالف ما يحكخه أب ،(2)كىحه الخكاية 

 أمذ
 .في الخفع لغة عشج تسيع االحجاز وإعخابيمدألة : بشاء أمذ على الكدخ لغة عشج . 48

حيغ كاف  وِ حالو عمى الكدخ كقيبتفالحجاز  ،:" كإف استعسل غيخ ضخؼ(3)  قػل أبػ حيان
كإنسا بشػ تسيع يعخبػنو  ،تقػؿ: ذىب أمذ بسا فيو... كقاؿ األستاذ أبػ عمي ىحا غمط اضخفً 

 .في الخفع كيبشػنو في الشرب كالجخ"

 التػضيس والتحليل:
كلغة تسيع في  ،أمذِ  رأيتوُ  :يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في بشاء أمذ عمى الكدخ فيقػلػف 

 الخفع. خ، كإعخابو حالةحالة الشرب بالج ،دخكو عمى الئبشا

 ".يغ:" ببل استثشاء عشج الحجازي(4)يقػؿ ابغ مالظ

كالشرب كالجخ  كإف كاف غيخ ضخؼ في الخفع ،ػنو عمى الكدخشفيب" :يعمق ابغ عقيل شارًحا
 ."أمذِ مح  رأيتو ،كأحييت أمذِ  ،مذِ أػف: ذىب يقػلحكاه سيبػيو، ف

 ".كباستثشاء السخفػع مسشػع الرخؼ عشج التسيسييغيقػؿ ابغ مالظ: "

ال  كيعخبػنو إعخاب ما ،نو عمى الكدخ في الشرب كالجخيبشػ ف: "ثع يعمق ابغ عقيل شارًحا
 ."بالخفع ببل تشػيغ مُذ أالخفع حكاه سيبػيو فيقػلػف: ذىب حالة  شرخؼي

 لجن
 .لغة عشج قيذ (َلُجن)إعخاب كلسة  مدألة:. 49

                                                           

 (.2/54الدجاجي، شخح الجسل البغ عرفػر )ج  (1)
 (.3/1420أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 .3/1428جالسخجع الدابق،  (3)
 (.1/519، السداعج )جعقيلابغ  (4)
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 ،قيذ "لجف"كىي  ،كأعخب المغة األكلى "تُ لِ ":" كفي بعس ندخ التدييل (1)  قػل أبػ حيان
كإشساميا خ الشػف كإسكاف الجاؿ كسكػنيا جب "مغ لجنا": عكبحلظ قخأ أبػ بكخ عغ عاص

 الزع".

 التػضيس والتحليل:

كلغة جسيػر العخب أف  ،جعل كمسة لجف معخبة كليدت مبشية يحكخ أبػ حياف لغة قيذ في
 .(2)مبشية (لجف)معخبة، ك (عشج)"لجف" في معشى "عشج" إال أّف 

لغة قيذ كبيا قخأ أبػ بكخ عغ عاصع مغ  "لجف":" كإعخاب األكلى كىي (3)يقػؿ ابغ مالظ
 لجنو بحخ الشػف".

 باب السدتثشى
: إجخاء الستثشاء السترل مجخى الستثشاء السشقصع بالشر  حالة اإل جاب مدألة. 50

 .تسيع عشج  لغة والتباع حالة الشفي

في غيخ  إال:" كقاؿ أبػ بكخ خصاب في كتاب التخشيح: كإذا استثشيت ب(4) قػل أبػ حيان
يع بكمخرت  ،اجاءني القػـ إال حسارً  :نحػ اف ما قبمو فالشرب أبجً صشليذ مغ  االشفي شيئً 

كبشػ  ،اإال كمبً  كما مخرت بأحجٍ ، اما في الجار أحٌج إال حسارً  :قػؿتككحلظ في الشفي  ،اإال كمبً 
بعج كيبجلػف ما  ،األكؿ فيشربػف في اإليجاب صفة ىػ مغمجخػ ما ما  ىحا تسيع يجخكف 

 ."إال مسا قبميا في الشفي
 التػضيس والتحليل:

معاممة ما ىػ مغ صشف  السشقصع السدتثشىفي معاممة يحكخ أبػ حياف لغة بشي تسيع 
 فالبجؿ. فالشرب عمى لغتيع، كإف كاف مشفًيااألكؿ، فإف كاف االستثشاء غيخ مشفي 

مغ االستثشاء كالبجؿ  سترلفي ال جيدكف فيو ما ي جيدكف تسيع ي ػ:" كبش(5)يقػؿ ابغ عرفػر
ذلظ: ما في الجار أحج إال ك  ، ألنيع لسا جعمػه بالسجاز كأنو بعس األكؿ ساغ  ليع فيو البجؿ

                                                           

 (.3/1454أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (. 140/ 2انطخ: ابغ يعير، شخح السفرل )ج (2)
 (.1/532، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 (.3/502أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (4)
 (.2/266الدجاجي، شخح جسل ابغ عرفػر )ج (5)
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ألنيع جعمػا  ؛كيجػز في لغة تسيع الخفع عمى البجؿ ،بالشرب عمى لغة أىل الحجاز احسارً 
 كنقػؿ عمى لغة بشي تسيع: جاء القػـ إال حساًرا، كما جاء القػـ إال حساٌر.  الحسار كأنو أحج".

 باب السدثشى
وصس إغشاؤه عغ السدثشى مشو وتأخخ  اتباع إذا كان الستثشاء مشقصعً مدألة: جػاز اإل . 51

 .لغة عشج تسيع ووجػب الشر  لغة عشج الحجاز

دتثشى مشو كتأخخ كصح إغشاؤه  عغ الس ا:" كإذا كاف االستثشاء مشقصعً (1) قػل أبػ حيان
كالشرب  ،نحػ: ما في الجار أحٌج إال حسارٌ  ،تباع مشو كالسترلاإلجيدكف فبشػ تسيع ي

 ."ايػجبػف نربو فيقػلػف: إال حسارً  كالحجازيػف  ،عشجىع أفرح مغ البجؿ
 التػضيس والتحليل:

ككجػب الشرب إف تأخخ يحكخ أبػ حياف لغة بشي تسيع في جػاز اإلبجاؿ لمسدتثشى السشقصع 
 عشج أىل الحجاز.

 ".السشقصع الستأخخإتباع :" كأجاز بشػ تسيع (2)مالظيقػؿ ابغ 

ىع فيقػلػف: ما فييا أحٌج إال حساٌر بالخفع، كإف كاف األفرح عشج" :(3)يعمق ابغ عقيل شارًحا
 ٍْ يِ  ِّ ثِ  ىْ ُٓ بنَ يَ  بشي تسيع يقخءكف  فّ أكذكخ السشرف ، الحجازيػف فيو الشربما أكجبو 

  ."بالخفع  (4)ٍِ انظا  بعُ جَ رّ إ َّلّ إِ  ىٍ هْ ػِ 

 باب الحال
 الحال لغة عشج الحجازعلى إلى ضسيخ  امزافً  ةعذخ إلى مدألة: نر  العجد ثالثة . 52

فمغة الحجاز نرب ىحا عمى  ،العذخةمخرت بيع ثبلثتيع إلى أما :" ك (5)يقػؿ أبػ حياف
 .الحاؿ"

 التػضيس والتحليل:

                                                           

 (.3/1511أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 (.1/562، السداعج )جعقيلابغ  (2)
 .1/562جالسخجع الدابق،  (3)
 .[157]الشداء:  (4)
 (.3/1568أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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، خة عمى الحالية كليذ عمى التػكيجيحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في نرب ثبلثتيع إلى عذ
 . مشرػبة كليدت تػكيًجاثتيع حااًل فتعخب ثبل

 بالشرب".مخرت بالقـػ ثبلثتيع كأربعتيع كخسدتيع كىكحا إلى العذخة " :(1)يقػؿ ابغ عقيل
يع مدألة: التػكيج بكل وأجسعيغ لغة عشج الحجازييغ ل بثالثتيع إلى العذخة، ولغة تس. 53

 .لسا قبليا اجعل ثالثتيع إلى العذخة تابعً 
 ،:" كال يؤكج العخُب الحجازيػف إال بكميع أك أجسعيغ ال بثبلثتيع إلى العذخة(2) قػل أبػ حيان

 .لسا قبمو عمى سبيل التػكيج في اإلعخاب" اثبلثتيع إلى عذختيع تابعً  كبشػ تسيع يجعمػف 
 التػضيس والتحليل:

 ،كعجـ التػكيج بثبلثة إلى عذخة ،يحكخ أبػ حياف لغة الحجاز في التػكيج بكل أك أجسعيغ
، أؼ يعتبخكنيا لغة بشي تسيعفي لسا قبميا  ثة إلى عذخة في الكبلـ فيي تابعٌ جاءت ثبل فإفْ 

 تػكيًجا. 
 ".ا:"كيجعمو التسيسيػف تػكيجً (3)يقػؿ ابغ مالظ
 ، مخرتيع بالشربتَ ثالقػـ ثبل كرأيت ،الخفعبيع :" فيقػلػف: قاـ القػـُ ثبلثتُ (4)يقػؿ ابغ عقيل

 يع بالجخ".بالقػـ ثبلثتِ 
 
 
 .مدألة: جػاز الشر  واإلتباع في مخك  العجد. 54

ازية عمى الشرب مخكب العجد فالرحيح جػاز المغتيغ فيو الحج:"كأما (5)يقػؿ أبػ حياف
 ."تباعكالتسيسية عمى اإل
 التػضيس والتحليل:

                                                           

 .2/12ج السخجع الدابق،  (1)
 (.3/1568أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (2)
 (.2/12، السداعج )جعقيلابغ  (3)
 .2/12جالسخجع الدابق،  (4)
 (.3/1569أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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في العجد  تباعازية عمى الشرب كالتسيسية عمى اإليحكخ أبػ حياف جػاز المغتيغ الحج
 .السخكب

أؼ بالشرب عمى الحاؿ،  .:" كربسا عػمل بالسعاممتيغ مخكب العجد"(1)يقػؿ ابغ مالظ
 تباع عمى التػكيج.كاإل

تباع السحكػريغ كىحا ىػ الرحيح كمشيع مغ مشع كاإل الشربب:" أتي (2)يقػؿ ابغ عقيل
اه حك ،اأتي جسعيً  غ، أؼجاؤكا خسدة عذخة كجئغ خسذ عذختي كعمى الجػاز نقػؿ:

 . "األكسطخفر األ

 .لة: إلغاء عسل كان إذا سبقت بإلمدأ. 55

: "فأما قخاءة مغ قخأ إال أف تكػف تجارة، بالتاء، فالقياس يكػف بالياء، (3)أبػ حيان قػل 
خ، كإال أف تكػف، استثشاء مشقصع، فيػ عمى مػضع نرب عمى لغة الحجاز، يعمى التحك

 كبجؿ عمى لغة تسيع".
 التػضيس والتحليل:

ثشاء السشقصع، يحكخ أبػ حياف، لغة الحجاز، في اعتبار "إال أف تكػف" مغ باب االست
فيتػجب الشرب عشجىع، كفي لغة تسيع، ىػ مغ باب السشفي السترل، كفيو حالتاف: 

: "كأداة االستثشاء في "إال أف (4)الشرب عمى االستثشاء، كالبجؿ، كىػ السقجـ. يقػؿ أبػ حياف
تكػف" ىي إال، كأف يكػف في مػضع اسع مشرػب، في لغة أىل الحجاز؛ ألف الكػف غيخ 

، ا، كقػلظ: ما جاءني أحج إال حسارً مشو، كالتقجيخ: ما جاءني أحج إال كػف زيج السدتثشى
 كىػ في لغة تسيع مخفػع عمى البجؿ مغ أحج، كىػ أقيذ". 

 ." لغة عشج مزخ، والخفع لغة لليسغبَ حَ مدألة: الشر  للسغخى بو الػاقع بعج كلسة " َ . 56

بالخفع كالشرب، قاؿ عبج الجايع : "كحب العتيق، كماء شغ بارد، (5) قػل أبػ حيان
عميظ العتيق، ححؼ عميظ، كناب كحب مشابو، فرارت العخب  ذلظ بَ حَ كَ  :القيخكاني: أصموُ 

                                                           

 (.2/13ابغ مالظ، السداعج )ج  (1)
 .2/13ج  الدابق، السخجع (2)
 (.1541/ 3أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 (. 338/ 8أبػ حياف، التحييل كالتكسيل )ج (4)
 (.2037/ 4أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (5)
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غ" أؼ عميظ بيسا، كبعس العخب بكالم التسخُ  ظَ بَ حَ "كَ  :تغخؼ بو، كقاؿ األعمع: العخب تقػؿ
 تشرب كىع مزخ، كالخفع لميسغ".

 التػضيس والتحليل:

ألنو عمى  ؛" لئلغخاء، كالشرب لمسغخػ بوبَ حَ لغة مزخ، في استخجاـ "كَ يحكخ أبػ حياف 
تقجيخ: الدمػا التسخ كالمبغ، يقػؿ مرصفى الغبلييشي: "كىػ كبلـ يخاد بو اإلغخاء، بالذيء 

 . (1)كالحث عميو كلدكمو"

، فمحلظ لع ترخؼ، ع: "ىحه كمسة جخت مجخػ السثل في كبلميق(538)ت قاؿ الدمخذخؼ 
بالسخاشب كحجه، كىي في معشى األمخ،  اا معمقً  ماضيً شخيقة كاحجة، في كػنيا فعبًل لدمت ك 

 . (2)كقػليع في الجعاء: رحسظ هللا، أؼ ليخحسظ هللا"

ككأف  قاؿ أبػ عبيج: "قاؿ األصسعي: معشى كحب عميكع، معشى اإلغخاء، أؼ: عميكع بو،
 . (3)"اا، كلكشو جاء بو بالخفع شاذً األصل في ذلظ أف يكػف نربً 

تقػؿ لمخجل إذا أمختو بذيء كأغخيتو: كحب عميظ، كحا ككحا، أؼ عميظ بو، كىي كمسة 
. كىحا يفدخ الشرب عشج مزخ، كلغة اليسغ الخفع، يفدخىا قػؿ الجػىخؼ: "كحب (4)نادرة

 .ا مخفػعً ب التسخ كالمبغ تكػف التسخ فاعبًل . فمػ قمشا كج(5)": كجبعميكع الحج، أؼ
 

 

                                                           

 (. 63/ 1الغبلييشي، جامع الجركس العخبية )ج (1)
 (. 1/710ابغ مشطػر، لداف العخب )ج (2)
 .1/710جالسخجع الدابق،  (3)
 .1/710ججع نفدو، السخ  (4)
 (. 211/ 1)ج الرحاح، جػىخؼ ال (5)
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 السبحث األول
 أبي حيان لبعس ليجات العخب قبػل 

 ، كغمبةُ ( مػضًعا154بذكل صخيح، كسكت عغ )  ليجة( 16لقج قبل أبػ حياف ) 
 ىحا الدكػت يجؿ عمى قبػلو لتمظ الميجات.  أفّ  الطغِ 

 أمثلة على قبػل أبي حيان لليجات:

كعجـ اتفاقو مع ليجة بشي  سيع في إبجاؿ الياء السذجدة جيًسا،اتفق أبػ حياف مع ليجة بشي ت .1
كمغ السخففة ال  ،"كاإلبجاؿ مغ السذجدة مصخدخ في إبجاؿ الياء مغ السخففة لقػلو: يَ بْ دُ 

 .(1)يصخد"
 عشج حجيثو عغ ححؼ قبيمة تسيع لمياء مغ )استحيا( كفخكعو، كححفيع عيغ الفعل عمقّ   .2

و بحلظ يتفق مع الباحثة أنّ  كتطغ : "كعمى ذلظ نرػص األئسة، فػزنو استفاؿ".(2)قائبًل 
 نرػص األئسة كقبيمة تسيع.

و بعج الزسة أك الكدخة مع البجؿ في لغة قػـ مغ اليسغ، فإنّ كفي مدألة ححؼ التشػيغ  .3
: "كزعع أبػ عثساف أنيا لغة قػـ مغ (3)يخفس اعتبار ىحه المغة لقػـ ليدػا فرحاء، يقػؿ

 اليسغ ليدػا فرحاء". كىحا يجؿ عمى قبػلو لتمظ المغة. 
 .(4)تسيع يا لغة بشيكذكخ أنّ  ،إلى األصل أبػ حياف نرب )الحسَج هلل( نطًخا جػز   .4
يقبل أبػ حياف بشاء الحخؼ )مْع( عمى الدكػف عمى لغة ربيعة، كيخفس رأؼ سيبػيو أف  .5

الدكػف لغة، فدعع أنو ال  : "كلع يحفع سيبػيو أفّ (5)ذلظ يكػف في الزخكرة فقط، يقػؿ
 يكػف إال في الزخكرة".

: (6)جد، يقػؿيتفق أبػ حياف مع المغة الحجازية كالمغة التسيسية في حجيثو عغ مخكب الع .6
ازية عمى الشرب كالتسيسية عمى "كأما مخكب العجد فالرحيح جػاز المغتيغ فيو الحج

 تباع".اإل
                                                           

 (.1/330أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 .1/249جالسخجع الدابق،  (2)
 . 800/ 2جالسخجع نفدو،  (3)
 . 3/1370جالسخجع نفدو،  (4)
 .3/1457جالسخجع نفدو،  (5)
 .3/1569السخجع نفدو، ج (6)
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عشج حجيثو عغ بعس شػائف العخب التي تجعل السثشى كالسقرػر فتمـد األلف حالة  .7
 د ما نقمو األئسة عغ ىؤالء القبائل مكابخة ال: "كإنكار السبخِّ (1)الخفع كالشرب كالجخ، يقػؿ

 تميق بعالع".

: (2)يقبل أبػ حياف لغة تسيع في عجـ حكاية العمع، كيخفس لغة الحجاز في حكايتو، يقػؿ .8
 ثع قاؿ كتسيع ال تحكي". حظَ تيقغ نفي االشتخاؾ فيو لع يُ  "العمع العاقل إفْ 

يجعل أبػ حياف القياس القػؿ بػاحج عذخ كليذ حادؼ عذخ، كىػ بحلظ يتفق مع لغة  .9
و سسع مغ األزد أك بعس عبج القيذ: : "كحكى الكدائي أنّ (3)كعبج القيذ، يقػؿ األزد

 ىحا ىػ القياس أك فعمو كحج يحج".ك  ،كاحج عذخ

كالدمخذخؼ في عجـ جػاز دخػؿ الباء  ،كالفارسي ،يعتخض أبػ حياف عمى ابغ الدخاج .10
في نثخىع  : "الرحيح جػاز ذلظ كىػ كثيخ جًجا(4)يقػؿ (ما)عمى الخبخ السشفي بعج 

 ىل نجج يجخكف الخبخ بالباء كثيًخاعمى ذلظ سيبػيو كالفخاء عمى أف أ  كمسا نّز  ،كنطسيع
كلمفارسي  ابغ الدخاجج مع مخالفتو فإذا أسقصػا الباء رفعػا".  كىػ بحلظ يقبل لغة نج

  .كالدمخذخؼ 

 ،يحأما السجمج الخابع كالخامذ فمع تمحع الباحثة أؼ قبػؿ أك مػافقة لميجة بشز صخ 
 كىحا الدكػت يعتبخ مػافقة.  ،يدكت عمى ذلظأبػ حياف الميجة كأقػاؿ العمساء فييا ثع  كإنسا يػرد

 
  

                                                           

 (. 1/558أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 . 687/ 2جالسخجع نفدو،  (2)
  /3جالسخجع نفدو،  (3)
 .3/1220جالسخجع نفدو،  (4)
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 السبحث الثاني
 رفس أبي حيان لبعس ليجات العخب 

 

 عجة ألفاظ نحكخ مشيا: ( ليجة مدتخجًما16رفس أبػ حيان ) 

 فخوع تدتقبس .1

عمى كثختيا  ،كالجيع، كالجيع كالكاؼيخفس أبػ حياف لغة اليسغ كبغجاد في نصق الكاؼ 
: "كفخكع تدتقبح كىي كاؼ كجيع فخع عغ الكاؼ الخالرة كىي لغة في (1)عشجىع، يقػؿ

 اليسغ كثيخة كفي أىل بغجاد يقػلػف في كسل: جسل". 
 "شاذ" "ليذ برحيس" .2

يكػف  أف يجب ويغ أنبّ فكاك أك ياء مثل: كجج يجج، عشج حجيثو عغ الفعل الحؼ فاؤه  . أ
ثع  ،لغة عامخية، فيػ شاذ، كإف قيل بأنو جْ جُ يَ  جَ جَ ضع الجيع في كَ  اأم ،مكدػر العيغ

عمى كل ما فاؤه كاك كقاؿ كىحا ليذ  عمى ابغ مالظ في جعمو ىحا قانػًنا كمًيايعتخض 
 .(2)برحيح

كإف سسعو  كفي مدألة كدخ أكؿ مزارع )ِتْمحغ( ك)ِيْحىب( فإنو يخػ أف ذلظ شاذٌ  . ب
مغ بعس : "كشح ما سسعو الكدائي (3)يخ. يقػؿ أبػ حيافبْ الكدائي مغ بعس بشي دُ 

 مغ ىحا قخاءة مغ قخأ )ِنعبج( بكدخ الشػف".  كأشحّ  ،ىبحْ حغ كتِ مْ أنت تِ  :يخبْ بشي دُ 
 غخي  السشقػلمغ  .3

 ،كاألخفر ،: "كالجخ بمعل لغة حكاىا أبػ عبيجةيقػؿ أبػ حياف في مدألة الجخ بمعلّ 
كأبػ زيج كقاؿ إنيا لغة عقيل" ثع يقػؿ: "كمغ غخيب السشقػؿ: أف الفخاء ذىب إلى  ،كالفخاء

 .(4)جػاز الجخ بيا"

 

                                                           

 (. 1/13أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 .1/159جالسخجع الدابق،  (2)
 . 1/183جالسخجع نفدو،  (3)
 . 3/1282جالسخجع نفدو،  (4)
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إف أبا حياف يدتيجغ اعتبار لعل حخؼ جخ، فسغ السعمػـ أف لعل تعسل عسل إف كأخػاتيا، 
 كإف كاف ابغ مالظ قج عجىا مغ حخكؼ الجخ. 

  :(1)يقػؿ ابغ مالظ
ـــــــى اكَ َىـــــــ           ،                                  حـــــــخوف الجـــــــخ وىـــــــي: مـــــــغ، إل

 

 علـــى عـــغ،‘ خـــال، حاشـــا، عـــجا، فـــيحتـــى، 
 

 ، مشـــــــح، رب، الـــــــالم، كـــــــي، واو، وتـــــــامـــــــح
 

 متـــــــــــــــىوالكـــــــــــــــاف والبـــــــــــــــاء ولعـــــــــــــــل و 
 

كابغ مالظ، فقج  ،كالفخاء ،كاألخفر ،و ال يسكغ إنكار ليجة أثبتيا أبػ عبيجةكتخػ الباحثة أنّ 
 : (2)استشج إلى ليجة عقيل كإلى أشعار عجة كرد فييا الجخ بمعل مثل

 لعـــــــــــــــل هللا فزـــــــــــــــلكع عليشـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــخيع أنّ بذـــــــــــــــــــيء     أمك

   
  "مغ قبيس الزخائخ" .4

: "كححؼ (3)يقػؿ ،اعتبخ أبػ حياف ححؼ ألف الزسيخ لمسؤنث عشج لخع مغ قبيح الزخائخ
 حخكة الياء عمى ما قبميا مغ التي لمسؤنث مغ قبيح الزخائخ كححفيا كإلغاء (ىا)األلف مغ 
 الزخائخ". 

 زعع  .5

يا تكػف بسعشى كسط : "كزعع الكػفيػف أنّ (4)بسعشى كسط، يقػؿ (حتى)عشج حجيثو عغ  . أ
 أؼ في كسصو".  ؛في لغة ىحيل تقػؿ: جعمتو في حتى الكيذ

حياني ىي أصل حيث: حػث، كقاؿ المّ  أفّ  عع ابغ سيجه: "كز (5)يقػؿحػث،  أصل حيث: . ب
  لغة شيئ يقػلػف: حػث عبجهللا زيج". 

كحكى عغ تسيع أنيع  ،يا لغة رؤبة كقػموـ أنّ : "كزعع ابغ سبّل (6)نرب خبخ لعل، يقػؿ . ت
 يشربػف بمعل".

                                                           

  (. 34ابغ مالظ، ألفية ابغ مالظ )ص (1)
 (. 41ال يعخؼ قائمو، انطخ: ابغ عرفػر، السقخب )ص (2)
 (. 5/2410أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (3)
 .4/1864جالسخجع الدابق،  (4)
 .3/1448جالسخجع نفدو،  (5)
 (. 3/1242أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (6)
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و قج يشقل : "زعع بعس الشحاة أنّ (1)كسا نقل االسع كالفعل، يقػؿ نقل الرػت إلى العمع . ث
 و، لقب لبعس بشي ىاشع".ب  مغ صػت نحػ: بَ 

اضو ليذ اعتباًشا س الليجات العخبية، فإّن اعتخ عإّن أبا حيان وإْن اعتخض على ب
 لألفرس والسذيػر عغ العخب وما جسعو مغ علػم األوائل.   وإنّسا استشادٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

 .963/ 2جالسخجع الدابق،  (1)
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  السبحث الثالث
 أثخ الليجات في كتاب إرتذاف الزخب

جميل أبا حياف ذك عقمية مػسػعية، كلو قجرة فائقة عمى جسع اآلراء السختمفة إف عالسشا ال
مغ شتى القبائل في الجديخة  كالشحػية، آخًحا ،كالرػتية ،الرخفيةلمعمساء في العجيج مغ السدائل 

  . ة كمغ القبائل السجاكرة ليا أيًزاالعخبي

لدانيا كاختبلؼ ليجاتيا، فشقل  ف عغ أكثخ مغ أربعيغ قبيمة ناقبًل عغلقج أخح أبػ حيا
كليحه األخيخة الشريب األكفخ مغ الميجات  ،كتسيع ،كعغ بغجاد ،كعغ أىل العالية ،عغ أزد الدخاة 

 شي زياد بغ فقعذ ليجة كاحجة، يخ ليجة كاحجة، ككحلظ خداعة كبسْ عغ حِ  ، كنقلفي إرتذافو
  كعغ شيئ كبشي فدارة كغيخىا مغ القبائل العخبية. 

ة يحكخ ما يػرد أبػ حياف عجة ليجات في الرفحة الػاحجة كفي السدألة الػاحج ككثيًخا
كابغ  ،كابغ مالظ كالسبخد، ،كاألخفركأبي عبيجة،  كالفخاء، ،قصخبك  ،آراء العمساء فييا كالكدائي

  كيدكت عغ إيزاح رأيو في تمظ.  ،كيقبل تمظ ،د كالكدائي فيخفس تمظكالسبخِّ  ،عقيل

ىي إيخاده آراء العمساء كالشحاة دكف تخجيح  ،تشاكؿ الميجاتفي  مشيجو فيكالكثخة الغالبة 
 عمى مػافقتو لتمظ الميجات.  إْف كاف سكػتو ىحا في األغمب دااًل ك  ،رأيو

خفزو مت الباحثة ل، كلقج مثّ العمساء مغ أقػاؿ كال يخذى أبػ حياف مغ رفزو بعًزا
 ئي بالذحكذ صخاحة. أخخػ يرف ركاية الكدا كفي أحيافٍ  ،قبػؿ الجخ بمعل

لسقاييذ المغة كنحػىا  ، كإنسا استشادٌ مخالفة أبي حياف لمشحاة كليذ تعدًفا كال عبًثا
 مغ، في ىحه األرض ما دمشا في إشار األدلة كاألقيدة كالبخاىيغ ، كيبقى االختبلؼ جيًجاكصخفيا

 كل فخيق.

فسشيع مغ  ،اء العمساءإف استذياد أبي حياف بيحه الكسية مغ الميجات أدػ إلى تبياف آر 
 المغة الػاحجة. في كحتى أىل اإلجازة مختمفػف  ،كمشيع مغ رفس ،أجاز

الفعل السزارع السكدػر العيغ كاكؼ الفاء ذكخ اختبلفات كثيخة بيغ القبائل، ففي حجيثو عغ أكؿ 
 :(1)نحكخ مشيا

 

                                                           

 (. 1/182أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
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 . عْ مّ عْ فأىل الحجاز يفتحػف نحػ: تَ  ،بالتاء أك اليسدة التي لمػصل إف كاف مبجكًءا .1

  في الياء فيزسػف. كربيعة كمغ جاكرىع يكدخكف إالّ  ،كتسيع ،أىل قيذ .2

 بعس كمب يكدخكف في الياء.  .3
 وأىل الكدخ مختلفػن: 

 فتقمب الػاك ياًء عشج تسيع. الكدخ مصمًقا .1

 الفتح مع الياء كالكدخ مع اليسدة كالػاك عشج بشي عامخ.  .2

  أك ياًء.  قمب الػاك ألًفا .3

كتارة نججىسا  ،مػافقة القبائل بعزيا لبعس، فتارة نجج تسيع تػافق الحجازكقج نمحع 
، أك مخالفة (1)تختمفاف، كمثالو: في بعس حاالت اإلمالة نجج مػافقة الحجازييغ لبشي تسيع

كالتشػيغ عشج بشي عامخ لمكمسة،  ،لكمسة سشيغ عشج تسيعتشػيغ الالقبائل لبعزيا كمثالو: عجـ 
 . (2)كأقست عشجه سشيغ ،يو سشػف فتسيع تقػؿ: مزت عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 531/ 2أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )ج (1)
 .1/578جالسخجع الدابق،  (2)
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 .األثخ الليجي في التػجيو الشحػي في إرتذاف الزخب
أكثخ ثع صخفية إف معطع الميجات التي تشاكليا أبػ حياف كانت ذات مطاىخ صػتية 

كمسة األجمح، كاألجمو،  :عغ حخؼ مثل يبًل ، فاالختبلفات الرػتية في نصق حخؼ بجنحػيةمشيا 
كتخخيع  ،أك إمالة كمسة ،، أك إثبات ىسدة الػصلكغبلمج، أك سكػف الػاك في سْػؼكغبلمي 

في التػجيو الشحػؼ، بخبلؼ االختبلفات الشحػية التي شقت لشا الصخيق  أثخٌ ، لع يكغ ليا كمسة
 لتبياف االختبلفات اإلعخابية في الكمسة الػاحجة.

 بعس األمثلة:وىحه 

 في الحجيث عغ ثبلثة إلى عذخة . أ

فالشرب عمى فمغة الحجاز الشرب لثبلثة إلى عذخة عمى الحالية، أما لغة بقية العخب 
 .(1) لسا قبميا التػكيج، فتعخب تابًعا

 إلى اختبلؼ الحكع اإلعخابي لمكمسة.  إذف فاختبلؼ الميجات أدػ 
 .حاالت عشج الحجاز كتسيع (ماأَ ػ)مسرجر التالي لل . ب

 اتبعت لغة تسيع ففييا حالتاف:  إفْ      

 كاف السرجر نكخة فالخفع كالشرب. إفْ  .1

كإف اتبعت لغة الحجاز في  ،بشي تسيع يػجبػف الخفع فإف   ،كاف السرجر معخفة إفْ  .2
، كالخفع السرجر الشكخة تػجب الشرب فقط، كفي السرجر السعخفة يجػز الشرب كالخفع

 . (2)أكثخ عشجىع"

ػجبػف الشرب، أما مسدتثشى الستأخخ حاالت، أىل الحجاز يل فإفّ في االستثشاء السشقصع  . ت
 . (3)"، أك يشرب مع رجحاف الشرب عشجىعب بجاًل تباع فيعخ تسيع يجيدكف اإل

 . (4)كمسة لجف عشج عامة العخب مبشية كعشج قيذ معخبة . ث

                                                           

 (. 148انطخ: متغ الخسالة )ص  (1)
 (.  136انطخ: متغ الخسالة )ص (2)
 (.  147انطخ: متغ الخسالة )ص (3)
 (146انطخ: متغ الخسالة )ص (4)
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حالة ، كمعخبة حالة الخفع عشج تسيع كمبشية ية عمى الكدخ عشج الحجازييغ أبًجاكمسة أمذ مبش . ج
 .(1)الشرب كالجخ

إال  إىساؿ ليذ مع إال عشج بشي تسيع كإعساليا عشج أىل الحجاز فالتسيسي يقػؿ: ليذ الصيبُ  . ح
  .(2)"عسميا فيقػؿ: ليذ زيٌج إال قائًسا، كالحجازؼ يكالسدظ خبًخا يب مبتجأً السدُظ، فيعخب الص

االسسية عشج أىل الحجاز إعساؿ ما الشافية عسل كاف كأخػاتيا عشج دخػليا عمى الجسمة  . خ
 .(3)كتيامة كإىساليا عشج بشي تسيع كنجج كالخفع عمى االبتجاء كالخبخ"

 غتيع فعبًل ػف رجاٌؿ، فتعخب عمى لس: يتحاك"، يقػلػف مثبًل أ لػني البخاغيثفي لغة " . د
يث إما بجاًل مغ ككاك الجساعة ىي الفاعل كالبخاغ كعبلمة رفعو ثبػت الشػف  مزارًعا مخفػًعا

، أما لغة بقية العخب: يقػلػف: يتحاكع رجاٌؿ. فتعخب الػاك أك خبًخا مقجًما كما بعجه السبتجأ
  . (4) ك)رجاٌؿ( ىي الفاعل بالزسة الطاىخة عمى آخخه امخفػعً  امزارعً  فعبًل 

ب مفاعيل، يقػلػف: قاؿ زيٌج عسًخا مشصمًقا. بشرب لغة سميع إعساؿ ضغ ببل شخكط، فتشر . ذ
. أما إف لع تعسل فتعخب "عسًخا" مفعػؿ ًقامشصم كسا نربػا في: ضغ زيٌج عسًخا، عسًخا كمشصمًقا
  . (5) "  حاؿ مشرػبةبو، ك "مشصمًقا

 .(6)الخفع لمخبخ البلحق لعل لغة جسيع العخب كالشرب بمعل الخبخ لغة تسيع . ر
ذك مػصػلة عمى لغة شيئ أك بسعشى صاحب عمى محىب الجسيػر، فمػ قمت اذىب بحؼ   . ز

 .تدمع
( ذؼصمة لػ ) (عا تعخبيا مػصػلة بسعشى )الحؼ تدمشيئً  فخبلصة رأؼ أبي حياف أفّ 

 . (7)اذىب في الػقت الحؼ تدمع فيو ؛كالسعشى السخاد

 

                                                           

 (. 145انطخ: متغ الخسالة )ص( 1)
 (. 137انطخ: متغ الخسالة )ص (2)
 (.  .141انطخ: متغ الخسالة )ص( 3)
 (.   137انطخ: متغ الخسالة )ص (4)
 (.  135انطخ: متغ الخسالة )ص (5)
 (.142انطخ: متغ الخسالة )ص (6)
 (. 127انطخ: متغ الخسالة )ص (7)



163 

كالسعشى السخاد  ،أما محىب الجسيػر أنيا بسعشى صاحب كذؼ مزافة إلى جسمة تدمع
 .(1)اذىب في كقت ذؼ سبلمة

جسيع العخب، فعقيل تقػؿ: لعل هللِا يكخمشا، كبقية الجخ بمعل لغة عقيل كالشرب بيا لغة  . س
 .(2)العخب تقػؿ: لعل هللا يكخمشا

 .(3) باح كالشرب بيا لغة جسيع العخبالجـد بأف لغة بشي ُص  . ش

لظ ىمع : "ككح(4)ىمع اسع فعل في لغة الحجاز كفعل أمخ صحيح في لغة تسيع، يقػؿ السبخد . ص
فيحه المغة الحجازية يقع ىمع فييا مػقع ما ذكخناه مغ الحخكؼ".  ، إذا أردت ىات زيًجازيًجا

 .وْ َص كَ  ،وْ مَ  :يقرج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.127انطخ: متغ الخسالة )ص (1)
 (.  130انطخ: متغ الخسالة )ص (2)
 (. 129انطخ: متغ الخسالة )ص(  3)
 (.114انطخ: متغ الخسالة )ص (4)
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 الخاتسة

الباحثة  ْت ّر مُ بعج االنتياء مغ إعجاد ىحه الجراسة، كفق الخصة السحكػرة في السقجمة، خَ 
  لبعس الشتائج كالتػصيات، كىي:

 أوًل: الشتائج 
سؤلفات ابغ مالظ كألفيتو، كلو كالجارسيغ، كلو إلساـ كاسع بققيغ السح إف أبا حياف شيخُ  .1

 سة، كالبرسة الػاضحة في تاريخ الشحػ العخبي.ة القيّ العجيج مغ اآلراء الشحػيّ 

استذيج أبػ حياف بالقخآف الكخيع، كبأشعار الصبقات األكلى الثبلث، كبالشثخ، كرفس  .2
في إرتذافو، كبيحا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –خسػؿ ، لم( حجيًثا38حجيث، كمع ذلظ نخػ لو )االستذياد بال

 يخالف مشيجو في رفس االستذياد بالحجيث الذخيف.

 ألفّ  اللة صػتية، كىحا شبيعي؛أغمب الميجات التي تشاكليا أبػ حياف في إرتذافو، ذات دِ  .3
 أكثخ االختبلفات الميجية صػتية. 

( 154بشز صخيح، كسكت عغ ) ( مػضًعا16( ليجة، كقبل )16رفس أبػ حياف ) .4
 في إرتذافو. مػضًعا 

، أما االختبلفات الرػتية ، كالجانب اإلعخابيّ ػؼّ حْ في الجانب الش   األثخ الميجي يبجك جمًيا .5
 خ في التػجيو الشحػؼ كاإلعخابي. فميذ ليا أثٌ 

خؽ ماؿ أبػ حياف لئلشارة إلى ليجات خارجة عغ حجكد القبائل العخبية أحياًنا مثل ليجة ش .6
 األنجلذ.

إف  أصػؿ عمع المغة قجيسة متأصمة في تخاثشا العخبي مشح العرخ الجاىمي حيث القبائل  .7
 العخبية كليجاتيا السختمفة قبل كجػدىا في العرخ الحجيث.

 التػصيات ثانًيا:
في دراساتيع كالخػض في بإعصاء كتب أبي حياف أىسية أكبخ، كاستيعابيا  أكصي الباحثيغ .1

  كتذاؼ مكشػناتيا. غسارىا، كا
كسا أكصي الباحثيغ بعقج الشجكات كالسؤتسخات العمسية التي تيتع بتخاث أبي حياف المغػؼ  .2

 كخاصة السؤلفات الشحػية؛ لسا فييا مغ عمع غديخ يحتاج إلى سبخ أغػاره. 
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 السخاجعالسرادر و 
شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف ـ(. 2000. )األزىخؼ، خالج عبجهللا

 )د.ط(. بيخكت: دار الكتب العمسية.  التػضيح في الشحػ.

. السجيشة 1. طالػجيد في حكع تجػيج الكتاب العديدـ(. 2002األميغ، دمحم بغ سيجؼ دمحم. )
 السشػرة: مكتبة العمػـ كالحكع.

اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ ـ(. 2003الخحسغ بغ دمحم. ) األنبارؼ، عبجابغ 
 )د.ف(.  :. )د.ـ(1. طالبرخييغ كالكػفييغ

 . )د.ط(. القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية. في الميجات العخبيةـ(. 2003أنيذ، إبخاىيع. )

تحقيق: عبج  .1. طاإلقشاع في القخاءات الدبعق(. 1403الباذش، أبػ جعفخ األنرارؼ. )ابغ 
 السجيج قصامر. )د.ـ(: )د.ف(.

. تحقيق: 4. طخدانة األدب كلب لباب لداف العخبـ(. 1997البغجادؼ، عبج القادر بغ عسخ. )
 عبج الدبلـ ىاركف. القاىخة: مكتبة الخانجي. 

 . بيخكت: مجج السؤسدة الجامعية. 1ط أدكات اإلعخاب.ـ(. 2005البياتي. ضاىخ شػكت. )

. بيخكت: 1. طمػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمػــ(. 1996 بغ عمي. )التيانػؼ، دمحم
 مكتبة لبشاف.

 .265(، 6) 2. مجمة الشجاح لؤلبحاث. الذاىج المغػؼ ـ(. 1992جبخ، يحيى عبج الخؤكؼ. )

. بيخكت: 3. طغاية الشياية في شبقات القخاءـ(. 1982الجدرؼ، شسذ الجيغ دمحم بغ يػسف. )
 العمسية.دار الكتب 

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.الميجات العخبية في التخاثـ(. 1993الجشجؼ، أحسج عمع الجيغ. )

. 4ط الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية.ـ(. 1987الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد. )
 تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار. بيخكت: دار العمع لمسبلييغ. 

. تحقيق: صالح 1. طالكافية في عمع الشحػـ(. 2010الحاجب، جساؿ الجيغ بغ عثساف. )ابغ 
 الذاعخ. )د.ـ(: )د.ف(.

 . بغجاد: دار الشيزة.1. طأبػ حياف الشحػؼ ـ(. 1966الحجيثي، خجيجة. )
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. )د.ط(. القاىخة: دار الكتاب مشاىج السفدخيغـ(. 2000حسػد، مشيع بغ عبج الحميع. )
 دار الكتاب المبشاني. السرخؼ. بيخكت: 

. )د.ط(. تحقيق: البحخ السحيط في التفديخق(. 1420أبػ حياف األنجلدي، دمحم بغ يػسف. )
 صجقي جسيل. بيخكت: دار الفكخ.

. 1. طإرتذاؼ الزخب مغ لداف العخبـ(. 1998. )يػسفحياف األنجلدي، دمحم بغ أبػ 
 تحقيق: رجب دمحم. القاىخة: مكتبة الخانجي. 

. )د.ط(. التحييل كالتكسيل في شخح كتاب التدييل. )د.ت(. يػسفاألنجلدي، دمحم بغ  حيافأبػ 
 تحقيق: حدغ ىشجاكؼ. دمذق: دار القمع. 

. )د.ط(. القاىخة: مخترخ شػاذ القخآف مغ كتاب البجيعخالػيو، الحديغ بغ أحسج.)د.ت(. ابغ 
 مكتبة الستشبي. 

. تحقيق: دمحم عبجهللا 1. طي أخبار غخناشةاإلحاشة فـ(. 1975الخصيب، لداف الجيغ. )ابغ 
 عشاف. القاىخة: مكتبة الخانجي. 

. )د.ط(. تحقيق: لجشة مغ العمساء. بيخكت: شبقات السفدخيغالجاككدؼ، دمحم بغ عمي. )د.ت(. 
 دار الكتب العمسية. 

. تقجيع كشخح: ميجؼ دمحم ناصخ ديػاف األعذى الكبيخـ(. 1983األعذى، ميسػف بغ قيذ. )
 الجيغ. )د.ط(. بيخكت: )د.ف(.

ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ العخب  قامػس تخاجع األعبلــ(. 1980الدركمي، خيخ الجيغ. )
 . بيخكت: دار العمع لمسبلييغ.5. طكالسدتذخقيغالسدتعخبيغ 

. تحقيق: عمي بػ 1. طالسفرل في صفة اإلعخابـ(. 1993الدمخذخؼ، محسػد بغ أحسج. )
 اليبلؿ. محمع. بيخكت: مكتبة 

. تحقيق: 1. طشبقات الذافعية الكبخػ ـ(. 1999الدبكي، تاج الجيغ أبي نرخ عبج الػىاب. )
 مرصفى عبج القادر عصا. بيخكت: دار الكتب العمسية.

. تحقيق: الذخيف 1. طشفاء العميل في إيزاح التدييلـ(. 1986الدمديمي، دمحم بغ عيدى. )
 ية. عبجهللا البخكاتي. مكة السكخمة: الفيرم
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. )د.ط(. الجرر السرػف في عمػـ الكتاب السكشػف الدسيغ الحمبي، أحسج بغ يػسف. )د.ت(. 
 تحقيق: أحسج الخخاط. دمذق: دار القمع. 

. )د.ط(. تحقيق: عبج الدبلـ ىاركف. بيخكت: عالع الكتابسيبػيو، عسخ بغ عثساف. )د.ت(. 
 الكتب.

. )د.ط(. شخح أبيات سيبػيوـ(. 1974الديخافي، يػسف بغ أبي سعيج الحدغ بغ عبجهللا. )
 تحقيق: دمحم عمي ىاشع. مرخ: دار الفكخ. 

. حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخةـ(. 1967الديػشي، جبلؿ الجيغ عبجالخحسغ. ) 
 عخبية.)د.ط(. تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع. مرخ: دار إحياء الكتب ال

. 1. طىسع اليػامع في شخح جسع الجػامعـ(. 1998الديػشي، جبلؿ الجيغ عبجالخحسغ. )
 تحقيق: أحسج شسذ الجيغ. بيخكت: دار الكتب العمسية. 

)د.ط(. تحقيق:  االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ.ـ(. 2006الديػشي، جبلؿ الجيغ عبجالخحسغ. )
  محسػد ياقػت. )د.ـ(: دار السعخفة الجامعية.

. )د.ط(. بيخكت: السدىخ في عمـػ المغة كأنػاعياالديػشي، جبلؿ الجيغ عبجالخحسغ. )د.ت(. 
 دار الجيل. 

)د.ط(.  بغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة.الديػشي، جبلؿ الجيغ عبجالخحسغ. )د.ت(. 
 تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع. بيخكت: السكتبة العرخية.

. )د.ط(. عقػد الدبخجج عمى مدشج اإلماـ السدشجعبجالخحسغ. )د.ت(. الديػشي، جبلؿ الجيغ 
 تحقيق: حدغ مػسى الذاعخ. مجمة الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة. 

السقاصج الذافية في شخح الخبلصة ـ(. 2007الذاشبي، أبػ إسحق إبخاىيع بغ مػسى. )
. تحقيق: عبج الخحسغ بغ سميساف العثيسيغ كآخخكف. مكة السكخمة: معيج 1ط الكافية.

 البحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسبلمي. جامعة أـ القخػ. 

. )د.ط(. الكشاش في فشي الشحػ كالرخؼ ـ(.2000شاىشذاه. عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي. )
 بيخكت: السكتبة العرخية. 

. )د.ط(. تحقيق: دمحم شخح شافية ابغ الحاجبـ(. 1975. )الذخيف الخضي، دمحم بغ الحدغ
 نػر الحدغ. بيخكت: دار الكتب العمسية. 
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. الدعػدية: دار 5ط فغ التحخيخ العخبي كضػابصو كأنساشو.ـ(. 2001الذشصي، دمحم صالح. )
 األنجلذ.

. 1ط. فتح رب البخية في شخح نطع األجخكميةـ(. 2010الذشقيصي. دمحم بغ أّب القبلكؼ. )
 مكة: مكتبة األسجؼ.

. بيخكت: 1ط البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع.ـ(. 1998الذػكاني، دمحم بغ عمي. )
 دار الفكخ السعاصخ. 

. دمذق: دار 4. طالججكؿ في إعخاب القخآف الكخيعق(. 1418صافي، محسػد عبجالخحيع. )
 الخشيج. بيخكت: مؤسدة اإليساف. 

. 1ط حاشية الرباف عمى شخح األشسػني كألفية ابغ مالظ.ـ(. 1997الرباف، دمحم بغ عمي. )
 بيخكت: دار الكتب العمسية. 

. تحقيق: محسػد الصشاحي 2. طشبقات الذافعية الكبخػ ـ(. 1913الجيغ. ) حبلصالرفجؼ، 
 كعبج الفتاح الحمػ. )د.ـ(: ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.

. تحقيق: عمي أبػ زيج 1. طأعياف العرخ كأعػاف الشرخ ـ(.1998يغ. )الرفجؼ، صبلح الج
 كآخخكف. بيخكت: دار الفكخ السعاصخ. دمذق: دار الفكخ.

. 1. طالجشى الجاني في حخكؼ السعانيـ(. 1992، بجر الجيغ حدغ بغ قاسع. ) السخادؼ
 تحقيق: فخخ قباكة. بيخكت: دار الكتب العمسية. 

. تحقيق: إبخاىيع 1ط المسحة في شخح السمحة.ـ(. 2004غ. )ابغ الزائع، دمحم بغ حد
 الراعجؼ. السجيشة السشػرة: عسارة البحث العمسي بالجامعة اإلسبلمية.  

)د.ط(. تحقيق: عد الجيغ  اإلبجاؿ.ـ(. 1960أبػ الصيب المغػؼ، عبج الػاحج بغ عمي. )
 التشػخي. دمذق: )د.ف(. 

. )د.ط(. بيخكت: دار ر الكامشة في أعياف السائة الثامشةالجر العدقبلني، أحسج بغ عمي. )د.ت(. 
 الجيل. 

. تحقيق: فخخ 1. طالسستع في الترخيفـ(. 1987عرفػر اإلشبيمي، عمي بغ مؤمغ.)ابغ 
 الجيغ قباكة. بيخكت: دار السعخفة. 
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. )د.ط(. تحقيق: صاحب أبػ جشاح. شخح جسل الدجاجي)د.ت(.  عمي بغ مؤمغعرفػر، ابغ 
 د.ف(.)د.ـ(: )

. )د.ط(. تحقيق: دمحم بخكات. السداعج عمى تدييل الفػائجعقيل، بياء الجيغ. )د.ت(. ابغ 
 دمذق: دار الفكخ. 

. )د.ط(. القاىخة: شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظـ(. 1980. )بياء الجيغ عقيل، عبجهللاابغ 
 دار التخاث. 

. شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب. )د.ت(. عبج الحي بغ أحسج بغ دمحمالعساد الحشبمي، 
 )د.ط(. بيخكت: دار الفكخ.

. مجمة األثخ. مكانة الشثخ العخبي في االحتجاج المغػؼ كمقارنتو بالذعخعياض. دمحم رضا. 
(22.) 

. 1. طالسقاصج الشحػية في شخح شػاىج األلفيةـ(. 2010العيشي، بجر الجيغ محسػد بغ أحسج. )
 خة: دار الدبلـ.  تحقيق: عمي فاخخ كآخخكف. القاى

. بيخكت: السكتبة 28. طجامع الجركس العخبيةـ(. 1993الغبلييشي، مرصفى بغ دمحم سميع. )
 العرخية.

 . )د.ط(. لبشاف: دار اليػسف.تاريخ األدب العخبيالفاخػرؼ، حشا. )د.ت(. 

. تحقيق: حدغ ىشجاكؼ. دمذق: دار 1. طالسدائل الحمبياتـ(. 1987الفارسي، أبػ عمي. )
 القمع. بيخكت: دار السشارة.

. تحقيق: دمحم الذاشخ أحسج. القاىخة: 1. طالسدائل البرخياتالفارسي، أبػ عمي. )د.ت(. 
 مصبعة السجني. 

. لبشاف: دار 1. تحقيق: عمي فاعػر. طديػاف الفخزدؽـ(. 1987الفخزدؽ، ىساـ بغ صعرعة. )
 الكتب العمسية. 

. 1. طالبمغة في تخاجع أئسة الشحػ كالمغةـ(. 2000، مجج الجيغ أبػ الصاىخ. )الفيخكزأبادؼ
 )د.ـ(: دار سعج الجيغ. 

. إرشاد الدالظ إلى حل ألفية ابغ مالظـ(. 1954القيع الجػزية، بخىاف الجيغ إبخاىيع بغ دمحم. )
 . تحقيق: دمحم بغ عػض الدييمي. الخياض: أضػاء الدمف.1ط
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. )د.ط(. تحقيق: إحداف عباس. فػات الػفيات كالحيل عميياخ. )د.ت(. الكتبي، دمحم بغ شاك
 بيخكت: دار الثقافة. 

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(. السقتزب في ليجات العخبـ(. 1996كخيع، دمحم رياض. )

شخح التدييل تدييل الفػائج كتكسيل (. ـ1990مالظ، جساؿ الجيغ دمحم بغ عبجهللا. )ابغ 
 . ىجخ لمصباعة: )د.ـ(. دمحم بغ عبجهللا الديج كآخخكف . تحقيق: 1. طالسقاصج

شخح التدييل تدييل الفػائج كتكسيل ـ(. 2001مالظ، جساؿ الجيغ دمحم بغ عبجهللا. )ابغ 
 . تحقيق: دمحم عصا كشارؽ الديج. لبشاف: دار الكتب العمسية. 1. طالسقاصج

. تحقيق: عبج السشعع 1. طالذافية شخح الكافيةدمحم بغ عبجهللا. )د.ت(. جساؿ الجيغ مالظ، ابغ 
 ىخيجؼ. مكة السكخمة: جامعة أـ القخػ.

. )د.ط(. تحقيق: دمحم عبج الخالق عطيسة. بيخكت: عالع السقتزبالسبخد، دمحم بغ يديج. )د.ت(. 
 الكتب. 

الذفاعة في الحجيث ـ(. 2005السحسجؼ، أبػ ذر عبج القادر بغ مرصفى بغ عبج الخزاؽ. )
 كت: دار الكتب العمسية. . بيخ 1. طالشبػؼ 

 . بيخكت: دار الجيل. 1. طمعجع حفاظ القخآف عبخ التاريخـ(. 1992محيدغ، دمحم سالع. )

تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ. ـ(. 2008السخادؼ، أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ. )
 . تحقيق: عبج الخحسغ سميساف. بيخكت: دار الفكخ العخبي. 1ط

. السجيشة 2. طىجاية القارؼ إلى تجػيج كبلـ البارؼ بج الفتاح بغ الديج. )د.ت(. السخصفي، ع
 السشػرة: مكتبة شيبة.

. )ابغ   . )د.ط(. بيخكت: دار صادر. لداف العخبق(. 1414مشطػر، دمحم بغ مكـخ

. تحقيق: 1. طتسييج القػاعج لذخح تدييل الفػائجق(. 1428ناضخ الجير، دمحم بغ يػسف. )
 كآخخكف. القاىخة: دار الدبلـ. عمي فاخخ 

 . بيخكت: دار الكتب العمسية. 1. طإعخاب القخآفق(. 1421الشحاس، أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم. )

. تحقيق: إبخاىيع رمزاف. بيخكت: دار 3. طالفيخستـ(. 1997الشجيع، دمحم بغ إسحق. )ابغ 
 السعخفة. 
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السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ الشيدابػرؼ، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ. )د.ت(. 
. تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي. )د.ط(. بيخكت: دار إحياء التخاث العجؿ إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 العخبي. 

. )د.ط(. تحقيق: أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظابغ ىذاـ، عبجهللا بغ يػسف. )د.ت(. 
 . يػسف البقاعي. بيخكت: دار الفكخ

. )د.ط(. ليجف: مصبعة صفة جديخة العخبـ(. 1889اليسحاني، ابغ الحائظ أبػ دمحم الحدغ. )
 بخيل. 

 . )د.ط(. القاىخة: مكتبة الستشبي. شخح السفرليعير، يعير بغ عمي بغ يعير. )د.ت(. ابغ 

. تحقيق: إميل 1. طشخح السفرل لمدمخذخؼ ـ(. 2001. )بغ يعير يعير، يعير بغ عميابغ 
  يعقػب. بيخكت: دار الكتب العمسية.



  

 
 
 
 
 

 الفيارس الفشية
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 فيخس اآل ات القخآنيةأوًل: 

 رقع الرفحة رقع اآل ة اآل ةشخف  م

 سػرة الفاتحة

1.  ﴿  ٍَ  32 7 ﴾ ِصَساَط اناِرٚ

2.    ٍَ بنِّٛ ََّل اْنضا َٔ 7 68 

 سػرة البقخة

3.  أنى * ٍَ زاِقٛ ًُ ًُْدٖ ِنّْه  ِّ َْٚت ِفٛ   1-2 128ذَِنَك اْنِكزَبُة َّلَ َز

ٌْ َْٚضِسَة َيثاَلً َيب ثَؼَُٕضخً ﴿  .4 َ ََّل َْٚسزَْحِٛٙ أَ ٌا َّللاا   26 94 إِ

5.   ًُْٛب ُُّْ اثَُْزَب َػْشَسحَ َػ َْفََجَسْد ِي   60 70 فَب

6.   ّانَحق َٕ ُْ َٔ 91 77 

اَرْأُتعْ  ﴿  .7  33 72 ﴾ َفادَّ

8.    َكبفِس َٕ ُْ َٔ ْذ  ًُ ِّ فََٛ ٍْ ِدُِٚ ُُْكْى َػ ٍْ َْٚسرِدْد ِي َي َٔ 217 99 

 33 228 ﴾َثاَلَثَة ُقُخوء   ﴿  .9

 77، 34 258 َأْن َآَتاُه ّللاَُّ اْلُسْلَظ ﴾ ﴿  .10

 سػرة الشداء

 34 4 ﴾ َفُكُلػُه َىِشيًعا َمِخيًعا ﴿  .11

12.    ِا يَِعُظُكْن بِه   58 67إِىَّ ّللّاَ ًِِعوَّ

 33 46 ﴾َواْسَسْع َغْيَخ ُمْدَسع  ﴿   .13

 33 115 ﴾ َوَيتَِّبْع َغْيَخ َسِبيِل اْلُسْؤِمِشيغَ  ﴿  .14

 33 128 ﴾ َأْن ُ ْرِلَحا ﴿  .15

16.   َيِ الظَّ  اعُ بَ تّ إ ّل إِ  ن  لْ عِ بِِه ِهْي  نْ هُ الَ ه 157 149 

 سػرة السائجة
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 رقع الرفحة رقع اآل ة اآل ةشخف  م

ُخوا ﴿  .17  33 6 ﴾ َفاشَّيَّ

 األنعام

18.   َىْ ئِ ف   33 55 َُٚكِرثَُّٕكَّلَ  َٓا

 سػرة األعخاف

 33 130 ﴾ َلَعلَُّيْع َيحَّ َُّخونَ  ﴿  .19

ٌَ أٚا   .20 َْ سَ سْ يُ  ب   187 84بب

 األنفال

21.   َٔ َكَ  بْ ي ٌَ   33 82ىْ ُٓ ثَ رِّ ؼَ ُٛ نِ  َّللّاُ  ب

 سػرة التػبة

 33 38 ﴾ اثَّاَقْلُتعْ  ﴿  .22

 34 69 ﴾ َوُخْزُتْع َكالَِّحي َخاُضػا ﴿  .23

خصأ!  105 ﴾...َوُقِل اْعَسُلػا َفَدَيَخى ّللاَُّ َعَسَلُكْع َوَرُسػُلُو َواْلُسْؤِمُشػَن ﴿   .24
اإلشارة 
السخجعية 
 غيخ معّخفة.

 سػرة يػنذ

يََّشْت ﴿   .25  33 24 ﴾ازَّ

 سػرة يػسف

ا َأْنَدْلَشاُه ُقْخَآًنا َعَخِبيًّا  ﴿  .26  29 2 ﴾ِإنَّ

27.   َحِ زا ّ حَ ُا ُُ جُ سْ َٛ ن ٗ ٍْٛ 35 83 

 سػرة إبخاىيع
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 رقع الرفحة رقع اآل ة اآل ةشخف  م

 17 4 ﴾َوَما َأْرَسْلَشا ِمْغ َرُسػل  ِإلَّ ِبِلَداِن َقْػِمِو ﴿   .28

خصأ!  7 ﴾َلِعْغ َشَكْخُتْع أَلَِزيَجنَُّكْع ﴿  .29
اإلشارة 
السخجعية 
 غيخ معّخفة.

 84، 22 22 ﴾َما َأَنا ِبُسْرِخِخُكْع َوَما َأْنُتْع ِبُسْرِخِخيَّ ﴿   .30

 سػرة مخيع

 34 4 ﴾َواْشَتَعَل الخَّْأُس َشْيًبا ﴿   .31

 سػرة الشػر

ُكْع ِفي َما َأَفْزُتعْ  ﴿  .32  40 14 ﴾ َلَسدَّ

 سػرة الذعخاء

 39 50 ﴾ َقاُلػا َل َضْيخَ  ﴿  .33

 سػرة العشكبػت

 39 12 ﴾ َوْلَشْحِسْل َخَصاَ اُ عْ  ﴿  .34

 سػرة سبأ 

35.    ُقُْل إِْى َضلَْلت 50 56 

 سػرة الرافات

سَُّعػنَ  ﴿  .36  33 8 ﴾ َل َ دَّ

 سػرة الدمخ

 29 28 ﴾ُقْخَآًنا َعَخِبيًّا َغْيَخ ِذي ِعَػج  َلَعلَُّيْع َيتَُّقػَن  ﴿  .37

 سػرة فرلت
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38.   َدِ يْ بِ عَ لْ لِ  م  ّل ظَ بِ  كَ ب  رَ  اْ هَ و 46 143 

 سػرة الذػرى 

ُ ِعَباَدهُ  ﴿  .39 ُخ ّللاَّ  34 23 ﴾  َذِلَظ الَِّحي ُيَبذِّ

 سػرة السجثخ

 99،  34 6 ﴾ َوَل َتْسُشْغ َتْدَتْكِثخُ ﴿   .40

 سػرة اإلندان

 35 20 ﴾َوِإَذا َرَأْيَت َثعَّ َرَأْيَت  ﴿  .41

 سػرة الجغ

42.  أَاب َظَُُّب 5 55 

 سػرة الفجخ

 33 21 ﴾ َد ًّا َد ًّا ﴿  .43

ا ﴿  .44 ا َصفًّ  33 22 ﴾ َصفًّ

 سػرة العلق

 35 1 ﴾ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَلقَ  ﴿  .45

ْنَداَن َما َلْع َ ْعَلعْ  ﴿  .46  35 5 ﴾ َعلََّع اإلِْ

 سػرة القجر

ا َأْنَدْلَشاُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْجرِ  ﴿  .47  35 1 ﴾ ِإنَّ

 القارعةسػرة 

 106 11 ﴾َحبِْيَٛخ  ﴿  .48

 سػرة العاد ات

49.  ًَْساَى ِلَربِِّه لََكٌُىد  إ ىَّ اإل ِِ 6 127 
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 سػرة التكاثخ

ُكنْ  ﴿  .50  106 1 ﴾أَْلَهَٰ

 

 فيخس األحاديث الذخيفة ثانيًا: 

 رقع الرفحة شخف الحجيث م

 38 "أرسمػا إلى أصجقاء خجيجة"  .1

 38 بشي سعج"في "أنا أفرح العخب بيج أني مغ قخير كاستخضعت   .2

 38 "..."أنا أفرح مغ نصق بالزاد بيج أني مغ قخير، كاستخضعت   .3

 39 ذ صمػات كتبيغ هللا عمى العباد..."خس"  .4

 40 " "دخمت امخأة الشار في ىخة حبدتيا أؼ ألجميا  .5

 39 "قػمػا فؤلصل لكع"  .6

 39 "ال ضخر كال ضخار"  .7

 39 "مغ دمحم رسػؿ هللا إلى ىخقل عطيع الخكـ"  .8

 40 "ىحا حجخ رمي بو في الشار مشح أربعيغ خخيًفا فيػ ييػؼ ..."  .9

 39 "كأيع الحؼ نفدي بيجه"  .10

 39 ""كال شيخة كال عجكػ   .11
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 فيخس األبيات الذعخيةثالثًا: 

 الرفحة القائل البيت الذعخي 

 مـــــــــات أثيـــــــــخ الـــــــــجيغ شـــــــــي  الـــــــــػرى 
  

ــــــــــارق واســــــــــتعبخا  فاســــــــــتعخ الب
   

 

 12 الرفجي

...     ...    ...    .. 

 وإذ ىـــــــــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــــــــخير    

   

  
 35 الفخزدق

ـــــــــُسػُس  ـــــــــْػٌد بـــــــــادٌن َش  وأنـــــــــت َخ

 مثـــــــل السيـــــــاِة بالًّخّبـــــــا تســـــــيُذ     

    
 43 بال ندبة

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

 مـــــــــــــــــغ كدـــــــــــــــــاء  ُمَؤرنـــــــــــــــــِ        

    
ليلى 
 األخيلية

43 

ـــــــــــخاره ـــــــــــُو ِف ـــــــــــُث عيش ـــــــــــػ الَخبي  ُى

 مسذــــــاه َمْذــــــَي الكــــــالِب وازدجــــــاره  

    
 43 بال ندبة

 َبُشػَنـــــــــا َبُشـــــــــػ أبشائشـــــــــا وبشاتشـــــــــا

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

    
 43 الفخزدق

ــــــــــــخ ــــــــــــُت باجــــــــــــاد  وآل ُمَخاِم  َتَعلَّْس

دُت َأْثــــػاِبي ولدــــت بكاتــــِ         َوَســــػَّ

    
 44 بال ندبة

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

 وأخلفــــػك عــــج األمــــخ الــــحي وعــــجوا  

    
 44 بال ندبة

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

 عشـــج التفـــخق فـــي الييجـــا جســـاليغ  

    
عسخو 
 بغ عجاء

44 
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ـــــاعَ  ـــــْع َوَلَعلََّس ـــــْجُنػ ِبِي ـــــٌغ َي ـــــى َوَش  َد

َســـــــا   ـــــــاُم ِمـــــــْشُيع َفُخبَّ  وَأْن ُتْعِتـــــــَ  األ َّ

    
 45 أبػ تسام

 لــــػ شــــعت قــــج نقــــَع الفــــؤاد  بذــــخبو

ــــــيال   ــــــجع الرــــــػادي ل  جــــــجن غل  ت

    
 52 جخيخ

 أقلــــــــــي اللــــــــــػم عــــــــــاذل والعتــــــــــابغ

ـــــــج أصـــــــابغ   ـــــــػلي إن أصـــــــبت لق  وق

    
 67 جخيخ

 َفَكْيـــــَف َأنـــــا واْنِتَحـــــاِلي الَقـــــػافي

 بعـــــــج السذـــــــيِ  كفـــــــى ذاك عـــــــارا    

    
 80 بال ندبة

ــــــــُت أعُرــــــــخُ أَ  ــــــــَخ َمــــــــا َلقْي  َلــــــــْع َت

ــــْخَء َويْدــــسعُ    ــــيَر َي ــــلَّ الع ــــْغ َيَتَس  َوَم

    
 80 بال ندبة

ـــي ـــػ تخان ـــي ل  إنَّ ســـلسي ىـــْي اُلسش

 حبــــحَّا ىــــَي مــــغ خلــــو لــــػ تخـــــالى       

    
 81 بال ندبة

 أمـــــــا َتُقــــــــػُد بـــــــو شــــــــاًة َفَتأُ ُليــــــــا

 أو َأْن تبيعـــــْو فـــــي بعـــــِس األرا يـــــِ    

    
 81 بال ندبة

 لـــــــــــػ ُعْرـــــــــــخ مشـــــــــــو البـــــــــــانُ 

 والسدــــــــــــــــــــــــــــــُظ اْنَعَرــــــــــــــــــــــــــــــْخ      

    
 86 بال ندبة

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

 أمــــــا ندــــــتحي أو تخعــــــػي أو تفكــــــخ  

    
عسخو بغ 
 أبي ربيعة

94 

 مــــــغ  ــــــأتسخ للحــــــدم فيســــــا قرــــــجه

 تحســـــــج مدـــــــاعيو ويحســـــــج رشـــــــجه      

    
 110 بال ندبة

ــــع ــــاس ُكل ي ــــة الش ــــغ ابش ــــػا م ــــغَّ اعجب  َىُلس

 ذريعتــــــــو فيســــــــا  حــــــــاوُل خامــــــــلُ   

    
 115 أبػ تسام

  ــــع نــــالشي مــــشيع فزــــاًل علــــى عــــجِم

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

 123 القصامي
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 لعــــــــــــل هللا فزــــــــــــلكع عليشــــــــــــا

ــــــــــــــع شــــــــــــــخيع         بذــــــــــــــيء أّن أمك

    
 157 بال ندبة

 

 

 


