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 ملخص الرسالة العربي
  .القصيم جامعة:  اجلامعةاسم

 . اللغة العربية والدراسات االجتماعيةكلية: الكلية
 . العربية وآداااللغة: القسم
 .          ِإكْمالُ املُعِلم ِبفَوائِد مسِلم: كتاب البحث الصريف يف:  الرسالةعنوان
 . اآلداب يف الدراسات اللغويةماجستري لنيل درجة مة مقدرسالة:  الرسالةدرجة
 . الدين مجعة مجعةبدر بنت رميــا: الباحثــة إعداد

 .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم:  الدكتوراألستاذ:  على الرسالةاملشرف
 .ه١٤٣٩-١٤٣٨:  اجلامعيالعام

للقاضي ، )ِإكْمالُ املُعِلم ِبفَوائِد مسِلم(تتناول هذه الدراسة اجلانب الصريف من كتاب 
وتسلّط ، بادئة بتمهيد للتعريف بالعامل املغريب اجلليل عياض وكتابه إكمال املعلم، عياض
، ء على قضية خالفية جوهرية شغلت حيزا  كبريا يف جمايل الدراسات النحوية والصرفيةالضو

، لتكون الدراسة يف مخسة فصول، وهي قضية االستشهاد واالحتجاج بأحاديث الرسول 
وهو منهج يقوم على تقصي القضايا الصرفية ، تسري وفق املنهج الوصفي التحليلي املقارن

والوقوف على أهم اآلراء والنقاط املهمة ، مد إىل مناقشة أبرز جوانبهاويع، اخلالفية املهمة
يف حماولة لسرب أغوار الدرس الصريف من خالل دراسة ألفاظ ، اليت أثري حوهلا اجلدل

فضلًا ، والذي أويت جوامع الكلم،   أفصح العرباألحاديث الشريفة اليت جاءت عن النيب 
، ه وسالمه من كالم العرب املنطوق النادر والقليلعما جاء على لسانه صلوات اهللا علي

والنظر يف بعض اللغات اليت تكلم ا العرب وإن ، لالحتجاج بصحة بعض الظواهر الصرفية
وقد ، ومنها ما جرى على القياس وكان األشهر خمالفته، كانت يف ظاهرها ال جتِر على قياس

والفصل الثاين اختص باملسائل ، باألمساءاشتمل الفصل األول على املسائل الصرفية املتعلقة 
لتنتقل إىل الفصل الثالث والذي ينظر فيما اختص من ، الصرفية املتعلّقة باملشتقات واملصادر

مث خيلص يف ، لتختم دراسة املسائل فيما كان منها متعلّقًا باملشترك، الدراسة الصرفية باألفعال
صرفية إىل التعرف على منهج القاضي الفصل اخلامس من خالل دراسة هذه اجلوانب ال

ليعقبه الفصل ، ، عياض إزاء املسائل الصرفية اليت عرض هلا من خالل شرحه لصحيح مسلم
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ليختم ، السادس الذي يتناول موقف القاضي  عياض من علماء التصريف وأثره فيمن بعده

 .البحث بأهم النتائج اليت متّ التوصل إليها يف اية الدراسة
 



 

 

 مةاملقد
 : على ما يليشتملتو

  . املوضوعأمهية
 . اختيار املوضوعأسباب
  . البحث وتساؤالتهمشكلة
 . املوضوعأهداف
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احلمد هللا رب العاملني، عليِه توكّلت، وبِه أستعني، هو حسيب ونعم الوكيل، وأُصلِّي 

البشر وخامت النبيني، وأبلغ الفصحاء والناطقني، وأفصح اخلطباء وأُسلِّم على سيد 
 . واملتكلّمني، من أُوِتي جوامع الكلم، ومفَاِتح التبيني

 : أما بعد
الذي ) صحيح مسلم (فإنّ من أهم الكتب اليت اختصت جبمع احلديث الشريف كتاب

هللا عليه وسلّم بعد صحيح  لألحاديث اليت وردت عن النيب صلّى ا جامٍعيعد ثاين مصدر
 ما كان يف إسناده ضعف البخاري، وقد اقتصر مؤلّفه على ما صح من احلديث، وترك كلّ

ـُعِلم(، مث كان أو وهن أول الشروح اليت عنيت بشرح صحيح مسلم، ) سِلم مفَواِئِد ِبامل
 إىل  منذ ذلك الوقت، ومل يقصد املازريسلم تظهر الشروح على صحيح مبدأت وبعده

دون   عنه،ايدونو وطالبه وتعليقات كان ميليها على فوائدتأليف شرح للصحيح، وإمنا هي 
، فلما فرغ من قراءته عرضوا عليه ) مسلمصحيح( يف ة األحاديث املوجودترتيبأن يلتزم 

 املُعِلِم ِبفَواِئِد ِإكْمالُ: (كتاب ظهرإمالءه فنظر فيه وهذّبه، وكان هذا سبب مجعه، مث 
ليكمل ما يف كتاب  ،)ه٥٤٤ت (للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب ) مسِلِم

املعلم من نقص يف بعض جوانبه، ويذيله مبزيد من الفوائد والتعليقات، ويشرح ما كان 
 الترتيب الذي همبهما منه، ويثري بعض جوانبه مبا حباه اهللا من سعة علٍم ومعرفة، ملتزما في

لكل من ساروا على   ال يستغىن عنهاا جعله مرجعا مهممم؛ صحيحهسار عليه مسلم يف 
 القاضي عياض أَولَى وقدوتوجهوا إىل شرح صحيح مسلم،  جه، وجاؤوا من بعده،

ماجلانب الصريف منه عناية بالغة؛ ليم من ويزيل به شرحه، دعومفرداته معانيه اللثام عما أ ،
املنشود؛ لذا فإن هذا البحث قد انصب على مناقشة املسائل لتستقيم عباراته، ويتجلى املعىن 

الصرفية اليت جاءت يف ثنايا هذا الكتاب الثري، وسرب أغوار هذا العلم من خالهلا، يف حماولة 
الواحدة، وتبين الرأي األصوب، والنظر يف ةللكشف عن اآلراء املتعددة حول املسألة الصرفي 

 جواز بيانوعالقة تغري اللفظ تبعا للوزن بتغري املعىن، ودة، التصريفات املتعددة للفظة الواح
 واستعماله مبعىن وزن آخر، وغري ذلك من الظواهر الصرفية املتعددة ،جميء لفظ على وزن ما

 على آراء لالطالعاليت عرض هلا القاضي عياض من خالل شرحه، كما أن فيه فرصة ثرية 
 الرموز الذين خدموا الدين، من عظيما ان رمزعامل جليل من علماء املغرب العريب، كا
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موةوخدموا العربيلِّدت عرب األزمانا مبا قدمن مؤلفات خ . 

 : الموضوعأهمية
 وقضايا صرفية متعلقة جوانب بدراسة معين عدة حماور رئيسة، فهو من تنبثق أمهيته إنّ

 مكانة عالية من العلم يذ تعكس آراء عامل واليتباألحاديث الشريفة اليت تضمنها الكتاب، 
 . يف هذه القضايان عن االطالع على آراء العلماء اآلخريالً يف احلديث واللغة، فضالدرايةو

 : اختيار الموضوعأسباب
 :  اختيار املوضوع يف النقاط التاليةأسباب إمجال وميكن

١- النيب لكتاب إكمال املعلم وأمهيته؛ فهو كتاب معين بشرح أحاديثةالقيمة العلمي  ،
شهد بذلك أئمة  ويعد واحدا من كتب الدراية الفريدة اليت سارت ا الركبان، كما

 للقاضي عياض جديرة بالدراسة رفية يتضمنه الكتاب من آراء صما، وهذا الشأن
 . شأا أن تثري الدرس الصريفمنوالتحليل 

مدى العالقة الوطيدة  على االستشهاد باحلديث الشريف يف الصرف العريب، واالستدالل -٢
 .بينهما

 على املسائل الصرفية يف الكتاب فيه داللة واضحة على أثر التوجيه الصريف على الوقوف -٣
 . األحاديث الشريفةعاينالفهم الدقيق مل

 للبحث الصريف والنظر يف بنية الكلمة من أمهية يف فهم مفردات األحاديث وتوجيه ما -٤
 .ااملعىن املنشود منه

 من باع طويل ماله العلمية واملكانة املرموقة اليت يتربع عليها القاضي عياض، وزلةـنامل -٥
يف علوم اللغة، والدراية بطرقها، وما ينطوي على ذلك من اطالع على فكر عامل من 

 .علماء اللغة يف املغرب العريب
 .يف اللغةأمهية التحليل الصريف يف إثراء الدراسة، والكشف عن قيم فنية ومجالية  -٦

 : البحث وتساؤالتهمشكلة
 تستدعي من الباحث تقصي آراء ) املُعِلِمإَكْمالُ( دراسة املسائل الصرفية يف كتاب إنّ

 منها، صوب لترجيح الرأي األبدقة حتليلها للمسألة الواحدة، ومناِقشةالعلماء اليت جاءت 
 .اين املعوتوجيه إىل فهم املراد من اللفظ والعبارة، الًوصو

 : ها إنّ هذا البحث جييب عن تساؤالت عدة، من أمهِّمث
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 .  اآلراء والتوجيهات الصرفية اليت تضمنها الكتاب؟ما -١
 .  أثر هذه اآلراء يف الدرس الصريف؟ما -٢
 .  للخالف الصريف ارتباط باالختالف يف االستنباط الشرعي؟هل -٣
 . ملسائل الصرفية؟ األسباب املؤدية إىل تباين اآلراء يف معاجلة اما -٤
  .؟ الصرفيةمسائل مناقشته لليف عياض املنهج الذي اعتمد عليه القاضي ما -٥
 . اآلراء املخالفة؟إزاء موقف القاضي عياض ما -٦

 : الموضوعأهداف
 :  نقاط، من أبرزهايف املوضوع أهداف تلخيص ميكن

 . اآلراء فيهاومناقشة،  املسائل الصرفية الواردة يف الكتاب، وتبويبها، ودراستهامجع -١
 . أمهية الصرف يف توجيه العلوم الشرعيةبيان -٢
 . الصرفية اخلالفية اليت عرض هلا القاضي عياض من خالل شرحهالقضايا إبراز -٣
 القاضي رأي اآلراء املتباينة، ومناقشتها ومتحيصها، والتوصل إىل مدى موافقة حتليل -٤

 .عياض هلا أو خمالفته
 . الصرفية، ومنهجه يف عرض املسائل التصريفيةياض شخصية القاضي ع عنالكشف -٥
، ومدى ية يف توجيه النصوص الشرعيف الصرللجانب  توظيف القاضي عياضكيفية -٦

 .انعكاس ذلك على الدراسات اليت جاءت من بعده
ى من خالل النظر يف موقفه من  موقف القاضي من األصول الصرفية، وذلك يتأتإبراز -٧

 .ماع وموقفه من القياسالس
 : السابقةالدراسات

 عِلِم املُِإكْمالُ( باجلانب الصريف لكتاب نيت عدراسةً  خالل القراءة والبحث مل أجدمن
 للقاضي عياض، وإمنا وجدت دراسة واحدة تناولت املسائل النحوية فقط )ِبفَواِئِد مسِلِم

 للقاضي عياض ) ِبفَواِئِد مسِلِمعِلِم املُمالُِإكْ( كتاب يف النحوية املسائل: ، وهي بعنوانهمن
 قالت ،)١(سلوى مجيل حيىي خياط لنيل درجة املاجستري: ، تقدمت ا الباحثة)دراسة حتليلية(

                                 
أسـتاذ  ، الرمحن الوهاب عبد  الرسالة الدكتور اء الدين عبد    وأشرف على هذه    ، تقدمت ا إىل جامعة أم القرى     ) ١(

= 

٩ 
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 املُعِلِم ِبفَواِئِد مسِلِم للقاضي عياض بن موسى بن عياض ِإكْمالُ فإن كتاب«: يف مقدمتها

، مع العناية فيه ا وتفسريا احلديث الشريف شرحخدمتالسبيت منوذج للمصنفات اليت 
 احلديث اينبالقضايا النحوية اليت وجدا جديرة بالدراسة والتحليل؛ لإلفادة منها يف بيان مع

الشريف من جهة، ولبيان عناية القاضي بالنحو ومنهجه يف االستعانة به يف شرحه من جهة 
، »كون قوام رساليت لنيل درجة املاجستريأخرى، ووجدت أن هذه الدراسة جديرة بأن ت

وهذا يعين أن هذه الدراسة اختصت باجلانب النحوي دون الصريف، وعليه فإن دراسة 
 . الكتاب مل تدرس بعدااملسائل التصريفية يف هذ

 :خطة البحث
 :  جاءت خطة البحث على النحو اآليتوقد

 :وتشتمل على: املقدمة
 .تيارهأمهية املوضوع وأسباب اخ: أوال
 .مشكلة البحث وتساؤالته: ثانيا
 .أهداف املوضوع: ثالثا
 .الدراسات السابقة: رابعا

 .منهج البحث: خامسا
 :ويشمل ما يلي: التمهيد

 .التعريف بالقاضي عياض وكتابه إكمال املعلم
 .االستشهاد باحلديث الشريف يف الصرف العريب

 :اءاملسائل الصرفية املتعلّقة باألمس: الفصل األول
 .يف اجلموع: املبحث األول
 .يف التذكري والتأنيث: املبحث الثاين

 .يف املقصور واملمدود: املبحث الثالث
 :املسائل الصرفية املتعلّقة باملشتقات واملصادر: الفصل الثاين

                                 
 .ه١٤٢٨للعام الدراسي ، النحو والصرف املشارك جبامعة الطائف



 المقدمة
 

 

١١ 
 .يف املشتقات: املبحث األول
 .يف املصادر: املبحث الثاين

 :األفعالاملسائل الصرفية املتعلقة ب: الفصل الثالث
 .يف التعدي واللزوم: املبحث األول
 .يف ارد واملزيد: املبحث الثاين

 :املسائل الصرفية املتعلّقة باملشترك: الفصل الرابع
 .يف اإلعالل واإلبدال: املبحث

 .يف اهلمز: املبحث الثاين
 .يف الوقف واالبتداء: املبحث الثالث

 :ملسائل الصرفيةمنهج القاضي عياض يف تناول ا: الفصل اخلامس
 .منهجه يف عرض املسائل: املبحث األول
 .منهجه يف االعتماد على املصادر واإلفادة منها: املبحث الثاين

 .منهجه يف االستدالل باألصول النحوية: املبحث الثالث
 .أثر حبثه الصريف يف داللة احلديث: املبحث الرابع

 :ريف وأثره فيمن بعدهموقف القاضي عياض من علماء التص: الفصل السادس
 .موقفه من اخلالف الصريف: املبحث األول
 .أثره فيمن بعده: املبحث الثاين

  .وتشمل أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها يف اية الدراسة: اخلامتة
فهرس  ،فهرس اآلثار ،فهرس األحاديث الشريفة ،فهرس اآليات الكرمية: الفهارس الفنية
فهرس املصادر  ،فهرس املسائل ،فهرس األمثال ،ات الشعريةفهرس األبي ،األعالم

 .فهرس املوضوعات ،واملراجع
 :منهج البحث

؛  الوصفي التحليلي املقارناملنهج طبيعة املوضوع أن أتبع يف هذه الرسالة واقتضت
النوع من الدراسة، وذلك من خالل تتبع آراء القاضي عياض فيما أشكل   يتناسب وهذاألنه

  باجلانب الصريفّ، ومجعها، مث تصنيفها حبسب أبواب الصرف املعروفة، مثَّملتعلقة الائمن املس
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، واملقارنة بينها وبني آراء العلماء مناقشتها، وإمعان النظر فيها، وحتليلها ودراستها بقمت

 فقد األصح أو األقرب من الصواب، وعليه الرأياملغايرة لرأي القاضي عياض، وترجيح 
 : سة وفق املنهج التايلتوجهت الدرا

، ) املُعِلِم ِبفَواِئِد مسِلِمِإكْمالُ( حمل اخلالف الواردة يف كتاب صرفية املسائل التقصي -١
وتصنيفها حبسب أبواب الصرف مبا يتفق وفصول اخلطة، فتدرج املسائل الصرفية 

 واملصادر، باملشتقاتة  باألمساء يف الفصل األول، ويف الفصل الثاين املسائل املتعلقلقةاملتع
 . املسائل املتعلقة باملشتركالرابع، ويف الفصل باألفعالويف الفصل الثالث املسائل املتعلقة 

 منهج القاضي عياض الصريف، وذلك يتضمن التعرف على منهجه يف عرض املسائل بيان -٢
ه منها، الصرفية، والتوصل إىل منهجه يف االعتماد على املصادر الصرفية، ومدى إفادت

 . إىل أثر حبثه الصريف يف داللة احلديثا الصرفية، للوصول أخريصولواستدالله باأل
 القاضي عياض من آراء املتقدمني، والبحث يف مظان اخلالف، وأسبابه من خالل موقف -٣

 . كتب الصرف، وأقوال العلماء فيما أشكل أو غمض منهااتالرجوع إىل أم
، أو كان مبهما منها، أو ؤه واستيفا وموجزا من املسائلشرح ما جاء خمتصرا  توضيح-٤

 .كان مقتصرا على اإلشارة إىل وجود آراء حوله
 . التوصل إىل نتائج علمية منطقية فيما يتعلق باآلراء، ومسائل اخلالف-٥
 . عزو اآليات القرآنية، وختريج األحاديث النبوية، وتوثيق أقوال العلماء-٦
 .م والشيوخ ترمجة موجزة يف أول موضع يرد فيه ترمجة بعض األعال-٧
 . وضع فهارس تفصيلية عامة-٨

 : البحثصعوبات
 :  أمريناجهته فقد كان أبرز ما و اليت واجهتين يف البحثالصعوبات حيث ومن

 .ناتداخل بعض اجلوانب النحوية والصرفية؛ مما يؤدي إىل اخللط بني مسائلهما أحيا: األول
 عياض أحيانا يكتفي بذكر كنية شيخه فقط، مما قد يشكل يف معرفة كان القاضي: الثاين

 . هذا الشيخاملقصود من
 صعوبات تكاد تذكر يف هذا أواجه مل ي اهللا عز وجل علبفضل سوى ذلك وفيما

البحث إال ما يقف أمام أي باحث من صعوبات تذلّلت بالتوكل على اهللا ومشورة أهل 
  .العلم واملعرفة



 المقدمة
 

 

١٣ 
ِ رب ﴿ :قوله  منطلق ومن ّ ٓأوز َ ِ ۡ ِ ۡ ِ ٱ   و َ ٰأن أ  َ َ ٰۡ َ ََ ََ ََ ۡ َۡ َ َٓ ِ َ َ ۡ َ ُ ي وأن أ ۡ َِ َ َۡ َ َۡ َ

ٗ ِ ٰ َ َ دِك ٱ َۡ َ وأد    ُِ ِ ِ ِٰ َۡ ََ ِ ِ َ ۡ َ ِ ِ
ۡ َ َ ، فإني أمحد اهللا عز وجل وأشكره (١)﴾ٰ

 القبول سأله يف إمتام حبثي هذا، وأوسداد ونعمة، وتوفيق  من فضٍلعلي بهعلى ما من 
والرضا، كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان، وصادق الدعاء لوالدي الكرميني، اللذَين 

 منهما العذر لقصور بدر مين ألتمسأحاطاين بالدعاء وغمراين بالدعم، وشجعاين دوما، و
 اجلزاء، ورزقهما الفردوس األعلى، كما أتقدم  عنهما، فجزامها اهللا عين خرينشغايلنتيجة ا

 . عنهن انشغايلوحتملنبالشكر إىل بنايت احلبيبات الاليت كن رفيقات يل 
 :  قول رجل من غطفانوأتذكر

كرالش ا   لُ أفضِمسلْتم اولْتا حم  
 

 ِبـِه الزيـادة ِعنـد اِهللا والنـاسِ     
،  البحث بالرعاية والتقومياالمتنان إىل من أحاط هذ ام بوافر الشكر وعظيأتقدموإنين  

 فريد بن الدكتور األستاذ امللحوظات والتوجيهات، أستاذي املشرف الفاضل الكرمي، بداءوإ
؛ ملا قدم يل من عون ومساعدة منذ بداية التحاقي مبرحلة عزيز الزامل السليمال عبد

ت قرابة العام، وما قدمه من توجيه ونقد املاجستري، ومرحلة اختيار املوضوع اليت استغرق
، وبناء شخصييت البحثية؛ ألمتكن من بأسلويببناء، ساعدين يف تطوير معرفيت واالرتقاء 

 مل واليت، ةمعرفة املنهج الذي تدرس به املسائل، وقد أفدت كثريا من نصائحه وآرائه الثري
 يف الدراسة الرأيما يترك يل حرية أشعر يوما بفرضها علي أو إلزامي ا، بل كان دائ

 الذي كان يقوي عزمييت، ويشد من أزري، ويدفعين املستمر عن تشجيعه الًواالستنتاج، فض
 بعلمه، ويبارك يف نفع املوىل الكرمي أن جيزل له العطاء، وأن يأسألإىل االجتهاد والتقدم، ف

 .عمله، وأن جيعل ما قدم يف ميزان حسناته
أعضاء جلنة املناقشة الكرام، آملة أن أستفيد من الشكر والتقدير إىل  أتقدم بكما

 .ته العلميةقيمملحوظام وآرائهم، اليت ستكون حمل عناييت، وستثري هذا البحث وترفع من 
 أمدين بكم الذي،  الدكتور علي السعوداألستاذ سعادة إىل وتقديري ي شكروأرفع

 . النصح والتوجيهات القيمةداء علي بإسخل، ومل يبكبري من املصادر واملراجع اإللكترونية
                                 

 .١٩:النمل) ١(
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١٤ 
،  احلريصناصر الدكتور األستاذ لسعادة يمتناِنا وي تقديرووافر ي أُهدي شكركما

 تساؤاليت، ويقدم ن دائما يجيب عوكانالذي ساندين وقدم يل الدعم املعنوي والتشجيع، 
 الً، فضاألوقات أحلك الظروف و يف أصعب معينا يلوكان كثرة مشاغله، رغميل النصائح 

وروابط قواعد البيانات اليت من شأا تيسري سبل  عن الرسائل العلمية اليت وفرها يل،
 .  أن جيزيه عين خري اجلزاء، املوىل سائلةالبحث، 
 بقسم اللغة العربية وآداا يف ة أقدم الشكر اجلزيل إىل جامعة القصيم املوقرة، ممثّلكما

  قسم والدراسات االجتماعية، وكل من ساند وساعد من منسويببيةالعركلية اللغة 
 الدراسة صلةالدراسات العليا، وإىل كلية العلوم واآلداب يف عنيزة إلتاحتها يل فرصة موا

 .وتيسريها
 بالسعادة يف الدارين لكل من قدم يد العون يل، ووقف جبانيب خالل فترة حبثي ودعوايت

 . مل أذكر امسه بالشكر، راجية من املوىل أن جيزيهم خري اجلزاءنمن كل م العذر وألتمس، ودراسيت
 هذا العمل ما هو إال جمهود بشري، ال خيلو من النقص واخلطأ، وال إن :ول اخلتام أقويف

َر ﴿ : يف حمكم كتابهأقول إال كما قال اهللا  ا إن  أو أََ  ۚ ِ َِ َۡ َ ۡۡ َ َ ٓ َٓ ِ ۡ َ  إنف، )١(﴾ُ
وفِّقت فيه فبفضل اهللا ونعمته وتسديده، وإن أخطأت فما أنا إال بشر أصيب وأُخطئ، 
وأسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وأن جيعل هذا العلم 
خالصا لوجهه الكرمي، وأن يتقبل منا الصاحلات، ويتجاوز عن الزالت إنه جواد كرمي، 

 . ، واحلمد هللا رب العاملنيمني األقم على الرسول الصادوالصالة والسال
 رميا القيم

                                 
 .٢٨٦: البقرة) ١(



 

 

 التمهيد
 : ما يلي علىملتويش

 . وكتابه إكمال املعلم، التعريف بالقاضي عياض-١
 . االستشهاد باحلديث الشريف يف الصرف العريب-٢
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١٦ 
 : وكتابه إكمال المعلم، التعريف بالقاضي عياض-١
 :التعريف بالقاضي عياض -أ
 :  امسه ونسبه ومولده•

عياض بن عمرون بن  اإلمام العالمة احلافظ األوحد، شيخ اإلسالم القاضي أبو الفضل
، ويف معجم )١(موسى بن عياض بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي، مث السبيت املالكي

، جعل ...أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى: ابن األبار جاء امسه
، وعند )٣(، وثبت كذلك عند ابن خلكان يف وفيات األعيان)٢()عمرون(حمل ) عمرو(

 .)٧()عمر(، ويف طبقات السيوطي )٦(، والكتاين)٥(، واألتابكي)٤(الذهيب
 قاصدا اجتاز علينا القاضي عند انصرافه من سبتةَ«: قال الشيخ أبو القاسم بن امللجوم

 يوم االثنني الثامن لرجب، سنة ثالث وأربعني إىل احلضرة، زائرا أليب بداره، عشية
عياض بن  :إمنا أحفظ: ئة، ويف هذه العشية استجزته، وسألته عن نسبه؛ فقال يلاومخسم

حممد بن : موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض، وأحفظ أيضا بعد ذلك
 . )٨(»هما أحد بن موسى بن عياض، وال أعرف أن حممدا هذا هو أبو عياض أو بيناهللا عبد

هو القاضي عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن حممد بن : الً قائوعرفه ابنه حممد
 .)٩( بن موسى بن عياض اليحصيباهللا عبد

                                 
، النجـوم  ٤/٢٢٢، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ٢٠/٢١٣، سري أعالم النبالء   ٢/٤٣ ذيب األمساء واللغات  :  انظر )١(

 . ٥/٢٧٦الزاهرة 
 .٣٠١املعجم يف أصحاب القاضي الصديف :  انظر)٢(
 .٣/٤٨٣وفيات األعيان :  انظر)٣(
 .٤/١٣٠٤، تذكرة احلفاظ ٢٠/٢١٣سري أعالم النبالء :  انظر)٤(
 .٥/٢٧٦النجوم الزاهرة :  انظر)٥(
 .٧٩٧فهرس الفهارس :  انظر)٦(
 .٤٧٠طبقات احلفاظ للسيوطي :  انظر)٧(
 .٢٤-١/٢٣ أزهار الرياض )٨(
 .٢التعريف بالقاضي عياض :  انظر)٩(
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١٧ 
، )١(نسبة إىل حيصب بن مالك بن زيد اجلمهور، من قبيلة محري القحطانية: اليحصيب

لد فيها منتصف شعبان سنة: والسبيتفهو )٢( ست وسبعني وأربعمائةنسبة إىل سبتة اليت و ،
، أصله من األندلس، استقر أجداده حبمة بسطة، )٣(»سبيت الدار وامليالد، أندلسي األصل«

، يقول ابن القاضي )٤( أجداده وهو عمرون إىل مدينة فاس، مث من فاس إىل سبتةخرآمث انتقل 
لوا إىل مدينة فاس،  باألندلس جهة بسطة، مث انتق- يف القدمي–استقر أجدادنا «: عياض

 استقرارهم باألندلس أم بعد ذلك؟ ولذلك يقول وكان هلم استقرار بالقريوان، ال أدري أقبلُ
 : بن حكماهللا عبد

      ـآِثراِن مورـم ِبـالقَيلَه تكَانو 
 

 علَيها حملِض احلَق أَوضـح برهـانِ       
 خيرا، صاحلًا، من أهل الً رج-رمحة اهللا على مجيعهم- وكَانَ عمرون والد جد أيب 

القرآن، حج إحدى عشرة ِحجة، وغزا مع ابن أيب عامر غزوات كثرية، وانتقل من مدينة 
 .)٥(»غربامل عبيدفاس إىل مدينة سبتة بعد دخول بين 

 :  طلبه للعلم وشيوخه•
صا طالبا للعلم، حري«عِرف القاضي عياض بغزارة علمه، وفطنته وذكائه، فقد كان 

عليه، جمتهدا فيه، معظَّما عند األشياخ من أهل العلم، كثري االسة هلم، واالختالف إىل 
 بن عيسى، واخلطيب أيب القاسم، اهللا عبد، أخذ عن أشياخ سبتة كالقاضي أيب )٦(»جمالسهم

، مث رحل إىل األندلس سنة سبع ومخسمائة طالبا للعلم، )٧(والفقيه أيب إسحاق ابن الفاسي

                                 
 .١٣٣، األعالم ١/٢٧، أزهار الرياض ٣/٤٨٥وفيات األعيان :  انظر)١(
 .١/٢٩، أزهار الرياض ٥/٢٧٦، النجوم الزاهرة ٢/٣٦٤، إنباه الرواة ٢٠/٢١٣سري أعالم النبالء :  انظر)٢(
 .٢/٤٦، الديباج املذهب ٤/٢٢٢ اإلحاطة يف أخبار غرناطة )٣(
، ٢٠/٢١٣، سري أعـالم النـبالء       ٣٠١، املعجم يف أصحاب القاضي الصديف       ٢التعريف بالقاضي عياض    :  انظر )٤(

 .٧٩٧، فهرس الفهارس ٤٧٠، تذكرة احلفاظ للسيوطي ٥/٢٧٦النجوم الزاهرة 
، أزهـار الريـاض     ٢/٤٦، الديباج املذهب    ٤/٢٢٢، اإلحاطة يف أخبار غرناطة      ٣-٢ التعريف بالقاضي عياض     )٥(

١/٢٨. 
 .٤ التعريف بالقاضي عياض )٦(
 .٦التعريف بالقاضي عياض :  انظر)٧(
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١٨ 
إجازة جمردة، وكان ميكنه السماع منه وهو  أيب علي الغساين  شيء أخذ عن احلافظوأولَ

: ، وقال القاضي عياض عن إجازته)١(ابن عشرين سنة، وإمنا دخل القاضي األندلس بعد موته
 . )٢(»كتب إيلّ يجيزين فهرسته الكربى ومجيع رواياته غري مرة«

حممد بن محدين، وأيب علي بن سكرة، وأيب  اهللا عبدوأخذ بقرطبة عن القاضي أيب 
احلسني بن سراج، وأيب حممد بن سراج، وأيب حممد بن عتاب، وهشام بن أمحد، وأيب حبر 
بن العاص، وابن العواد، وأيب القاسم بن بقي، وابن احلاج، وابن مغيث وغريهم، مث رحل 

 )٣(سني بن حممد الصديفمنها سنة مثان ومخسمائة إىل مرسية، فأخذ عن القاضي أيب علي ح
أجازه أبو علي اجلياين، وشريح، «، )٤(كثريا، وعن غريه، وعين بلقاء الشيوخ واألخذ عنهم

والقاضي ابن شربين، وغريهم من أعالم غريب األندلس، وأجازه من أعالم شرق األندلس أبو 
 اهللا عبديضا أبو جعفر بن بشتعري، وأبو القاسم بن األنقر، وأبو زيد بن منتيل، كما أجازه أ

 بن احلطاب، وحيدر، وغريهم من أهل أفريقية، اهللا عبداملازري، وأبو بكر الطرطوشي، وأبو 
، حىت بلغ عدد شيوخه قرابة املائة بني من مسع منه، أو أجازه، واليسري )٥(»ومصر، واحلجاز

 .)٦(منهم لقيه وجالسه ومل يسمع منه

                                 
 .٤/١٣٠٥، تذكرة احلفاظ للذهيب ٢٠/٢١٣سري أعالم النبالء :  انظر)١(
 .١٣٩ الغنية )٢(
 ملا قِدم القاضي عياض إىل مرسية غرة صفر سنة مثان ومخسمائة، كان أبو علي قد استخفى قبل ذلك بأيام لنبـذه                  )٣(

ت نفقـام، فمكـث     دلقضاء من غري أن يعفَى، فوجد أكثر الرحالني إليه قد أخذوا بالرجوع بعد أن نف              خطة ا 
القاضي بقية صفر وربيع األول، وقابل يف أثناء ذلك بأصوله، وكتب منها ما أمكن على يد خاصة من أهله، وبعد                    

ل إىل موضٍع ال يؤبه لكونه به، مما يقع االختيار          أن لو طال تغيبه ألشعره بالترح     «: خروج أيب علي شافهه مبا معناه     
عليه، ليأخذ يف وصوله بأصوله إليه، فيجد ما يرغب يف مساعه، وحيرص على حتصيله، حىت يبلغ غرضه، ملا كان يف                    

، املعجـم يف  ٨التعريف بالقاضـي عيـاض   : انظر. »نفسه من إخفاِق رغبته، وتعطيل رحلته، فشكره على ذلك     
 .٧٩٧، فهرس الفهارس ٣٠١ الصديف أصحاب القاضي

، تذكرة احلفاظ للـذهيب     ٢/٥٧٢، بغية امللتمس    ٣٠١، املعجم يف أصحاب القاضي الصديف       ٢/٧٤الصلة  :  انظر )٤(
، ٢/٤٧، الـديباج املـذهب    ١٣٣-١٣٢، تاريخ قضاة األندلس     ٤/٢٢٣، اإلحاطة يف أخبار غرناطة      ٤/١٣٠٥

 .٤٩٩-٢/٤٩٨جذوة االقتباس 
 .٩-٨قاضي عياض  التعريف بال)٥(
 .٣/٤٨٥، وفيات األعيان ٣٠٢، املعجم يف أصحاب القاضي الصديف ١٠-٩التعريف بالقاضي عياض :  انظر)٦(
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١٩ 
، مث رتبهم ولده على حروف )الغنية(أمساه وقد أفرد القاضي عياض لشيوخه كتابا 

 :-على سبيل التمثيل ال احلصر- منهمو، )٢(، ونقلهم ابن اخلطيب)١(اهلجاء
 .(٣) حممد بن عيسى بن حسني التميمياهللا عبد الفقيه القاضي أبو -
 .)٤(عزيز بن محدين التغليبال عبد حممد بن علي بن حممد بن اهللا عبد الفقيه القاضي أبو -
 .(٥) حممد بن علي بن عمر التميمي املازري مستوطن املهديةاهللا عبدإلمام أبو  ا-
 حممد بن علي بن حممد األزدي الطليطلي املعروف اهللا عبد الشيخ اخلطيب أبو -

 .)٦(بالريوطي
 .)٧( املعروف بابن احلطاباهللا عبد حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد الرازي، أبو -
رمحن بن أمحد بن بقي ال عبد القاسم أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن  الفقيه احلاكم أبو-

 .)٨(بن خملدا
 .)٩(بو إسحاق القاضيأ إبراهيم بن أمحد البصري -
 .)١٠( الشيخ الصاحل أبو علي احلسن بن علي بن طريف النحوي التاهريت-
 .)١١(رمحن بن حممد بن عتاب بن حمسن اجلذاميال عبد الفقيه أبو حممد -
صمد بن أمحد النيسابوري املعروف باألكايف الشافعي اإلمام أبو ال عبدرمحن بن ال عبد -

                                 
 .١٣٣-١١٩التعريف بالقاضي عياض :  انظر)١(
 .٢٢٤-٤/٢٢٣اإلحاطة يف أخبار غرناطة :  انظر)٢(
 .٢٧الغنية :  انظر)٣(
 .٤٦الغنية :  انظر)٤(
 .٦٥الغنية :  انظر)٥(
 .٧٦الغنية :  انظر)٦(
 .٨٢الغنية :  انظر)٧(
 .٩٧الغنية :  انظر)٨(
 .١٢٣الغنية :  انظر)٩(
 .١٤١ غنيةال:  انظر)١٠(
 .١٦٢ الغنية : انظر)١١(
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٢٠ 
 .)١(القاسم

 .)٢(لك بن سراج األموي الوزير اللغوي احلافظ أبو احلسنيامل عبد سراج بن -
 .)٣( شريح بن حممد بن شريح بن أمحد بن شريح الرعيين، أبو احلسن القاضي املقرئ-
 .)٤(هشام اهلاليل من أهل غرناطة القاضي أبو الوليد، يعرف بابن البقوة هشام بن أمحد بن -

 .)٥( األستاذ أبو احلسني حيىي هو ابن الطراوة-
 .)٦( يوسف بن موسى الكليب املتكلم النحوي أبو احلجاج الضرير-

وغريهم الكثري من الشيوخ واألعالم أئمة احلديث، والفقه، واللغة، والنحو، واألدب 
 .)٧( عنهم القاضي عياضممن أخذ

 بن حممد اهللا عبد: وقد روى عنه علماء كثريون، ذكر منهم الذهيب يف تذكرته
األشريي، وأبو جعفر بن القصري الغرناطي، وأبو القاسم خلف بن بشكوال، وأبو حممد بن 

 احلجري، وحممد بن احلسن اجلابري، وولده القاضي حممد بن عياض قاضي اهللا عبيد
 .)٨(دانية

 : مصنفاته•
كان القاضي عياض غزير العلم، واسع املعرفة، ألّف كتبا مثينة، وتصانيف متنوعة 

رت التراث العريب؛ إذ يعد مؤلفها من أبرز األمساء الالمعة بني علماء سارت ا الركبان، وأثْ
املغرب اليت اشتهرت وذاع صيتها، وهو من أكثر علمائها تصنيفًا وترتيبا، وسأكتفي هنا 

                                 
 .١٦٦الغنية :  انظر)١(
 .٢٠١الغنية :  انظر)٢(
 .٢١٣الغنية :  انظر)٣(
 .٢١٩الغنية :  انظر)٤(
 .٢٢٣الغنية :  انظر)٥(
 .٢٢٦الغنية :  انظر)٦(
-٢/٤٩٨، جـذوة االقتبـاس   ١٣٣-١٣٢، تاريخ قضاة األندلس ٢٠/٢١٣سري أعالم النبالء :  انظر شيوخه يف  )٧(

٤٩٩. 
 .٢/٢١٦، سري أعالم النبالء ٤/١٣٠٦ تذكرة احلفاظ للذهيب )٨(
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 :بذكر طرف منها

 : الكتب اليت ألّفها وقُرئت عليه، منها•
 ). حقوق املصطفىبتعريفالشفا  (كتاب -
 .للمازري )املعلم( به كتاب كمل )مسلم م يف شرح صحيحِلع املُإكمال (كتاب -
 .ملعرفة أعالم مذهب مالك) ترتيب املدارك وتقريب املسالك (كتاب -
 . ) زرع من الفوائدأم حديث الرائد ملا تضمنه بغية (وكتاب -
 األندلس  الذي أرىب على مجيع املؤلفات، مجع فيه أخبار ملوك)التاريخ جامع( وكتاب -

 .وعلمائها سبتة واملغرب، واستوعب فيه أخبار
 .، فيه فوائد وغرائب)التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة (كتاب -
 ).قييد السماعاإلملاع يف ضبط الرواية وت (كتاب -
 ).الغنية يف شيوخه (كتاب -

 : املؤلفات اليت تركها يف مبيضاامن •
، )املوطأ (حديثيف تفسري غريب ) مشارق األنوار على صحيح اآلثار (كتاب -

 عمرو املعروف بابن أبو، وضبط أمساء الرجال، وفيه أنشد )مسلم(، و)البخاري(و
 :الصالح

اِرقشمتدباٍر توتٍة  أَنبِبس 
 

 )١( بالغرِباملشاِرِقوِمن عجٍب كَونُ  
 ).نظم الربهان على صحة جزم اآلذان (كتاب - 

 ).مسألة األهل املشترط بينهم التزاور (كتاب -
 : مل يكملهمما •
 ).املقاصد احلسان فيما يلزم اإلنسان (كتاب -
 ).غنية الكاتب وبغية الطالب يف الصدور والترسيل (كتاب -

                                 
ـ  : ، وبال نسبة يف٣٠٢املعجم يف أصحاب القاضي الصديف   :  البيت منسوب إىل أيب عمرو يف      )١( ار اإلحاطـة يف أخب

 . ٢/٤٩، الديباج املذهب ٤/٢٢٨غرناطة 
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 ).أجوبة القرطبيني (كتاب -
 ).سر السراة يف آداب القُضاة (كتاب -

 عن خطبه القيمة الً، فضبديعة تواليفه وكل، )١( ذلك من التصانيف النفيسةوغري
 :من األبيات اليت نظمهاو ،(٣)  شعر حسنلهو، )٢(البليغة

ِع ِإلَــى الــظُــرانرــِهز   وخاماِت
 

 حقَ ِكيتو د  امأَم تاسم   ـاحيالر  
ــةً  اَء كَِتيبرــض ــةً خ ومزهم   

 
      احـا ِجـراِن ِفيهمعالن قَاِئق٤(ش( 

 :  أيضاوله 
  أَركُـم  لَـم  أَني منـذُ     علَم ي اُهللا
 

 كَطَــاِئٍر خانــه ِريــش اجلَنــاحِني 
 رت ركبت البحر حنـوكم     قَدِ فلَو 

 
 )٥(َألنّ بعدكم عنـي جنـى حيِنـي       

 : كتبه ولده من خطهومما 
ـ  يا  تحملُـوا  ؤاِد وِبـالفُ  ني راِحل
 

 رـاِت قُفُـولُ      ىأَيلَ اململَكم قَب  
  الفُــؤاد فَِعنــدكُم أَنبــاؤهأَمــا 

 
 ولَــواِعج تنتابــه وغَِليــلُ   

  لَكُم ِعلْم ِبمنتزح الكَـرى     فَترى 
 

 لُعن جفِْن صب لَيلُـه موصـو       
ــبِرِه وِإبأَودى  ــِة ص مزــِه ِبع  اِئ

 
  أَحـم ومبـسم مـصقُولُ    رفطَ 

  ضـركُم أَو ضـنكُم ِبتِحيـةٍ       ما 
 

 ىييـ     ح  يـلُ  قَتِ وداِع ِبها ِعنـد ال
 

                                 
، اإلحاطة يف أخبار    ٢١٥-٢٠/٢١٤، سري أعالم النبالء     ١١٨-١١٣التعريف بالقاضي عياض    :  انظر تصانيفه يف   )١(

 .٤٧٠، طبقات احلفاظ للسيوطي ٥/٢٧٦، النجوم الزاهرة ٥٠-٢/٤٨، الديباج املذهب ٢٢٩-٤/٢٢٨غرناطة 

 . ٢٢٨-٤/٢٢٦ناطة اإلحاطة يف أخبار غر:  انظر)٢(
 .٥/٢٧٦، النجوم الزاهرة ٢١٥-٢٠/٢١٤، سري أعالم النبالء ٣/٤٨٣وفيات األعيان :  انظر)٣(
، ٤/١٣٠٦تذكرة احلفـاظ  : ، وبالرواية املثبتة يف املنت يف)كتيبة محراء (:  برواية ٣/٤٨٤ البيتان يف وفيات األعيان      )٤(

 .٦/٢٢٧شذرات الذهب ، ٥/٢٧٦، النجوم الزاهرة ٥١-٢/٥٠الديباج املذهب 
، الديباج  ٤/٢٢٥، اإلحاطة يف أخبار غرناطة      ٣/٤٨٤، وفيات األعيان    ١٠٠التعريف بالقاضي عياض    :  البيتان يف  )٥(

 .٦/٢٢٦، شذرات الذهب ٢/٥٢املذهب 



 تمھیدال

 

٢٣ 
ــلَ ِإنَّ ــٍة البِخي ــٍةأ ِبلَحظَ  و لَفْظَ
 

ــلُ  ــٍة لَبِخي ــٍة أَو وقْفَ  )١(أو عطْفَ
 : كر وفاته صفاته وذبعض • 

 العلم، من أهل )٢( حافظًا، حمدثًا، فقيها، متبحراا إمام- اهللارمحه– القاضي عياض كان
، )٤( يف اآلفاق، وبعد صيتهه، وانتشر امس)٣(والتفنن والذكاء والفهم، صنف التصانيف املفيدة

وع من العلوم ، والفقه، والعربية، وله مصنفات يف كل نواألصولِني يف علم احلديث متمكن«
 مثان ومخسمائة، وله من عام، جلس للمناظرة )٥(»املهمة، وكان من أصحاب األفهام الثاقبة

 سبتة عام مخسة عشر ومخسمائة، وقضى فيها يف القضاء وويلني وثالثني سنة، تالعمر حنو اثن
ة مدة طويلة محدت فيها سريته وطريقته، مث نقل إىل غرناطة سنة إحدى وثالثني ومخسمائ

وتولّى قضاءها لكنه تركه عام اثنني وثالثني ومخسمائة، وعاد لتولّي قضاء سبتة يف آخر عام 
 .)٦(وثالثني ومخسمائةة تسع

 والتمسك نة للسب من حسنات األيام، شديد التعص النظري، حسنةًعدمي وكان«
ليلة : ، وقيل)٨( اآلخرةىد يف يوم اجلمعة سابع مجاقرطبة مغربا عن مبراكش، تويف )٧(»ا

                                 
 والبيـت   ٢٢٦-٤/٢٢٥، واإلحاطة يف أخبار غرناطـة       ١٠١ األبيات يف كتاب ولده التعريف بالقاضي عياض         )١(

 :  بروايةاألخري فيه
ــه  ــه أو لَفظ ــل ِبلحِظ  ِإنَ اخلَلي

 
ــل   ــه لبخي ــه أو وقف  أو عطِف

 :  أثبت فقط البيت األخري برواية٢/٥٠ويف الديباج  
ــه  ــه أو لَفظ ــل ِبلحِظ  إنّ البخي

 
ــل    ــه لبخي ــه أو رفق  أو عطِف

 
 

 .٥/٢٧٦ النجوم الزاهرة )٢(
 .٢/٣٦٤، إنباه الرواة ٢/٧٤ الصلة )٣(
 .٥/٢٧٦ النجوم الزاهرة )٤(
 .٢/٤٣ ذيب األمساء واللغات )٥(
، ٢/٤٦٧، العرب يف تاريخ من عـرب  ٢/٣٦٤، إنباه الرواة ٢/٧٥، الصلة   ١١-١٠التعريف بالقاضي عياض    :  انظر )٦(

 .٦/٢٢٦، شذرات الذهب ١٣٣، تاريخ قضاة األندلس ٢٠/٢١٤سري أعالم النبالء 
 .٦/٢٢٧ شذرات الذهب )٧(
 .٣/٤٨٥وفيات األعيان :  انظر)٨(
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٢٤ 
، )٣(، سنة أربع وأربعني ومخسمائة)٢(يف شهر رمضان: ، وقيل)١(اجلمعة نصف الليلة التاسعة

، ومعدن رفة العصر، مفخر األفق، وينبوع املعمجال كان وباجلملة«، )٤(ودفن بباب إيالن
 .)٥(» عن األندلس حِسب فيهم صدراالً املغرب فضرجاالتاإلفادة، وإذا عدت 

 ):إكمال املعلم بفوائد مسلم: (تابهك -ب
من الكتب القيمة اليت عنيت بشرح احلديث الشريف ) إكمال املعلم( كتاب يعد

 لكتاب ما ل دارٍس أي خيفى علىوال على جوانبه اللغوية، وقوفوالكشف عن غوامضه، وال
لماء عصره، وإحاطة  إىل مكانة مؤلفه، وما اشتهر به من متيز وتفرد بني عالًمن أمهية تعود أو

 إمام« فهو عما عرف عنه من عناية باحلديث الشريف، الًوإملام بشىت أنواع العلوم، فض
احلديث يف وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم 

٦(»موأنسا( ،»ا، وله عناية كثرية به، واهتمام جبمعه وتقييدهمجع من احلديث كثري«)٧( ،
ن ال يدرك شأوه، وال يبلغ مداه يف العناية بصناعة احلديث، وتقييد اآلثار، وخدمة وكا«

 اضطالعه باآلداب، ىلالعلم، مع حسن التفنن فيه، والتصرف الكامل يف فهم معانيه، إ
 .)٨(»وحتققه بالنظم والنثر، ومهارته يف الفقه، ومشاركته يف اللغة والعربية

 ملا بدأه اإلمام املازري الًة كتابه ترجع إىل كونه استكما بين القاضي عياض أنّ أمهيوقد
 منه استجابة ألمر طلبته الذين سألوه تأليف كتاب ملا رأوا ه، وقد قام بتأليف)املعلم(يف كتاب 

 فيه استدرك، حيث )٩(علم املكتاب، فرأى أن يستدرك على نمن سعة علم وإدراك ومتكّ
                                 

 .٤/٢٣٠، اإلحاطة ١٣التعريف بالقاضي عياض :  انظر)١(
 .٣/٤٨٥، وفيات األعيان ١٣التعريف بالقاضي عياض :  انظر)٢(
، تاريخ  ٢٠/٢١٧، سري أعالم النبالء     ٤/١٣٠٦، تذكرة احلفاظ للذهيب     ٢/٣٦٤، إنباه الرواة    ٢/٧٥الصلة  :  انظر )٣(

 .٢/٤٩٩، جذوة االقتباس ٤٧٠احلفاظ للسيوطي ، طبقات ٥/٢٧٦، النجوم الزاهرة ١٣٣قضاة األندلس 
 .٣/٤٨٥وفيات األعيان :  انظر)٤(
 .٣٠٢ املعجم يف أصحاب القاضي الصديف )٥(
 .٣/٤٨٣ وفيات األعيان )٦(
 .٢/٧٤ الصلة )٧(
 .٣٠٢ املعجم يف أصحاب القاضي الصديف )٨(
 .٧٤-١/٧١مقدمة القاضي عياض يف إكمال املعلم :  انظر)٩(
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 حول يتمحور والذي، )املعلم( شيخه املازري  من فوائت يف كتابانالقاضي عياض ما ك

 متيز شرحه، وقد الواردة يف صحيح مسلم الغين عن التعريف، شرح أحاديث الرسول 
 ما وقع من خطأ يف وتصويِب ألفاظه ضبطًا دقيقًا، ، وضبِطمور املبهم من بعض األبكشِف

 القاضي كان، و)وارن األمشارق( من كتابه املوسوم ا يف ذلك كثريوأفادبعض املفردات، 
 إىل أضف، شيوخه مسعه عن ما لى يف ذلك عمعتمدايشري وينبه إىل أوجه الروايات املختلفة 

دقيقًا إملاما ذلك عناية القاضي عياض باجلوانب الفقهية واألحكام الشرعية، فقد كان ملما 
ليت يلم ا، يف أثناء  وظّف كل فنون املعرفة، وجوانب العلم اوقدباجلوانب اللغوية املتعددة، 

 للعلم، وذكاء، ومكانة وحبشرحه لألحاديث الشريفة، وما عرف به من أمانة ومصداقية، 
 ذلك العصر، صانيفعلمية مرموقة جعلت من الكتاب مرجعا متميزا ومتفردا، وموثوقًا بني ت

وا من بعده جه يف  جعله مرجعا موثوقًا ملن جذي درجة رفيعة من األمهية إىل احلد الوعلى
، وليس ذلك )١(العناية باألحاديث وشرحها، كالنووي، وابن فتح، والعيين، وغريهم

 إىل بالد الً صيته، واشتهر بني علماء املغرب وبالد األندلس وصوذاعمستغربا من عاٍمل 
 .املشرق

                                 
 .٣٤-١/٢٤، وأمهية الكتاب ١/٩إكمال املعلم : مة احملقق انظر مقد)١(
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٢٦ 
 : االستشهاد بالحديث الشريف في الصرف العربي -٢

 بداياته عن علم النحو، فقد نشأ الصرف يف ظل نشأة  يفالًمل يكن علم الصرف منفص
 يف بعض أبوابه، كما يظهر يف كتاب سيبويه، ومن بعده املقتضب الًالنحو كجزء منه متمث

للمربد، ومن جاء من بعدمها، حىت نضجت فكرة الصرف كعلم مستقل وظهرت املؤلفات 
 أليب عثمان املازين أول )التصريف(اخلاصة به واملنفصلة عن أبواب النحو، فكان كتاب 

ظهر من بعده فريق من العلماء ساروا على جه مث كتاب اختص بأبواب الصرف وعين ا، 
 :يف التأليف، فكان من هذه املؤلفات

 ).اإليضاح(أليب علي الفارسي وهو اجلزء الثاين من كتاب : التكملة -
 .أليب الفتح ابن جين:  امللوكيالتصريف -
 . قاهر اجلرجاينال عبدل: لصرف يف ااملفتاح -
 .أليب الربكات األنباري:  يف علم التصريفالوجيز -
 .للميداين:  الطرف يف علم الصرفنزهة -
 .البن عصفور: املمتع -
 .البن احلاجب، وما جاء عليها من شروح كثرية: الشافية -

 من أبواب فردت ذلك الكثري من الكتب القيمة اليت اختصت ذا العلم، كما أُوغري
 : مستقلة مثلؤلفاتالصرف مب

 . واملمدود البن والداملقصور -
  . أليب حامت السجستايناملؤنث وذكر املكتاب -
-) (و) فعلتأليب إسحاق الزجاج) أفعلت. 
 . واملمدود البن دريدقصوراملو،  البن دريداالشتقاق -
 .املذكر واملؤنث البن األنباري -
 .طيةكتاب األفعال البن القو -
 . األفعال البن القطاع كتاب-

 حىت يف العصر هم التأليف الصريف حيظى بعناية العلماء والباحثني واهتماماستمر وقد
 :احلديث، فكان من أبرز الكتب الصرفية

 .الق عضيمةاخل عبد يف تصريف األفعال للدكتور املغين -
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٢٧ 
 . العرف يف فن الصرف للشيخ أمحد احلمالويشذا -
 . الغالييينمصطفىس العربية للشيخ  الدروجامع -
 . األمساء حملمد الطنطاويتصريف -
 . األمساء واألفعال لفخر الدين قباوةتصريف -

 دراسةت املكتبة العربية باملؤلفات اليت اختصت بر ذلك الكثري من الكتب اليت أثْوغري
 .علم الصرف وأبوابه، وموضوعاته وأبرز القضايا فيه

 املصادر اليت استقى منها علم كانتف مقترنة بنشأة علم النحو  كانت نشأة الصروملا
الصرف مادته هي ذاا املصادر اليت كان معتمدا عليها النحو، ومن ثَم فإنّ القضايا 
واإلشكاالت اليت ثارت حول النحو يف بعض جوانبه كانت تطال علم الصرف كذلك، 

 العلماء، ودار حوهلا خالف قضيةُ ام أهم القضايا اليت شغلت حيزا من اهتمنفكان م
 دار حوهلا الكثري من الدراسات، وأُلّف فيها قد، ف)االستشهاد باحلديث النبوي الشريف(

؛ لذا سأقتصر يف احلديث عن )١(العديد من الكتب اليت ناقشت هذه القضية من مجيع جوانبها
 متثل الرسول  أنّ أحاديثعروف املفمن، ةأبرز ما جاء يف هذه القضية بصورة خمتصر

 العلماء اللغويني جتداملصدر الثاين بعد القرآن الكرمي من مصادر اللغة اليت يحتج ا، حيث 
، هم من االحتجاج بقول النيبو مؤلفات ال ختلُاللغة يف تأليف واالقدامى األوائل الذين سبق

 :منهمو
صمعي، وأبو عبيد،  عمرو بن العالء، واخلليل بن أمحد، والكسائي، والفراء، واألأبو

، والفارايب، واألزهري حامت، وابن قتيبة، وابن دريد، أبووابن األعرايب، وابن السكيت، و

                                 
 :  من أبرز الكتب اليت ناقشت هذه القضية)١(

 .للدكتورة خدجية احلديثي:  موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف-
 .للدكتور حممود فجال:  السري احلثيث إىل االستشهاد باحلديث يف النحو العريب-
 .للدكتور حممود فجال: حو العريب احلديث النبوي يف الن-
 .سنيحلفضيلة األستاذ حممد اخلضر :  دراسات يف العربية وتارخيها-
 .للدكتور السيد الشرقاوي:  معاجم غريب احلديث واألثر واالستشهاد باحلديث يف اللغة والنحو-
 . جمموعة كبرية من البحوث والدراسات املنشورة يف االت-
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 .)١(وابن فارس، واجلوهري، وغريهم

 : ثالثة مذاهبفكانوا الظاهرة، هذه إزاء وقع اخلالف بني العلماء مث
 : من االحتجاج باحلديث الشريفانعني املمذهب:  األولاملذهب

 قالابن الضائع، وتبعه يف ذلك أبو حيان األندلسي، :  أبرز أعالم هذا املذهبمن كان
 علماء العربية خالف العلماء يف االحتجاج باحلديث الشريف من اال نعلم أحد«: ابن الطيب

 شرح يف احلسن بن الضائع وأبو شرح التسهيل، يف ما أبداه الشيخ أبو حيان الّإ
 قضية االستشهاد باحلديث، وذهبا إىل أنّ أئمة النحو واللغة ىعل، وقد نبها )٢(»...اجلمل

جتويز الرواية باملعىن هو «:  ذلك يقول ابن الضائعويف، )٣(كسيبويه وغريه مل يستشهدوا به
 االستشهاد على إثبات اللغة باحلديث، - كسيبويه وغريه–السبب عندي يف ترك األئمة 

لنقل عن العرب، ولوال تصريح العلماء جبواز النقل واعتمدوا يف ذلك على القرآن، وصريح ا
 باملعىن يف احلديث لكان األوىل يف إثبات فصيح اللغة كالم النيبالعرب، فصح ألنه أ؛ 

وابن خروف يستشهد باحلديث كثريا، فإن كان على وجه االستظهار والتربك باملروي : قال
 .)٤(»يه استدراكه فليس كما رأى علوجبفحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئًا 

 حيان أنكر على ابن مالك كثرة احتجاجه باألحاديث الشريفة يف إثبات القواعد وأبو
 واملتأخرين سلك هذه الطريقة غريه، على أنّ قدمنيوما رأيت أحدا من املت«: اللغوية، يقول

 عمرو بن العالء، الواضعني األولني لعلم النحو، املستقرئني لألحكام من لسان العرب كأيب
وعيسى بن عمر، واخلليل، وسيبويه من أئمة البصريني، والكسائي، والفراء، وعلي بن 
املبارك، واألمحر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيني مل يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا املسلك 

 .)٥(» كنحاة بغداد، وأهل األندلسيماملتأخرون من الفريقني وغريهم من حناة األقال
 بأنّ اللفظ ثقتهم سبب عدوهلم ومنعهم لالحتجاج باحلديث الشريف، فذلك لعدم وأما

                                 
 .١٠٠احلديث النبوي يف النحو العريب : ، وانظر٩٦، شرح كفاية املتحفظ ٩٢-٩١االقتراح :  انظر)١(
 .٩٦ شرح كفاية املتحفظ )٢(
 .١/١٠، خزانة األدب ١/٦٩، عقود الزبرجد ٨٦االقتراح :  انظر)٣(
 . ٩٧شرح كفاية املتحفظ : ، وانظر١/١٠، خزانة األدب ١/٦٩ عقود الزبرجد )٤(
 .١/١٠، خزانة األدب ٩٢-٩٠راح ، االقت١/٦٩ عقود الزبرجد )٥(
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٢٩ 
 : يرجع ألمرينوذلك،  لفظ الرسول الًاملروي به هو فع

 الرواة لنقل احلديث باملعىن، وهذا األمر أدى إىل أن تروى قصة واحدة جتويز: األول
 األصلية على لفظ ايةن تكون الرو أحيتمل وهذا روايات وألفاظ، بعدة جرت بزمن النيب

ال سيما مع تقادم عهد السماع، وعدم ضبطه كتابة و مل تأِت الروايات األخر به، فمراد
خري دليل على ذلك ما جاء من روايات يف وواالعتماد يف روايته على ملكة احلفظ، 

، )٢()) معك من القُرآِن مباهاملَّكْتكَ((، و)١())زوجتكَها ِبما معك من القرآن((: احلديث
:  سفيان الثوريقال، وقد )٤())خذْها ِبما معك ِمن القُرآِن((، و)٣())اذْهب فَقَد ملِّكْتها((و
 وقوع عن الً، فض)٥(» أحدثكم كما مسعت فال تصدقوين، إمنا هو املعىنينإ: إن قلت لكم«

، وإمنا ينيواة ليسوا من العرب األصلاللحن يف روايات احلديث؛ نتيجة لكون كثري من الر
 لألحاديث وايتهمتعلموا العربية فوقع اللحن يف لسام من غري قصٍد منهم، وانتقل إىل ر

 .)٦(بشكل غري مقصود
 اللغة القدماء من أهل البصرة أو علماء الكوفة ما ثبت أئمة من هناكأنّ : الثاين

 .(٧)احتجاجهم بأحاديث الرسول
 : بشكل موجز من وجهني)٨(د على شبهات املانعني إمجال الروميكن

فساد ل النقل باملعىن كان يف الصدر األول قبل تدوينه يف الكتب، يف الفترة السابقة أنّ -أ
 .اللغة ودخول اللحن، فكانت غايته إبدال لفظ بلفظ مرادف يصح االحتجاج به

                                 
 ).١٨٨٩: (باب صداق النساء، حديث رقم/ ، كتاب النكاح٣٢٨ احلديث يف سنن ابن ماجه )١(
 .باب تزويج املعسر/ ، كتاب النكاح٧/٧ احلديث يف صحيح البخاري )٢(
امت حديد، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخ      / ، كتاب النكاح  ١٠٤١-١٠٤٠ احلديث يف صحيح مسلم      )٣(

 ).١٤٢٥: (حديث رقم. وغري ذلك من قليل وكثري
 .٩٢ احلديث ذه الرواية يف االقتراح )٤(
 .١/١١خزانة األدب، ٩٣االقتراح، ٧٠-١/٦٩عقود الزبرجد) ٥(
 .١١-١/١٠، خزانة األدب ٩٣-٩٢، االقتراح ٧٠-١/٦٩عقود الزبرجد :  انظر)٦(
 .٤٥٢فيض نشر االنشراح :  انظر)٧(
، كتاب احلديث النبوي يف النحو العريب     ٦٢-٥٤فيض نشر االنشراح    : الرد على الشبهات بشكل مفصل يف      انظر   )٨(

١٢٢-١٢٠. 
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 امتناعهم عن االحتجاج  استدالل أئمة النحو املتقدمني باحلديث الشريف ال يعينعدم -ب

، بل إنّ كتبهم حتوي عددا من شواهد احلديث يف مواضع متفرقة، وإن مل ينسبوها )١(به
، وقد تتبعت الدكتورة خدجية احلديثي أئمة اللغة وأثبتت )٢( صراحةللرسول 

، وفيما خيتص بعلماء األندلس فإنّ كتب )٣(استدالهلم باألحاديث يف متون مؤلفام
 للشك باحتجاجهم الً ال يدع جمامبا وأهل املغرب حافلة بأحاديث النيب األندلسيني

، والشريف الغرناطي، والشريف الصقلي، وابن ريايفالصفّار، والس: باحلديث، منهم
 .)٤( كثرخرونعصفور، وآ

 اعتدادهم باألحاديث الشريفة، لعدم أنّ عدم احتجاج املانعني باحلديث ليس فالواضح
 ن االستشهاد ا من باب التحرز من نقل اللحن أو التقول على الرسول وإمنا ابتعدوا ع

 بفن احلديث وانقطاعهم خربم مل يقُله؛ مما يعرضهم للوعيد الشديد، إضافة إىل عدم ما
ما : وإمنا أمعنت النظر يف هذه املسألة لئال يقول مبتدئ«:  ذلك يقول أبو حيانويف، )٥(له

ل العرب وفيهم املسلم والكافر، وال يستدلون مبا روي يف  يستدلون بقونحوينيبال ال
احلديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضراما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب 

 . )٦(»الذي ألجله مل يستدل النحاة باحلديث
 يرى جتويز االستشهاد باحلديث الشريف مطلقًا، وعلى رأسهم ابن مالك، : الثايناملذهب
 ابن مالك مكثرا من االحتجاج وكان هشام، وابن عقيل، وابن، اباذيرضي االستروتبعه ال

 حيان ابلفظ األحاديث، وبلغ بذلك مبلغا مل يسبقه إليه أحد من العلماء، األمر الذي جعل أب
 االستدالل مبا وقع يف األحاديث على منوقد أكثر املصنف «: الً الكثرة قائهيأخذ عليه هذ

 ملوقف ابن مالك مجاعة من النحاة انتصر قد، و)٧(…»لكلية يف لسان العربإثبات القواعد ا

                                 
 .١/٩خزانة األدب :  انظر)١(
 .٤٥٢فيض نشر االنشراح :  انظر)٢(
 . وما بعدها٤٢موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف :  انظر)٣(
 .٩٨شرح كفاية املتحفظ :  انظر)٤(
 .٢/٥٥٢السري احلثيث :  انظر)٥(
 .١/٧٠، عقود الزبرجد ٩٤االقتراح :  قوله يف)٦(
 .١/٦٩ عقود الزبرجد )٧(
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 نّإ«:  الطيب الفاسي القائلوابن، )٣(، والبغدادي)٢(، والدماميين)١(ناظر اجليش: من أبرزهم

احلق ما قاله اإلمام ابن مالك عالمة جيان، ال ما اختاره أبو حيان، ويظهر لك أنّ ما 
 .)٤(»ذهب ضائعاستظهره ابن الضائع م

 ومل لقًا مينعوا االحتجاج مطمل ويتمثل بالتوسط بني املنع واجلواز، فهؤالء: الثالثاملذهب
جييزوه كذلك مطلقًا، وإمنا أجازوا االحتجاج باألحاديث اليت ثبت نقلها بلفظ الرسول وفق 

 معىنوضوابط وقرائن تدل على عدم التصرف ا، ومنعوا االحتجاج مبا جاء على املعىن، 
 :ذلك أم جعلوا األحاديث على قسمني

 .قسم ينقل باملعىن، فيحرص ناقله على إيصال معناه، وإن طرأ تغيري على لفظه: أحدمها
يعرف مبدى عناية وحرص ناقله بنقله بلفظه ملعىن خاص به، كاألحاديث اليت قُصد : الثاين

 .(٥)  ا بيان فصاحته
، يقول الشاطيب يف الرد على )٧(، والسيوطي)٦(اطيبالش:  هذا املذهب كل منتزعم وقد

ولو رأيت اجتهادهم يف األخذ عن العرب، وكيفية التلقي منهم لقضيت «: نياملمتنع
العجب، فليس مبنكر تركهم لالستشهاد باحلديث واالستنباط منه، كيف وهم قد بنوا على 

ليها ملّا كان اعتناؤهم بنقل ما نقل أهل القراءات من الروايات يف ألفاظ القرآن، فبنوا ع
رف بذلك بنصقل بلفظه، وعأو بقرينة تدل على األلفاظ، وإذا فُرض يف احلديث ما ن 

االعتناء باللفظ صار ذلك املنقول أولَى ما يحتج به النحويون، واللغويون، والبيانيون، ويبنون 
 . )٨(» علومهمليهع

 جواز رأى األحاديث اليت يفسني  ح العصر احلديث فصل الشيخ حممد اخلضرويف

                                 
 .٤٤١١-٤٤١٠متهيد القواعد :  انظر)١(
 .٤/٢٤١تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد :  انظر)٢(
 . ١/١٤خزانة األدب :  انظر)٣(
 .١/٥٢٥ فيض نشر االنشراح )٤(
 .٨٩، إحتاف األجماد ١٣-١٢، خزانة األدب ٣/٤٠٣شافية املقاصد ال:  انظر)٥(
 .٣/٤٠٢املقاصد الشافية :  انظر)٦(
 .٨٩االقتراح :  انظر)٧(
 .٣/٤٠٢ املقاصد الشافية )٨(



 تمھیدال

 

٣٢ 
 : رأي الشاطيب، فجعلها ستة أقساممن ذلك يفا، منطلقًا االحتجاج 

 .)١())حِمي الوطيس((: ، مثل قوله يروى بقصد االستدالل على كمال فصاحتهما -١
 .ات يروى من األلفاظ اليت كان يتعبد ا، أو أمر بالتعبد ا، كألفاظ القنوت والتحيما -٢
 . يروى شاهدا على أنه كان خياطب كل قوم من العرب بلغتهمما -٣
 . اليت وردت من طرق متعددة، واحتدت ألفاظهااألحاديث -٤
 . دوا من نشأ يف بيئة عربية مل ينتشر فيها فساد اللغةيت الاألحاديث -٥
 ابن سريين،  رواية احلديث باملعىن، مثلون يجيز عرف من حال رواته أم الما -٦

 .والقاسم بن حممد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن املديين
 أحاديث ال جيوز االحتجاج ا، وال ينبغي االختالف يف أمرها هذا، ضم اآلخر والقسم

 مل تدون يف الصدر األول، وإمنا تروى يف بعض واليت املنقولة باملعىن دون اللفظ، تلك وهي
األحاديثُ املُنطوية على ألفاظ شاذة، أو هي حملّ غمز بعض كتب املتأخرين، ويضاف إليها 

 .)٢(احملدثني هلا بالغلط أو التصحيف غمزا ال مرد له
 لغوي وينبوع أنه ال ميكن إنكار ما يف األحاديث الشريفة من مادة خصبة، واحلقيقة

ال تقارن بكالم  من أساليب حمكمة، وفصاحة  األحاديث جماالا، مبا يفميع اللغة جباندمخي
 عما حتويه من الًفض، ! أفصح العرب ال تكون كذلك والنيب كيفأحد من البشر، 

 بإثراء اللغة وتدعيم قواعدها، كفيلة وتنوع يف األساليب واللغات بصورة بالغةإعجاز و
 ملختلفها، ومن هنا كان ينبغي األخذ باملذهب املتوسط الذي أباح االحتجاج بألفاظ وضبٍط
 .ث احملكمة وفق ضوابط وشروط حمددةاألحادي

                                 
 ).١٧٧٥( حديث رقم، باب يف غزوة حنني/ كتاب اجلهاد والسري، ١٣٩٩احلديث يف صحيح مسلم) ١(
 .١٧٩-١٧دراسات يف العربية وتارخيها :  انظر)٢(
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٣٤ 
 :في الجموع:  األولالمبحث

  :جمع التكسير: الًأو
 وذلك بتغيري يطرأ على بنية مفرده ، جبمع التكسري االسم الدال على ثالثة فأكثريقصد

 .)١(ا أو تقدير،الفظً
 : التغيري اللفظي أو الظاهر يف ستة أشكال حصروميكن

 .وانن وِصِصنو:  حنوالزيادة -
 .ة وتخمتخم : حنواحلذف -
 .أَسد وأُسد:  حنو الشكلتبديل -
 .الججل وِرر:  وتبديل شكل حنوزيادة -
 .يب وقُضبِضقَ: حنو وتبديل شكل نقص -
 .(٢)غُالم وغلمان : حنو ونقص وتبديل شكلزيادة -

 من هذه الً إذ إنّ ك، ِعفتان، ِشمال، ِهجان، ِدالص،ك التغيري املقدر فنحو فُلْوأما
 وإمنا يفرق بني اهليئتني بتقدير زوال ،ها املفرد واجلمعفياأللفاظ هلا هيئة واحدة يستوي 

  وإذا،ل إذا قُصد ا املفرد كانت كقُفْ،ك فُلْالً فمث،حركات وتبديلها يف املفرد تشِعر باجلمع
َإذ  إ ﴿:  ومثال ذلك قوله عز وجل،)٣( وهكذا،أُريد ا الداللة على اجلمع كانت كبدن ِ َِ َ َ ۡ

ن ِٱ ٱ ُ ۡ َ ۡ ِ ۡ  حيث جاء وصفه مفردا في اآلية وضوح جلي إلرادة املفردف ،)٤(﴾ُۡ
ا ﴿:  أما داللتها على اجلمع ففي اآلية،)املشحون( ى ٱ  َو َِ َ َ َ َۡ ُۡ َِ ، جاءت احلال )٥(﴾ِ

  .جمموعة) فُلْك(من 
ا حدا بالعلماء إىل تقسيمها إىل نوعني حسبما تقتضيه مم ، التكسري أوزان كثريةوجلمع

                                 
، ٢٨٧، شـرح املكـودي      ٣/٣٩٦، شرح الكافية    ١٨٠٨شرح الكافية الشافية    : تعريف مجع التكسري يف   :  انظر )١(

  .٣/٦٦٩شرح األمشوين 
 .٢/٥١٩، شرح التصريح ٦٧٠-٣/٦٦٩، شرح األمشوين ١/٧٠ شرح التسهيل:  انظر)٢(
 .٣/٥٧٧الكتاب :  انظر)٣(
 .١٤٠:  الصافات)٤(
 .١٤:  النحل)٥(
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٣٥ 
 ،اليت تدل على األعداد من ثالثة حىت عشرةهي  وة فهناك أوزان مجوع القلّ،داللة املفردة

 أربعة يف ،)٥(وغريهم ،)٤( واألمشوين،)٣( وابن مالك،)٢( احلاجبوابن ،)١(حصرها سيبويه
 وهناك أوزان مجوع الكثرة الدالة على ،)ِفعلَة (،)أفِْعلَة (،)أفْعال (،)أفْعل: (هيأوزان 

 ،)٦(ا وعشرين وزنا وتبلغ ما يقارب ِبضع فما فوق ذلك إىل ماال اية،أحد عشراألعداد من 
ٰوٱ﴿:  كقوله ،وقد تستخدم أوزان الكثرة يف القلة َ َ ُ َۡ    َ ََ ٰ َ َِ ِ ُ ََ

ِ َ ۡ َ ُ

ٖوء ٓ ُ  ويف قياس ،ةعلى القل الًدا وجاء ،أحد أوزان الكثرة) فُعول( إذ قروء على وزن ،)٧(﴾ُ
: من ذلك قوله تعاىلو ، أو تستخدم أوزان القلة يف الداللة على الكثرة،أَقْراء: القلة يقال

﴿ ِ ِض  َو   ٱ َ َ َۡ
ِ َ ۡ ٞ أََ ٰ َ ۡ َ ٍ  ،وهو أحد أوزان القلة) أَفْعال( فأقالم على وزن ،)٨(﴾َ

 وهذا مما يدلل على جميء مجوع ؛ِقالم:  وإن كان يف الكثرة يقال،وجاء للداللة على الكثرة
 .)٩(القلة والكثرة بعضها موضع بعض

 واحتجوا ،وقد وقعت خالفات وجدال حول أوزان مجوع التكسري والقياس عليها
 ومن مثّ فإن كثرة ، فقُسمت كذلك أوزان التكسري إىل قياسية ومساعية،سماع يف بعضهابال

 مع تداخل السماع والقياس يف ، والتغريات اليت تطرأ على بنية مفرده،أوزان مجع التكسري
 عما ينطوي عليه من جمال واسع الً فض،أوزانه جعلت منه مادة خصبة للدراسات الصرفية

 وردت لذلك أمثلة عدة يف مواضع متفرقة من كتاب د وق،يف اآلراءلألقوال واالختالف 
 وأشار للبعض اآلخر يف معرض شرحه ، تعرض لبعضها القاضي عياض،إكمال املعلم

 . يف هذا املبحث- بإذن اهللا–كما سيتضح ، وتفسريه
                                 

 .٣/٤٩٠الكتاب : ر انظ)١(
 .٣/٣٩٦شرح الكافية :  انظر)٢(
 .١٨١٠شرح الكافية الشافية :  انظر)٣(
 .٣/٦٧٠شرح األمشوين :  انظر)٤(
 .٤/١٧٠، حاشية الصبان ٢٨٧، شرح املكودي ٢/٧٧٣شرح تسهيل الفوائد :  انظر)٥(
 .٣/٦٧٠، شرح األمشوين ٢٨٧شرح املكودي :  انظر)٦(
 .٢٢٨:  البقرة)٧(
 .٢٧: ن لقما)٨(
 .١/٤٠٦، ارتشاف الضرب ٥/١١شرح املفصل :  انظر)٩(
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٣٦ 
 :)َأفْعال(على )فَِعيل( في جمع جاء ما:  األولىالمسألةُ

 ويجمع عليه ،أحد أوزان مجع التكسري القياسية املختصة بالِقلّةأنه ) أَفْعال(األصل يف 
) فَعل( فيجمع عليه ما كان على وزن ،)١()أَفْعل(كل اسم ثالثي ال يطرد فيه اجلمع على 

) ِفعل( و، ونِمر أَنمار،كِتف أكْتاف: ومنه) فَِعل( ووزن ، وأسد آساد،جمل أجمال: حنو
 ويجمع ،عضد أَعضاد و،عجز أَعجاز: ومثاله) فَعل( وكذا وزن ،آرامِإرم  و،كِعنب أَعناب

كما -مل يرد ) ِفِعل( ويف ،أُذن آذَان و،عنق أَعناق:  ومنه،كذلك) فُعل(ماكان على وزن 
ِعرق  و،ِحمل أَحمال: مثل) ِفعل( ووزن ، سوى اسم واحد وهو إِبل آبال-ذكر سيبويه

 .)٢(برج أَبراج و، أَبرادبرد:  قوهلم)فُعل( ومن ،قأَعرا
 على عمل يندرج ضمن األوزان القياسية اليت تجم) فَِعيل( سبق يتضح أن وزن مما

 وال ، فما جاء من أمساء على هذا القبيل فمردها إىل السماع عن العرب ومن مثّ،)أَفْعال(
 - اهللارمحه–لى اإلمام مسلم  وهو ما أشار إليه القاضي عياض حينما استدرك ع،يقاس عليها

:  إذ قال، وذلك يف معرض حديثه عن طبقات احملدثني،)أضرام(: قوله يف مقدمته
وجه « :بقوله فعقّب على هذا القول القاضي عياض ،)٣(»…وأضرام من حمال اآلثار«

 ،)٤(»ة إذ مل يأِت مجع فعيل على أفعال يف الصحيح إال يف كلمات قليل،العربية فيه وضربائهم
 إذ املفرد ،)فُعالء( أي القياس أن يكون على وزن »…وجه العربية«:  من قولهفالواضح

 ،فالن ضريب فالن أي نظريه:  يقال،)٥(الضريب الشبيه والنظري و،)فَعيل(ضريب على وزن 

                                 
 : يف موضعني) أفْعل( يطرد مجع األمساء على )١(

 .نفْس أَنفُس: ما كان من األمساء الثالثية على وزن فَعل، صحيح الفاء والعني، غري مضاعف، حنو -١
 .ع أَذْرع، ميني أَيمناالسم الرباعي املؤنث تأنيثًا معنويا ثالثه مد، مثل ذرا يف -٢

و ٣/٦٧١، شرح األمشـوين     ١١٦، اللمع   ٢٠٣-٢٠٢ و   ٢/١٩٥، املقتضب   ٦٠٥ و   ٣/٥٦٧الكتاب  : انظر
 .٨٨ و ٦/٨٧، مهع اهلوامع ٦٧٢

 .٥٨٢-٣/٥٧٢األوزان اليت تجمع على أَفْعال وأمثلتها يف الكتاب :  انظر)٢(
 .١/٩٦ إكمال املعلم )٣(
 .١/١٠٠ إكمال املعلم )٤(
 ).ضرب (١/١٦٩، الصحاح )ضرب(، ٧/٣٢العني :  انظر)٥(
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٣٧ 
؛ إذ ما يجمع على )فُعالء( ويكون مجعه ضرباء على وزن ،)١(مثله وشكله: وضريب الشيء

 :أحد األمرين التاليني) ءفُعال(
 وكان على وزن ،غري مضاعف،  صحيح العني والالم، ملذكر عاقلا كان وصفًما -١

 : الثالثةاين على أحد املعالًدا) فَعيل(
 ، حكيم حكَماء، نبيه نبهاء، جبني جبناء، ظُرفاءفظري: حنو) فاِعل(مبعىن ) فَعيل( -

 . رماء كرمي كُ، عظيم عظَماء،فقيه فُقَهاء
 وأليم مبعىن ، ومجعها سمعاء،سميع مبعىن مسِمع: من ذلك): مفِْعل(مبعىن ) فَعيل( -

 .مؤِلم تجمع على أُلَماء
 وكذا ، فإا تجمع على خلَطاء،خليط مبعىن مخاِلط: مثل): مفَاِعل(مبعىن ) فَعيل( -

 ،عشراءعلى عشري  ،ندماءعلى  وندمي ،جلَساءعلى جليس مبعىن مجاِلس تجمع 
 .فَقاءرعلى رفيق 

عاِلم :  ومنه، تدل على معىن مدح أو ذم،)فاِعل( كان صفة ملذكر عاقل على وزن ما -٢
 .)٢(جهالءوجاِهل ، صلَحاءو صاِلح ،شعراءو شاِعر ،علَماءو

؛ ألنك )مفاِعل(مبعىن ) فَعيل( فهي من باب ،ا ونظريا تعين شبيه)ضريب( كانت وملا
 فكان اَألوىل مجعها على فُعالء ، أي مشاه ومماثله، فالن ضريب فالن مبعىن مضاربه:ولتق

 وزن لى ع، ملذكر عاقلا فيما كان وصفً، للقياسا وذلك تبع،كما رأى القاضي عياض
إذا ((: عزيزال عبد ومنه حديث عمر بن ،)أفْعال( ال على ،)٣()فُعالء (ى يجمع عل،)فَعيل(

 : ومنه قول أيب ذؤيب اهلذيل،)٤())…باؤهذهب هذا وضر
 ـال راِبىِء مقعد والعيوقفَوردنَ  

 
 )٥(يتتلَّـع  ال ظِمالن فَوق ضرباِءـ 

 ع عن أنه مل الًفض ، بناء على القياس، القاضي عياض هو األدقوعليه فإن رأيسمي 
                                 

 ).ضرب (٢٥٦٨ لسان العرب )١(
 .٦/١٠٤، مهع اهلوامع ٢١٨ و ٢/٢١٧، املقتضب ٣/٦٣٢الكتاب :  انظر)٢(
 .٢/٢٠٨، املقتضب ٦٣٤و ٣/٦٣٢: الكتاب:  انظر)٣(
 .٥/٧٢ سري أعالم النبالء )٤(
 .٦٨٩، مجهرة أشعار العرب ١/٦، ديوان اهلذليني ١٥٣يب ديوان أيب ذؤ:  البيت من الكامل يف)٥(
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٣٨ 
 يؤكده ،ستدرك القاضي عياض كما ا،ء بل جاء على ضربا،ضرابجميء مجع ضريب على أ

 فإذا اجتمع القياس مع السماع عن ،عزيز وبيت أيب ذؤيبال عبدما جاء يف حديث عمر بن 
 ويكون من باب ، احلجة أقوى لألخذ برأي القاضي عياض وإثبات صحتهتالعرب كان
ااملطرد قياسا ومساع. 

 وقد ورد من هذا ،عفهو من باب السما) أفْعال(على ) فَعيل(وما جاء يف ظاهره مجع 
إذ مل يأِت مجع فعيل على أفعال « :بقوله  القاضي عياضإليها أشار ،القبيل كلمات حمصورة

 فهناك ، لكنه مل يذكر أمثلة على هذه الكلمات القليلة،)١(»يف الصحيح إال يف كلمات قليلة
 :منها ما يلي) أفْعال(على ) فَعيل( مجع باباع استعماهلا من شكلمات مسموعة 

 :  على أيمان جمعتميني -١
ُوأ﴿:  قوله تعاىلومنه ََ ۡ ۡ   اَ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ََ ۡ ِ  والقياس يف مجعها أَيمن على وزن ،)٢(﴾ِ

 : النجميب من ذلك بيت أ، أحد أوزان القلة من مجع التكسري،)أَفْعل(
 يأْيت هلَـا ِمـن أَيمـٍن وأَشـملِ        

 
 (٣) ِمذْأَلِ ذُو ِخرٍق طُلٍْس وشخصٍ    

 :أيتام تمجععلى  يتيم -٢ 
ومنه قول علي بن أيب طالب ، على األلسناوهذا كثري وشائع جد هللا ا: (( يف وصيته

 : وقول جرير،)٤())…ماهللا يف األيتا
ــا  ــسِنني تعرقَتن ــض ال عإذا ب 

 
      أَِبـي الي فَقْد تام٥(ِتـيم كَفَى اَألي( 

 .  يف االستعمال دون القياسا مطّردفكان مجع يتيم على أيتام 

                                 
 .١/١٠٠ إكمال املعلم )١(
 .٥٣:  النور)٢(
، واإلنـصاف   ٦٠٧و  ٣/٢٩٠،  ١/٢٢١الكتـاب   :  البيت من الرجز أليب النجم الفضل بن قدامة العجلي، انظر          )٣(

 ٤٩٦٩لسان العرب   : ، انظر البيت) …يبرى هلا : (، وجاء يف لسان العرب برواية     ٦/٥٠٣، وخزانة األدب    ٣٤٣
 ).يمن(

 .١١/١٦، البداية والنهاية ٥٢، ومقاتل الطالبيني ٥/١٤٧ تاريخ الطربي )٤(
املقتضب : ، وبال نسبة يف   ٦٤،  ١/٥٢، الكتاب   ٥٠٧، شرح ديوان جرير     ٢١٩ديوان جرير   :  البيت من الوافر يف    )٥(

 ).رقع( ٢٩٠٦، )صوت( ٢٥٢١، لسان العرب ٥/٩٦، شرح املفصل ٤/١٩٨
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٣٩ 
 : على أَشهادتمجعشهيد  -٣

 وعليه فإن مجعها ، فيكون فَعيل مبعىن مفعول،)١( املقتول يف سبيل اهللا)شهيد(ـب املراد
خمالف للقياسالعلى أَفْع  . 

 : منها، اليت جاءت على هذه الشاكلةة بعض املفردات احملصوروهناك
 .اف على أَشرشِريفمجع  -١
 .)٢( على أَفْناقفَِنيقمجع  -٢
 .)٣( على أَبدالبِديلمجع  -٣
 وصنفه من اجلموع ، ذكره ابن دريد يف اجلمهرة، على أَبكَام)٤( مبعىن أَبكمبكيممجع  -٤

 .)٥(القليلة
 .)٦( جِمعت على أَبراءبريء -٥
 .حالَ على أَم)٧(مليحو -٦
 . على أَنصار)٨(نِصريو -٧
 . على أَطْواء)٩(طَِويو -٨
 .ر على أَنفَا)١٠(نفريو -٩

 . على أَقْمار)١١(قَِمريو -١٠

                                 
 ).شهد (٢/٤٩٤الصحاح : ، وانظر)شهد (٢٣٥٠:  لسان العرب)١(
 ).فَنق (٤/١٥٤٥، الصحاح )فنق (٩٦٧مجهرة اللغة : الفحل املكرم من اإلبل، انظر:  الفنيق)٢(
 ).بدل (٤/١٦٣٢، الصحاح )بدل (٣٠٠مجهرة اللغة :  يقصد باألبدال القوم الصاحلني، انظر)٣(
 ).بكم (٥/١٨٧٤الصحاح : انظر. أَخرس بين اخلرس: يم أي رجل أَبكَم وبِك)٤(
 ).بكم (٢٧٧مجهرة اللغة :  انظر)٥(
 ).برأ (١/٣٦الصحاح :  انظر)٦(
 ).ملح (١٣/١٨١لسان العرب : ِملْحة، وِمالَح، وأَمالح، وِملَح، انظر:  امللح واملليح خالف العذب من املاء، واجلمع)٧(
 ).نصر (١٦١٤ القاموس احمليط :الناصر، انظر:  النصري)٨(
 ).طوى (٨/٢٦٣لسان العرب :  البئر، انظر)٩(
 ).نفر (١٦٣٤القاموس احمليط : ما دون العشرة من الرجال واجلمع أنفار، انظر:  النفري)١٠(
 ).قمر (١٣٦٣، القاموس احمليط )قمر( ١١/٣١٣لسان العرب : املُقاِمر، واجلمع أقمار، انظر:  القمري)١١(
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٤٠ 
 . على أَشرار)١(شِريرو -١١
 . قالوا أَنضاح)٢(نِضيحو -١٢
 . قالوا أَقْراء)٣(قَِريو -١٣
١٤- اء)٤(كَِميمجعوها على أَكْم . 
 . على آصال)٥(أَِصيلو -١٥
 .اء على أَشن)٦(شينءو -١٦
١٧- اء)٧(قَِصيعلى أَقْص . 
 .)٩( على آبال)٨(أَبيلو -١٨

 ويرى ابن جين أن ،كل هذه الكلمات وما شاها حكمها السماع وال يقاس عليها
 ومن مث فإنّ ما جمع من فَعيل على أَفْعال ،ذلك من باب محل فَعيل على ما يحمل عليه فَعل

ل على أَفْعمع من فَع١٠(الشاذ كشذوذ ما ج(. 

                                 
ـيط      )شرر (٧/٨٠، لسان العرب    )شرر (٢/٦٩٥الصحاح  : الرجل ذو الشر نقيض اخلري، انظر     : ر الشري )١( ـاموس احمل  ٨٥١، الق

 ).شرر(
 ).نضح (١٤/١٩٠لسان العرب : احلوض، واجلمع أَنضاح ونضح، انظر:  النضيح)٢(
لسان العرب  : أَقْراء، انظر : ن، ويقال جمرى املاء يف الروض، أو احلوض واجلمع أَقْرية وقُريا        :  القري على وزن فَعيل    )٣(

 ).قري (١٣١٨، القاموس احمليط )قرا (١١/١٥٢
)٤(١٤٣٦القاموس احمليط : الشجاع، أو البس السالح، انظر:  الكمي) كمي.( 
 ).أصل (٥٩، القاموس احمليط )أصل (٨٩لسان العرب : العشي، انظر:  األصيل)٥(
، القاموس احمليط   )شنأ (٢٣٣٥لسان العرب   :  الشيء، وشنأه أي أَبغضه، انظر     ئالبغض، شن :  الشناءة مثل الشناعة   )٦(

 ).شنأ (٨٨٩
 ).قصا (٣٦٥٧لسان العرب : البعيد، انظر:  القصي والقاصي)٧(
 ).أبل (٣٣، القاموس احمليط )أبل (١١لسان العرب :  رئيس النصارى أو الراهب أو صاحب الناقوس، انظر)٨(
 .٦٢-٢/٦١، املزهر ١٨٢١شرح الكافية الشافية : األمثلة يف:  انظر)٩(
 .٢/١٥١اخلاطريات :  انظر)١٠(



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٤١ 
 :)َأفْعال(على )علفَ( جاء في جمع ما:  الثانيةُالمسألةُ

خرج أَبو ((:  كما جاء يف حديث أم زرع، على أَوطابوطْبمن ذلك مجع كلمة 
 ،أَوطُب:  يقال يف مجعه، والوطْب يعين سقاء اللنب،)١())… تمخضابزرٍع واَألوطَ

طابوأَو،مريي قومنه ،)٢( وِوطَابول الراعي الن: 
 ِهدانٌ أَخو وطٍْب وصاِحب علْبـةٍ     

 
     لْقَى خأَنْ ي دجى الْمرـا  الَيعرأَم٣(ًء و( 

 : من ذلك قول امرئ القيس،)٤(صِفرت ِوطَابه:  يقال للرجل إذا مات أو قُتلكما 
  ــض ــاٌء جري ــتهن ِعلْب  اوأَفْلَ

 
ـ        )٥(ابولو أَدركْنه صـِفر الِوط

 :ا قول تأبط شروكذا 
ـ       لَه تِفرص قَدياٍن وأَقُولُ ِلِلحم 

 
      ـِورعِر ماجلُح قيِمي ضوي٦(ِوطَاِبي و( 

 : الوزنين هذين على أحداقياس) فَعل( على وزن  اليت)وطْب( كلمة وتجمع 
 .ب أَوطُ:فيقال: أَفْعل -
 . ِوطَاب:ويقال: ِفعال -

 وقد وصفه القاضي عياض يف شرحه ، للقياسفما جاء منها على أَفْعال فهو خمالأما 
) فعل( ومل يأِت ، وهو نادر، هنا وطبا على أوطابعمج«: بقوله  لذلكالًباجلمع النادر معل

 وقد علل هلذا احلكم ،)٧(»… ويف املعتل كثري،إال يف حروف قليلة يف الصحيح) أفعال(على 

                                 
 .٢٤٤٨، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، رقم احلديث ٧/٤٦٧ إكمال املعلم )١(
 ).وطب (١/٢٣٣، الصحاح )وطب (٤٨٦٥، لسان العرب )وطب (٧/٤٦٠العني :  انظر)٢(
 ).هدى (٤٦٤٢، لسان العرب )هدى (٦/٣٨٢، ذيب اللغة ١٦٩لراعي النمريي ديوان ا:  البيت من الطويل يف)٣(

 ). وطب (٤٨٦٥ لسان العرب )٤(
 ٣/٤٣٧، تـاج العـروس      )صـفر  (١/٥٥٠، ويف أساس البالغة     ١٣٨ البيت من الوافر المرئ القيس يف ديوانه         )٥(

 .٦/١٢، وبال نسبة يف املخصص ٩/٥٦٠، ويف خزانة األدب )وطب (٤/٣٤٧، )علب(
 : ، وجاء يف لسان العرب برواية)وطب (١/١٤٧، التنبيه واإليضاح ٣٠ البيت من الطويل لتأبط شرا يف ديوانه )٦(

 ملَه ِفرتص قَداٍن وأَقُولُ ِلِجن ِورعِر مجالْح قيمي ضويِوطَاِبي و 
 ).وطب (٤/٣٤٧، والبيت يف تاج العروس )وطب (٤٨٦٥لسان العرب : انظر

 .٧/٤٦٨ إكمال املعلم )٧(
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٤٢ 
 وكلمة وطْب صحيحة ،على أفْعالقياسا وزن فَعل الصحيح ال يجمع  بأن ال،احلكم بالندرة

 وما ، يكتفى حبفظها من باب السماعقليلة تعين كلمات )إال يف حروف قليلة(:  وقوله،العني
 واطراد مجعه على أَفْعل ،)١( فاملطرد يف مجعه أَفْعل، صحيح العنيا ثالثيا فَعل امسعلىكان 

مل يطرد مجعه على إذا ) فَعل( على أَفْعال ا ذلك أنه يجمع قياس،ى أَفْعالمانع من مجعه عل
 ، ثَوب أَثْواب،بيت أَبيات:  حنو،)٢(معتل العني) فَعل( ويشمل ما كان منه على وزن ،)أَفْعل(

 جاء ما وأما ، وذلك الطراده وهو القياس؛ وهذا كما ذكر القاضي كثري،)٣(سيف أَسياف
 يقول ، فبابه السماع دون القياسل على أَفْعا على أَفْعال فيما يجمع قياساه جمموعيف ظاهر
 :األعشى الشاعر قال ،)أفْعٍل(مكان ) عالٌأَفْ(واعلم أنه قد جييء يف فَعٍل «: سيبويه

 وِجدت ِإذا اصـطلَحوا خيـرهم     
 

 كــد نوز ــب ــا أَثق ناِده٤(أَز( 
 التقليل فيه معىن »…قد جييء«:  قول سيبويه،)٥(»م العرب ذلك بالباب يف كالوليس 

 فيما لو تبعها ، أو التقليلحقيقللت كانت  مضارعلٌإذا أعقبها فع) قد( ذلك أن ،التحقيقال 
 على أَفْعال يتوافق مع ا جمموع)فَعل( وهذا االحتمال يء ، ألفادت معىن التحقيق ماٍضلٌفع

 على أفعال إال يف )لعفَ(ومل يأت «:  وذلك قوله،اجلمعما ذكره القاضي عياض يف هذا 
وليس ذلك «:  مث قول سيبويه،شيوعال فهذا حكم صريح بالقلة وعدم ،)٦(»…حروف

ومجع «:  ولكن قول القاضي، يف القياس عليها يعين أنه ليس مطرد،»بالباب يف كالم العرب
ه لبس؛ ذلك أن أَوطُب على وزن  في)٧(» وأوطب يف الكثرة،وطب يف املعلوم وطاب يف القلة

من أوزان مجوع ) ِفعال( وِوطَاب على وزن ،وهو أحد أوزان مجوع القلة األربعة) أَفْعل(
                                 

 .٣/٦٧١، شرح األمشوين ٢/٩٠، شرح الشافية ٢/١٩٣املقتضب :  انظر)١(
، ويف ٢/٩٠، ويف شرح الـشافية  ٣/٥٨٦يف الكتاب ) أَفْعل(معتل العني على  ) فَعل(سبب عدم اطراد مجع     :  انظر )٢(

 .٣٤٩-٢/٣٤٨مري التخ: معتل العني، انظر) فَعل(التخمري تعليل لكل مثال مما جاء على 
 .٨٩و ٦/٨٨، مهع اهلوامع ٤١٢و ١/٤١١، ارتشاف الضرب ١٨١٧شرح الكافية الشافية :  انظر)٣(
املقتضب : ، وبال نسبة يف   ٢/٥٢٦، شرح التصريح    ٣/٥٦٨، الكتاب   ١٢٣ البيت من املتقارب لألعشى يف ديوانه        )٤(

 .٣/٦٧٤، شرح األمشوين ٥/١٦، شرح املفصل ٢/١٩٤
 .٣/٥٦٨ الكتاب )٥(
 .٧/٤٦٨ إكمال املعلم )٦(
 .٧/٤٦٨ إكمال املعلم )٧(
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٤٣ 
 ،من مجوع القلة) ِفعال ()ِوطاب( حيث جعل ، وما ذكره القاضي عكس ذلك،الكثرة

و معروف  وفيه لبس كما ه، وهذا غري صحيح،من مجوع الكثرة) أَفْعل ()وطُبأَ(وجعل 
 )وطاب(: وقد جاء يف رواية ابن السكيت«:  وقوله، القلة والكثرةمجوعيف تصنيف أوزان 

من مجوع الكثرة ) ِفعال( ذلك أن ، يعين باألصل أي اجلمع على القياس،)١(»على األصل
 ومل يرد يف صحيح البخاري ذكر هذه الرواية البن ،)فَعل(القياسية اليت يجمع عليها 

 وقد جاء يف شرح ،)٤( يرد يف صحيح مسلممل وكذا ،)٣( وال يف فتح الباري،)٢(السكيت
هو مجع وطب بفتح الواو وإسكان ) واألوطاب متخض: (قوهلا«: النووي لصحيح مسلم

 وهي ، وهو اجلمع األصلي، ويف رواية يف غري مسلم والوطاب، وهو مجع قليل النظري،الطاء
 ففي هذا القول إشارة إىل ،)٥(»هو مجع وطبة: عبيد وقال أبو ،سقية اللنب اليت ميخض فيها

 لكنه مل ينسبها البن السكيت كما فعل ، وأن هذا اجلمع على القياس،)الوطاب(رواية 
 ، كأنه بدل من الواو،)طاب بالتمرإ(: ويف النسائي«:  وقوله،القاضي عياض يف إكمال املعلم

 ، من السنن الكربى للنسائي ففي كلٍّ،)٦(»كافإكاف وِو ،شاحإوشاح و« :وكما قالوا
 القاضي رد وانف،)٧()واألوطاب( ة ورد احلديث برواي،وكتاب عشرة النساء للنسائي كذلك

)  متخضواألوطاب (:قوله«:  جاء يف فتح الباري،طاب للنسائيعياض بنسبة رواية اإل

                                 
 .٧/٤٦٨ إكمال املعلم )١(
، كتاب النكاح، باب حسن املعاشرة مع األهل، اجلامع الصحيح          ٢٨-٧/٢٧احلديث يف صحيح البخاري     :  انظر )٢(

 . ٥١٨٩، باب كتاب النكاح باب حسن املعاشرة مع األهل، حديث رقم ٣٨٥-٣/٣٨٣للبخاري 
 .٤٩٩٨، كتاب النكاح، باب حسن املعاشرة مع األهل، رقم احلديث ١٨٧-٩/١٦٣حلديث يف فتح الباري  ا)٣(
، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، رقـم احلـديث       ١١٤٤-١١٤٣ احلديث يف صحيح مسلم      )٤(

٢٤٤٨. 
قـم احلـديث    ، باب ذكر حـديث أم زرع، ر       ١٥/٣١٥ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة         )٥(

٢٤٤٨. 
: وذلك يف الواو املكسورة، لـذا البـد أن يكـون          بفتح اهلمزة،   ) أَطاب(،  ٧/٤٦٨جاء يف إكمال املعلم      هكذا   )٦(

 . )أطاب(ال ) إطاب(
-٨/٢٤٠احلديث يف السنن الكربى للنسائي بتعدد رواته، كتاب عشرة النساء، باب شكر املرأة لزوجها،               :  انظر )٧(

 .٢١٨-٢٠٤اء باب شكر املرأة لزوجها عشرة النس: ، وانظر٢٥٠



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٤٤ 
على  وذكر أبو سعيد أن مجعه على أوطاب ، وطب بفتح أوله وهو وعاء اللنبعاألوطاب مج

 مجع الوطب :ال ال جيمع على أفعال وتعقب بأنه قال اخلليلعخالف قياس العربية؛ ألن فَ
 )لعفَ( نعم القياس يف ، فبطل احلصر الذي ادعاه، وقد مجع فرد على أفراد،وطاب وأوطاب

 نورأيت يف رواية محزة ع:  قال عياض، يف الكثرة)عولفُ( أو )عالِف( يف القلة و)لعفْأَ(
 : كما قالوا، مهزةاو فهو على إبدال الوا فإن كان مضبوطً، بغري واو)واألطاب( النسائي

  .)١( »إكاف ووكاف
 ، من باب اإلبداللها وجع،)إطاب(فقد ذكر القاضي أن مثة رواية للنسائي بلفظ 

 :وزننيعلى أحد ) وطْب(وخالصة القول أن قياس مجع 
 . على وزن أَفْعل يف القلةأَوطُب -
 . على وزن ِفعال يف الكثرةِوطَاب -
 ،فخارج عن القياس غري مطرد فيه) أَوطَاب( على صيغة أَفْعال ا ما جاء منه جمموعأما

  . يقاس عليه فيكتفى حبفظه وال،وبابه السماع

                                 
 .٩/١٨٢ فتح الباري )١(
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٤٥ 
 ): فُعال(القول فيما جِمع على : الثالثةُ المسألةُ

١- ارعمجِظئٍر على ظُؤ : 
 وِإن لَه لَِظئْرين تكَمالِن رضاعه …((: عن ابنه إبراهيم  يف حديث رسول اهللا جاء
اظّأَرت :  يقال،)٢( املرضعة له من الناس واإلبل،العاطفة على غري ولدها: ئْر الظِّ،)١( ))يف اجلَنِة

خذت،الولدي ِظئْرل( وِظئْر على وزن ،)٣( أي اتِفع (يف القلةافيكون مجعها قياس  :على ر أَظْؤ
 ،)٤( أو ِظئار على ِفعال، ويف الكثرة ظُؤور على فُعول، وأَظْآر على وزن أَفْعال،وزن أفْعل

 يف سياق شرحه املازري لرأي اإلمام افهو من اجلمع الشاذ وفقً وما جاء يف مجعها على ظُؤار
بقول  وأعقبه ،)٥(» وهو مجع شاذ، ومجعه ظؤار،املرضعة: الظئر«:  إذ قال،للحديث السابق

 وشاة ربى ،مءتؤام جمع تو: ومل يأِت شيٌء من اجلمع على فُعال إال أَحرف«: ابن السكيت
بابر مغَنو،اروظؤ وظئر ،راقوع قرخالٌ، وعلٌ ورخ٦(» وال نظري هلا، وفَرير وفُرار، ور(، 

جاء بالظئر «: قاضي عياض قال ال، حكم بالندرة وعدم القياس عليها)وال نظري هلا(: وقوله
 وهذا جائز ألا تستخدم للمذكر ؛ وحتدث عن استخدامها للمذكر،)٧(»هنا للمذكر

 ،)٨(» للذكر واألنثى من الناسءسوا: الظئر«:  وقد أيد رأيه بقول اخلليل،واملؤنث سواء
 وذكر ، واكتفى باحلديث عن استخدامها يف املذكر،فالقاضي مل يذكر رأيه حول مجع ظئر

:  فقد جاء عن أيب حامت قوله،ؤار ظُلى جتمع عوأا ،ن أبا حامت جعلها للمؤنث فقطأ
 إذا عطَفَت الناقَةُ ، ومن اإلِبِل، يكُن من الناِس، وهي ظُؤار، وثالثُ أظآٍر،مؤنثة: والظئر«

                                 
 الصبيان والعيال وتواضعه، وفضل ذلك، حـديث رقـم          ، كتاب الفضائل، باب رمحته    ٧/٢٨١ إكمال املعلم    )١(

٢٣١٦. 
 ). ظأر (٢٧٤١ لسان العرب )٢(
 ).ظأر (٢/٢٩٣اح الصح: أيضا: ، انظر)ظأر (١٤/٣٩٣، وذيب اللغة )ظأر (٨/١٦٧العني :  انظر)٣(
 .٦٤٩، ٥٩٢-٥٩١، ٥٧٥-٣/٥٧٤الصحيح واملعتل منه يف الكتاب ) ِفعل(ما يجمع عليه :  انظر)٤(
 .٧/٢٨١، وإكمال املعلم ٣/٢٢٠ املعلم بفوائد مسلم )٥(
 ..٣١٢ إصالح املنطق )٦(
 .٧/٢٨١ إكمال املعلم )٧(
 .٨/١٦٧ العني )٨(
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٤٦ 
 واال هنا ليس للحديث عن ،)١(» إذا عطَفَت الناقَةُ على غَيِر ولَِدها فهي ِظئْر،ومن اإلِبِل

قال «:  وقال القاضي، وإمنا ما يهم هو مجعها وما جاء فيه، وتأنيثهااخلالف حول تذكريها
 ومنع مجعها فْعال مبعىن أنه أجاز مجعها على أَ،)٢(»ظور:  وال يقال،وأظوار: ابن األنباري

 .  وذلك هو القياس يف مجع ِفعل،)٣(ظُؤر) فُعل( أو على ،ظُور) فُعل(على 
: من اإلبل) الظاِئر( و، مؤنثة،الدابة: والظِّئر«: ري أيب الربكات بن األنباعنكما جاء 

  : مث أنشد بيت متمم بن نويرة،)٤(» ومجعها أظْآر، مؤنثة،اليت عِطفَت على غري ولدها
 روائـم   وجد أظْآٍر ثـالثٍ    فما

 
  رجنَ مدجارٍ  ووعا  و ا من حرـص٥(م( 

 ،كذلك احتج برأي اهلروي، )٧(»ايض ظؤرة أه يف مجع)٦(وحكى أبو زيد«:  القاضيقال 

                                 
 .١٥٠  املذكر واملؤنث أليب حامت السجستاين)١(
 .٧/٢٨١ إكمال املعلم )٢(
ذكـر  ) الزاهر يف معاين كلمات الناس، املذكر واملؤنـث : ( مل يرد يف كتب أيب بكر حممد بن القاسم بن األنباري          )٣(

فقد شرح معظم مفرداتـه يف    ،  …فما وجد أظْآٍر ثالثٍ   : على الرغم من ذكره لبيت متمم بن نويره       ) ظئر(لكلمة  
اليت تعطَف مع أُخـرى     : والظَّؤور: قال«: ، يف كتابه األضداد   )أظآر(مل يعن بشرح مفردة     كتابه املذكر واملؤنث و   

 .»على ولد غريها
 .١/٣٥٨، األضداد .١/١٦٤املذكر واملؤنث البن األنباري : انظر

 .٧٥ البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث )٤(
: ١٩٧، ويف الشعر والشعراء     )…وما وجد : ( برواية ١١٦ نويرة الريبوعي     جاء البيت يف ديوان مالك ومتمم ابين       )٥(

، ويف  )ظأر (١٤/٣٩٣، ويف ذيب اللغة     )ظأر (٢٧٤٢يف لسان العرب    ) …فما وجد : (، ورواية )…وال وجد (
 .٣٤٨مثار القلوب 

ينار،  ثابت بن يزيد األحول، أبو زيد البصري، روى عن احلسن بن أيب جعفر، وعاصم األحول، وعمرو بن د              : هو )٦(
اهللا بن معاوية اجلُمحي، وعفّان بن مسلم، وحممد بن الصلت، وغريهم، مات سنة تسع وسـتني                 عبد: وروى عنه 

، تقريـب   ٣٨٤-٤/٣٨٣، ذيب الكمـال     ١٣٢-١/١٣١رجال صحيح البخاري    : ترمجته يف : انظر. للهجرة
 .١٨٧التهذيب 

لمة، مما يعين أنّ املقصود هو أبو زيد األحـول الـذي        ومل يرد يف كتاب النوادر ذكر للك      ،  ٧/٢٨١ إكمال املعلم    )٧(
ظَاَءرت مظَاَءرةً، إذا اختذت ِظئْرا، وظَـأَرت  : أبو زيد«): ظأر(وإمنا جاء يف الصحاح يف سياق تفسري     . ترمجت له 

رةٌ إذا عطفتها على ولـِد      وظَأَرت الناقةَ ظَأْرا، وهي ناقة مظْؤو     .. «: ، وقال »واظَّأَرت لولدي ِظئْرا، وهو افتعلت    
 مل يـذكر اجلمـع،    . »وظَأَرِت الناقة أيضا، إذا عطفت على البو، يتعدى وال يتعدى، فهي ظَؤور           … «،  »غِريها

 .٢/٢٩٣: الصحاح
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٤٧ 
:  ومجعه،ِظئْر وظُؤورة: ويقال«: فقال ،إذ ذكر اهلروي يف كتابه الغريبني ثالثة أحرف فقط

ارةٌ نا،ظُؤرعلى ،در وظُؤ جمعلَةٌ( وال تا(؛ )فُعٍف)١()ألةٌ، ثالثةُ أحرروظُؤ ِظئْر ، احبوص 
 . )٢(» وقد أسلم فالن يف الظُّئُورة، وفَاِره وفُرهةٌ،وصحبةٌ

 سيبويه كره ويؤيد هذا ما ذ،أنه من اجلموع النادرة) ِظئْر( القول يف مجع كلمة خالصة
 ،ِظئْر وظُؤار:  كما قالوا، كأنهم كسروا عليه ِتئْم،وتؤام مءتو: ومثل ذلك«: يف كتابه

صر على كلمات حمددة حتفظ وال يقاس  مبعىن أن اجلمع على فُعال مقت،)٣(»وِرخلٌ ورخالٌ
 وقد جاء يف ،)٥( أو النادر)٤( وهو يفسر احلكم على مجع ِظئْر على ظُؤار باجلمع العزيز،عليها

 من ذلك ، اجلموع على فُعال إال ستة أحرفن يف كالم العرب مئْ جيمل«: أمايل الزجاجي
 ، وعرق وعراق، وتوءم وتؤام،ثة النتاجحدي: ز ربابـ وعنز ربى وأعن،رِظئْر وظُؤا: قوهلم

د جاء  فُعالٌ قكان ملا«: لفارسي كما جاء عن أيب علي ا،» )٦(  وفَرير وفُرار،ورخل ورخال
 ونقله عنه ابن سيده فعد مجع ظئر ظؤار من ،)٧(»رخاٍل وظُؤاٍر: يف بعِض أبنية اجلموِع حنو

شيُء جِمع على فُعاٍل إال نحو :  يف كالم العربليس«:  وقال ابن خالويه،)٨( اجلمع الشاذ
 بينما ورد ذكرها يف ، وذكر تسعة فقط ليس بينها ظُؤار مجع ِظئر،)٩(»…عشرِة أَحرٍف
 .)١٠(درة الغواص

:  وكذلك جاء يف الدرة،)١١( مجعت على فُعالوقد اختلف يف حصر عدد الكلمات اليت

                                 
 .…إال ثالثة:  هكذا يف املصدر والصواب)١(
 ).رائق وروقه (، وجعلها القاضي أربعة، زاد عليها١١٩٩ الغريبني يف القرآن واحلديث )٢(
 .٣/٦١٧ الكتاب )٣(
 ).ظأر (٢٧٤١لسان العرب :  انظر)٤(
 ).ظأر (٣/٤٧٣معجم مقاييس اللغة :  انظر)٥(
 .١٢٩ أمايل الزجاجي )٦(
 .٢/١٤٤ احلجة )٧(
 .١٤/١١٥ املخصص )٨(
 .١٥١ ليس يف كالم العرب )٩(
 .٣٨٢درة الغواص :  انظر)١٠(
 .٣٨٤-٣٨٢ اليت جاء مجعها على فُعال يف درة الغواص القول يف ظئر وتفصيل للكلمات:  انظر)١١(



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٤٨ 
 وهذا ،)١(» وأما بضمها فعلى خالف القياس، الفاءواملعروف يف صيغ اجلمع ِفعال بكسر«

 أهو ، كما اختلف يف كنه ما جمع على فُعال،هو الواضح من مجيع اآلراء املختلفة السابقة
 وما جاء على ، وما يهم هنا أن مجع ِفعل على فُعال على خالف القياس،مجع أم اسم مجع

 .ومنها ِظئر على ظُؤار ،هذه الصيغة حمفوظ يف كلمات حمددة ال يقاس عليها
 : عرق على عراقمجع -٢

 وشرح ،)٢()…وأَتعرق العرق: ( عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالتحلديث يف اجاء
 ،)٣(» ومجعه عراق،وهو العظم الذي عليه اللحم«:  فقال،)عرق( ةالقاضي عياض معىن كلم

 ،)٤(»اوهو مجع عرق نادر: قال اهلروي«:  وأعقب بقوله،وقد أورد بعض األقوال يف معناها
غري ) فُعال( اجلمع على ن اجلموع النادرة؛ ذلك أمنوهو يقصد أن مجع عرق على عراق 

 وإمنا جاء يف كلمات معدودة سبقت اإلشارة إليها يف احلديث عن مجع ظئر على ،مقيس
قال : قال أبو بكر« ،)راقع(ومجعها على ) عرق( وقد كان من أبرز هذه الكلمات ،ظُؤار

 يقصد بذلك أن مجع ،)٥(» ظئر وظُؤار:زلة قوهلمـ مبن، مجع العرقالعراق و،…:أبو عبيد
قال « ، من اجلموع النادرةف فتصن،زلة مجع ِظئر على ظُؤار يف احلكمـعرق على عراق مبن

 مءتو(ومنها :  قال، هذا أحدها،ومل يأِت على فُعال شيء من اجلمع إال أحرف: أبو عبيدة
وال نظري : قال ،…)عرق وعراق( و،)ِظئْر وظُؤار( و،) وغَنم رباب،وشاةٌ ربى( ،)وتؤام

 .)٦(»هلذه األحرف
راق مصدرالع اغري أن أبا بكر األنباري عدقا وليس مجعرمبن«:  يقول، لع قرزلة ـوالع

                                 
 .٣٨٢درة الغواص :  انظر)١(
، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها ترجيله وطهارة سؤرها واالتكـاء              ٢/١٣٢ إكمال املعلم    )٢(

 ).٣٠٠(يف حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث رقم 
، النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر         )عرق (١/١٥٤العني  : يف) قالعر( معىن: ، وانظر ٢/١٣٢ إكمال املعلم    )٣(

 ).عرق (٢٩٠٦، لسان العرب )عرق (٣/٢٢٠
 . ٢/١٣٢ إكمال املعلم )٤(
 .٢/٣٨٣ الزاهر )٥(
 .٥٤٨ أدب الكاتب )٦(
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٤٩ 
ر لعراق على ما ذكر ابن قتيبة؛ ألنه مل يؤثَ وال جيوز أن يكون واحد ا، مصدر لعرقت،العراق

 مجع ا عراقًإن: قال  واحلقيقة ليس ابن قتيبة وحده من،)١(»عن العرب فُعال يف مجع فَعل
 امجع عراقًا وإمنا كل من ذكر اجلموع النادرة اليت جاءت على فُعال عد من بينها ،عرق
 عن العرب بضع كلمات مع وإمنا س،قياسية وعليه فإن فُعال ليس من أوزان اجلمع ال،لعرق

 وال يقاس عليه ، فهو حمفوظ يف هذه الكلمات، يف ظاهرها على هذا الوزنتحمددة جاء
 وكان من ، ومل يشر إىل ندرته،من أوزان اجلموع) فُعال( وابن القطاع الصقلي عد ،سواها

كجمع ِظئٍر ) ِفعل(وكذا وزن  ، حنو عرق وجيمع على عراق،)فَعل(بني ما يجمع عليه وزن 
 ورخال وغريها من الكلمات اليت قيل بندرة ، ورباب، وتؤام، إضافة إىل فُرار،على ظُؤار

 .)٢(مجعها على هذا الوزن
 -وهو األب انستانس الكرملي- جاء يف جملة امع العلمي بدمشق مقال للمحقق وقد

من ) فُعال(وصل الكاتب إىل أن الوزن  وفيه ت،)مجع فُعال املضموم ليس بنادر(: بعنوان
 ووقوفه على اثنتني وثالثني ،ذلك من خالل تتبعه للمعجمات العربية و،األوزان القياسية

 إياه الرأي فيما اأسعد خليل داغر خمالفً . وقد اعترضه أ،)٣(كلمة جاءت على هذا الوزن
رد وجود املزيد من ه من دائرة اجلموع النادرة  وإخراِج،)فُعال(خيتص باجلمع على 

 من العشرين اليت زادها احملقق اء إذ مل يسلم بصحة عشرة أمس،الكلمات على هذا الوزن
 كما وضع ،) همال، نكات، نباء، مالء، لُهاث، ظُماء، طُوال، شهاد، رجال،دناء: (وهي

 عدد بغض النظر عن و، فلم يبق منها سوى مخس كلمات،مخسة منها موضع البحث والنظر
 فهو يرى أن زيادة عدد الكلمات اليت جاءت يف مجعها على ،الكلمات اليت زادها احملقق

 بإخراج هذا الوزن من دائرة حكم الندور ونظمه يف سلك أوزان الًليس كفي) فُعال(
 .حكمه السماعف ولذلك فإن كل ما جاء على فُعال ؛)٤( واملألوفةاجلموع املعروفة 

                                 
 .٢/٣٨٥ الزاهر )١(
 .٢٧٥ أبنية األمساء واألفعال واملصادر )٢(
 .٤/١٧٣، ٦جملة امع العلمي العريب، مج :  انظر)٣(
 .٣٧٩-٨/٣٧٧، ٦جملة امع العلمي العريب مج :  انظر)٤(
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 ):عالَىفَ( جاء في الجمع على  فيما: الرابعةالمسألة

 : جاء يف مجِع خزايا وندامىما -١
 غَير ، أو بالوفِْد، بالقَوِمامرحب((:  قولهقيس عن النيب ال عبد يف حديث وفد بين جاء

يا من خِزي الرجلُ ِخز:  يقال،ي وهو املستحِيجمع خزيانَ:  خزايا،)١())خزايا وال الندامى
 .)٢( ويف اجلمع قوم خزايا، واِخلزي الفضيحة، أي ذَلَّ وهان،اهلَواِن

 من نِدم على الشيء ونِدم علَى ما فَعل ندما ،ا مجع ناِدمإ : يف الندامى فقيلواختِلف
 .)٣( وندامى سدامى، وِندام ِسدام، وقَوم ندام سدام،أَِسف:  وتندم،وندامةً

 واجلمع ندامى ،ه أيضاوهو ندماَن ، وهو الشِريب الذي يناِدمه، هي مجع للندمي:وقيل
 اإتباع وإمنا ، لناِدم كان اجلمع على غري القياسامجع) الندامى( فإن كانت ،)٤(وِندام وندماٌء

 والقاضي عياض يف املازري وهذا الرأي أيده ،)منيناِد (خلزايا مجع خزيان؛ ألنّ األصلَ
 وال بد من اإلشارة إىل أنّ اإلتباع يف اللغة يعين أن تتبع الكلمة على ،)٥(شرحهما للحديث

 ،)٦( بانفراده يف كالمهمالً حيث ال يكون الثاين مستعم،وزا أو رويها إشباعا وتوكيدا
 :)٧(ويكون على وجهني

                                 
 وشرائع الدين والـدعاء إليـه،       ، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله          ١/٢٣٠ إكمال املعلم    )١(

 ).٢٣(والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من مل يبلغه، حديث رقم 
 ). خزا (١١٥٥ان العرب ، لس)خزا (٦/٢٣٢٦الصحاح :  انظر)٢(
 ).ندم (٤٣٨٦ لسان العرب )٣(
-٣٣/٤٨٥، تـاج العـروس   )ندم (٤٣٨٦، لسان العرب ١١/٩٨، املخصص   )ندم (٥/٢٠٤٠الصحاح  :  انظر )٤(

 ).ندم (٤٨٧
 .١/٢٣٠إكمال املعلم   ،)٢٢(حديث رقم/ كتاب اإلميان،١/٢٨٥املعلم:  انظر)٥(
 .٢٩، الكليات ١/٤١٤ ، املزهر٢٠٩الصاحيب :  انظر)٦(
 :  جعل السيوطي له أنواعا كثرية، منها)٧(

 .إتباع حركة آخر الكلمة املعربة حلركة أول الكلمة بعدها  -
 .باع حركة أول الكلمة حلركة آخر الكلمة قبلها إت-
 .باع حركة احلرف الذي قبل آخر االسم املعرب حلركة اإلعراب يف اآلخر إت-
م، وإتباع حركة الالم للفاء يف املضاعف من املضارع ازوم، واألمر إذا مل يفك فيهما               إتباع حركة الفاء لال    -

 .اإلدغام يف بعض اللغات

= 

٥٠ 
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٥١ 
ٓ﴿:  كما يف قوله تعاىل، فيؤتى به للتوكيد، كمعىن األولىثاين معن يكون للأن -١ َِٔ ٗ 

ٓ ِٔ ٗ﴾)١(. 
 ولتقويته ، وإمنا ضم الثاين إىل األول لتزيني الكالم لفظًا،هنفساملعىن  هلما يكون الّأ -٢

َ و﴿:  كما يف قوله تعاىل،معنى َ َ َ َ َ َ﴾)٣)(٢(. 
 واستدل به ، وهو مذهب الفراء الذي نقله عنه ابن قتيبة،ري يف كالم العرب كثواإلتباع

 ، ضمت حرفًا إىل حرٍف فرمبا أجروه على بنيتِهذاالعرب إ«:  وفيه يقول، والقاضياملازري
 فجمعوا ،آلتيه بالغدايا والعشايا إني:  من ذلك قوهلم،ولو أفردوه لتركوه على جهتِه األوىل

 ا وأنشد بيتني للداللة على جميء بعض األلفاظ إتباع،)٤(»ىل العشاياالغداة غدايا ملا ضمت إ
 ، من هذا)٥())ارِجعن مأْزوراٍت غَير مأْجوراٍت((: وأرى قوله يف احلديث«:  مث قال،ألخرى

كان أصله «:  إذ يقول يوافق ذلك أيضا رأي اخلطايب،)٦(»)موزرات: (ولو أفردوا لقالوا
اِدمنياٍن مجنمدن ى إمنا هو مجعامداِدٍم؛ ألن نقال الشاعر،املناِدم يف اللّهِو:  أي،ع ن : 

 )٧(ي فَِباَألكبِر اسـِقين   فَإنْ كُنت ندمانِ  
 

 …………… 

                                 
 . إتباع الكلمة يف التنوين لكلمة أخرى منونة صحبتها -
-١/١٥وغري ذلك أمثلة أخرى يف األشباه والنظـائر       . إتباع كلمة يف إبدال الواو فيها مهزة هلمزة يف أخرى          -

٢٢. 
 .٤:  النساء)١(
 .٢٢:  املدثر)٢(
 .٢٩، الكليات ١/٤١٤، املزهر ٧١اإلتباع واملزاوجة :  انظر)٣(
 .١/٢٣٠إكمال املعلم) ٤(
، واحلديث )١٥٧٤(، باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء القبور، حديث رقم         ٢٧٧ أخرجه ابن ماجه يف سننه       )٥(

 .٣/٩٨زوائد ، ويف جممع ال١٢٧٦يف الترغيب والترهيب 
، ١/٢٣٠إكمال املعلـم    : ، وانظر ٢٨٦-١/٢٨٥املعلم بفوائد مسلم    : ، وانظر ٦٠١-٦٠٠أدب الكاتب   :  انظر )٦(

 .١٥٢كما ذكر هذا الرأي ابن الصالح، لكنه مل ينسبه إىل الفراء يف كتابه صيانة صحيح مسلم 
، ولـسان العـرب     ٢١٨، األزهيـة    ١/١٣٩ البيت من الطويل، وهو للنعمان بن نضلة العدوي يف االشـتقاق             )٧(

 : ، وعحزه١٢/٥٧٢
ــثَلِّمِ   …………… ِر املتــغ ِقِني ِباَألصــس والَ ت 

  



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٥٢ 
على اإلتباِع كما قالوالكنه رجا: هنا خدايا والغشايوات، العدها الغلكنه ، وغداة مجع 

ان وابن جين ،)١(»أُتِبعمدى مجع نامدامني،يف احملتسب يرى أن ندالنون ِدلَت مث أُب، واألصل ن 
 وأُبِدلت ، مث حذفت إحدامها بغية التخفيف، من اليائني فأصبحت ندامي وأُدِغمت كلٌّ،ياًء

 .)٢(الكسرة بفتحة لتصري ندامى
جاء احلديث يف  و،)٣()وال نادمني( :يث ذكر القاضي عياض رواية اهلروي للحدكما

 . األصِل دون إتباٍععلى )٤()) ليس باخلَزايا وال الناِدمني،مرحبا بالوفِد(( :سنن النسائي برواية

 وإىل ذلك ذهب اجلوهري يف ،)٦( هي مبعىن ناِدممان إىل أنّ ند)٥( القزازوذهب
؛ ذلك أنّ باع، وليس على اإلت وعليه يكون مجعها على ندامى موافقًا لألصل،)٧(صحاحه

)نالَفَع ( ًفإذا كان صفة مؤنثه)لَىفَع(، ا علىع قياسجمفإنه ي )الَىكْران :  مثل،)فَعس
 .)٨( وخزيان وخزايا،وسكَارى

، )اِعلفَ(على وزن ) ناِدم (كلمة إنّ حيث هنا أن الرأي األول هو األصوب؛ والراجح

                                 
 .١/١٦٠ قول اخلطايب يف فتح الباري )١(
 .٢/٧٢احملتسب :  انظر)٢(
 .٢٣١-١/٢٣٠ إكمال املعلم )٣(
اح شرب املسكر، حـديث رقـم   ، كتاب األشربة، باب ذكر األخبار اليت اعتل ا من أب   ٥/١١١ السنن الكربى    )٤(

)٥١٨٢.(   
اهللا حممد بن جعفر التميمي القريواينّ النحوي، املعروف بالقزاز نسبة إىل عمل القـز وبيعـه، كـان      أبو عبد: هو )٥(

، وهو أكرب كتاب    )اجلامع يف اللغة  (كتاب  : الغالب عليه علم النحو واللغة واالفتنان يف التآليف، له من التصانيف          
  فنـة  (، و)التعريض والتصريح(و، )املقصورة(من هذا النوع، وكتاب   صريديإعـراب الد(  فـنوص ،)  كتـاب

، ٨٧-٣/٨٤إنبـاه الـرواة   : ترمجتـه يف : انظر. ، تويف يف القَريوان سنة اثنيت عشرة وأربعمائة    )العشرات يف اللغة  
 . ٢٢٧-٢/٢٢٦فيات ، الوايف بالو٣٢٧-١٧/٣٢٦، سري أعالم النبالء ٣٧٦-٤/٣٧٤وفيات األعيان 

، وابن الصالح يف صـيانة صـحيح        ١/٢٣٠، والقاضي عياض يف إكمال املعلم       ١/٢٨٦ حكاه املازري يف املعلم      )٦(
 .١/١٦٠، وكذلك حكاه ابن حجر العسقالين يف فتح الباري ١٥٣مسلم 

 ).ندم (٥/٢٠٤٠الصحاح :  انظر)٧(
 .٢/١٧٣، شرح الشافية ٣/٦٤٥الكتاب :  انظر)٨(
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٥٣ 
 فيكون ،)١(ا ساملًا مذكرا القياس أن تجمع مجع وحقها يف، خالية من التاء،صفة ملذكر عاقل

ٖل  ﴿ : على غرار قوله تعاىل،)وال نادِمني(: القول ِ َ ََ َِ   َ ُِ ٰ َ ِ ۡ  فاملعىن ،)٢(﴾ُ
 دون أن يلحق م خزي أو ،لديناملقصود من احلديث الشريف الترحيب م لدخوهلم ا

 وإمنا جاء مجعها ندامى بسبب ، لنادم ال لندميامجع) ىندام( وعليه تكون ،مهانة ومذلة
  واإلتباع من أساليب الفصاحة والبالغة املشهورة يف،وااورة هلا) خزايا(اإلتباع لكلمة 

ٓ﴿ : مثل قوله تعاىل،ورد منها يف القرآن الكرمي  كثريةلة وله أمث،اللغة العربية َِٔ ٗ ٓ ِٔ ٗ﴾)٣(، 
ِ ِإ﴿ :وقوله  ِ أ  ِٰ َٰ ََ َ ِ

ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٗ وأَٓ ٰ َ ۡ َ اَ ً و َِ  ،جائع نائع:  والعرب تقول،)٤(﴾َ
 وغري ذلك الكثري مما اشتهر فيه اإلتباع وإن خالف ،)٥( شيطان ليطان،عطشان نطشان

 .القياس يف بعض جوانبه اللغوية
٢- امجعايععلى ن نعي : 

 وذلك يف بدء شرحه ، على نعايا جواز مجع كلمة نِعياملازري عن القاضي ِعياض نقل
 نعى أنّ رسول اهللا ((:  قالوفيه  الذي رواه عن أيب هريرة بحلديث سعيد بن املسي

نعى امليت ينعاه نعيا :  يقالُ، وكذلك النِعي،خبر املوِت:  والنعي،)٦())…للناِس النجاشي
 نعايا مثل صفي  على وجيوز أن يجمع النِعي،الفعل:  والنعي،)٧(إذا أذَاع موته وأخبر ِبِهونِعيا 

 .)٨( وبري وبرايا،وصفايا

                                 
 .١/١٥١مهع اهلوامع : ، وانظر١٩٢-١٩٠ شرح الكافية الشافية : انظر)١(
  .٤٠ : املؤمنون)٢(
  .٤:  النساء)٣(
 .٤:  اإلنسان)٤(
أمثلة عليه وما كتب فيـه  : ، وانظر٩٧٤-٢/٩٧٢، الغرة يف شرح اللمع     ٣٧٣اإلتباع يف فقه اللغة للثعاليب      :  انظر )٥(

 .٤٢٥-١/٤١٤العلماء يف املزهر 
 ).٩٥١(، كتاب اجلنائز، باب التكبري على اجلنائز، حديث رقم ٣/٤١٢م  إكمال املعل)٦(
املصباح املـنري   : ، وانظر )نعى (٢/١٩، مشارق األنوار    )نعى (٢/١٨٤احملكم  : ، وانظر ٦/٢٥١٢الصحاح  :  انظر )٧(

 ).نعا (٤٤٨٦/، لسان العرب ٢/٨٤٤
 .١٨٦٣ الغريبني يف القرآن واحلديث )٨(
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٥٤ 
 ذكر األصمعي وغريه أنّ ،)١())…يا نعايا العرب((:  يف حديث شداد بن أوسجاء

 يا هؤالء :)يا نعاء العرب(كون املراد من  وقد ي،انع العرب:  والتقدير،املقصود نعاء العرب
من ) نعاء( و،يا هذا أو يا هؤالء:  واملنادى حمذوف تقديره، فهو أسلوب أمر،انعوا العرب

)يتعراك(ـكَ )نا( وتكون ،)داء فالنعا: مبعىن) نفالن ا،انعاك فالنرأي، كما يف د  :
 : ومنه قول الكميت،)٢(أَدِركه

  قَتـلِ  الَما غري مـوٍت و    نعاِء جذا 
 

 )٣(ولكن ِفراقًا للدعائِم واَألصـلِ     
 وحكمه كما قال ، ويكون املراد املصدر نعيته نعيا ونعيانا،)يا نعيانَ العرب: (ويف رواية 

 .)٥(مجع ناٍع كما يف يف رعيان مجع راٍع) نعيان: ( وقيل،)٤(»جائز حسن«: اهلروي
 :)٦(وقد أمجل الزخمشري يف نعايا ثالثة أوجه

 .فَايا كما يف صِفي ص،)نِعي(املصدر  عمج) اايعن(أن تكون : األول
 . حنو أخية أخايا،تكون اسم مجعأن : الثاين

 ).نعاء(أن تكون مجع اسم الفعل : الثالث
 : أحد األوزانومن ثَم فإن مجعه قياسا يكون على) فَِعيل(على وزن ) نعي(و

 .أَفِْعلَة -
- نالَفُع. 
 .فُعالء -
 .ِفعال -

                                 
 .٥/٨٥، النهاية يف غريب احلديث واألثر ٥/١٩١ث للهروي  احلديث يف غريب احلدي)١(
، ١٩٣-٥/١٩١، غريب احلـديث للـهروي       ١٨٦٣، الغريبني يف القرآن واحلديث      ١٧٩إصالح املنطق   :  انظر )٢(

 .٨٦-٥/٨٥النهاية يف غريب احلديث 
 .٤٢٣ف ، واإلنصا٤/٥١، وشرح املفصل ١/٢٧٦، والكتاب ٣٤٧ البيت من الطويل يف ديوان الكميت )٣(
 .٥/١٩٣ غريب احلديث للهروي )٤(
النهايـة يف   : ، وانظـر  )رعيان: (والصواب) راٍع وراعيان : ( وجاء فيه  ١٨٦٣الغريبني يف القرآن واحلديث     :  انظر )٥(

 .٥/٨٦غريب احلديث 
 .٣/١٠٩الفائق :  انظر)٦(
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٥٥ 
) فَعلَى(يجمع على ف على توجع أو هالك حنو أسري الًوإن كان وصفًا مبعىن مفعول دا

 ملا يف ؛)يتامى(على ) يتيم( كما مجعوا ،)نعايا(على ) نعي( ولرمبا مجعوا ،)١(أَسرى: فيقال
ن إ غري أن هذا اجلمع غري صحيح من ناحية القياس؛ إذ ،)٢( واألمل على التوجعلتهمادال

)صاب ) النعيوليس ،فَاعل على صيغة فَعيل مبعىن اء أنه جإالوإن كان يدل على ابتالء وم 
 على هذا املعىن على وزن فعيل فإنه يجمع الًجاء دا  كما أن ما،مبعىن مفعول فاختل الشرط

 عن أنه يشترط يف مجع الً فض،مرضىو ومريض ،ريح وجرحى كما يف ج،)فَعلى(على وزن 
 ندمان ،سكارىوسكْران :  حنو،ن فَعلَىالَأن يكون على فَع) فَعالَى(املذكر على وزن 

 ولعل اشتراك هذه املفردات يف الداللة على التوجع والتأمل ما جعل العرب تقول يف ،ندامىو
 .)٣( املعىن دون اللفظلىباب اجلمع ع فيكون من ،)نعايا (امجعه

  . وحكمه مقصور على السماع،ن مجع نعي على نعايا خمالف للقياسأ القول خالصة

                                 
، ٦٤٨،  ٣/٦٤٧ مفعـول يف     ، ومجع فعيل مبعـىن    ٦١١،  ٦٠٥،  ٣/٦٠٤ما يجمع عليه فَعيل يف الكتاب       :  انظر )١(

٦٥٠. 
 .١٤٦-٢/١٤٤شرح الشافية :  انظر)٢(
 .٧٢، الفصول يف العربية البن الدهان ٨٧-٨٦ما يجمع على معناه دون لفظه يف شرح األصول للرماين :  انظر)٣(
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٥٦ 
 :)وِصنْ( لمةجمع ك: الخامسة المسألة
:  بقولهملراد ا،)١())أَما شعرت أَنَّ عم الرجِل ِصنو أَِبيِه؟((:  يف احلديث الشريفجاء

فالن صنو : يقال« ،بن واال والعم،األخ الشقيق:  والصنو،أنّ أصلهما واحد) يِهِصنو أَِب(
 ما وكل منه، فهما حينئٍذ صنوان، وال يسمى ِصنوا حىت يكون معه آخر،أي أخوه: فالن

:  الفراءقال ، استخدام هذه الكلمة يف النخيلوأصل ،)٣( املثلصنو وال،)٢(»صنو صاحبه
»ونا: انالصواحد أن يكون : ومعىن الصنوان«: الزجاجقال  و،)٤(»النخالت يكون أصلهن

 إىل أا تجمع على املازري أشار وقد ،)٥(»األصل واحدا وفيه النخلتان والثالث واألكثر
: فإذا أردت اجلمع املكسر قلت«:  مث قال،اسم وأَسماء:  وكذلك على أصناء مثل،صنوان

ِنالصي ِنيو( أن كلمة واألصل ،)٧( يف مجعهاج وهو ما كان قد ذكره الزجا،)٦(»الصِصن( 
 وهو ما ذكر ابن ،)٨()أَصناء( وتكون ، على أفْعالافتجمع يف القلة قياس) ِفعل(على وزن 

 تجمع مساعا و،)صين(: قياسا فيقال) فُعول( يف الكثرة على ع كما تجم،)٩(دريد أنه األصل
ٞو﴿: ومنه قوله تعاىل، )١٠()صنوان( أو فُعالن ،)ِصنوان( ِفعالن علىيف الكثرة  ِ َ انَ  ٞ َ ۡ ِ 

ان ٖو  َ ۡ ِ ُ ۡ َ ِصنيان :  كذلكيقال كما ، تكسريا والقلة والكثرة كالمها مجع،(١١)﴾َ
  .)١٢(وصنيان

                                 
 . ٣/٤٧٥ إكمال املعلم )١(
 ).صنا (٢٥١٣، لسان العرب )صنا (١٢/٢٤٣ ذيب اللغة )٢(
، لسان العـرب    )صنو (٨/٢٤٩، احملكم   )صنا (٦/٢٤٠٤، الصحاح   )صنا (٢٤٤-١٢/٢٤٣اللغة  ذيب  :  انظر )٣(

 ). صنا (٢٥١٣
 .٥٩-٢/٥٨ معاين القرآن )٤(
 .٣/١٣٨ معاين القرآن وإعرابه )٥(
 .٣/٤٧٥ إكمال املعلم )٦(
 .٣/١٣٨معاين القرآن وإعرابه :  انظر)٧(
 .٢/٩٣، شرح الرضي على الشافية ٥٩١، ٥٧٥، ٣/٥٧٤ب قياسا يف الكتا) ِفعل(ما يجمع عليه :  انظر)٨(
 ).صنو (٩٠٠مجهرة اللغة :  انظر)٩(
 ،٢/٨١١، شرح تسهيل الفوائد ٣/٢٤١شرح املفصل :  انظر)١٠(
 .٤:  الرعد)١١(
 .١١/١١٤، املخصص ١٦٠ليس يف كالم العرب :  انظر)١٢(
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٥٧ 
 بينما ،من القياسي) نفُعال(على ) ِفعل(وقد ذهب ابن مالك يف التسهيل إىل أنّ تكسري 

 ع جيممما) ِفعل( أنّ الشافية يف شرح الكافية وذكر ،)١()ِفعالن(على ) ِفعل( يف تكسري فظيح
على ) ِفعل( بينما صنف تكسري ،)٢( دون أن حيكم عليه بالقلة أو السماع،)ِفعالن(على 

 ،)٥(ابن احلاجب والرضي و،)٤(سيبويه:  وباما السماع عند كل من،)٣(من القليل) فُعالن(
  .)٨( واألزهري،)٧( واألمشوين،)٦(واملرادي

 وهو ما ، فمن ضمها جعلها مثل ِذئْب وذُؤبان،بضمها الصاد أو بكسر) صنوان (تأيتو
 رمبا تعاقب نه فقد ذكر أ، ونقله عنه ابن سيده يف املخصص،)٩(حكاه أبو علي الفارسي

 وقد ،)١٠( وهذا جائز،)صنوان( كما يف كلمة ،لواحدبالكسر والضم على البناء ا) فعالن(
لغة  الكسر  أن بعضهمحكى و،)١١( ولكن الكسر يف استعماله أكثر،حكى سيبويه الضم فيه

 ،١٣(زخمشري وال،)١٢(ابن جين:  منهم، يف حني أن الضم لغة بين متيم وقيس،أهل احلجاز
 أما قراءة ،السلمي بضم الصاد وزيد بن علي و،جماهد وعاصم قرأ وقد ،)١٤( احلليبوالسمني

نّ ما جاء أ غري ،)١٦( بفتح الصاد)انصنو(احلسن وقتادة :  كل منوقرأ ،)١٥(فبالكسر البقية
 ،كالسعدان ، وإمنا من باب اسم اجلمع،منه بالفتح ال يدخل ضمن دائرة اجلموع

                                 
 .٢٧٦تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  انظر)١(
 .١٨٥٩افية الشافية شرح الك:  انظر)٢(
 .١٨٦٠شرح الكافية الشافية :  انظر)٣(
 .٣/٥٧٦الكتاب :  انظر)٤(
 .٢/٩٣شرح الشافية :  انظر)٥(
 .٨١٢-٢/٨١١شرح تسهيل الفوائد :  انظر)٦(
 .٣/٦٩٠شرح األمشوين :  انظر)٧(
 .٢/٥٤٣شرح التصريح :  انظر)٨(
 .٥/٩احلجة :  انظر)٩(
 .١١/١١٤املخصص :  انظر)١٠(
 .٣/٥٧٦الكتاب : نظر ا)١١(
 .١/٣٥١احملتسب :  انظر)١٢(
 .٣/٣٣٣الكشاف :  انظر)١٣(
 .٧/١٤الدر املصون :  انظر)١٤(
، اجلامع ألحكـام القـرآن   ١/٣٥١، احملتسب ٥/٦، احلجة يف القراءات السبعة  ٣٥٦السبعة يف القرءات    :  انظر )١٥(

 .٥/٣٥٧، البحر احمليط ١٢/١١
 .٧/١٤، الدر املصون ٥/٣٥٧يط ، البحر احمل١/٣٥١احملتسب :  انظر)١٦(
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٥٨ 
 . )٢()نالَفَع (ه إذ ليس من أبنية تكسري؛)١(والضمران

يفرق بينهما من خالل  و،من اجلموع اليت شات املثىن) صنوان( إىل أن  اإلشارةوجتدر
 ، يف كل حالللمثىن بالكسر) صنواِن( فيكون لفظ ،التنوين واحلركات يف آخر الكلمة

 .)٣( جلمع التكسرييب موقعها اإلعراحسب ةمتصرف) صنوانٌ(و
 ،)٤(» يوجد هلما ثالثنظري هذه الكلمة ِقنو وقنوان وال«:  األندلسي يقولحيان وأبو

 ،نوالص :)٥(بينما حصر ابن خالويه األلفاظ اليت شات يف تثنيتها اجلمع يف أمساء ثالثة
و٦(الِقن(،ئْدالر )قال يف تثنيتها ،)٧واِن: فيواِنو ،ِصناِن،ِقنئْدانٌ:  ويف اجلمع، وروانٌو ،ِصنوِقن، 

 جين جمموعة من ابن وزاد عليها ،(٨)» نادر مليحوهذا«:  بقولها وحكم عليه،ِرئْدانٌو
ِكري احلداد :  ومثله،)١١( وِسيد وِسيدان،)١٠( وِخشف وِخشفَان،)٩(ِحسل وِحسالن: األلفاظ
 تحفظ عن العرب وال يقاس اليت )١٣( وغري ذلك من األمثلة،)١٢( وِخيط وِخيطان،وِكريان

 .عليها

                                 
 .٧/١٤، الدر املصون ٥/٣٥٧، البحر احمليط ١/٣٥٣احملتسب :  انظر)١(
 .٧/١٤الدر املصون :  انظر)٢(
، الصحاح  ١٥٩، ليس يف كالم العرب      ٦/٧٦١، جامع البيان عن تأويل آي القرآن        )صنو (٧/١٥٨العني  :  انظر )٣(

 .٢٥١٣، لسان العرب ١٢/١٢ام القرآن ، اجلامع ألحك١٢/٢٤٣، ذيب اللغة ٦/٢٤٠٤
 .٥/٣٥٧ تفسري البحر احمليط )٤(
 .١٦٠، ١٥٩ليس يف كالم العرب :  انظر)٥(
، القاموس احمليط )قنا (٣٧٦١، لسان العرب    )قنا (٦/٢٤٦٨الصحاح  : انظر. عذق النخلة ويسمى الِكباسة   :  القنو )٦(

 ).قنو (١٣٧٦
  ).رأد (٦٠٣القاموس احمليط، )رأد(١٥٣٢لسان العرب، )رأد(٢/٤٧١الصحاح: انظر. هو الترب: الرئد )٧(
 .١٥٩ ليس يف كالم العرب )٨(
 ).حسل (٣٦٢القاموس احمليط : انظر. ولد الضب حني خيرج من بيضته:  اِحلسل)٩(
 ٤٦٩، القـاموس احملـيط      )خشف (١١٦٦لسان العرب   : انظر. ولد الظيب أول ما يولد وأول مشيه      :  اخلَشف )١٠(

 ).شفخ(
 ).سيد (٢١٦٨لسان العرب : انظر. الذئب:  السيد)١١(
 ).خيط (٥١٦، القاموس )خيط (١٣٠٣لسان العرب : انظر. اجلماعة من النعام واجلراد:  اِخليط)١٢(
 .٣/٣٥٣احملتسب :  انظر)١٣(



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٥٩ 
 :وجمعه) طاغوت(اشتقاق : المسألة السادسة

  وأوضح القاضي،(١)))…ِبالطَّواِغي تحِلفُوا الَ((: قوله جاء يف احلديث عن النيب 
 وهو القياس؛ ذلك أن ،)٢( وهي مجع واحدها طاغية،عياض أن املقصود بالطواغي األصنام

 ويف ،)٣()طَواغي(فتكون ) فَواِعل( لذلك تجمع يف التكسري على ؛على وزن فَاِعلَة) طاِغية(
 والطاغوت كذلك يعين الصنم وكل ما ،)٤())ال تحِلفُوا بآبائكم وال بالطّواغيت((: رواية

 اجلمع على )٧( وحكى اللحياين،)٦(طَواغيت:  ويف اجلمع يقال،)٥(عِبد من دون اهللا 
 كما ،من األلفاظ اليت تستخدم يف اجلمع واإلفراد) طاغوت(إىل أن   إضافة،)٨(طواٍغ

وقد يكون «:  ويف ذلك يقول القاضي عياض،)٩(خدم للمذكر واملؤنث على حد سواءتست
ِ ﴿: واحتج لذلك باآليتني الكرميتني ،)١٠(»…الطاغوت مجعا وواحدا ومؤنثًا ومذكرا َوٱ َ

                                 
حـديث رقـم    ، ال إلـه إال اهللا    : فليقل، باب من حلف بالّالت والعزى    / كتاب األميان ، ٥/٤٠٤ إكمال املعلم    )١(

)١٦٤٨(. 
 .٥/٤٠٤إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .٢٧٣، أبنية األمساء واألفعال واملصادر ٦٣٣-٣/٦٣٢الكتاب :  انظر)٣(
، والـسنن   )٤٦٩٨(، كتاب اَأليمان والنذور، احللف بالطواغيت، حديث رقم         ٤/٤٣٦ السنن الكربى للنسائي     )٤(

 ).١٩٨٢٧(، حديث رقم ة احللف بغري اهللا ، كتاب اَأليمان، باب كراهي١٠/٥١الكربى للبيهقي 
 ).طغو (٤٩٧-٣٨/٤٩٤، تاج العروس )طغى (٢٦٧٩-٢٦٧٧لسان العرب : معاين الطاغوت:  انظر)٥(
 .٥/٤٠٤إكمال املعلم :  انظر)٦(
اس علي بن املبارك اللحياين، من بين حليان بن هذيل بن مدركة بن إلي            :  علي بن حازم اخلتلي اللحياينّ، وقيل      : هو )٧(

، تويف يف   )األمحر النحوي (سمي اللحياين لعظم حليته، ويعرف أيضا باسم علي بن املبارك األمحر            : بن مضر، وقيل  
أخذ ). كتاب النوادر (، لغوي عاصر الفراء وتصدر يف أيامه، صاحب         ه٢٠٧كان حيا قبل    : حدود املائتني، وقيل  

 عبيدة واألصمعي، وعمدته على الكسائي، وأخذ عنه القاسم بـن  اللحياين عن أيب زيد، وأيب عمرو الشيباين، وأيب   
، إنبـاه الـرواة     ١٨٤٤-١٨٤٣، معجم األدباء    ٩٠-٨٩مراتب النحويني أليب الطيب     : ترمجته يف : انظر. سالم

 .٢/١٨٥، بغية الوعاة ٢١/٢٦٣، الوايف بالوفيات ٢/٢٥٥
 ). طغو (٦/٢٩احملكم :  انظر)٨(
، ليس يف كالم العـرب      ٧٩٠، أدب الكاتب    ١٧٢-١٧١ذكر واملؤنث للسجستاين    ، امل ٣/٢٤٠الكتاب  :  انظر )٩(

٢٦٨. 
 .٥/٤٠٤ إكمال املعلم )١٠(
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٦٠ 
ُٱ َ َ واۡ ت أن  َ ٱ ُ ُ َۡ َ َ ُ َون أن ﴿:  ويف قوله تعاىل، جاءت مؤنثة،)١(﴾ٰ َُ َ َ َ ِ ُٓ ُ َ إ اَ ِ

و ِ ت و أ ٓٱ َُ ُ ۡ َ ِ ُ واٰ ُ أن  ُ ۡ َ َ
ِۦا  ۖ  . على صيغة التذكري، )٢(﴾ِ

 :يف اشتقاقها ووزا حتتمل أحد أمرين) الطاغوت(وكلمة 
 ،)طَغيوت( وأصلها ،)فَعلُوت(ا على وزن إ : فقيل،)طَغى(من  أن تكون مشتقة األول -

 وهو ما ذكره ،ت ألفًا؛ ألا مفتوحة وما قبلها مفتوح وقُلب،قُدمت الياء قبل الغني
٦( ونقله ابن منظور يف اللسان،)٥( وابن سيده،)٤( وابن جين،)٣(الطربي(. 

 مث قُدمت الالم موضع ،)فَعلُوت( على وزن ،)طَغووت( فيكون أصلها ،)طَغا(أو تكون  -
ظرا ألن الياء أو الواو منهما  ون؛)طَوغُوت(أو ) طَيغوت(العني فصارت بعد القلب 

 والوزن بعد القلب ،)طَاغُوت( ألفًا لتكون  كل منهماقُِلب ا مفتوحم وما قبلهتانمتحرك
 ورجحه ابن ،)٨( وذهب إليه أبو حيان،)٧(وهو الرأي الذي أنس به ابن جين ،)فَلَعوت(

  .)٩(سيده يف احملكم
 :منها) وتطاغ(كذلك وردت بعض األقوال يف أوزان أخرى لكلمة 

 ،)١١(سيوطي وال،)١٠( وهو ما نقله كلٌ من أيب حيان،وتكون تاؤها عوضا عن الواو: فَاعول
 حكاه ،)طَغى(تاؤها زائدة وهي مشتقة من ) طَاغُوت( ويرى البعض أن ، عن بعضهم)١٢(والزبيدي
 .)٢( وقال به ابن عصفور،)١( ونقله األزهري عن الليث،)١٣(ابن جين

                                 
ت﴿: ويف إكمال املعلم جاءت اآلية. ١٧:  الزمر)١( ا ٱ ۖوٱ َ ُ ٰ ْ ُ ِ َ ۡ  . والصحيح ما أثبته يف املنت،]٣٦: النحل[﴾ …َ
 .٦٠:  النساء)٢(
 .٢/٧٨٧آي القرآن جامع البيان عن تأويل :  انظر)٣(
 ،١٣٢-١/١٣١احملتسب :  انظر)٤(
 ).طغي (٦/٨احملكم :  انظر)٥(
 ).طغى (٢٦٧٨لسان العرب :  انظر)٦(
 .١/١٣٢احملتسب :  انظر)٧(
 .٢/٢٨١تفسري البحر احمليط :  انظر)٨(
 ).طغو (٦/٢٩احملكم :  انظر)٩(
 .٢/٢٨٢تفسري البحر احمليط :  انظر)١٠(
 .٢/٢٥غة املزهر يف الل:  انظر)١١(
 ).طغو (٣٨/٤٩٦تاج العروس :  انظر)١٢(
 .١٥٨سر صناعة اإلعراب :  انظر)١٣(
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٦١ 
 والسيوطي يف )٣( ذكره ابن القطاع،)طَاغَيوت(ن على الزيادة واألصل يكو: فَاعلُوت -

 .)٤(املزهر
 .)٦(كذلك السيوطي و)٥(نقله ابن القطاع: فَلْعوت -

يستدعي يف القياس ) طَغى( وأنه مشتق من ،ياٌءباعتبار أن أصل المه ) طَاغُوت(ومجع 
 وعند اجلمع ،)فَاعول(أنه وقلبه صار ك) طاغوت( ولكن بعد نقل ،)طَياغيت(أن يكون 

 وهذا مما هو شائع ومعروف ،)طَواغيت( فكانت ،عواِقيل وقُِلبت األلف واوا كما يف عاقُول
 .يف كالم العرب

ال إشكال ) طَواغيت(على ) طَاغُوت(بالواو فإن مجع ) طَغا(أما القول بأنه مشتق من 
 فكانت ،صلها الواو عند حتريكها مث ردت إىل أ،)طَغوت( إذ األلف بدل من الم ؛فيه
أو ) طَغاويت( ولو جاءت على األصل لكانت ،)ِعيتالَفَ(على وزن ) طَواغيت(
 .)٧()طَغاييت(

                                 
 .٨/١٦٨ ذيب اللغة )١(
 .١٨٣املمتع الكبري :  انظر)٢(
 . ١٨٢أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٣(
 .٢/٢٥ املزهر يف اللغة )٤(
 .١٨٢أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٥(
 .٢/٢٥املزهر يف اللغة : ر انظ)٦(
 .١/١٣٢احملتسب :  انظر)٧(
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٦٢ 
 :)َأجاِدب(ما جاء في الجمع : المسألة السابعة

ها  الناس يف موقفهم إزاء ما بعثَ به من العلم واهلدى إىل طوائف مشبقسم النيب 
 أَمسكَت ،وكَانَ ِمنها أَجاِدب…((: كانت منهم طائفة قال فيها ف،إياهم باألرض

: اَألجادب« :)٢(قول اخلطايب )أَجاِدب( ذكر القاضي عياض يف تفسري كلمة ،)١())…املاء
األجادب «:  وقول األصمعي،)٣(» فال يسرع إليه النضوب،الب األرض اليت تمسك املاءِص

 مث عقّب ،)٤(» ال يسترها النبات،أنه أجرد بارزة: عناه م،ما مل ينبت الكأل: من األرض
 وقد ورد يف هذه الكلمة ،)٥(القاضي عياض بأن معناه من اجلدب الذي هو ضد اخلصب

 وغريها من الروايات اليت نفاها القاضي ، وأَجاِرد، أو أَخاذات،أَحازب: عدة روايات منها

                                 
 من اهلدى والعلـم، حـديث رقـم         ، كتاب الفضائل، باب بيان مثَل ما بِعثَ به النيب         ٧/٢٤٩ إكمال املعلم    )١(

)٢٢٨٢.( 
ست من بـالد     حمد أو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطّايب، أبو سليمان البسيت نسبةً إىل مدينة ب                 : هو )٢(

كابل، ولد يف رجب سنة تسع عشرة وثالمثائة، رحل إىل العراق واحلجاز، وجال يف خراسان وخرج إىل ما وراء                   
القاسم بن سالم علما وأدبا، وزهدا وورعا، وتدريسا وتأليفًا، كـان حمـدثًا    النهر، كان يشبه يف عصره بأيب عبيد 

ـ              فقيها أديبا شاعرا لغويا، أخذ ا       علـي   اللغة واألدب عن أيب عمر الزاهد، ِمسع أبا سعيد ابن األعرايب مبكـة، وأب
 جعفر الزرار وغريهم من علماء العراق، وأبا بكر بن داسه بالبصرة، وأبا العبـاس األصـم                 اإمساعيل الصفار، وأب  

 من فقهـاء أصـحاب      وطبقته بنيسابور، وتفقّه عن أيب بكر القفّال الشاشي، وأيب علي بن أيب هريرة ونظرائهما             
الغـافر بـن     اهللا بن البيع املعروف باحلاكم النيسابوري، واحلافظ املؤرخ عبد         الشافعي، روى عنه احلافظ أبو عبد     

اهلـروي اللغـوي،    اهللا الرزجاهي، وأبو عبيـد  حممد الفارسي، وأبو حامد األسفراييين، وأبو عمرو حممد بن عبد      
تفـسري  (، كتـاب    )غريب احلديث (شرح السنن أليب داود،     ) معامل السنن : (من أشهر كتبه  . والثعاليب، وغريهم 

تويف اخلطايب ببست يف شـهر ربيـع        ). كتاب أعالم احلديث  (،  )شرح األدعية املاثورة  (،  )أسامي الرب عز وجلّ   
-١٢٠٥،  ٤٩٠-٤٨٦، معجم األدبـاء     ١/١٦٠إنباه الرواة   : ترمجته يف : انظر. اآلخر سنة مثاٍن ومثانني وثالمثائة    

 . ٢٠٨-٧/٢٠٧، الوايف بالوفيات ٢٨-١٧/٢٣، سري أعالم النبالء ١٠٢٠-٣/١٠١٨، تذكرة احلفاظ ١٢٠٧
 .٢/٩٩، مطالع األنوار ٧/٢٤٩ إكمال املعلم )٣(
قَالَ الْأَصمِعي  «:  ويف نقله لكالم األصمعي اضطراب فقد جاء عن النووي ما نصه           .٢٥٠-٧/٢٤٩إكمال املعلم   ) ٤(

 ِمن اِردِض ماال  الْأَجالْأَر  ِبتنالْكَلَأَ ي،         ـاتبا النهرتـسةٌ لَا يرزاُء هدرا جهأَن اهنعاملنـهاج شـرح صـحيح       »م 
 .١٥/٤٧مسلم

، )جـدب  (١/٩٧الصحاح  : يف) جدب(معاين  : ، وانظر ١/١٤٢، ومشارق األنوار    ٧/٢٥٠إكمال املعلم   :  انظر )٥(
 ).جدب (٢٤٣-٧/٢٤٢احملكم 
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٦٣ 
ي أا قد تكون زر كما ذكر املا،)١(ري قبله وهو ما أثبته املاز:)أَجادب(وأثبت أن املقصود 

 .)٢( بالذال إن ساعدته الرواية)أجاذب(
 امجع فقد أورد القاضي عياض ما قيل يف كوا )أَجاِدب(أما من الناحية الصرفية لكلمة 

 مجع )أجاِدب(أن يكون يقتضي  القياسو ، ومجعها هذا خمالف للقياس،)جدب( مفردها
 ،)محسن( واَألولَى أن يكون مجع ،)حسن( مجع )حماسن( إن :ا قالوا وهو كم،)أَجدب(

 قد يكون )أَجادب(ن إ : وقيل،)٣( وقياسه أن يكون مجع مشبه،وكذا يف متشابه مجع شبه
أَرض :  وقيل، مجٍعمجع )بِداأَج( وبذلك يكون ،)جدب( الذي هو مجع )أَجدب(مجع 

 كأم ،أرض جدوب«:  كما حكى اللحياين،)٤()جدوب( مجِدبةٌ واجلمع: جدب وجدبةٌ
 .)٥(»جعلوا كل جزء منها جدبا مث مجعوه على هذا

ا غري معتل  فالقياس يف االسم إن كان ثالثي،)فَعل( على وزن )جدب(فإذا كان املفرد 
وتكون ) ِفعال( ويف الكثرة على ،)أَجدب( : فيقال،)أفْعل(العني أن يجمع يف القلة على 

 ثالثي ،)أَفْعل( فعلى وزن )أجدب( أما ،)٦()جدوب: (فتقول) فُعول( أو على ،)ِجداب(
يف ) أَفاعل(على ) أَفْعل(؛ حيث يجمع )أَفَاِعل( فإن قياس مجعها على  ومن مثَّ،مزيد باهلمزة

 :حالتني
 .أَفْكَل:  حنو، وكان امسا،)أَفْعل(ما كان على وزن  -
ة الغالبة اليت ال يكاد يذكر معها املوصوف ملشاتها االسم كاَألبرق الصف -

 .)٧(واألبطح

                                 
 .٧/٢٤٩إكمال املعلم  ،٣/٢١٣املعلم : ر انظ)١(
 .٢١٤-٣/٢١٣املعلم :  انظر)٢(
 .٢/٩٩، وذكره ابن قرقول يف مطالع األنوار ١/١٤٢، ومشارق األنوار ٧/٢٥٠إكمال املعلم :  انظر)٣(
، لسان العـرب  )جدب (٢٤٣-١/٢٤٢، النهاية يف غريب احلديث واألثر )جدب (٢٤٣،  ٧/٢٤٢احملكم  :  انظر )٤(

 ).جدب (١٣٩-٢/١٣٨، تاج العروس )بجد (٥٨٨
 ).جدب (١٣٩-٢/١٣٨، تاج العروس )جدب (٥٨٨، لسان العرب )جدب (٢٤٣ -٧/٢٤٢احملكم :  انظر)٥(
 .٦٨٧، ٦٨٥، ٣/٦٧١، شرح األمشوين ١١٦، اللمع ١٩٤، ٢/١٩٣، املقتضب ٣/٥٧٦الكتاب :  انظر)٦(
 .١٩٠-٢/١٨٩لل البناء واإلعراب ، اللباب يف ع٢/١٦٨، شرح الشافية ٣/٦٤٤الكتاب :  انظر)٧(
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٦٤ 
 وهو ،)١()أَجرد( وكوا مجع ،)أجارد(: أيضا فقد أورد القاضي عياض حكاية اهلروي

 .وإن خالف اللفظ إال أنه من الناحية الصرفية موافق للقياس
 وعليه يكون مجعه على ،ب كما سبق اسم للمجد)أَجدب(ن أوخالصة القول 

 كما يرى )جدب(  وليس لكلمة)َألجدب( مجعا )أَجاِدب( ويكون ،ا قياسي)أَجاِدب(
 وهو الرأي األصوب يف القياس واهللا ، وهو الرأي الذي قال به القاضي عياض بداية،البعض

 .أعلم

                                 
 .٧/٢٥٠إكمال املعلم :  انظر)١(
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٦٥ 
 :)ضباِئر( الجمع منما جاء م: المسألة الثامنة

 ،)١())…فَِجيَء م ضباِئر ضباِئر((:  قولهار عن النيبجاء يف حديث أهل الن
 :أقوال) ضبائر( ويف اجلمع ،)٢(مجاعات متفرقة من الناس: املقصود بالضبائر يف احلديث

 وهذا الرأي قال ، ومجعها على عمائر، فتكون كَِعمارة،)ِضبارة(مجع كلمة ) ضبائر(أن  -
 ، ِضبار: يقال يف املفرد،)٤( وافقه القاضي عياضو املازري ونقله عنه ،)٣(به اهلروي

 .)٥(وضبارة
 مث رد ، نقله القاضي عياض عن الكناين،)إضبارة(هي مجع كلمة ) أضابر(أن كلمة  -

 ولذلك أنكر ؛ وقال بأن الكناينّ مل يعرف ِضبارة،القاضي هذا الرأي بقول اهلروي السابق
 .)٦(اجلمع ضباير

رأيت لبعِض املتعسفني أنّ صواب هذه «:  يقول القاضي)نوارمشارق األ(ويف كتاب 
 ، ضبارة: وال يقال، ِإضبارةٌ من كتٍب:وكذا قال ثابت ،اللفظة عنده أَضاِبر مجع ِإضبارة

 .)٧(» وقد رواها أهل اللغة وشرحوها، وضبارة صحيح حمكي،وغريه يصححها
 ،اوحنِومهمن صحف أو سهام كما جاء عن اخلليل بن أمحد أن اإلضبارة حزمةٌ 

 ،)٩( واجلمع أضابري وأضاميم، أو إضمامة، إضبارة: وروى ابن السكيت،)٨(والضبارةُ لغة فيها
 وهو بذلك موافق ،)١٠(مجع ضبارة كجمع عمارة على عماِئر) ضباِئر(ورأي الزخمشري أن 

                                 
 ).١٨٥(، كتاب اإلميان، باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار، حديث رقم ١/٥٥٥ إكمال املعلم )١(
 ).ضرب (١٢/٣٨١، تاج العروس )ضرب (٢٥٤٧، لسان العرب ٣/٤١٤اجلامع يف غريب احلديث : املعىن يف:  انظر)٢(
 .١١١٢الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٣(
 .١/٥٦٢إكمال املعلم :  انظر)٤(
 ).ضرب (٢/٥٥، مشارق األنوار ١/٥٦٢إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .١/٥٦٢إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٢/٥٥مشارق األنوار  )٧(
 ).ضرب (٧/٣٧العني :  انظر)٨(
 .٢٨٩إصالح املنطق :  انظر)٩(
 .٢/٣٢٧الفائق :  انظر)١٠(
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٦٦ 
إما من الضبر ) ضبارة(واشتقاق «:  يف حني فرق ابن دريد بني معنيني فقال،)١(لرأي اهلروي
 وأما إضبارةُ الكتِب فال يقال إال ، وإما من الشيء املضبور وهو اموع،وهو الوثب

 ، أضابري على اإلضبارة من الكتب تجمع: ويف املصباح املنري،)٢(» ومن هذا اشتقاقها،باأللف
مجعها ) إضبارة(مة  ومما سبق يتضح أن كل،)٣(والضبارة بالكسر لغة فيها وتجمع ضباِئر

 وهي املقصودة يف احلديث الشريف؛ ذلك أن ،يكون مجعها ضبائر) ِضبارة( وكلمة ،أَضابري
 تجمع قياسا على ،)فُعالَة(بالضم على وزن ) ضبارة(  أو،)ِفعالَة( على وزن  بالكسر)ِضبارة(
 وقد جاء احلديث ،)٤()اتِضبار( كما جيوز مجعها يف القياس على ،ضباِئر:  فيقال،)فَعاِئل(

) ضباِئر(على ) ِضبارة(فما جاء من مجع ، )٥())…فَيخرجون ِضباراٍت ِضباراٍت((: برواية
 وكالمها ،مجع املؤنث الساملكان من ) ِضبارات( وما جِمع على ،فهو من باب مجع التكسري

 .صحيح يف القياس

                                 
 . ١١١٢الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)١(
 .٢٩٠ االشتقاق )٢(
 .٢/٤٨٧املصباح املنري :  انظر)٣(
 .٣/٦١١الكتاب :  انظر)٤(
 ).٨٢٧(، حديث رقم ، باب وجوب اإلميان برؤية اهللا ٢/٨٠٩ كتاب اإلميان البن مندة )٥(
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٦٧ 
 :جمع الجمع: ثانيا

 وقد قسم علماء العربية اجلمع إىل ثالثة ،ع اللفظ املفردإنّ مما هو معروف يف اللغة مج
 غري أن ، ومجع التكسري بفرعيه القلة والكثرة،مجع املؤنث السامل ،مجع املذكر السامل: أنواع

أَوطُب :  مثل، وذلك يف كلمات معدودة،العرب قاموا كذلك جبمع اجلمع يف بعض األحيان
 .بيوت بيوتات وغري ذلكو ، مجاالت: وقيل،ال مجائلمجو ،أَقْوال وأَقاِويلو ،وأَواطيب

 ، بل هو مساعي يف كلمات حتفظ وال يقاس عليها،وهذا يظهر أن مجع اجلمع غري مقيس
 : فكان هلم ثالثة مواقف،ولكن النحاة اختلفوا يف قياسية مجع اجلمع

ب سيبويه  وهذا مذه، وقصروه على السماع فقط، قالوا بعدم قياسية مجع اجلمع:األول
 ،)٢( وذهب إليه اجلرمي،)١(»…واعلم أنه ليس كلُّ مجٍع يجمع«: الذي قال فيه

 وابن ،)٧( وابن الدهان،)٦( والصيمري،)٥( والثعاليب،)٤( والفارسي،)٣(والزجاجي
 .(١١) والرضي،)١٠( وابن عصفور،)٩( وابن احلاجب،(٨)يعيش

كثرة إمنا هي حاصلة بلفظ وكانت حجتهم يف منع القياس عليه أن الداللة على ال
 .)١٢( لذا فال حاجة جلمع ثان؛اجلمع

 حيث ذكر مجع اجلمع لبعض ، وهو ما ذهب إليه املربد،القول بقياسية مجع اجلمع: الثاين

                                 
 .٣/٦١٩:  الكتاب)١(
 .٥/٧٤شرح املفصل :  انظر)٢(
 .٣٨٢اجلمل : انظر )٣(
 .٤٦٢التكملة :  انظر)٤(
 .٣٢٧فقه اللغة للثعاليب :  انظر)٥(
 .٢/٦٨١التبصرة والتذكرة :  انظر)٦(
 .٦٧الفصول يف العربية :  انظر)٧(
 .٥/٧٤شرح املفصل :  انظر)٨(
 .٢/٢٠٨شرح الشافية :  انظر)٩(
 .٢/٥٤٣شرح اجلمل البن عصفور :  انظر)١٠(
 .٢/٢٠٨شرح الشافية :  انظر)١١(
 .٥/٧٤شرح املفصل :  انظر)١٢(
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 ،)٢( يف األصولالسراج ابن  ووافقه،)١( مث حكم على هذا اجلمع باجلواز،املفردات
 وأمجعوا على أن تكسري اجلمع يكون ،)٥( واختاره ابن مالك)٤( وابن جين،)٣(والرماين

 ، أَقْوام: فيقال يف قَوم، ومن ثَم يكسر مثل تكسريه،بالنظر إىل ما مياثله من اآلحاد
 وال يقاس ،)٦( أكلُب:يف كَلْبو ، أرهط: ويف رهط، أَحواض:كما يقال يف حوض

دراهم ودنانري؛ ذلك النعدام  ك،مجع اجلمع فيما جاء جمموعا على مفَاِعل أو مفَاِعيل
 .)٧(وجود نظائر هلما يف املفردات ليحمال يف القياس عليها

 وابن ،(٨) حكاه أبو حيان، جعلوا مجع اجلمع مقيسا يف مجوع القلة دون الكثرة:الثالث
 وذلك ملا كان مجع القلة يدل على القلة فهم ؛ عن كثريين)١٠( والسيوطي،)٩(عقيل
 أما أوزان مجوع القلة اليت أجازوا ،)١١(ل به إىل التكثري واملبالغة ثانيا للوصوهنجيمعو

 كَأَسقية تجمع ثانيا على ، وأَفْعلَة،أَنعام تجمع على أَناِعيم:  مثل،أَفْعال: مجعها فهي
 .)١٢(أَوطُب على أَواطب:  وأَفْعل حنو،أَساٍق

بالقاهرة قياسية مجع اجلمع عند أما يف العصر احلديث فقد أقر جممع اللغة العربية 
ينقاس عند احلاجة مجع اجلمع املكسر « : مث بعد ذلك عدل القرار فصار،)١٣(احلاجة

                                 
 .١١٤، ١١٣املذكر واملؤنث للمربد :  انظر)١(
 .٣٣، ٣/٣٢األصول يف النحو :  انظر)٢(
 .٢/١٨٣، مهع اهلوامع ٩٦شرح األصول للرماين :  انظر)٣(
 .٢٣٨-٣/٢٣٧اخلصائص :  انظر)٤(
 .٤٨٧ -٣/٤٨٦املساعد :  انظر)٥(
 .١٨٨٨، شرح الكافية الشافية ٤٨٨-٣/٤٨٧، املساعد ٣/٢٣٨اخلصائص :  انظر)٦(
، شـرح   ٩٧-٩٦، شرح األصول للرمـاين      ٣٣،  ٣/٣٢، األصول يف النحو     ١١٤املذكر واملؤنث للمربد    :  انظر )٧(

 .١٨٨٩الكافية الشافية 
 .٤٧٤-٤٧٣ارتشاف الضرب :  انظر)٨(
 .٣/٤٨٦املساعد :  انظر)٩(
 .٦/١٢٣مهع اهلوامع :  انظر)١٠(
 .١٤/١١٧، املخصص ٥/٧٤صل شرح املف:  انظر)١١(
 .٤٧٩-٤٧٦األمثلة يف ارتشاف الضرب :  انظر)١٢(
، القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية بالقـاهرة         ٨٩جمموعة القرارت العلمية يف مخسني عاما       :  انظر )١٣(

= 

٦٨ 
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٦٩ 
 .)١(» أو مجع مؤنث ساملا،مجع تكسري ثانيا

وقد جاء القاضي عياض على ذكر مجع اجلمع من خالل مناقشته ملسألتني وردتا 
 :يلييف كتابه إكمال املعلم كما سيتضح فيما 

                                 
٥٧٦. 

، القرارات النحوية والتصريفية مع     ٣٧ ، السنة الثالثة عشرة، العدد    ٩٠ القرار يف جملة جممع اللغة العربية األردين         )١(
 .٥٧٦اللغة العربية بالقاهرة 
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٧٠ 
  :وجمعه) قرط(ما جاء في اشتقاق لفظ : المسألة التاسعة

 ويف هذه ،)١())…يلِقني يف ثَوِب ِبالٍل ِمن أَقِْرطَِتِهن …((: جاء يف احلديث الشريف
 :املسألة ناقش القاضي عياض جانبني

 ).طرقُ( جاء يف مجع كلمة ما -١
 .مجع مجع) أقراط( أن تكون احتمال -٢

 ،)٢(نوع من حلي اُألذن معروف:  والقُرط،مفرده قُرط) راِطِهنأق(أو ) نأقرطته (اجلمع
 رؤبة بن قول و،)٣())… ِمن ِفضٍةقُرطَيِنما يمنع ِإحداكُن أَنْ تصنع ((:  قول النيب منه

 : العجاج
 كَــأنّ بــني الِعقْــِد واَألقْــراِط

 
 )٤(  رٍمي عـاطِ يـدِ  ِمـن جِ  ساِلفَةً 

يجمع ) قُرط(؛ ألن لفظ )من ِقرطتهن: (وقد نقل القاضي عياض عن بعضهم أن القياس 
 .)٦( وقُروط،وِقراط ، وأَقْراط،)٥()طَةِقر( على

  ومن ثَم فإنه يكسر قياسا على أحد وجوه،على وزن فُعل) قُرط(ن أوحقيقة القول 
 :هي

 .القلة وهو من أبنية ، على وزن أَفْعالأَقْراط -
 . على وزن فُعولقُروط -
 . على وزن ِفعالِقراط -
 .(٧) على وزن ِفعلَةِقرطَة -

                                 
 ).٨٨٥(، كتاب صالة العيدين، أحاديث صالة العيدين، حديث رقم ٣/٢٩٥ إكمال املعلم )١(
، )قـرط  (٣/١١٥١، الصحاح   )قرط (٧٥٧مجهرة اللغة   : يف) قرط(معاين  : ، وانظر )قرط (٣٥٩١ لسان العرب    )٢(

 ).قرط (١٢-٢٠/١١تاج العروس 
الذهب، حـديث رقـم     : باب الكراهية للنساء يف غظهار احللي     / ، كتاب الزينة  ٨/٣٥٦ السنن الكربى للنسائي     )٣(

)٩٣٨٠.( 
 ).قرط (٢٠/١١، تاج العروس ٨٥ البيت من الرجز يف ديوان رؤبة )٤(
 .، وما أثبته يف املنت هو األصح)ِقرطة(، ٣/٢٩٢ جاء يف إكمال املعلم )٥(
 .٣/٢٩٢إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٢/٩٤، شرح الشافية ٥١، االشتقاق ٢/١٩٥، املقتضب ٣/٥٧٦الكتاب :  انظر)٧(
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٧١ 
 : ورد يف كالم العرب تكسريهم لألوزان التاليةوقد

 .أَساٍق واملفرد ِسقَاءوأسِقية :  مثل، على أَفَاِعلأَفِْعلَة •
 .أَياٍد واملفرد يدو أَيد ،طَاب واملفرد ِوبأَوطُب على أَواِط:  مثل، على أَفَاِعلأَفْعل •
 ،أَقَاِويل واملفرد قَولو أَقْوال ،أَنعام على أَناعيم واملفرد نعم:  على أَفَاِعيل مثلأفْعال •

 .أَباييت واملفرد بيتو أَبيات ، على أَعاِريب واملفرد عربوأَعراب
 .أَناٍض واملفرد ِنضوو وأَنضاء ،صياٍص واملفرد ن على أَناءأَنص:  على أَفَاِعل حنوأَفْعال •
 .ِجمال على جماِئل واملفرد جمل:  على فَعاِئل مثلِفعال •
• اِلني حنونالَفُعِصري:  على فَعارين واملفرد مصان مرصاِشني واملفرد ،مشان على حشح 

شح. 
• النينالَِفعقَاِبنيوِعقْبان :  على فَعقَابعان ، واملفرد عبابو ِغرابني واملفرد غُر(١)غَر. 

 ينبغي أمور أي مجع مجع ففيه ،)ِقراط(مجع ) أَقْراط( احتمال القاضي عياض لكون أما
 : النظر فيها

 ومن أبرزهم ،عند النحويني من مجوع التكسري قياسا) أفْعال( وزن لىع) أقراط (أن -
 وهو من أبنية مجوع القلة اليت أجاز كثري ،)٥(وغريهم ،)٤(يد وابن در،)٣( واملربد،)٢(سيبويه

كُسر فرض أنه  ولو ، مجع تكسريأَقْراط وبذلك يكون ،)٦(من النحاة قياسية مجعها للتكثري
 سيبويه حني بوب جلمع اجلمع ذكر أنّ اموع أنلكان مجع اجلمع منه أَقَاِريط؛ ذلك 

 على الًمجعا ملا جمع أص) أفاعيل( فيكون الوزن ،)يلأَفَاِع(يجمع على ) أَفْعال(على 
 .)٧(من األوزان اليت يجمع عليها اجلمع) أفْعال( وبذلك ال يكون ،)أفْعال(

                                 
 .١٢٤-٦/١٢٣، مهع اهلوامع ٤٧٩-٤٧٤، ارتشاف الضرب ٢١٠-٢/٢٠٩شرح الشافية :  انظر)١(
 .٣/٥٧٠الكتاب :  انظر)٢(
 .٢/١٩٥املقتضب :  انظر)٣(
 ).قرط (٧٥٧مجهرة اللغة :  انظر)٤(
 ).قرط (١٣٠٧، القاموس احمليط )قرط (٣٩٥١، لسان العرب )قرط (٤/٤١النهاية يف غريب احلديث : انظر )٥(
 .٦/١٢٣، مهع اهلوامع ٤٧٤-٤٧٣، ارتشاف الضرب ٥/٧٤شرح املفصل :  انظر)٦(
 .٣/٦١٨الكتاب :  انظر)٧(
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٧٢ 
 ذلك يف و،)١()فَعاِئل(فإنه يجمع على ) ِفعال( فإن سيبويه وضح أن ما جِمع على كذلك -

 وإمنا يكون ،ما ذكر القاضي عياضك) أَقْراط(هو ) ِقراط(نفي لكون مجع اجلمع 
 ).قَراِئط(

 ، مجع اجلمع نطاقه ضيق وحمصور يف كلمات مسموعة؛ إذ ال ميكن لكل مجع أن يجمعأن -
 .)٢(وبذلك ال يطّرد القياس عليه

 قبل ، لكل اسم مفرد مذكر رباعي قياسيمجع فهو) أفِْعلة (وزن على) أَقِْرطَة( لفظ أما
 :وزانهذه األ دآخره حرف مد على أح

 .أَرِوقَةو ِرواق ،أَفِْرشةو ِفراش ،أَمِثلَةو ِمثَال ،ِخمار تجمع على أَخِمرة:  حنوِفعال -
 .أَعِطيةو عطَاء ،أَمِكنةو مكَان ،أَزِمنةوزمان :  مثلفَعال -
 .أَفِْئدةو فُؤاد ،أَحِورةو حوار ،أَغِْربةوغُراب :  مثلفُعال -
 .أَسِريةو سري ،أَرِغفَةو رِغيف ،أَجِربةوجريب :  حنوفَِعيل -
 .)٣(أَخِرفَةو خروف ،عِمدةأَو عمود ،أَقِْعدةوقَعود : فَعول -

 وهذا حيتمل أن ،)قُرط(مجع قياسي للمفرد ) أقرطة( يعين أنه ال ميكن القول بأنّ مما
 مث عوِمل اجلمع معاملة اللفظ املفرد وجِمع ،)ِفعال( )اطِقر( على الًأو يكون قد جِمع املفرد

مجع ) أقْراط( حني ال يستبعد القاضي عياض أن يكون يف ،)أَقِْرطَة(: فقيلقياسا ) أفِْعلة(على 
على أحد ) ِفعال( هذا مجع ما جاء على أحد صيغ التكثري ويف ،)٤()ِقراط( فيكون مجع ،مجع

 فإنه ال يوجد ،)أفعال(معاملة املفرد مث جمعت على ) ِقراط(ملت  ولو عو،)أفْعال(صيغ القلة 
 لذا يحمل هذا التأويل على السماع من ؛)أفعال(على ) ِفعال(ضابط قياسي يقتضي مجع 

 ومل ، غري مستبعد أن يكون مجع مجعالًال سيما أنّ القاضي عياض وضعه احتماو ،العرب
 أنّ ما ذلك؛ )أقرطتهن(ح التعبري عن مجع اجلمع باللفظ  فيبقى األرج،يتطرق إىل كونه قياسيا

 وإنما ،وافق القياس وإمجاع علماء العربية أدعى لألخذ به مما توقف على السماع واحلصر
                                 

 .٦١٩-٣/٦١٨الكتاب :  انظر)١(
 .٢/٢٠٨، شرح الشافية ٣/٦١٩الكتاب :  انظر)٢(
 .٦٣٤، ٦٠٧، ٦٠٥-٣/٦٠١ يف الكتاب تهوأمثل) أَفِْعلة(أوزان ما يجمع على الوزن :  انظر)٣(
 .٣/٢٩٢إكمال املعلم :  انظر)٤(
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٧٣ 
 ال أة إنّ املرحيث ،استخدم لفظ مجع اجلمع يف احلديث الشريف للداللة على تكثري اجلمع

 أكثر من واحدة أراد اإلشارة إىل كثرة اجلمع  وملا كانت املتصدقات،ترتدي قرطًا واحدا
 .  لقصد املبالغةاجلمع صيغةفعمد إىل مجع 
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٧٤ 
 : )َأسارير(جمع الجمع : المسألة العاشرة

 ِإنَّ رسولَ اهللا ((: جاء يف احلديث الشريف عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
 باخلطوط )وجِهِه أَساِرير( : قوهلا فَسر املازري،)١())وجِهِه أَساِرير تبرق ،مسرورا علَي دخلَ

ة رأَِس:  واجلمع،سرار وال،السرر و،سر وال، وكذلك السر،)٢(اليت يف جبهته مثل التكسر
 ومل خيالفه القاضي عياض بذلك ، فقد ذكر املازري بأا مجع مجع)أَسارير( أما ،)٣(وأَسرار

:  وإليه ذهب كل من،)٤( وذكر هذا القول صراحة يف كتابه مشارق األنوار،لميف إكمال املع
 ،)٩( وابن األثري،)٨( والزخمشري،)٧( واجلوهري،)٦(زهري يف ذيبه واأل،)٥(اخلليل يف العني

 حيث إن ، على أَساِريرار وغريهم ممن كسروا اجلمع أَسرا،)١١( والزبيدي،)١٠(والكفوي
 فكان تكسريه على أسارير على وزن ،أحد أبنية مجوع القلة) فْعالأَ(أَسرارا على وزن 

 ؛ وأَبيات على ِأباييت، وأَقْوال على أَقَاويل، على تكسري أَنعام على أَناِعيمالًمح) أَفَاعيل(
إلشارة إىل ا حيث قصد ، وهو املراد من اللفظ،وذلك بغية الوصول باجلمع إىل التكثري

 واملبالغة فيها ليتناسب مع وصف السرور ،طوط اليت تظهر على الوجهالتكثري يف وصف اخل
 ، إال أنه ال يوجد دليل قاطع للجزم بقوهلم بقياسية مجع اجلمع،الظاهر على وجه النيب

 كما جاء عن ، وما تعارف عليه العرب وتناقلوه،فلرمبا كان قوهلم به من باب السماع
 عياض باحلكم عليه جبمع اجلمع دون التعليل  فقد اكتفى القاضي،أصحاب املذهب األول

                                 
 ).١٤٥٩(، كتاب الرضاع، باب العمل بإحلاق القائف الولد، حديث رقم ٤/٦٥٥ إكمال املعلم )١(
 .٤/٦٥٥إكمال املعلم :  انظر)٢(
 ).سرر (١٩٩٠، لسان العرب )سرر (٦٨٣، الصحاح )سر (١٨٨-٧/١٨٧العني :  انظر)٣(
 .٢/٢١٢مشارق األنوار :  انظر)٤(
 ).سر (١٨٨-٧/١٨٧العني :  انظر)٥(
 ).سرر (١٢/٢٨٦ذيب اللغة :  انظر)٦(
 ).سرر (٦٨١الصحاح :  انظر)٧(
 .٢/١٧١الفائق :  انظر)٨(
 .٢/٣٥٩النهاية :  انظر)٩(
 .٥١٤الكليات :  انظر)١٠(
 ).سرر (١٢/٧اج العروس ت:  انظر)١١(
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٧٥ 
 ومن مث فإنّ ، مما يدلل على موافقته لرأي أصحاب املذهب الثاين؛لذلك أو القول بقياسيته

 . وإن مل يوضح موقفه من قياسه أو مساعه،القاضي عياضا من القائلني جبمع اجلمع
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 :خروج الكالم عن مقتضى الظاهر: ثالثًا
 :معاستعمال املثىن يف اجل

 وقد ، ومجع، ومثىن،إنّ مما هو معروف يف اللغة العربية تقسيمها لالسم إىل مفرد
 غري أنه قد ورد يف العربية استعماالت مغايرة هلذا ،وضعت لكل فرع قواعد للداللة عليه

 :األصل على النحو التايل
ل ﴿ : من ذلك قوله تعاىل،قد يستخدم املفرد يف التعبري عن املثىن - ُٱ َ ة ۡ ن ز ٱ ِوٱ ٰ َ ََ َۡ ُ َ ُِ َ ۡ

ۖ َٱ ٗو وٱ ءا﴿ : وقوله تعاىل،)زينة( بإفراد ،)١(﴾ۡ َ َۡ ٓ َ ََ ََ َٰ ۡ َ َِ  َ ِ َ ٰ َ ۡ  : وقوله ،(٢)﴾ّ
ن ﴿ ِ  ُ َ ََ ۡ ََ ۡ ِ

ۡٓ ل رب ٱَ َ إ ر ِ َ ٰ َ ۡ ُ
ِ ّ َ َُ يف  كما ، ومنه أيضا إضافة املفرد إىل املثىن،)٣(﴾ِ

 : وقول توبة بن احلمير،قَطَعت رأْس الكبشين: قوهلم
  انعمـي  الأ بطـِن الـواِديين      حمامةَ

 
 )٤(سقاِك من الغر الغوادي مطريها     

 وقد اختار ابن مالك تقدمي لفظ اإلفراد على التثنية يف ،بطني:  واألصل)بطن(بإفراد  
 .)٥(املضافني إىل ما تضمنهما لفظًا ومعىن

 واملقصود )٦(قَررنا بِه عينا:  وذلك مثل قوهلم،أو يستخدم املفرد يف التعبري عن اجلمع -
ٗ  ﴿:  وقوله تعاىل،أَعينا ۡ ِ ۡ ُ ُ ِ ۡ ُ  ومنه قول علقمة بن ،الًأَطْفَا:  والتقدير،(٧)﴾ُ
 :عبدة

ـ      ها ِعظَامى فَأَمراحلَس اِبها ِجيف 
 

 (٨)ِجلْـدها فَـصليب   فَِبيض وأَما    
                                  

 .٤٦:  الكهف)١(
 .٩١:  األنبياء)٢(
 .١٦:  الشعراء)٣(
، يف الـشعر    )محامة بطن الواديني ترنمي   : (، واشتهر البيت برواية   ٣٧ البيت من الطويل لتوبة بن احلمير يف ديوانه          )٤(

 . ٤/١٥٧٦، ونسبه العيين إىل الشماخ يف املقاصد النحوية ٢/١٢٨، املقرب ٤٤٦والشعراء 
-١٧٨٧، شرح الكافية الشافية     ١/٧١، املساعد   ٢/٦٦، التذييل والتكميل    ١٠٦،  ١/١٠٥شرح التسهيل   :  انظر )٥(

١٧٨٩. 
 .٣١٧فقه اللغة للثعاليب :  انظر)٦(
 .٦٧:  غافر)٧(
، ٤٦٩، ٣٠١، كتاب الشعر للفارسي   ٣٩٤، واملفضليات   ١/٢٠٩، ويف الكتاب    ٢٥ البيت من الطويل يف ديوانه       )٨(

= 

٧٦ 
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٧٧ 
أهلك الناس :  وما اقترن باأللف والالم حنو،)جلود(موقع اجلمع ) جلد(فقد وقع املفرد 

 .)١( والدرهم البيض،الدينار الصفر
ن ٱ﴿: أو تعرب باجلمع عن املثىن كقوله تعاىل - ُان  ََ َ ۡۡ َِ َِ َ ۖ  راٰ ۡ َِ ِ ّ  وهو على ،(٢)﴾ِ

 :ضربني
قَطَعت :  كقول، ما كان يف إضافة مثىن إىل ما يتضمن معىن التثنية لفظًاوهو: مقيس -أ

ۖ﴿:  وقوله ،رؤوس الكَبشين َإن  إ ٱ    ُ ُ ۡ َُ ُٓ ََ ََ ۡ َُ ِ َ ِ  أو معىن ،)٣(﴾ِ
 :مثل قول الشاعر

  تأَيِيرنغَى       ابـِة الـومويف ح كْـِريالب 
 

 (٤) عنـد عـِرينِ    كَفَاِغرِي اَألفْواهِ  
 .كَفَاِغريِن أَفْواههما: مجع األفواه والتقدير 

 حنو قول ،وهو ما كان يف إضافة شيئني مستقلني بأنفسهما: واآلخر مسموع -ب
 أليب بكر  وقوله،)٥( وعظيم احلواجب والوجنات،رجل عظيم املناكب: العرب
 .(٦)))ما أَخرجكُما من بيوِتكُما(( :وعمر

                                 
 ).صلب (٣٥٠، وبال نسبة يف مجهرة اللغة ٤١٨، متهيد القواعد ٢٥٢ئر الشعر ، ضرا٤٦٩

 .٣/٤٨٩املساعد :  انظر)١(
 .١٩:  احلج)٢(
 .٤:  التحرمي)٣(
، ومهـع اهلوامـع   ٢٥، الدرر اللوامع ٤٠٦، متهيد القواعد ١/١٠٦ البيت من الطويل بال نسبة يف شرح التسهيل          )٤(

١/١٧٣. 
 .٤٢١، متهيد القواعد ١/١١٢، شرح التسهيل ٢/٤٤٥ي البن عصفور شرح مجل الزجاج:  انظر)٥(
ا ، كتاب األشربة، باب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه حتققًا تام              ١٦٠٩ صحيح مسلم    )٦(

 .١٠/٤١٨، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )٢٠٣٨(واستحباب االجتماع على الطعام، حديث رقم 
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٧٨ 
وأيب علي ، )٢( والزجاج،)١(الفراء: ري عن املثىن باجلمع قال به كلٌ منوالتعب

ومذهب ابن مالك وهو األجود ، )٥( وابن عصفور،)٤(وابن احلاجب، )٣(الفارسي
 .)٧( وإليه ذهب أبوحيان،)٦(واملختار عنده

 :وقول أيب ذؤيب -
  مهـدعب نياقَ    فَالْعا كَـأَنَّ ِحـده 

 
 )٨(هي عور تدمع  سِملَت ِبشوٍك فَ   

 وعرب باجلمع اِحلداق واملقصود املثىن ، من العيننيالًالعني بد: عرب فيه باملفرد فقال 
 .فهما عوراوان: تقديرهف رعو:  أما قوله،احلدقتني

:  وذلك باعتبار تسمية اجلزء باجلمع،كما جاء التعبري عن املفرد باجلمع مراعاة لألجزاء -
 : مثل قول جرير، وليس له سوى مفرق واحد،مفارقهكقوهلم شابت 

 قَالَ العواذلُ ما ِلجهِلك بعد مـا      
 

     نيسواكْت املَفاِرق ابش ٩(اقَـِتري( 
 :وقول امرئ القيس 

 يطري الغالم اِخلف عـن صـهواِتهِ    
 

 )١٠(ويلْوي بأَثْواِب العنيِف املثَقَّـلِ     
جعل كل جزء من أجزاء «:  قال ابن عصفور،وة واحدةقال صهواته باجلمع واملراد صه 

                                 
 .٣٠٨-١/٣٠٦عاين القرآن للفراء م:  انظر)١(
 .٢/١٧٣معاين القرآن وإعرابه :  انظر)٢(
 .٤٦٣التكملة :  انظر)٣(
 .٥٣٤-١/٥٣٣اإليضاح يف شرح املفصل :  انظر)٤(
 .٤٤٦-٢/٤٤٥شرح اجلمل البن عصفور :  انظر)٥(
تذييل والتكميـل   ، ال ٧٢-١/٧١، املساعد   ١/١٠٦، شرح التسهيل    ١٧٨٩،  ١٧٨٦شرح الكافية الشافية    :  انظر )٦(

٦٧-٢/٦٦. 
 .٣/٤٩٤تفسري البحر احمليط :  انظر)٧(
 . ٤٥٣، شرح شواهد اإليضاح ١/٩، ويف شرح أشعار اهلذليني ١٤٣ البيت من الكامل يف ديوانه )٨(
، حتـصيل عـني الـذهب    ٣/٤٨٤، والكتاب ٢٨٩، شرح ديوان جرير ٢٢٧ البيت من الكامل يف ديوان جرير       )٩(

 .١/١١٢ل ، شرح التسهي٥١٠-٥٠٩
، ضرائر ٢/٤٤٥، شرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢٠ البيت من حبر الطويل من معلقة امرئ القيس يف ديوانه           )١٠(

، وبال نسبة يف مقـاييس اللغـة   )…يزل الغالم : ( برواية ٧١، ويف املعلقات العشر     ٢/١٢٩، املقرب   ٢٥٥الشعر  
 ).خف (٢/١٥٥
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٧٩ 
 .)١(» فجمع لذلك؛الصهوة صهوة

ٖ  إ ﴿ :ومنه قوله تعاىل ُِ َِ ِ ِ ۡ َ ِّ ٌِ َ نۡ ة   ٱ ِ  َ ُ َ ُۡ ۡ َ ُۢ ۡ ِ َ ِ ُ َ َ  واملرسل واحد ،)٢(﴾َ
ۡٱر إ﴿: بدليل قوله تعاىل ِ ۡ َ ِ ۡ ِ ۡ﴾(٣). 

ر ﴿:  كقوله تعاىل، املفردويأيت املثىن موقع -     ٖ ِ َِ ٍ
َ ُۡ َ َ َ ِ َ  : وقول الشاعر،)٤(﴾َ

       ـقماَألح ـالمإذا ما الغين  األمسـام  
 

 )٥(بأطراِف أَنفَيِه استمر مقَارعـا     
 .بتثنية األنف 

ِ﴿ : كقوله تعاىل،قد جييء املثىن يف موضع اجلمعو - ُإ ٱ ۡ ُ َۡ ةِ ٞن إ َۡ ِ َ ُ ِ ۡ َ َ  اَ ۡ َ

ۚأ ۡ ُ َۡ َ :  وقوهلم،)٧(يا حرسي اضِربا عنقَه:  وقول احلجاج،بني إخوتكم: والتقدير ،)٦(﴾َ
 : ومنه ما أنشد األصمعي لعلي بن الغدير الغنوي،)٨(حنانيك ودواليك

 وإذا رأيت املرَء يـشغب أَمـره      
 

 ِعـصيانِ شغب العصا ويلَج يف ال     
 فَاعِمد ِلما تعلُو فما لك بالـذي       

 
 )٩(ال تستطيع من األمـوِر يـدانِ       

 واملبالغة يف نفي  الداللة على الكثرة املقصودوإمنا ، املثىن)يدان(: ليس املقصود بقوله 
 .)١٠(القوة وقلة انقياده له

                                 
 .٢/٤٤٥ شرح اجلمل البن عصفور )١(
 .٣٥:  النمل)٢(
 .٣٧:  النمل)٣(
 .٢٤:  ق)٤(
، التـذييل والتكميـل   ٤١٨، متهيد القواعد ١/١١١ البيت من حبر الطويل بال نسبة يف شرح التسهيل البن مالك  )٥(

٢/٨٦. 
 .١٠:  احلجرات)٦(
 .٤١٩متهيد القواعد :  انظر)٧(
 .٢/٤٤٦ شرح اجلمل البن عصفور )٨(
، ١٣٢، ويف كتاب الـشعر للفارسـي        ٢٥٨، واألضداد أليب الطيب     ٣/٨٠   البيتان من الكامل يف البيان والتبيني      )٩(

، وأنشد ابن مالـك البيـت   ١٣/٢٦١، ٦/١٢١، ومها من غري نسبة يف املخصص   ٣٣٠واأللفاظ البن السكيت    
 إىل كعب بن سـعد  ٢/٣٤٦، ونسبهما أبوعلي القايل يف أماليه ١٧٦الثاين من غري نسبة يف شرح الكافية الشافية         

 .الغنوي
 .١٣٢كتاب الشعر أليب علي الفارسي :  انظر)١٠(
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٨٠ 
 ملصطفىوقد جاء عن القاضي عياض ذكره هلذه الظاهرة يف أثناء شرحه ألحاديث ا

 .كما سيتضح من خالل املسألة اآلتية
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٨١ 
 :وضع المثنى موضع الجمع: المسألة الحادية عشرة

:  يف قوله،)١())…بين ظَهري خيٍل دهٍم بهٍم …((: ما جاء يف احلديث عن النيب
)يرهم بلفظ االثنني«:  نقل القاضي عياض قول األصمعي،)ظَهحنن بني ظَهريهم وظهراني، 
 ومعىن بني ظَهرانيهم وظَهريهم ،)٢(»والعرب تضع االثنني موضع اجلمع:  قال غريه،ي بينهمأ

 وتأيت بلفظ بني ،ظَهراِنيهم بكسر النون:  وال يقال،أي بينهم يف وسطهم ويف معظمهم
 لفظ الظهر ليدل على أن إقامته بينهم على سبيل وإقحام«:  جاء يف الفائق،)٣(أَظْهِرهم

 فهو مثىن جاء بعده مجع أوظَهراينْ ،ظَهري وسواء لفظ ،(٤)»تظهار م، واالستناد إليهماالس
 وهو من باب ، فيكون من استعمال املثىن موضع اجلمع كما أورد القاضي عياض،)خيل(

 كما ، وقد سبقت اإلشارة إىل أن هذا االستخدام موجود يف العربية،إضافة املثىن إىل اجلمع
 :قيف قول الفرزد

 وما قُمت حىت هم من كان مسلما      
 

 )٥(ليلْبس مسودي ِثياِب اَألعـاِجمِ   
 وإمنا أراد ، ومل يقصد التثنية حبد ذاا،)ثياب( إىل اجلمع )مسودي(حيث أضاف املثىن  

من سوِد ما يلْبسه الرهبان «:  فيكون املراد كما قال أبو علي الفارسي،الداللة على الكثرة
 وكذا يف إضافة ،)٧(»مسودات ثياب األعاجم«:  والتقدير عند ابن عصفور،)٦(»الثياب
إىل اخليل على سبيل املبالغة وإرادة الكثرةظهري . 

:  كما يف قوهلم، عند النسبة إىل الظهر)ظهرانيهم(وقد زيدت ألف ونون يف كلمة 
 التثنية معىن أن يكون  إذ أفادت،ملبالغة وذلك لغرض التأكيد وا،نفْساينّ وصيدالينّ وحنوه

                                 
 ).٢٤٩(، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، حديث رقم ٢/٤٩ إكمال املعلم )١(
 إىل األصمعي، أما يف مـشارق       »…والعرب تضع االثنني  «: ، وفيه يظهر نسبة القول    ٢/٤٩إكمال املعلم   :  انظر )٢(

 .٣/٣١٧، وكذا يف مطالع األنوار )قال غريه : (سب إىل غريه ن١/٣٣١األنوار 
 ).ظهر (١٠٣٧، القاموس احمليط )ظهر (٦٠٣، امل )ظهر (٤/٣٨العني :  انظر)٣(
 ).أزر (١/٤١ الفائق يف غريب احلديث )٤(
، ويف  ٨٧٥ ،٤٨٥، املعاين الكـبري     )…ليلبس مسودا : ( برواية ٨٤٥الفرزدق   يف ديوان وهو  . البيت من الطويل   )٥(

 ).…حىت كاد( برواية ٢٥٥، وضرائر الشعر ١٣٣كتاب الشعر للفارسي 
 .١٣٣ كتاب الشعر للفارسي )٦(
 .٢٥٥ ضرائر الشعر )٧(
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٨٢ 
 إال أنه كثر استعماله مطلقًا مبعىن اإلقامة بني ، وهذا أصل اللفظ، وآخر أمامهروراءه ظه

 .)١(القوم وإن مل يكن مكنوفًا من جانبيه
 غري أن ، وهو جائز، من باب إضافة املثىن إىل اجلمع))…بين ظَهري خيٍل((: وقوله
 ويلي اجلمع ،ظهور خيل:  فيكون التقدير،يرى اختيار لفظ اجلمع هو األجودابن مالك 

 أما الرضي فقد ،)٢( مث التثنية ظهري خيل،ظهر خيل:  وعليه يكون التقدير،اختيار اإلفراد
 وإن كانت تدل على اجلمع إال أا قد )خيل(وكلمة  ،)٣(قدم اإلفراد مث اجلمع وأخريا التثنية

 فقد سبقت اإلشارة إىل أن معىن بني ظهريهم أي مكنوف من ،يف املعىنتصنف من اجلمع 
 فهو شبيه مبا جاء يف البيت ،مبعىن مكنوف من ظهرين فقط،  األمامي واخللفي،جانبيه
 :السابق

 )٤(كَفَاِغرِي اَألفْواِه عنـد عـِرينِ       ……………
 : وكما يف قول الشماخ  

 أَقامت على ربعيهما جارتا صـفًا     
 

 )٥(كميتا اَألعايل جونتا مصطَالهما    
ومل نرهم «:  وقال،حيث سوغ أبو علي الفارسي فيه التعبري بلفظ اجلمع عن املثىن 

 يف لفظه لكنه يف مجع ألن األعايل ؛ ومل مينعه يف هذا البيت،)٦(»جيعلون لفظ التثنية للجمع
 .)٧( مثىناملعىن 

 وليس ،يكون من باب وضع اجلمع موضع املثىنأن )  خيٍلريهظَ(ولعل األقرب يف 
                                 

 ).ظهر (٣/١٦٦، النهاية يف غريب احلديث واألثر )أزر (١/٤١الفائق يف غريب احلديث :  انظر)١(
 .٧٢، ١/٧١، املساعد ١٧٩١-١٧٨٧الكافية الشافية شرح التسهيل، شرح : تفصيل قول ابن مالك يف:  انظر)٢(

 .٣/٣٦٠شرح الكافية :  انظر)٣(
 . سبق ختريج البيت)٤(
، ١/١٤١، املقرب   ٦/٨٦، شرح املفصل    ١/١٩٩، والكتاب   ٣٠٨ البيت من الطويل يف ديوان الشماخ بن ضرار          )٥(

، ٨/٢٢٠،  ٤/٢٩٣زانة األدب   ، وبال نسبة يف خ    ٢/٣٠، أمايل املرتضى    ٢/٤٢٠، اخلصائص   ٢٨٧ضرائر الشعر   
٢٢٢. 

 .١٤٠ املسائل البغداديات )٦(
 .١٤١-١٣٣املسائل البغداديات واألوجه يف البيت :  انظر)٧(
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٨٣ 
 ويكون املراد من اجلمع ،كما ذهب إليه القاضي عياض من أنه من وضع املثىن موضع اجلمع

 . واهللا أعلم،)١( من ثَم فهو مجع يف اللفظ ال يف املعىن،اإلشارة إىل الكثرة

                                 
 .٢/١٦٤، األشباه والنظائر ٤٨٣التكملة : أمثلة للجمع يف اللفظ دون املعىن يف:  انظر)١(
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٨٤ 
  :)اسم الجمع(الجمع الذي ال واحد من لفظه : رابعا

 والذي يكون غالبا نتاج تغريات تطرأ على مفرد ،ظاهر اللغة وجود اجلمعإن من أبرز م
 غري أن هناك بعض األلفاظ وردت يف العربية دالة على اجلمع دون أن يكون هلا ،الكلمة

 ، بشر، رهط، نفَر، مجاعة، غَيب، قَوم، سفْر،ركْب: الً من ذلك مث،مفرد من نفس اللفظ
 وغري ذلك من األمساء ، مسام، حماسن، ثُلّة، جيش، معشر، عالَم، إبل، خيل، غنم،نساء

 .)١(املفردة اليت تؤدي معىن اجلمع
 وقد كان املربد أول من عرب ،)اسم اجلمع(وهذا النوع من األلفاظ يطلق عليه مسمى 

ومن اجلمع ما يكون امسا «:  يقول، لكنه عده من اجلموع،)٢(عن هذا املصطلح وبوب له
 ألنه اسم ؛ يف حني أخرجه العلماء من دائرة اجلموع،)٣(»وال واحد له من لفظه ،للجمع

 ،)٤( ومبثل ذلك عرب ابن السراج، لكنه مل ينب من لفظ مفرده،مفرد يدل على اجلمع
 .)٨( وابن مالك،)٧( وكذلك هو عند ابن عصفور،)٦( والشلوبيين،)٥(والزخمشري

                                 
، شـرح   ٣/٣١صول البن الـسراج     ، األ ٣/٣٤٧،  ٢٩١،  ٢/٢١٨، املقتضب   ٦٢٤،  ٣/٤٩٤: الكتاب:  انظر )١(

، شـرح الـشافية     ١/٣٨٣، شرح املقدمة اجلزوليـة      ١٢٦، التوطئة   ٣٧٩، فقه اللغة للثعاليب     ١٣/٢١٦السريايف  
٢/٢٠٤. 

 ).هذا باب أمساء اجلمع اليت ليس هلا واحد من لفظها (٢/٢٩١املقتضب :  انظر)٢(
 .٣/٣٤٧ املقتضب )٣(
 .٣/٣١األصول يف النحو :  انظر)٤(
 .١٩٧املفصل يف علم العربية : انظر )٥(
 .١٢٦التوطئة :  انظر)٦(
 .١/١٤٧شرح اجلمل البن عصفور :  انظر)٧(
 .١٠٥٠، شفاء العليل ١٨٨٤شرح الكافية الشافية :  انظر)٨(



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٨٥ 
 وابن ،)٢(وسيبويه، )١(ذلك اخلليل قال ب، لفظ ركْب ليس بتكسري راكبالًفمث

 وأن حنو قوم ونفر من ،)٦( وابن يعيش،)٥( وابن احلاجب والرضي،)٤( وابن الشجري،)٣(سيده
 وليس اجلمع من ، فهي ليست كركْب وسفر؛ ألن واحد قوم ونفر رجل،غري لفظ الواحد

 ، تركيبه يف حني راكب ومسافر واحد ركب وسفر من اللفظ ذاته ومن،لفظ الواحد بشيء
 وال واحد هلذه ، وإمنا هو لفظ مفرد موضوع بإزاء اجلمع،لكن مل يكسر عليه اجلمع

  .الكلمات من لفظها بل من معناها
 فقسموا اسم اجلمع ،وقد جعل بعض النحاة من اسم اجلمع ما كان له واحد من لفظه

 : عندهم إىل قسمني
 .بشر وغريهو ،عاملو ،نفرو ،رهطو ،قوم:  مثل،ما ليس له واحد من لفظه -أ

 ،الساِمرو ،اجلَاملو ،الباِقر:  مثل،قسم له واحد من لفظه اشتق منه اسم اجلمع -ب
 .سفرو ،ركْبو ،صحبو ،الكابرو

 وابن ، خمالفًا ألبيه ابن مالك)٨( وابن الناظم،)٧(أبو علي الفارسي: ومن القائلني بذلك
 .(١١) واألمشوين،)١٠( وأبو حيان،)٩(الفخار

 ، إذ يرى أن كل اسم مجع له مفرد من لفظه،ا مغايرارأير اإلشارة إىل أن لألخفش وجتد
 ، وصاحب وصحب،كجامل وباقر ومجيع ما يجمع من فاعل على فَعل كراكب وركْب

                                 
 .١٤/٢٦٨، شرح السريايف ٣/٦٢٤الكتاب :  انظر)١(
 .٣/٦٢٤الكتاب :  انظر)٢(
 .١٤/١٢٠املخصص :  انظر)٣(
 .٢/٤٩٤ ابن الشجري أمايل:  انظر)٤(
 .٣/٣٦٦شرح الكافية :  انظر)٥(
 .٥/٧٧شرح املفصل :  انظر)٦(
 .١٦٥املسائل احللبيات :  انظر)٧(
 .١٥-١٤شرح ابن الناظم على األلفية :  انظر)٨(
 .١/٩١شرح مجل الزجاجي البن الفخار :  انظر)٩(
 .٤٨٠ارتشاف الضرب :  انظر)١٠(
 .٣/٧٠٤شرح األمشوين :  انظر)١١(
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٨٦ 
 مث ، فإذا صغر على مذهبه رد إىل الواحد وصغر عليه،)١( فهو مجع تكسري،وشارب وشرب

 فتقول ، واأللف والتاء إن كان مؤنثًا أو غري عاقل،الًان مذكرا عاقتلحقه الواو والنون إن ك
 أي تكون ،)٢( ورويكبات ومسيفرات، ويف سفْر مسيفرون،رويكبون: يف تصغري ركْب

 فتعامل ، أما غريه فيصغرها على لفظها،معاملة هذه الكلمات كمعاملة اجلموع يف التصغري
 فهو عند غريه )رويكبون( عند األخفش )ركْب(ري كلمة  فإذا كان تصغ،معاملة املفرد

 . )ركَيب(
 إذ يذهب إىل أن كل ما له واحد من تركيبه من اسم ،ويوافق األخفش يف رأيه الفراء

 .)٤( وليس ذلك صحيحا،)٣(فهو مجعمجع أو اسم جنس 
ق  إذ ح،ليس من أوزان مجوع التكسري) فَعل(وقد احتج الزجاج لسيبويه بأن وزن 

 وإمنا اسم ، فهو إذن ليس جبمع تكسري،أخف أبنية الواحد) فَعل( و،اجلمع الزيادة على املفرد
جالس :  فال يقال،ا يف اجلموع وال يكون هذا قياسا مستمر،للجمع جيري جمرى الواحد

 :ورد ابن يعيش على األخفش من أربعة أوجه، )٥( وال كاتب وكَتب،وجلْس
 :قيس بن خفاف الربمجيال عبد كما يف قول ،ب يف السماع ركَيبأن تصغري ركْ: األول

 وأَين ركَيب واضعون ِرحـالَهم    
 

 )٦(إىل أهِل ناٍر من أُناٍس بأَسـودا       
 فهو )رويكبون( : أما ما قاله األخفش يف التصغري،ولو كان مجع تكسري لرد إىل واحده 

                                 
، شرح الكافيـة    ١٤/١٢٠، املخصص   ٥/٧٧، شرح املفصل    ١٤/٢٦٧شرح السريايف   : رأي األخفش يف  :  انظر )١(

، ٦٩٨-٦٩٧/ ٣، شرح األمشـوين     ٤٠٢،  ٤٠٣، ارتشاف الضرب    ٢/٢٠٣،  ١/٢٦٦، شرح الشافية    ٣/٣٦٧
٣/٧٠٥. 

 .٥/٧٧، شرح املفصل ٢٦٨، ١٤/٢٦٧شرح السريايف :  انظر)٢(
/ ٣، شرح األمشـوين     ١٠٢٨ شفاء العليل    ،٢٦٧تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد      ،٣/٣٦٧شرح الكافية   :  انظر )٣(

٦٩٨. 
 .٣/٦٩٨شرح األمشوين  ،٢٦٧تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  انظر)٤(
 .١٤/١٢٠، املخصص ١٤/٢٦٨شرح السريايف :  انظر)٥(
، وشـرح   ٤٦٥نسبة يف التكملة    ، وبال   ٥٦٣، وشرح شواهد اإليضاح     ٣٦١ البيت من الطويل يف نوادر أيب زيد         )٦(

 . ٥/٧٧املفصل 
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٨٧ 
 .)١(اع وهو خمالف للسم،بناء على القياس يف مذهبه

 وهذا ،هو الركْب:  يقال، واألمساء السابقة مذكرة،أن مجع التكسري يقتضي التأنيث: الثاين
 .السفْر وحنو ذلك

 وحق مجع التكسري ،؛ ألنه أخف من بناء املفرد)فَعل(ال يكسر على ) فاعل(أن : الثالث
 .الزيادة على املفرد

 : إذ ال يقال يف جالس،رد ذلك فيما كان مثلها الطّلو كانت هذه األبنية مجعا صناعي: الرابع
 وبذلك يثبت أن مثل هذه األمساء هي أمساء مفردة ، ركْب: وال يف راكب،جلْس

 .)٢( وليست جبمع يف احلقيقة،دلت على اجلمع
كذلك فإن أبا علي الفارسي جعل ما دلّ من األلفاظ على اجلمع وليس جبمع تكسري 

  كما يف مجع، املصوغ للجمع من غري لفظ الواحد اموعاالسم:  أوهلا،على ثالثة أضرب
: يقال) راحلة(  ويف مجع،)ِنسوة) (امرأَة( ويف ،)قَوم) (رجل( ويف ،)كل: (يقال) جزء(
 : والدليل على معاملتها معاملة املفرد وإن كانت دالة على اجلمع ثالثة أمور،)ِركاب(

 ).أقْوام) (قَوم(هلم يف  كَقو،ما جاء من تكسري هلذه األلفاظ -أ
نسية تصغري و ،رهيطو ،قُويم: حتقري بعض األلفاظ منها على لفظه كما يف قوهلم -ب

 .ثُويب وعديل:  وأُجريت جمرى املفرد كما يف قوهلم، إذ مل يردوها إىل اآلحاد،نسوة
 :)اجلَمع( كلمة  إذ يقال يف اإلضافة إىل،اإلضافة إىل ما أُضيف منها على لفظها -ج

 :)قَوم( وإىل ، ِنسوي:)ِنسوة( ويف اإلضافة إىل كلمة ، واِحِدي:جمعي وال يقال
ِميوال يقال،قَو :ِليج٣( ر(. 

 وأخرى للجمع كما يف ،االسم املُستعمل تارة للمفرد: والضرب الثاين من اموع

                                 
 يف خالف أبو حيان السريايف وغريه ممن نقلوا عن األخفش عدم جتويزه تصغري حنو ركْب على لفظه، فهو يـصنفه                     )١(

صائم وصوم، نائم ونوم، ومثل ذلك يصغر علـى لفظـه، مث            : باب اجلمع، ويراه مطردا يف القياس كما يف قوهلم        
ارتـشاف الـضرب   : ، انظر»وإن صغرت شيئًا من هذا على واحده فهو جائز على قبحه«: األخفشاحتج بقول   

 . حمل خالف يطول احلديث فيه وال جمال لذكره هنا) ركْب( والكالم يف تصغري ،٤٠٣، ٤٠٢
 .٧٨، ٥/٧٧شرح املفصل :  انظر)٢(
 .١٦٤-١٦٣املسائل احللبيات :  انظر)٣(
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٨٨ 
 . )١()بشر(

الباِقر :  حنو،شتق من لفظ الواحد اموعفهو اسم اجلمع امل: أما الضرب الثالث
  .)٢(واجلَاِمل

وقد أخذ أبو حيان على ابن مالك إدخاله مجلة من األمساء اليت يفرق بينها وبني مفردها 
 ومثل هذه األمساء تصنف حتت ،ياء النسب حتت مسمى أمساء اجلموعب و،بتاء التأنيث

  .)٣(ند النحاة كما هو معروف ع،مسمى اسم اجلنس ال اسم اجلمع
 غري أن ، أوزان مجوع التكسرينيوافقاويتفق اسم اجلمع مع اسم اجلنس بأن كليهما ال 

 : من أبرزها، عدةافروقًبينهما 
 حنو متر ، ويفرق بينه وبني الواحد بتاء التأنيث،أن اسم اجلنس له واحد من لفظه -

 .)٤( أو ياء النسب كما يف روم ورومي،ومترة
 أما ، شعري وشعرية، كما يف خنْل وخنلة، يرد بصيغيت التأنيث والتذكريأن اسم اجلنس -

 وإن كان ، كاإلبل والغنم واخليل،اسم اجلمع إن كان لغري العاقل فالغالب فيه التأنيث
 .)٥(للعاقل غلب عليه التذكري

 ، فيقع لفظ التمر على التمرة والتمرتني والتمرات،اسم اجلنس يقع على الكثري والقليل -
 . )٦(أما اسم اجلمع فال يقع على الواحد واالثنني

 السم اجلمع وقد تطرق القاضي عياض من خالل شرحه ألحاديث الرسول
 . وهذا ما سيتضح من خالل املسألة التالية،لكن دون أن يسميه

                                 
 .١٦٤بيات املسائل احلل:  انظر)١(
 .١٦٥املسائل احللبيات :  انظر)٢(
 .٤٨٢ارتشاف الضرب :  انظر)٣(
 .٣/٧٠٤، شرح األمشوين ٢/١٩٣، شرح الشافية ٣/٣٦٧شرح الكافية :  انظر)٤(
 .٤٠٣، ارتشاف الضرب ٣٤٧-٣/٣٤٦، ٢/٢٩١، ٢/٢٠٥املقتضب :  انظر)٥(
 .٢/١٩٣، شرح الشافية ٣/٣٦٧شرح الكافية :  انظر)٦(



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

٨٩ 
 :)حائش(ما جاء في لفظ : المسألة الثانية عشرة

 ، حلَاجِتِه استتر ِبِه رسولُ اهللا وكَانَ أَحب ما …(( جاء يف احلديث عن الرسول
 ، وهو النخل املُلْتف اتمع،)٢( حائش النخل أي مجاعة النخل،)١())هدف أو حاِئش نخٍل

 ،)٥( مبعىن البستان، أيضا)٤(احلَش واحلُش: وفيه لغتان، )٣(كأنه اللِتفَافه حيوش بعضه بعضا
 ، مهموز العتالل عينه،)احلَوش( اسم فاعل من )ائشح( و،)٦(واجلمع حشوش وِحشان

 جريان ،فلعلّه جاٍر على حاش: فإن قلت« على فعل، ياجارونفى ابن جين كونه صفة أو 
البستان :  وال أعملوه عمل الفعل؛ وإمنا احلائش،مل نرهم أَجروه صفة: قَاِئم على قَام؛ قيل

فإن فيه معىن الفعل؛ ألنه حيوش ما فيه من : ن قلت فإ،زلة احلديقةـ ومبن،ورالصزلة ـمبن
 وإن كان قد استعِمل استعمال األمساء ، وهذا يؤكد كونه يف األصل صفة،النخل وغريه

: ما فيه من معىن الفعلية ال يوجب كونه صفة؛ أال ترى إىل قوهلم: كصاحب ووالد؛ قيل
 كما ،)٧(»غروب فإما امسان ومها وإن كان فيهما معىن االكتهال وال،الكاهل والغارب

فكذلك احلائش «:  يقول، ونسب هذا الرأي إىل أيب علي الفارسي،استبعد كونه اسم فاعل
:  ال لشيء غري جميئه على ما يلزم اعتالل عينه؛ حنو،جاء مهموزا وإن مل يكن اسم فاعل

اجعة وعنه أخذته لفظًا ومر ،وهو رأي أيب علي رمحه اهللا ،… وصائٍم، وبائع،قائٍم
 .)٨(»وحبثًا

                                 
 ).٣٤٢(، كتاب احليض، باب ما يستتر به لقضاء احلاجة، حديث رقم ٢/١٩٢ املعلم  إكمال)١(
 ١/٢٥٧، جممـل اللغـة    ٥/١٤٣، ذيب اللغـة     )حوش (٣/١٠٠٣، الصحاح   ١/٤٩١الغريب املصنف   :  انظر )٢(

، )حوش (١٠٥٠، لسان العرب    ١١٦-١١/١١٥، املخصص   ٥/٢٩١،  ٣/٢٩، غريب احلديث للهروي     )حوش(
 ).حوش (٤٢١ القاموس احمليط

 ).حوش (٣/٤٥٩، لسان العرب )حيش (١/٤٦٨النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٣(
 .٢/١٩٢إكمال املعلم : ، انظر)احلشن( جاء يف إكمال املعلم )٤(
 ).حوش (١/٣٣١، الفائق ٣/٢٩غريب احلديث للهروي :  انظر)٥(
 .١١/١١٦، املخصص )حشش (٣/١٠٠١الصحاح :  انظر)٦(
 .١٢٠-١/١١٩صائص  اخل)٧(
 .١/١٢٠ اخلصائص )٨(
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٩٠ 
 وقوله هذا فيه داللة على أن ،)١(»وال واحد للحائش من لفظه«: يقول القاضي عياض

 : واحلقيقة أا تصنف من أمساء اجلموع لألسباب التالية، اسم مجع)حائش(كلمة 
 .داللتها على اجلمع وال مفرد هلا من لفظها -
 . ومل توافق وزنا من أوزان صيغ اجلموع -
 .هذا حائش خنل:  فتقول،جمرى اآلحادجتري  -

 :)٢(ومن جميئها يف كالم العرب قول اَألخطل
 وكَأَنَّ ظُعن احلَي حـاِئش قَريـةٍ      

 
ــارِ   ــع األمث ــِة موِن داين اِجلناي 

 : عن مجع التكسري من أوجه عدة أبرزهارقتيفوميكن التوصل إىل أن اسم اجلمع  
أما  ،رجال مفرده رجل:  مثل،مفرد بنفس لفظه ومعناهأن مجع التكسري مشتق من لفظ  -١

ناه دون  أو له مفرد بنفس مع، اجلمع دون وجود مفرد مشتق منهيدل علىفاسم اجلمع 
 .قوم مفرده رجل:  مثل،لفظه

 أما اسم اجلمع فال ،أن مجع التكسري له أوزان ثابتة ومعروفة يف كتب النحو والصرف -٢
 .غالبا صيغ مجوع التكسري وال يوافق ، لهاحمدد وزنَ

 يف حني يصغر اسم اجلمع ،عند تصغري مجع التكسري يرد إىل املفرد مث يصغر لفظ املفرد -٣
 .على لفظه دون أن يرد إىل املفرد

 وهذا ركب ،الركب قادم:  تقول،جيري اسم اجلمع جمرى املفرد يف اخلرب والوصف -٤
  . وال يكون ذلك يف مجع التكسري،قادم

                                 
 .٢/١٩٢ إكمال املعلم )١(
، )حـوش  (٣/٤٥٩، لسان العرب    )حوش (٣/١٠٠٣، ويف الصحاح    ١٤٧البيت من الكامل يف ديوان األخطل       ) ٢(

داِنـي اجلَنـاِة وطَيـب      (: واشتهر برواية . ١١/١١٦، وبال نسبة يف املخصص      )حوش (١٧/١٦٤تاج العروس   
 .)اَألثْماِر
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٩١ 
 ):فَعل(على ) فَعيل(ما جاء في جمع : لمسألة الثالثة عشرةا

يف ((:  األواين اليت يشربون ا فقالقيس بين هلم الرسول ال عبديف حديث بين 
مث ، )٢(وهو اجللد الذي متت دباغته:  وقد أوضح املازري املراد باَألدم،)١())…أَسِقيِة اَألدِم

 وقَضيم ، وأَفيق وأَفَق، إال أدمي وأدم)فَعٍل( على )يلفَِع( لَم يجمع«: أعقب بقول السريايف
م٣(»…وقَض(. 

 يف ، فهناك من عده من أوزان مجوع التكسري،اختِلف يف كنهه) فَعل(واحلقيقة أن وزن 
 وعليه ،حني يرى البعض أن كل ما جاء على هذا الوزن فهو مدرج حتت مسمى اسم اجلمع

 فالسريايف ،فيه خالف) فَعل(بوزن ) أَدم( جاء يف القول جبمعها على وما) أَدمي(فإن كلمة 
 الفراء يف  وهو أيضا رأي، ووافقه يف ذلك املازري والقاضي عياض،مجع َألدمي) أَدم(يرى أن 

 واألصمعي جوز يف ،)٤(»… مجعان للعمود، مثل أدمي وأَدم وأُدماالعمد والعمد مجيع«: قوله
 )فَعيل(كما حصر ابن دريد مجع  ،)٥( وذكر أن املشهور يف مجعه أُدم،دم وآِدمة أَ علىمجعه

 عمود ، ِإهاب وأَهب، أَِفيق وأَفَق،أَدمي وأَدم: يف أربع كلمات فقط) فَعل( على )ِفعال(و
 ،)٨( كما يراه اجلوهري مجعا،)٧( ونقل األزهري عن الليث مجع األدمي على أَدم،)٦(وعمد

 ونقل ابن منظور عن اللحياين ،)٩(بن سيده جوز أن يكون أَدم مجعا َألدمة كما هو القياسوا
 . )١٠(اجلمع على أَِدمة وأُدم

                                 
 وشرائع الـدين والـدعاء إليـه،    ، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله١/٢٣٤ إكمال املعلم   )١(

 ).١٧(والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل يبلغه، حديث رقم 
، لـسان   ١٨٥٨، الصحاح   ٢١٦-١٤/٢١٤ذيب اللغة   : يف) أدم(معاين  : ، وانظر ١/٢٣٤إكمال املعلم   :  انظر )٢(

 .٤٥العرب 
 .١/٢٣٤إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٣/٢٩١معاين القرآن للفراء :  انظر)٤(
 ). أَدم (٤٥/ ١، لسان العرب )أدم (٢١٦-١٤/٢١٥ذيب اللغة :  انظر)٥(
 .١٣٣٧مجهرة اللغة :  انظر)٦(
 .١٤/٢١٥ذيب اللغة :  انظر)٧(
 ).أَدم (١٨٥٨الصحاح :  انظر)٨(
 ).أدم (٩/٣٨٨األعظم احملكم واحمليط :  انظر)٩(
 ).أدم (٤٥لسان العرب :  انظر)١٠(
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٩٢ 
 يعيش يف شرحه وابن ،(٢) وافقه املربد،(١)أما كونه امسا للجمع فهو مذهب سيبويه

 القياس يكون مجعه ويف) فَِعيل(على وزن ) أَِدمي( وهو الرأي األصوب؛ ذلك أن ،)٣(للمفصل
فهو وإن دلّ على معىن اجلمع إال أنه ) فَعل(على وزن ) أَدم( أما ،)٤()فُعل(على وزن ) أُدم(

 : واستدلّ سيبويه على كونه اسم مجع بأمرين،ليس من أوزان اجلمع املعروفة
 .هذا أَدم:  تقول،التذكري: األول
 .حنو هذا أُديم: التصغري: الثاين

 . وليس مجع تكسري كما يرى البعض،لى ذلك يكون بلفظه هذا اسم مجعوبناًء ع

                                 
 .٣/٦٢٥الكتاب :  انظر)١(
 .٢/٢١١املقتضب :  انظر)٢(
 .٥/٧٧شرح املفصل :  انظر)٣(
 .٢/١٣١شرح الشافية :  انظر)٤(
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٩٣ 
 :اسم الجنس: خامسا

فإا  ، متر: حنو كلمة، تقع على القليل والكثري، مفردةإنّ يف اللغة العربية كلماٍت
 تندرج  على القليل والكثريالواقعة فردة امل وهذه الكلمات، ومترات،ني ومترت،مترة: تشمل

 ويفرق بينه وبني مفرده بأحد ، وهو اسم يدل على اجلمع،)١()م اجلنساس(حتت مسمى 
 :شيئني

صخر و ،خنلة وخنلو ،بقرةوبقر و ،شجرةوشجر و ،شعريةوشعري : مثل:  التأنيثتاء
 .)٢(مسكة ومسكو ،سحابة وسحابو ،صخرةو

 .)٣(زجني وزنجو ،روميوروم : مثل: ياء النسب
 ،)٤(»ما علِّق على شيء وعلى كل ما أَشبهه« :وقد عرف الزخمشري اسم اجلنس بأنه

 ، على حقيقة موجودة وذوات كثريةالًإن اسم اجلنس ما كان دا«: وشرحه ابن يعيش بقوله
ذلك على األمر الذي وقع   ودلّ مع،وحتقيق ذلك أن االسم املفرد إذا دلّ على أشياء كثرية

ا تاما لذلك األمر الذيا حىت يكون ذلك ابه تشابه تلك األشياء تشاوقع به  السم امس
 مث اعترض ابن احلاجب على تعريف ،)٥(» فإن ذلك االسم يسمى اسم اجلنس،التشابه

 العلَِم تدخل يف هذا احلد؛ إذ غريهذا احلد مدخولٌ؛ فإنّ املعارف كلَّها «: هقولبالزخمشري 
هقال،تصلح للشيء ولكلِّ ما أشبهأن ي والصحيح  :نِههو ما ععلى شيٍء ال بعي ٦(»لِّق(، 

 ،ولكن الزخمشري بين مفهوم اسم اجلنس بصورة أكثر وضوحا يف موضع آخر من كتابه
 . )٧(»… ثُم يميز منه واحده بالتاء،ويقع االسم املفرد على اجلنِس«: هقولب

 .)٨(الصخر مثل النخل والتمر و،ويكثر اسم اجلنس يف األشياء املخلوقة دون املصنوعة
                                 

 .٢/١٩٣، شرح الشافية ٣/٣٦٧شرح الكافية :  انظر)١(
 .٤/٢١٦، حاشية الصبان ٣٨٤، فقه اللغة ٢/٢٠٥، املقتضب ٣/٥٨٣الكتاب :  انظر)٢(
 .٤/٢١٦، حاشية الصبان ٣/٧٠٤، شرح األمشوين ٣/٣٦٧شرح الكافية :  انظر)٣(
 .٨، املفصل يف النحو ٦ املفصل يف علم العربية )٤(
 .١/٢٦ شرح املفصل )٥(
 .٦٨ اإليضاح يف شرح املفصل )٦(
 .٢/٣٧١، التخمري ٥/٧١، شرح املفصل ١٩٦ املفصل يف علم العربية )٧(
 .٢/٣٧١، التخمري ٦، املفصل يف علم العربية ٤٢٩التكملة :  انظر)٨(
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٩٤ 
 مفرده من ،واملتعارف عليه بني العلماء أن اسم اجلنس هو االسم الدال على معىن اجلمع

 ،)٢( واملربد،)١(ر عنه بذلك سيبويه عب، التأنيث لتمييزه عن لفظ اجلمعاءتلفظه تلحقه 
 ،)٨( والزركشي،)٧(و حيان وأب،)٦( والرضي،)٥( والثعاليب،)٤( والفارسي،)٣(والسريايف

 .)٩(وينواألمش
 وعليه ،)١٠(»االسم املوضوع للحقيقة ملْغى فيه اعتبار الفردية«: وحد اسم اجلنس هو

 :فإن اسم اجلنس ينقسم إىل قسمني
 .)١١(برو ،طلْحو ،حصىو ،خنل: وهو مثل: اسم اجلنس اجلمعي -١
 .)١٢(ماءو ،لنبو ، عسل: حنو:اسم اجلنس اإلفرادي -٢

 يف )خنْل(ل ذلك ما جاء يف تذكري وتأنيث كلمة  مثا،)١٣( يذكر ويؤنثنساجلواسم 
ز ﴿ :قوله تعاىل ٖ أ

ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ٖ ِ و﴿:  وقوله تعاىل،(١٤)﴾َ ز   ٖ أ َ ِ َ ٍۡ
ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ َ َ﴾)١٥(، 

 .)١٦(والغالب فيه التذكري حبسب رأي أيب حامت السجستاين

                                 
 .٣/٥٨٢الكتاب :  انظر)١(
 .٣/٣٤٦، ٢/٢٠٥املقتضب :  انظر)٢(
 .١٤/١٦٠شرح السريايف :  انظر)٣(
 .٤٢٩التكملة :  انظر)٤(
 .٣٨٤فقه اللغة :  انظر)٥(
 .٢/١٩٣، شرح الشافية ٣/٣٦٦شرح الكافية :  انظر)٦(
 .٤٠٣شاف الضرب ارت:  انظر)٧(
 .٣/٨٥البحر احمليط يف أصول الفقه :  انظر)٨(
 .٣/٧٠٤شرح األمشوين :  انظر)٩(
 .١١٢، شرح كتاب احلدود يف النحو ٣/٧٠٤ شرح األمشوين )١٠(
 .٢/٢٠٥، املقتضب ٣/٥٨٢الكتاب :  انظر)١١(
 .١١٢، شرح كتاب احلدود يف النحو ٣/٧٠٤شرح األمشوين :  انظر)١٢(
 .٣٨٤، فقه اللغة للثعاليب ٢/٤٧٣ال اإلغف:  انظر)١٣(
 .٢٠:  القمر)١٤(
 .٧:  احلاقة)١٥(
 .٤٠٣، ارتشاف الضرب ٨٢املذكر واملؤنث أليب حامت :  انظر)١٦(
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٩٥ 
 ،ه ال يكون على أوزان حمددةرق عن اجلمع بأنتومما هو واضح أن اسم اجلنس يف

 ، أما اجلمع فله أوزان خاصة به، أو ياء النسب،ويكون مفرده من لفظه بزيادة تاء تأنيث
 وال ينسب إىل اجلمع غالبا إال إذا غلب هذا اجلمع أو أُمهل ،كما تطرأ تغيريات على مفرده

 .)١(مفرده
 وأبرز من ميثلهم ذا ، التكسريوللكوفيني رأي مغاير؛ إذ اعتربوا اسم اجلنس من مجوع

 وأبرز ، ولكن هذا القول بعيد عن الصحة؛ فاسم اجلنس خمتلف عن اجلمع،)٢(القول الفراء
 :الفوارق بينهما ما يلي

 إما باحلركات أو ، املفردةأن مجع التكسري يستدعي وجود تغيرات تطرأ على بني: األول
 عن الً فض،يدل حذفها على التكسري  وال يكون ذلك بزيادة التاء اليت ال،باحلروف

 .التزام مجع التكسري بأوزان حمددة جتري الكلمات عليها قياسا يف الغالب
 وليس ذلك يف ،هذا خنل منقَِعر:  فتقول،أن اسم اجلنس يوصف بلفظ املفرد املذكر: الثاين

 .رجالٌ فاضلٌ:  إذ ال يقال،اجلمع
 . اجلمع فيرد إىل املفرد مث يصغر بلفظ املفرد أما،يصغر اسم اجلنس على لفظه: الثالث
 أما مفرد اجلمع فال يقع ،يقع ارد من التاء من اسم اجلنس على املفرد واملثىن واجلمع: الرابع

 .)٣(سوى على املفرد كما هو معروف
وقد أشار القاضي عياض إىل اسم اجلنس دون تسميته يف مسألة واحدة كما سيتضح 

  . ما جاء فيهامن خالل مناقشة

                                 
 .٣/٧٠٥شرح األمشوين :  انظر)١(
، تسهيل الفوائد   ١٠٢٨، شفاء العليل    ٣/٣٦٧شرح الكافية   :  سبقت اإلشارة إىل رأي الفراء يف اسم اجلمع، انظر         )٢(

 .٦٩٨، شرح األمشوين ٤٠٣، ارتشاف الضرب ٢٦٧كميل املقاصد وت
، ٥/٧١شـرح املفـصل   : انظر.  كان هذا رد كل من ابن يعيش والرضي على من جعل اسم اجلنس مجع تكسري             )٣(

 .١٩٥-٢/١٩٤شرح الشافية 
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٩٦ 
 :ه وإفراد)خشب( جمعما جاء في : المسألة الرابعة عشرة

 ذكر ،)١()) يمنع أَحدكُم جاره أَنْ يغِرز خشبةً ِفي ِجداِرِهالَ((: قَالَ رسولُ اهللا 
 وبلفظ اجلمع ،)خشبة( تروى بوجهني؛ بلفظ اإلفراد )خشبة(القاضي عياض أنّ كلمة 

 جاء يف ،)٣(» باجلمِع إال الطحاويهونيقولكان الناس «: )٢(غينال عبد مث أورد قول ،)خشبة(
 وأنكر ، عن مجاعة من املشايخ أم رووه باإلفراد)٤(وروى الطحاوي …«: فتح الباري

وما «:  وقال بعد ذلك،»)٥(  باجلمع إال الطحاويالناس كلهم يقولونه: غين فقالال عبدذلك 
غين بن سعيد إال إنْ أَراد خاصا من ال عبدختالف الرواة يف الصحيح يرد على ذَكرته من ا

 .)٦( »الناس كالذين روى عنهم الطحاوي فله اجتاه

                                 
 ).١٦٠٩(، كتاب املساقاة، باب غرز اخلشب يف جدار اجلار، حديث رقم ٥/٣١٧ إكمال املعلم )١(
العزيز، أبو حممد األزدي املصري، وِلد سنة        الغين بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد             عبد:  هو )٢(

اثنتني وثالثني وثالمثائة، مسع من عثمان بن حممد بن السمرقندي، وأمحد بن زاد السريايف، ومن القاضي يوسـف             
 حممد بن علي الصوري، ورشأ بن نظيف املقرئ، وأبـو علـي             احلافظ: بن القاسم امليانجي وغريهم، روى عنه     ا

املؤتلـف  (، و )مشتبه النـسبة  : (القضاعي، وغريه، كان عاملا بأسامي الرجال واألنساب وعلل احلديث، من كتبه          
تـذكرة احلفـاظ   : ترمجتـه يف : انظـر . تويف يف سابع صفر سنة تسع وأربعمائـة   ). من املتوارين (، و )واملختلف

، النجوم الزاهـرة    ١٥/٥٧٨، البداية والنهاية للدمشقي     ٢٧٣-١٧/٢٦٨سري أعالم النبالء    ،  ١٠٤٩-٣/١٠٤٧
 . ٤/٣٣، األعالم للزركلي ٤/٢٤٣

 .٥/٣١٧ إكمال املعلم )٣(
امللك األزدي احلَجري الطَّحاِوي احلَنفي، نسبة إىل قرية         أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلَمة بن عبد          :  هو )٤(

الغين بن رفاعة، وهارون بن سـعيد األيلـي،    بصعيد مصر، وِلد سنة تسع وثالثني ومائتني، سِمع من عبد     ) طحا(
وإبراهيم بن منقذ وغريهم، كما ارحتلَ إىل الشام سنة مثان وستني ومائتني، ولقي القاضي أبا اخلازم وتفقّـه عليـه         

سم الطَّرباينّ، وحممد بن بكر بن مطروح، كان إمام عصره  يوسف بن القاسم امليانجي، وأبو القا     : أيضا، حدث عنه  
، )العقيـدة الطحاويـة  : (بال مدافعة يف الفقه واحلديث، واختالف العلماء واألحكام، واللغة والنحو، من مصنفاته  

األنساب للـسمعاين   : ترمجته يف : انظر. تويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة    ). أحكام القرآن (،  )اختالف العلماء (
، ٣٢-١٥/٢٧، سري أعالم النبالء     ٢/١١، العرب يف خرب من غرب       ٨١١-٣/٨٠٨، تذكرة احلفاظ    ٢١٩-٨/٢١٨

 . ٢٧٣-٣/٢٧٢، النجوم الزاهرة ٧٨-١٥/٧٢البداية والنهاية للدمشقي 
 .٥/١٣١ فتح الباري )٥(
 .٥/١٣٢ فتح الباري )٦(
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٩٧ 
 ،)٢( جاءت روايته باإلفراد)املوطأ( ويف كتاب ،)١(ويف صحيح مسلم جاء اللفظ باإلفراد

استأْذَنَ أَحدكُم جاره أَنْ يغِرز إذا ((:  وجاء يف سنن الترمذي برواية،)٣(وكذا يف املعلم
 ويف سنن البيهقي جاء بروايات ،)بخش( بلفظ اجلمع ،)٤()) يمنعهالَخشبه ِفي ِجداِرِه فَ

 ،)خشبه( وجاء كذلك فيه بلفظ اجلمع ،)٥()هتخشب(:  كانت بلفظهااحدإ ،عدة
مع أو بصيغة املفرد فإن املراد من احلديث الشريف  وسواء جاء اللفظ بصيغة اجل،)٦()خشبا(و

 وذلك حبسب ما ،همابينالداللة على عدم منع اجلار من غرز اخلشب يف اجلدار املشترك 
 . تقتضيه حاجة اجلار وقضاء مصاحله

 املفرد منها بزيادة التاء ،أمساء اجلنس ضمن تصنف) خشب(وما يهم هنا أن كلمة 
 وعند ،)خشب: ( وعند الداللة على اجلماعة الكثرية يقال،)خِشيب(ة  وعند النسب،)خشبة(

 ،خشب): خشبٍة( وجاء يف مجع كلمة ،)٧()خشبات: (التعبري عن اموعة القليلة يقال
 . أَخشاب: ويقال،)٨(خشبانٌو ،خشبو ،خشبو

ن القاضي عياض مل  غري أ،)خشبةٌ( مفرده ،اسم جنس) خشب(وخالصة القول أن 
  . وإمنا اكتفى بذكر الروايات اليت جاء ا اللفظ يف احلديث الشريف،يذكر ذلك فيه

                                 
 ).١٦٠٩(، كتاب املساقاة، حديث رقم ١٢٣٠صحيح مسلم :  انظر)١(
البـاقي   عبد: ، واملوطأ ت  )١٥١٦(يف اِملرفَق، حديث رقم      ، كتاب األقضية، باب القضاء    ٣/٥٧٤املوطأ  : انظر )٢(

٧٤٥. 
 ).٧٠٠(، كتاب الشفعة، حديث رقم ٢/٣٢٩املعلم بفوائد مسلم :  انظر)٣(
با، ، باب ما جاء يف الرجل يضع على حائط جاره خـش           ، كتاب األحكام عن رسول اهللا     ٣١٩ سنن الترمذي    )٤(

 ). ١٣٥٣(حديث رقم 
 .٦/١١٣ السنن الكربى للبيهقي )٥(
 .٦/٢٥٩ السنن الكربى للبيهقي )٦(
 .٤٣٥-٤٢٩ما يقال يف اسم اجلنس للداللة فيه على القلة والداللة على الكثرة يف التكملة :  انظر)٧(
 ). خشب (٢/٣٥٣، تاج العروس )خشب (٤/١٠٧، لسان العرب )خشب (١/١١٩الصحاح :  انظر)٨(
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٩٨ 
 :التذكير والتأنيث: المبحث الثاني

 إذ ال ختلو لغة من وجود ،التأنيثالتذكري وإن من أبرز خصائص اللغات وجود ظاهريت 
 فال يكاد ، املؤنث واملذكر دراسةُحيثُ وتعد اللغة العربية هي األدق من ،هاتني اخلاصيتني
  . كتب العربية من التطرق هلذا املوضوعأماتخيلو كتاب من 

 : وينقسم املؤنث إىل قسمني،)١( والتأنيث فرع أو ثاٍن له،واألصل يف األمساء التذكري
 . حبلىو ،نفساءو ،ضاربةو ،الناقةو ،املرأة: مؤنث حقيقي مثل •
 .)٢(الصحراءو ،البشرىو ،الشمسو ،الظلمةو ،الغرفةو ،هند: مؤنث جمازي حنو •

 :ويلحق املؤنث عالمات لتمييزه عن املذكر وهي
 أو املقدرة ،قاعدةو ،قائمةو ،عائشةو ،فاطمة:  مثل)٣(التاء الظاهرة املبدلة هاء عند الوقف -

 .زينبو ،هندو ،مشس: مثل
 .نىاحلُسو ،بشرىو ،حبلَىو ،حبارى: األلف املقصورة مثل -
 .(٥)خنفساءو ،صحراءو ،محراء:  مثل)٤(األلف املمدودة -
:  واأللف والتاء يف حنو،بنتو ،أخت: زاد الكوفيون يف عالمات التأنيث تاء حنو -

 . )٦()هن( والنون الثانية يف ،مسلمات
 إال أن هناك كلمات ،وبناًء على ذلك ينبغي أن يكون املذكر خاليا من هذه العالمات

 براءو ،موسىو ،طلحة:  مثل،لة على املذكر مع اقتراا بعالمات التأنيثجاءت للدال

                                 
، ٢٥٣، تـسهيل الفوائـد   ٥/٨٨، شرح املفصل   ١/٣١٣، شرح املقدمة اجلزولية     ٦٣، البلغة   ٢٩١اجلمل  :  انظر )١(

 .٣/٣٢١، شرح الكافية ٣/٢٨٨املساعد 
 .١/٣١٣، شرح املقدمة اجلزولية ٦٣، البلغة ١٩٨املفصل يف علم العربية :  انظر)٢(
، ٥١الفراء يف املـذكر واملؤنـث   : اء املبدلة تاء عند الوصل، مثل إىل أن عالمة التأنيث هي اهل العلماء ذهب بعض  )٣(

 .٥٢وابن األنباري يف املذكر واملؤنث 
 من ألف التأنيث، ومذهب الكوفيني والزجاجي أن األلف املمدودة هـي             مذهب مجهور البصريني أن اهلمزة بدلٌ      )٤(

 .٣/٢٩٠املساعد : انظر. عالمة التأنيث
، تـسهيل   ١٠٠٨-٩٩٩، شفاء العليل    ٨٥-٨٣، املذكر واملؤنث للمربد     ٣٦ث للسجستاين   املذكر واملؤن :  انظر )٥(

 .٣/٣٢١، شرح الكافية ٢٥٣الفوائد وتكميل املقاصد 
 .٦٣٦، ارتشاف الضرب ٣/٢٩٠املساعد :  انظر)٦(
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٩٩ 
هِۦ ﴿: السبيل ومنه قوله تعاىل:  عن وجود كلمات تذكَّر وتؤنث مثلالً فض،)١(ِعلْباءو  ِ ٰ َ ۡ ُ

ٓ أد ُ ۡ َ ٓ ِ ِ ٍ إ ٱ  اَ َ ِ َ ٰ َ َ ِۚ َ وإن ﴿: ه  ويف قول، حيث ورد لفظ السبيل بالتأنيث،(٢)﴾ِ
ۡو َ ِ  ٱ اَ ۡ َ ِ وه ََ  ٗ

ِ َ ُ َُ  وكذلك الطاغوت مما يذكَّر ، جاء السبيل مذكرا،)٣(﴾ِ
ِ ٱ﴿:  من ذلك قوله تعاىل،ويؤنث ُوٱ َ َ ۡ َ واَ ت أن  َ ٱ ُ ُ َۡ َ َ ُ  ، بتأنيث الطاغوت،)٤(﴾ٰ

ٓون أن ﴿ ُ َ َ َُ َ َ َ ِ ٰ إ ٱاُ َ وِ ِ ٓت و أ َُ ُ ۡ َ ِ واُ ُ أن  ُ ۡ َ َ
ِۦا  ۖ  إضافةً إىل خلو ، بالتذكري،)٥(﴾ِ

 ،يؤنث املذكر و وأحيانا قد يذكر املؤنث،املؤنث اازي من العالمات الدالة على التأنيث
 واخلالف حول تذكريها وتأنيثها ،ومثل ذلك أحيانا يؤدي إىل اللبس يف بعض الكلمات

 .ناقشة املسائل القادمةستيضح من خالل م

                                 
 .١٠٠٨، شفاء العليل ٩٣املذكر واملؤنث للمربد :  انظر)١(
 .١٠٨:  يوسف)٢(
 .١٤٦ : األعراف)٣(
 .١٧: زمر ال)٤(
 .٦٠:  النساء)٥(
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١٠٠ 
 واالستغناء )حائضة(ما جاء في إثبات الهاء في : المسألة الخامسة عشرة

 :عنها
ذكر القاضي عياض جواز  ،)١()) وأَنا حاِئض…((: رضي اهللا عنها يف قول عائشة

ا  إن إثبا: وقال، كما جيوز االستغناء عنها،)حائض( الدالة على التأنيث يف لفظ اهلاءإثبات 
قال،جرى الفعل املؤنثمن باب إجراء اللفظ مت فهي حائضة:  يأما االستغناء عنها ،حاض 

 : وجهنياذكر أن للنحاة فيهف )حائض( يف
أن حائضا ومرضعا وطالقًا مما ال يشترك فيه املذكر؛ فال حاجة فيه لعالمة : األول

 .التأنيث
 وذات ، وذات رضاع،ت حيض فيكون املعىن أي ذا،أن ذلك عن طريق النسب: الثاين

ِۦ﴿: كما يف قوله تعاىل ،طالق ء   ۚٱ ِ ۢ ُ ِ َ ُ ُ ٓ  .)٣( وهو الوجه الصحيح عند القاضي،)٢(﴾َ
عالمة التأنيث–حجتهم يف ذلك أن التاء و ، أهل الكوفةفالوجه األول هو مذهب - 

ملؤنث دون  فلما كانت هذه الصفات خمتصة با، الفصل بني املذكر واملؤنثالغرض منها
يوافقه أبو حامت و ،)٥( وأبرز القائلني به الفراء،)٤(املذكر أُِمن اللبس فال حاجة إلثباا

ألن كالم العرب « الذي مل جيوز سوى رأي الفراء؛ األنباريابن  وأبو بكر ،)٦(السجستاين
 .)٧(» والقياس يوجبه،يشهد به

 : فساده من ثالثة وجوه وحجتهم يف، على هذا الرأينوالبصريوقد اعترض النحاة 
 فحكمه ، قوهلم بكون اختصاص هذه الصفات باملؤنث فقط هو سبب حذف التاء:األول

 ،غري مطرد؛ وذلك لوجود صفات مشتركة وِصف من خالهلا املؤنث باملذكر

                                 
 ).٢٩٧(باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، حديث رقم / ، كتاب احليض٢/١٣١ إكمال املعلم )١(
 .١٨:  املزمل)٢(
 .٢/١٣٥إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٦١٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  انظر)٤(
 .٥٢املذكر واملؤنث للفراء :  انظر)٥(
 .٦٦ملؤنث أليب حامت السجستاين املذكر وا:  انظر)٦(
 .١٣٢/ ١ املذكر واملؤنث البن األنباري )٧(
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١٠١ 
 ، ومجلٌ ضامر، وامرأةٌ عاقر،رجلٌ عاقر:  حنو،)١(وكان اَألوىل مالزمة التاء للمؤنث

ناقةٌ ضامر٢(و(،ملٌ بازلجوناقةٌ بازل، و )رجلٌ عاشق،)٣الً فض، وامرأةٌ عاشق، و 
عن وجود صفات مشتركة وردت مقترنة بالتاء وإن كانت مستعملة يف وصف 

رجلٌ و ،)٦(رجل ملولَة وامرأةٌ ملولَةو ، وامرأةٌ ربعة،)٥(رجلٌ ربعة: )٤(املذكر حنو
 ورجلٌ ، وكذا يقال للمرأة)٨(ة وفَروقة وفاروقةرجلٌ فَروقو ،)٧(هذَرة وامرأة هذَرة

  .)٩(أُمنة وأَمنة
و     أ﴿: يبطل مذهبهم بقوله تعاىل: الثاين ۡم  ََ َ َُ َ َ َ ََ ٓ َ ٍۡ ِ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ  إذ اقترنت ،)١٠(﴾ۡ

 من كوا من الصفات املختصة باملؤنث دون على الرغم بالتاء )مرضعة(فيه 

                                 
 .٣٣٠-٣/٣٢٩، شرح الكافية ١٦/١٢١، املخصص ٣/٣٨٣الكتاب :  انظر)١(
 ).ضمر (٢٦٠٦، لسان العرب )ضمر (٩٨١القاموس احمليط . اهلُزال وحلاق البطن:  الضمر والضمر)٢(
، )بـزل  (٢٧٦لسان العـرب    . السنة الثامنة وطعن يف التاسعة، وليس بعده سن تسمى         يقال للبعري إذا استكمل      )٣(

 ).بزل (١٢٧القاموس احمليط 
، املـذكر  ١٣/٦٧، شرح الـسريايف  ١٠٢، املذكر واملؤنث للمربد     ١٠٦املذكر واملؤنث للفراء    : األمثلة يف :  انظر )٤(

 .٥/١٠١، شرح املفصل ١٥٨-٢/١٤٦واملؤنث البن األنباري 
، تـاج العـروس     )ربع (١٥٦٦لسان العرب   .  رجل ربعة أي متوسط القامة ال بالطويل وال بالقصري، أي بينهما           )٥(

 ).ربع (٢١/٢٤
. ملول وملولَة، ومالولةٌ ومآللةٌ، وذو ملٍَّة إذا كان ميلّ إخوانـه سـريعا  :  هو أن متلّ شيئًا وتعرض عنه، يقال       : امللل )٦(

 ).ملل (١٥٥٥، القاموس احمليط )مل (٣٥١-١٥/٣٥٠ذيب اللغة : انظر
الكالم الذي ال يعبأ بِه، هذَر كالمه هذَرا كثُر يف اخلطأ والباطل، واهلَذَر الكثري الرديء أو سقَط الكـالم،                   :  اهلَذَر )٧(

ار، وِمهـذارة وِمهـذَر، وهـي    رجلٌ هِذر وهذُر، وهذَرة وهذُرة، وهذَّار وهيذَار، وهيذَارة وِهذِْريان وِمهذَ : يقال
 ٤٦٤٤، لـسان العـرب      )هـذر  (١٦٨٣، القاموس احمليط    )هذر (٢٥٩/ ٦ذيب اللغة   : انظر. هِذرة وِمهذار 

 ).هذر(
أي شديد الفزع واخلـوف اجلـزع،   : رجل فَِرق وفَرق، وفَروق وفَروقةٌ، وفَروق وفَروقةٌ، وفاروق وفَاروقةٌ    :  يقال )٨(

لـسان العـرب   : انظـر . يست الغاية منها تأنيث املوصوف، وإمنا إشعار مبا أُريد من تأنيث الغاية واملبالغة واهلاء ل 
 ). فرق (١٢٤٠، القاموس احمليط )فرق (٣٤٠١-٣٤٠٠

 رجلٌ أَمنة للذي يصدق بكل ما يسمع وال يكذِّب بشيء، ورجلٌ أمنة أيضا إذا كان يطمئن إىل كل واحد ويثـق             )٩(
 ).أمن (٧٤، القاموس احمليط )أمن (١٤١لسان العرب . يأمنه كل أحد يف كل شيء): اُألمنة(، وكذلك بكل أحد

 .٢:  احلج)١٠(
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وبناًء على مذهب أهل الكوفة كان ينبغي أن تتجرد الصفة من التاء  ،املذكر

 .)مرضع(
 ،طلقت اجلاريةو ،حاضت املرأة:  يقال، أن تاء التأنيث تلحق فعل املؤنث وتلزمه:الثالث

 من التاء ملا كانت التاء الزمة يف الفعل د الصفةتجرِلولو كان االختصاص كافيا 
 .)١( هند حاض: وجلاز أن يقال،دون الصفة

البصريني بأم أخطؤوا ذه احلجج من حيث  -الذي وافق الفراء- ابن األنباريوام 
 : ووصفها بالفساد على النحو اآليت،اليشعرون

رجلٌ قائم :  وناقةٌ ضامر وحنوه يلِزم الفراء بقول،بعري ضامر: أن الظن بأن قول العرب -
 ال توجب التأنيث احلقيقي لوجود )الناقة( يف  ظن خاطئ؛ ألن التاء اليت،وامرأةٌ قائم

 ،)٢(العظاءةو ،األرويةو ،الشاة:  مثل،كلمات مقترنة بتاء التأنيث تقع على املذكر واملؤنث
 . والشاة أعجبين، والعظاءة رأيته،الدابة اشتريته: يقال

 رجلٌ عاشق ،)٣(م ورجلٌ أيم وامرأةٌ أي،رجلٌ بالغ وامرأةٌ بالغ: أن االحتجاج بقول العرب -
نعت املؤنث من عالمة التأنيث ،وامرأةٌ عاشق ا يشترك فيه على الرغم من خبلوكونه نعت 

؛ ألن بالغا وعاشقًا وحنو ذلك نعوت م منه الفراء بشيءلِز وال ي،والنساء خاطئٌالرجال 
فون ذه  والرجال يوص، إذ كان أصلهن التذكري؛ فلم يؤنثْن،مذكرة وِصف ن اإلناث

 دون عالمة ، وامرأةٌ أمي،امرأةٌ عانس:  وأما قوهلم،األوصاف أكثر مما يوصف ن النساء
زلة حائض ـ فكانت مبن،ألن الغالب على هذه األوصاف أن تكون للمؤنثفالتأنيث 

  .وطالق
 ووصفه ، طمثَ هند،حاض جاريتك: اعترض على القول الذي يلزم الفراء بقول -

                                 
، شرح املفـصل    ٦٢٣-٦٢١، اإلنصاف يف مسائل اخلالف      ١٦/١٢١، املخصص   ١٣/٦٧شرح السريايف   :  انظر )١(

 .٥٥٩، اإليضاح يف شرح املفصل ١٠٢-٥/١٠١
)٢(     ٣٠٠٦لسان العرب   : انظر. أبرص، والعظاءة لغة فيها    العظاية دويبة كسام) ١١١١، القـاموس احملـيط      )عظي 

 ).عظي(
 ).أمي (٨٦، القاموس احمليط )أمي (١٩١لسان العرب .  األيم يف األصل اليت الزوج هلا، ورجلٌ أيم أي ال امرأة له)٣(
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 ، حاض هند،طلق جاريتك:  وإلقاء التاء من فَعلت بأن يقال،التاء فرق ِفعلبالفساد؛ ألن 

 وهذا غري جائز لكون الياء عالمة ، يحيض جاريتك،يطْلق هند: يلزم أن يقال يف املستقبل
 وملا مل يكن بد من ، ومن مث ال جيوز إدخال عالمة املذكر يف فعل املؤنث،تذكري الفعل
 ،طلَق هند:  كُِره أن يقال يف املاضي، وتحيض جاريتك،تطلق هند: ملستقبلالقول يف ا

 ، وتطلُق هند،طلَقت هند:  ولذلك وفقوا بني املاضي واملستقبل فقالوا،وحاض جاريتك
 جملٌ ،هند حائضةٌ:  أما إذا بين اسم الفاعل قيل، وحتيض جاريتك،وحاضت جاريتك
 : وأنشد لألعشى،(١) ض وتطْلُقطالقةٌ على معىن حتي

       ـِك طَاِلقَـهِتي ِبيِنـي فَِإنارا جي 
 

     طَاِرقَهاِس غَاٍد والن ور(٢)كَذاِك أُم 
اضح ال شك فيه مدى اضطراب رأي ابن األنباري وتناقضه وافتقاره إىل وومما هو  

ب القاضي عياض  وقد ذه،ويتضح أيضا فساد رأي الكوفيني وابتعاده عن الصواب ،الدقة
مرضع وغريها و ،حائض: مذهب البصريني القائل بأن حذف التاء من الصفات اليت على حنو

 ،)٣(اخلليل بن أمحد:  وأبرز القائلني به،إمنا هو من باب محل هذه الصفات على معىن النسب
 .)٧( احلاجبوابن ،)٦( يعيشوابن ،)٥(سريايف وال،)٤(ربدوامل

فهي  ، إذ حيمل القول على املعىن،)بشيء( وطامث مؤول حائض: وسيبويه يرى أن حنو
فإمنا احلائض وأشباهه يف كالمهم على أنه صفةُ «:  يقول،صفات مذكرة وِصف ا املؤنث

 كما وصفوا ، مث وصفوا به املؤنث،هذا شيٌء حائض:  فكأم قالوا، والشيء مذكر،شيء
  .)٨(»رجلٌ نكحة: املذكر باملؤنث فقالوا

                                 
 .١٣٥-١/١٣١املذكر واملؤنث البن األنباري :  انظر)١(
 ٦١٦، ويف اإلنـصاف     ٣/١٩٧، االقتـضاب    ٢٩٥٥، أدب الكاتب    ٣١٣طويل يف ديوان األعشى      البيت من ال   )٢(

 ).…أَيا جارتا: (برواية
 .٣/٣٣٠، شرح الكافية ٣/٣٠٠، املساعد ٣٨٤-٣/٣٨٣الكتاب :  انظر)٣(
 .١٠٢املذكر واملؤنث للمربد :  انظر)٤(
 .١٣/٦٧شرح الكتاب للسريايف :  انظر)٥(
 .٥/١٠٠ شرح املفصل:  انظر)٦(
 .٥٥٨اإليضاح يف شرح املفصل :  انظر)٧(
 .٣/٣٨٣ الكتاب )٨(
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 ومرضع وحنو ذلك جيوز ، وطالق،حائض:  ما جاء من الصفات حنونَّ أ القولخالصة

 ويكون حذف التاء يف الصفات اليت على ، وجيوز االستغناء عنها،فيها إثبات تاء التأنيث
 أما إذا قُِصد ،إذا مل يقصد فيها معىن احلدوث أي مل جتِر على الفعل) مفِعل( و)فاعل(وزن 

 طلقت ،حاضت فهي حائضة: يقالفجرت على الفعل فتلزمها التاء فيها معىن احلدوث و
  .- واهللا أعلم- ،)١(فهي طالقة

                                 
 .٣/٣٢٩، شرح الكافية ١٠١-٥/١٠٠شرح املفصل :  انظر)١(
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 صفة لمؤنث على وزن )غيور(ما جاء في : المسألةُ السادسة عشرة

 ):فَعول(
 وقد فسر ،)١())…ِإنَّ ِلي ِبنتا وأنا غَيور((: جاء يف حديث أم سلَمة رضي اهللا عنها

يأيت كثريا يف ) عولفَ( وأنّ الوزن ، بأنه صفة للمؤنث)وأنا غيور(: االقاضي عياض قوهل
 عقبة : وقيل، وعروب،ضحوك لكثرية الضحك:  هيوأورد لذلك أمثلة ،وصف املؤنث

 . )٢( ورجلٌ غيور وغريان، وأرض صعود وجدود وهبوط،كؤود
 للتفريق بينه وبني ال تلحقه تاء التأنيث عند وصف املؤنث) فعول(واملتفق عليه أن الوزن  •

 ،رجلٌ صبور وامرأةٌ صبور:  يقال،)فَاِعل(مبعىن ) فَعول( وذلك يف حال كان ،املذكر
 ،رجلٌ كفور وامرأةٌ كفورو ،رجلٌ غدور وامرأةٌ غدورو ،رجلٌ شكور وامرأةٌ شكورو
  .)٣(رجلٌ غضوب وامرأةٌ غضوبو ،رجلٌ ظلوم وامرأةٌ ظلومو

 ،ناقةٌ ركوبةٌ:  فيقال،فيلزمه حلاق تاء التأنيث) مفعول( مبعىن) فعول(أما إن كان الوزن 
 .)٤( وحملوبة،مركوبة:  أي،وشاةٌ حلوبة

ابن  و،)٧(فراء وال،)٦( وسيبويه،)٥(اخلليل بن أمحد: ومن أبرز أصحاب هذا القول
 وابن ،)١٢( واحلريري،)١١( وابن سيده،)١٠(ابن قتيبة و،)٩(و حامت السجستاين وأب،)٨(السكيت

                                 
 ).٩١٨(، كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند املصيبة، حديث رقم ٣/٣٥٨ إكمال املعلم )١(
 .٣/٣٥٨إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .١٦/١٣٨، املخصص ٧٨، املذكر واملؤنث للسجستاين ٣٥٧إصالح املنطق : األمثلة:  انظر)٣(
 .٦٤٦، شرح األمشوين ١٣٥٤، توضيح املقاصد ٥٦املذكر واملؤنث للفراء :  انظر)٤(
 .٣/٣٨٥الكتاب :  انظر)٥(
 .٣/٣٨٥الكتاب :  انظر)٦(
 .٥٦املذكر واملؤنث للفراء :  انظر)٧(
 .٣٥٨-٣٥٧إصالح املنطق :  انظر)٨(
 .٧٨املؤنث للسجستاين املذكر و:  انظر)٩(
 .٢٩٣-٢٩٢أدب الكاتب :  انظر)١٠(
 .١٦/١٣٨املخصص :  انظر)١١(
 .٤٢٥درة الغواص :  انظر)١٢(
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 . )٣( واملرادي،)٢( وابن مالك،)١(ارياألنب

لديهم ) فَاِعل(مبعىن ) فَعول(والسبب يف منع حلاق تاء التأنيث ما كان من الصفات على 
 :من ثالثة أوجه

 مث عدلت عنه ،صابر وشاكر: أن هذه الصفات يف األصل كانت اسم فاعل حنو: األول
 فإن مالزمتها هلذا املعىن أدى إىل لذا و،رةلقصد الداللة على املبالغة والكث) فَعول(إىل الوزن 

 .)٤(امرأةٌ صبور وشكور:  فيقال،إسقاط تاء التأنيث منها
) فَعول( وملا مل يكن للصفات اليت على وزن ،أن هذه الصفات مل جتِر على الفعل: الثاين

يستلزم على فعل الصفة  إذ دخول التاء ؛فعلٌ تدخله تاء التأنيث لزمه التذكري هلذا املعىن
 .)٥( حنو قامت فهي قائمة،أيضاعلى الصفة دخوهلا 

 ولذلك مل تلحقها ،نابل و،دارع:  حنو،أن هذه الصفات جرت جمرى املنسوب: الثالث
 . )٦(تاء التأنيث

 ، وليس حتمابغال) فاِعل(مبعىن ) فَعول(وزن وذهب بعضهم إىل أن حذف التاء من ال •
 .)١٠( والسيوطي،)٩( وابن عقيل،)٨(الرضي و،)٧(كابن مالك يف التسهيل

 :أما جممع اللغة العربية بالقاهرة فله يف هذه املسألة قراران

                                 
 .٥٥-٢/٥١املذكر واملؤنث البن األنباري :  انظر)١(
 ، ١٧٤٠-١٧٣٨ية الشافية شرح الكاف:  انظر)٢(
 .١٣٥٤توضيح املقاصد :  انظر)٣(
، املذكر واملؤنـث البـن األنبـاري       ٤٢٥، درة الغواص    ١٦/١٣٨، املخصص   ٥٦املذكر واملؤنث للفراء    :  انظر )٤(

 .٥/١٠٢، شرح املفصل ٢/٥١
، شـرح املفـصل     ٢/٥١، املذكر واملؤنث البن األنباري      ١٦/١٣٨، املخصص   ٥٦املذكر واملؤنث للفراء    :  انظر )٥(

٥/١٠٢. 
 .٥/١٠٢شرح املفصل :  انظر)٦(
 .٢٥٤تسهيل الفوائد :  انظر)٧(
 .٣/٣٣٢ شرح الكافية : انظر)٨(
 .٣/٣٠٢املساعد :  انظر)٩(
 .٦/٦٣مهع اهلوامع :  انظر)١٠(
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 وما جاء منها ملحقًا لغرض املبالغة ، مبعىن فاِعلالًعدم جواز حلاق تاء التأنيث فعو -أ

 ، وفروقة، عروقة، منونة،صرورة:  مثل،مقصور على السماع يف كلمات معدودات
 .)١(وحنوها

 .)٢(جواز حلاق تاء التأنيث لفعول إذا كان مبعىن فاعل -ب
 مث بعد ذلك طالَب بعض ، للرأي املتفق عليه بني أكثر العلماءدفالقرار األول امتدا

الباحثني إجازة حلاق التاء فأصدر امع قرارا يف ذلك مستندا يف جتويزه إىل بعض آراء 
 :العلماء املتقدمني كما يلي

 .)٣(أن ذلك جاء يف شيء منه: ويه عن اخلليلما ذكره سيب -١
 .)٤(ذكر ابن مالك يف التسهيل أن امتناع التاء هو الغالب -٢
ومما ال يلحق تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه املذكر «: الرضي يقول -٣

 .)٥(»فعول: واملؤنث
 .)٦(هلذه الصفاتيف مهع اهلوامع يرى السيوطي أن الغالب عدم حلاق تاء التأنيث  -٤
 حيث ،أن حتويل صيغ املبالغة كاسم الفاعل إىل صفات مشبهة يستأنس جبوازه -٥

 ومن ثَم يسوغ دخول التاء عليها ، وهو املعىن األصلي،ميكن أن نلمح معىن املبالغة
  .)٧(للتأنيث

                                 
جممع اللغة يف   : القرار يف : انظر.  صدر القرار يف اجللسة الثامنة من جلسات مؤمتر امع يف الدورة املتممة للثالثني             )١(

 . ٤٨٦هرة ، القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية بالقا٨٨مخسني عاما 
جممـع اللغـة يف   : القـرار يف : انظر.  صدر القرار يف اجللسة الثامنة من جلسات املؤمتر يف الدورة الرابعة والثالثني    )٢(

، القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية  ١٣١، جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما        ٨٨مخسني عاما   
 . ٤٨٦بالقاهرة 

 .٣/٣٨٥تاب الك:  انظر)٣(
 .٦/٦٣، مهع اهلوامع ٣٠٢-٣/٣٠١، املساعد ٢٥٤التسهيل :  انظر)٤(
 .٣/٣٣٢ شرح الكافية )٥(
 .٦/٦٣مهع اهلوامع :  انظر)٦(
، القرارات النحوية والتصريفية مـع  ١٣١جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما : قرار امع يف كتاب  :  انظر )٧(

 .٤٨٩-٤٨٨اللغة العربية بالقاهرة 
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والرأي األرجح هو عدم جواز اقتران تاء التأنيث مبا كان من الصفات على وزن 

عدوة (؛ وذلك الطراد املنع يف كل املسموع من هذه الصفات باستثناء )فاِعل(مبعىن ) فَعول(
، )٣(رادي وامل،)٢(ريري واحل،)١( كابن قتيبة، بالشذوذ العلماءبعض فقد وصفها ،)اهللا

 ،)٧(الرضي و،)٦( وابن مالك،)٥( عليها بالندرة كابن السكيتهمبعض وحكم ،)٤(واألمشوين
 عن أن رأي أكثر الً فض،)٨(صديق وصديقة: لعرب شبهوها بقوهلموخرجها سيبويه بأن ا

) فَعول( صفة على وزن )غيور( وعليه فإن كلمة ،العلماء يقول مبنع حلاق التاء هلذه الصفات
 أشار القاضي إىل أنه يقال  وقد، ومن ثَم فال تلحقها التاء قياسا على ما سبق،)فاِعل(مبعىن 

 كما يف ،فهي مؤنث غَريان) فَعلَى( أما غَيرى ،)٩(غيور وغريانامرأة غَريى ورجلٌ : كذلك
سكْران وسكْرى؛ إذ إنّ ما كان من النعوت على و ،عجالن وعجلَىو ،قوهلم غَضبان غَضبى

 ،من الغيرة) فَعول( وغيور ، ويجمع على غَيارى وغُيارى،)١٠()فَعلَى(مؤنثه على ) فَعالن(
 ، يقال للمذكر واملؤنث، وهو من األوزان املشتركة، ويجمع على غُير،األنفةوهي احلمية و

 ويجمع على ،شديد الغرية:  أي،رجلٌ ِمغيار:  وكذلك يقال،وال يقترن مؤنثه بتاء التأنيث
 .)١١(مغايري

                                 
 .٢٩٣أدب الكاتب :  انظر)١(
 .٤٢٥درة الغواص :  انظر)٢(
 .١٣٥٥توضيح املقاصد :  انظر)٣(
 .٣/٦٤٦شرح األمشوين :  انظر)٤(
 .٣٥٧إصالح املنطق :  انظر)٥(
 .١٧٣٩شرح الكافية الشافية :  انظر)٦(
 .٣/٣٣٢شرح الكافية :  انظر)٧(
 .٣/٦٣٨الكتاب :  انظر)٨(
 .٣٦٢، ٣/٣٥٨لم إكمال املع:  انظر)٩(
 .٣٥٨إصالح املنطق :  انظر)١٠(
 .٦٧١، الكليات )غري (١٢١٢، القاموس احمليط )غري (٣٣٢٦، لسان العرب )غري (٢/٧٧٦الصحاح :  انظر)١١(
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 ):فاعوالء(ما جاء في الوزن : المسألة السابعة عشرة

كَانت قُريش تصوم عاشوراَء ((:  عنهاجاء يف احلديث الشريف عن عائشة رضي اهللا
 أورد القاضي عياض بعض األقوال يف تأويل ، وعاشوراء معروف،)١())…ِفي اجلَاِهليِة

 :معناه
 وعقّب عليه القاضي عياض بأنه ،)٢(التاسع:  ويقال،فسره اخلليل بأنه اليوم العاشر -

فهو من باب إضافة الشيء إىل التاسع  أما تأويله ب،على هذا املعىن هو صفة لليوم
 .)٣(كون إضافته إىل الليلة أصحهم بعض ونقل عن ،؛ كمسجد اجلامعنفسه

 هم وذكر أنّ بعض،وإىل نفس املعىن ذهب احلريب القائل بأنه اليوم العاشر من احملرم -
 :فيقولون« ، إنه التاسع؛ ألن العرب من عادا أن تنقص واحدا من العدد:قال

 ووردت ِتسعا إذا وردت يوم ،إلبل ِعشرا إذا وردت يوم التاسعوردت ا
 فإن ، وزاد القاضي يف التعليل بأم حيسبون يف اإلظماء يوم الورود،)٤(»…الثامن

 فهم ،وردت ِربعا: قامت يف الرعي يومني مث وردت يف الثالث حسبوها أربعا فقالوا
 ، وأول اليوم الذي ترد فيه بعده،حيسبون بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي

 .)٥(فازدادت بذلك يوما
 وإنه صفةٌ مضافة إىل اليوم ، إنه من أبنية املؤنث:)عاشوراء(وقال القاضي عياض يف 

 :فقد جاءت فيه أقوال أربعة) عاشوراء( أما وزن كلمة ،)٦(والليلة
فه بأنه ال نظري له من  ووص،ذكره ابن عقيل يف املساعد: ءالَأن تكون على وزن فَعو -١

 يف ،)٧( وجلُوالء موضع، إال امسائجي وعلى هذا الوزن كذلك لفظ حروراء مل ،األبنية

                                 
 ).١١٢٥(، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم ٤/٧٧ إكمال املعلم )١(
 ).عشر (١/٢٤٩العني :  انظر)٢(
 .٤/٧٧ملعلمإكمال ا: انظر) ٣(
 .١٥٥ غريب احلديث للحريب )٤(
 .٤/٧٧إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٤/٧٧إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٣/٣١٨املساعد :  انظر)٧(
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؛ )عشوراء) (فُعوالء( أما ما جاء على وزن ،)١(حني وصفه املرادي بأنه لغة يف عاشوراء

 وعده ،)٣( وأشار إليه ابن عصفور)٢(فقد ذكره ابن القطاع على أنه خمتص باسم موضع
 .)٤(السيوطي من األوزان ذات الزوائد الثالثة

 ،)٥(اسم هلذا اليوم) عاشوراء(ابن قتيبة يرى أنه مل يِرد على هذا الوزن سوى : ءالَفَاعو -٢
 وابن عصفور ،)٧( وابن القطاع جعل هلذا الوزن عاشوراء وتاسوعاء،)٦(ووافقه ابن دريد

والسيوطي عده من األوزان ذات الزوائد األربعة  ،)٨(خصه باألمساء ووصفه بالقلّة
 يف حني أورد البعض كلمات أخرى قليلة جاءت عن العرب على ،)٩(ويكون امسا فقط

 ،الدالَّة: ءالَالدالُوو ،السراء:  الساروراء،الضراء: الضاروراء:  وهي،هذا الوزن
 . )١٠(موضع: بادوالءو ،موضع: واخلَابوراء

 على هذا الوزن سوى ئجي أنه مل )١٢( وابن عصفور)١١(ذكر ابن القطّاع: اعولَىفَ -٣
 وكذلك ، وقد جاء عن السيوطي يف اهلمع أن عاشوراء على وزن فاعوىل،)بادولَى(

 . )١٣( والضاروراء للضرر،بادوىل اسم بلد

                                 
 .٢/٦٩٠شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  انظر)١(
 .١٧٤أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٢(
 .٩٧املمتع الكبري يف التصريف :  انظر)٣(
 .٢٥/ ٢املزهر :  انظر)٤(
 .٥٩٧أدب الكاتب :  انظر)٥(
 .١٢٠٧مجهرة اللغة :  انظر)٦(
 .١٧٤أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٧(
 .١٠٢املمتع الكبري يف التصريف :  انظر)٨(
 .٢/٢٧املزهر :  انظر)٩(
، لـسان  ٣/٣٢٦، املـساعد  ٢/١٠٢، مشارق األنوار    ٩٠٩، درة الغواص    )عشر (١/٤٠٩ذيب اللغة   :  انظر )١٠(

 ).عشر (٢٩٥٣العرب 
 .١٩٤أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)١١(
 .٩٢املمتع الكبري :  انظر)١٢(
 .٦/٧٩مهع اهلوامع :  انظر)١٣(
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 .)٢( وابن عصفور،)١( ذكره ابن القطاع،جاء عليه عشورى اسم موضع فقط: فُعولَى -٤

اسم لليوم املعروف على وزن ) عاشوراء(ومن خالل ما سبق يتضح أن كلمة 
 بعضهم وقد ذكره ،لغة فيه) عشوراء) (فَعوالء( وأن ما جاء منها على الوزن ،)ءالَفَاعو(

 قول القاضي أما ،)٣( وعليه يكون من األوزان املشتركة،ممدودا وصنفه آخرون من املقصور
) فاعوالء( كان من حيث النظر إىل الكلمات الشائعة على وزن لربمافؤنث بأنه من أبنية امل

 ومن حيث اعتباره صفة لذلك اليوم ،جهةمن  وما أشبه ذلك ، والساروراء،الضاروراء: مثل
وهو يف «: عن القرطيب قوله) عاشوراء( وقد نقل العيين يف اشتقاق كلمة ،من جهة أخرى

 ، واليوم مضاف إليها،اسم الفعل مأخوذ من العشر الذي هو األصل صفة لليلة العاشرة؛ ألنه
 ولكن تصنيفه له بأنه صفة ،)٤(»…يوم الليلة العاشرة:  فكأنه قيل، يوم عاشوراء:فإذا قيل

لليوم والليلة ينفيه كونه امسا متعارفًا عليه لذلك اليوم كما اتضح من خالل الكلمات اليت 
 وقد ،وراء امسا لذلك اليوم أرجح من كونه وصفًا فيكون عاش،)فاعوالء(جاءت على وزن 

 وبذلك فإن ،)٥(»إال أم ملا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه االمسية« :جاء يف عمدة القاري
 ، على ما هو يف األصلبناًءفوصفًا لليوم ) عاشوراء(ما ذهب إليه القاضي عياض من كون 

 واهللا ،تغليب االسم على الصفة بعد العدلوما ذهب إليه اآلخرون من اعتباره امسا من باب 
  .أعلم

                                 
 .١٩٤أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)١(
 .٧٦املمتع الكبري يف التصريف :  انظر)٢(
 .٢/٦٩٠، شرح تسهيل الفوائد ٣/٣١٨، املساعد ٢/١٠٢ مشارق األنوار:  انظر)٣(
 .١١/١٦٥ عمدة القاري )٤(
 .١١/١٦٥ عمدة القاري )٥(
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 وما كان على ،بالتاء) فَعالن(ما جاء في تأنيث : المسألة الثامنة عشرة

 ):أفعل(وصفًا مؤنثًا ليس المذكر منه على ) فعالء(
 مآلن:  وقال ابن منري-ىمأليمني اهللا ((: جاء يف باب احلث على النفقة قول النيب 

 .)١())…يِغيضها شيءسحاُء ال 
 : احلديث الشريف حيمل مسألتني

 . )ميني( ما جاء يف وصف كلمة -١
 .)سحاء( ما جاء يف كلمة -٢

  :ماجاء يف وصف اليمني: الًأو
 فَيقال يف وصفها )٢(وليس مآلن؛ ذلك أن اليمني مؤنثة ىمأل(فاألصح أن يكون 

واليمني «:  قال القاضي عياض،عالن فَعلى فتكون من باب فَ،)٣( ومآلنةىمألميني : باالمتالء
 أي ما ،)وغريه خطأ(:  ومعىن قوله،)٤(» وغريه خطأ، هو الصوابىمبأل ووصفها ،مؤنثة

غَضبان غَضبى و ،عطْشان عطْشى عطْشانة:  حنو، على فَعالنة،جاء من فعالن مؤنثه بالتاء
 : ويف هذا أقوال،جوعانة:  ويقال،جوعان جوعىو ،غَضبانة

 ، وغضبان،وصفًا ملذكر مزيدا باأللف والنون كسكران) فَعالن(إذا كانت صيغة  -أ
 وإمنا يكون املؤنث قياسا على ، فإنه ميتنع جميء الوصف املؤنث منها بالتاء،وعطشان

 وهذا هو مذهب اجلمهور، وممن ذهب ، وعطْشى، وغَضبى،سكْرى: فتقول) فَعلَى(
 .وغريهم )٩( وابن جين،)٨( وابن السراج،)٧( واملربد،)٦( ابن السكيت،،)٥( سيبويه:إليه

                                 
 ).٣٩٩(، كتاب الزكاة، باب احلث على النفقة وتبشري املنفق باخللف، حديث رقم ٣/٥٠٩ إكمال املعلم )١(
 .١٦/١٩٠، املخصص ٣٨٠-١/٣٧٩البن األنباري ، املذكر واملؤنث ١٧٤املذكر واملؤنث أليب حامت السجستاين :  انظر)٢(
 ). مأل (١٥٥١، القاموس احمليط )مأل (٤٢٥٢لسان العرب :  انظر)٣(
 .٣/٥٠٩إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٣/٢١٦الكتاب :  انظر)٥(
 .٣٥٨إصالح املنطق :  انظر)٦(
 .٣/٣٣٥املقتضب :  انظر)٧(
 .٢/٨٥األصول :  انظر)٨(
 .٢/٧٢احملتسب :  انظر)٩(
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يف اثين عشر ) نةالَفَع(مؤنثها ) نالَفَع(وقد حصر ابن مالك األلفاظ اليت جاءت على 

 :)١( وهي،لفظًا
 .٦. )٦(ضحيان .٥. )٥(سيفان .٤. )٤(سخنان .٣. )٣(دخنان .٢. )٢(حبالن .١

 .١١. )١١(موتان .١٠. )١٠(مصان .٩. )٩(قشوان .٨. )٨(نالّع .٧. )٧(ضوجان
 .)١٣(نصران .١٢. )١٢(ندمان

يف أربعة عشر  ا ليصبح حصره،)١٥( وأليان،)١٤(مخصان: مث زاد املرادي عليها لفظني

                                 
 .١١٤-٢/١١٣املزهر : ، وانظر٦٣-٦٢نظم الفوائد :  انظر)١(
 ).حبل (٧٦٢، لسان العرب )حبل (٥/٨٣ذيب اللغة : انظر. الكبري البطن:  الرجل املمتلئ غيظًا، وقيل)٢(
 ).دخن (١٣٤٤، لسان العرب )دخن (٧/٢٨٢ذيب اللغة : انظر. شديد احلر: يوم دخنان سخنان، أي:  يقال)٣(
 ).سخن (١٩٦٦، لسان العرب )سخن (٧/١٧٦ذيب اللغة : انظر. ر يوم حا)٤(
 ).سيف (٢١٧٢، لسان العرب )سيف (١٣/٩٦ذيب اللغة : انظر.  رجل الطويل املمشوق كالسيف)٥(
لـسان  : انظـر . ليلة ضحياء وضحيا وضحيان وضحيانة، أي مضيئة ال غيم فيها، ويوم ضحيان أي طلق             :  يقال )٦(

-١١٩١توضيح املقاصـد    : انظر. اليوم الذي ال غيم فيه    ) صحيان(جاءت عن املرادي    ، و )ضحا (٢٥٦٢العرب  
١١٩٢. 

، )ضوج (٢٦١٩لسان العرب   : ، وتعين كل يابس الظهر من اإلبل والدواب، انظر        ٦٢ هكذا جاء يف نظم الفوائد       )٧(
 اليت ذكرت األلفاظ    ، وبقية الكتب  ١١٩١، واملرادي يف توضيح املقاصد      ٢/١١٤وقد أوردها السيوطي يف املزهر      

 ). صوج (٢٥٢١لسان العرب : واملعىن ذاته، انظر) صوجان(على لفظ 
، وجـاءت يف  ١١٩٢، وتعين الرجل كثري النسيان، وكذلك يف توضيح املقاصد     ٦٣ هكذا جاءت يف نطم الفوائد       )٨(

 .٢/١١٤املزهر : انظر. مبعىن الرجل كثري النسيان) غالن(املزهر بلفظ 
 ٣٦٣٩، لسان العـرب     )قشا (٩/٢٠٧ذيب اللغة   : انظر. الدقيقة الضعيفة من النساء   : م، والقشوانة  القليل اللح  )٩(

 ).قشا(
 ).مصص (٤٢١٦، لسان العرب )مصص (١٢/١٣١ذيب اللغة : انظر.  اللئيم)١٠(
ـ    )موت (١٤/٣٤٣ذيب اللغة   : انظر. رجل موتان الفؤاد إذا كان غري ذكي وال فَِهم        :  يقال )١١( رب ، لـسان الع

 ).موت (٤٢٩٦
 ).ندم (٤٣٨٦، لسان العرب )ندم (١٤/١٤٥ذيب اللغة : انظر.  من الندم)١٢(
 ).نصر (٤٤٤١-٤٤٤٠، لسان العرب )نصر (١٢/١٦٠ذيب اللغة : انظر.  واحد النصارى)١٣(
 ).مخص (١٢٦٦، لسان العرب )مخص (٧/١٥٥ذيب اللغة : انظر.  الضامر البطن جوعا)١٤(
 ).أال (١١٩لسان العرب : انظر. ة عظيم اَأللْي)١٥(
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 .)١(لفظًا فقط

 كما جاء يف ،)فَعالنة(على ) فَعالن(قد ورد يف بعض كتب اللغة واملعاجم جميء مؤنث  -ب
 وغضبان ،)٣( ويف عطشان عطشانة،)٢( وجاء يف سكران سكرانة،نةمآلن مآل

وهري يف  واجل،)٥( نقله عنهم ابن السكيت، ويكون ذلك على لغة بين أسد،)٤(غضبانة
 .)٨(ابن مالك و،)٧(ابن سيده يف املخصص و،)٦(صحاحه

خذًا بكوا لغة يف آ) فَعالنة(بالتاء على ) فَعالن(أجاز جممع اللغة العربية بالقاهرة تأنيث  -ج
 ومن ثَم فإن النطق على قياس لغة من لغات العرب ، أو هي لغة بين أسد،بين أسد

الناطق على قياس لغة من «:  واحتجوا بقول ابن جين،)٩(صحيح وإن كان خمالفًا للقياس
 .)١٠(» وإن كان غري ما جاء به خريا منه،لغات العرب مصيب غري خمطئ

هو الرأي ) فَعالنة(على ) فَعالن(عياض مبنع تأنيث وزن واألرجح أن رأي القاضي 
 إال ، وإن كان الرأي اآلخر يوافق لغة من لغات العرب،األصوب؛ إذ هو رأي مجهور العرب

 عن أن لغة بين أسد من اللغات اليت الً فض،أن األحرى األخذ مبا اجتمع فيه القياس والكثرة
 بالضعف )سكرانة( : حكم يعقوب على قوهلمالزبيدي  فقد نقل،ختالف اللغات الفصيحة

أما احتجاجهم  ،)١١( كما أنّ أبا حامت يرى يف لغة بين أسد مناكري ال يؤخذ ا،والرداءة
 إذ جاء هذا الكالم يف سياق حديثه عما إذا كان هناك ،ريده ما ذكره قبلهافبقول ابن جين 

                                 
 .١١٩٢-١١٩١توضيح املقاصد واملسالك :  انظر)١(
 ،)سكر (٧٨٥، القاموس احمليط )سكر (٢٠٤٧، لسان العرب )سكر (٢/٦٨٧الصحاح :  انظر)٢(
 ).عطش (١١٠٧، القاموس احمليط )عطش (٢٩٩٥لسان العرب :  انظر)٣(
 ،)غضب (١١٩٠، القاموس احمليط )غضب (٣٢٦٣، لسان العرب )غضب (١/١٩٤الصحاح :  انظر)٤(
 .٣٥٨إصالح املنطق :  انظر)٥(
 ).سكر (٢/٦٨٧الصحاح :  انظر)٦(
 .١٤/١٤٤املخصص :  انظر)٧(
 .٨٩٥، شفاء العليل ٣/٩، املساعد ٣/١٤٤١شرح الكافية الشافية :  انظر)٨(
 .٥٠٣القرارات النحوية والتصريفية : ظر، وان١٣٣القرار يف جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما :  انظر)٩(
 .٢/١٢ اخلصائص )١٠(
 .٢/٣٢٣، شرح التصريح على التوضيح ١٦٢حلن العوام :  انظر)١١(
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فأما أن تِقلَّ «:  مث أعقب ذلك بقوله، يف القياس وكثرة االستعمالنان متراسلتامتدانيتلغتان 

 ،)١(»… وأقوامها قياسا، فإنك تأخذ ِبأَوسعِهما رواية،تكثُر اُألخرى ِجدا وإحدامها جدا
 وترجيحه -مذهب القاضي واجلمهور–وهذا احلكم حبد ذاته كفيل باألخذ بالرأي األول 

 .على اآلراء األخرى املخالفة

 : )سحاء(كلمة : ثانيا
ا  وكل شيء صببته صب، إذا انصب بشدة،سح املطر والدمع واملاء يسح سحا: يقال

كناية عن وصفها بدميومة الصب ) …ميني اهللا سحاء: ( ويف احلديث،)٢(متتابعا فقد سححته
 وهي من باب فَعالء ال ، فهو ساح واملؤنثة سحاء،سح يسح سحا:  يقال،واهلطل والعطاء

 : كما يف قول امرئ القيس،ءالَدميةٌ هطْ: يقولون )هطْالء(:  مثل،فْعل هلاأَ
ــ ــةٌ هطْ ــفالَِدمي ــا وطَ  ء فيه

 
 )٣(تـدرْ  و طَبق اَألرِض تحـرى    

ميني اهللا ملْأى ((:  ويف رواية،سحابةٌ هطَل:  وإمنا يقال،)أَهطَل( :ال يقال يف مذكرها 
 .)٤(ر بالتنوين على املصد))سحا

 ومما هو ،)أَفْعل(يكون املذكر منها على   ال)سحاء(وقد ذكر القاضي عياض أن كلمة 
أمحر :  تقول،)فَعالء(صفة للمذكر يكون املؤنث منه على ) أَفْعل(معروف يف اللغة أن كل 

 فجاءت على ، غري أنّ هناك صفات خرجت عن هذه القاعدة،)٥(صفراءوأصفر و ،محراءو
 ،)ءالَهطْ( و،)سحاء( كما يف كلمة ،)أَفْعل(دون أن يكون املذكر منها على ) فَعالء(الوزن 

                                 
 .٢/١٠ اخلصائص )١(
 ).سحح (٧٥١-٧٥٠، القاموس احمليط )سحح (٩٨، مجهرة اللغة )سح (٣/١٦العني :  انظر)٢(
 ٨٥٣، لسان العرب ٩/١١٨، املخصص )طبق (٣/٤٣٩س اللغة ، ويف مقايي١٤٤ البيت من الرمل وهو يف ديوانه        )٣(

 ٣١/١٣٨،  )وطـف  (٢٤/٤٦٣، تـاج العـروس      )وطف (٤٨٦٨،  )هطل (٤٦٧٥،  )طبق (٢٦٣٧،  )حرى(
، تاج العروس   )حرو (٢٢٩، جممل اللغة    )دوم (١٤٥٧لسان العرب   : ، وبال نسبة يف   )حري (٣٧/٤٢٠،  )هطل(

 ). دوم (٣٢/١٨١
، النهاية يف غريب    )سحح (٢/١٦٠، الفائق يف غريب احلديث      )سحح (٨٧١رآن واحلديث   الغريبني يف الق  :  انظر )٤(

 ).سحح (٢/٣٤٥احلديث واألثر 
 .٢/٣٦٣، شرح اجلمل البن عصفور ٢٨٦، اجلمل يف النحو ٤/٢٧الكتاب :  انظر)٥(
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امرأَةٌ :  قالوا، إال يف أَحرٍف،ءالَليس يف كالم العرب أَفْعل إال ومؤنثُه فَع«: يقول ابن خالويه

 .)١(»…رجلٌ أَحسن:  ومل يقولوا،حسناُء
اليت ال ) فَعالء( وأما ،)أَفْعل(ليت ال تكون مؤنث ا) فَعالء(وقد فصل ابن سيده يف 

 :هلا فقد جعلها على ثالثة أقسام) أفْعل(
محامة حبناء ال :  مثل، أو التشبيه باملذكر، أو الطبع،فَعالء ال أَفْعل هلا من جهة اِخللْقَة -أ

حتمل :  خنلةٌ سنهاء،حلَة وسنةٌ جداء م،يابسة:  مفازة جداء، ليلة قَمراء أي مقِْمرة،تبيض
 .سنةً وال حتمل أُخرى

: عني جأْواء:  مثل،فَعالء ال أَفْعل هلا من جهة أا ليس هلا مذكر يعادهلا من نوعها -ب
 ،مائلة للغروب:  وسغواء، الشمس صغواء: وقالوا،حتدو السحاب:  ريح حدواء،عظيمة

  .طويلة اهلُدب: ءالَ عني سب،سريعة: غرةٌ سحاء
 ،ال ماء ا:  أرض هيماء،هِطلة: دميةٌ هطْالء:  مثل،فَعالء ال أَفْعل هلا من جهة السماع -ج

 أرض ،طويلة العنق:  نعامةٌ خيطاء،بعيدة:  مفازةٌ خرقاء،ال يهتدى فيها لطريق: وقيل
غَضياء وغَضى: ةٌيديقةٌ غَلْباء،كثريةُ الغضبستانٌ أَغْلَب: ومل يقولوا،طويلة الشجر:  ح  . 

 وبيان ماهيتها ،)فَعالء(وقد توسع ابن سيده يف شرحه للكلمات اليت جاءت على وزن 
 .)٢(وما أشكل منها

أيضا فقد أورد السيوطي يف املزهر عددا كبريا من الصفات املؤنثة اليت جاءت على 
 : - على سبيل التمثيل ال احلصر- منها ،)أَفْعل( ليس املذكر منها على ،)فَعالء(
 .أي ذات ثرى: أرض ثَرياء -
- شديدة الضالل: ءالَاجلاهلية اجلَه. 
 .قَحطَة: سنة جداء -
 . من جدلْت الشيء فَتلْته،محكَمة: درع جدالء -
 .حتدو السحاب أي تسوقه: ريح حدواء -

                                 
 .٢٧٠ ليس يف كالم العرب )١(
 .٦٣-١٦/٣٩املخصص :  انظر)٢(
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 .لينة: درع خدباء -
 .ليت عال لوا السوادا: احلية الرقشاء -
 .بيضاء: ليلة ضحياء -
 .سريعة: غارة سحاء -
 .)١(منتشرة األغصان: شجرة شعواء -

 وكل هذه ،وغري ذلك الكثري من الكلمات األخرى اليت سردها السيوطي وبينها
 وجماهلا احلصر على السماع فقط ،الكلمات وإن كثُرت فإا خارجة عن القاعدة املعروفة

 . قياسدون ال

                                 
 .٢٣٣-٢/٢٣٠املزهر : الكلمات يف:  انظر)١(
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 :ه وتأنيث)قروء(الخالف حول تذكير:  التاسعة عشرةالمسألة

وء﴿ : قوله تعاىليف ٖوٱ     ٓ َ ُ َُ ُ َ ََ ٰ َٰ ِ ِ ُ َ ََ
ِ َ ۡ َ ُ َ  مفردها )قروء(كلمة  ،)١(﴾ۡ

 وأصله يف اللغة الوقت املعلوم ، األضداد يطلق على احليض والطهرمن ، والضمبالفتح ،)قَرء(
 ومجع ،مجع قلّة) أقْراء) (أفْعال(تجمع على ) فُعل(على وزن ) قُرء (وكلمة ،)٢(عتاد ترددهامل

 ،)٤( وهي من باب إضافة العدد القليل إىل معدود كثري،)٣()قُروء: ( فيقال،)فُعول(كثرة على 
 يف اللغة  ومما هو معروف، واقترن العدد بالتاء، أُضيف العدد ثالثة إىل مجع الكثرة قروءفقد

 ،)٥(أن األعداد من ثالثة إىل عشرة يخالف فيها العدد املعدود من ناحية التذكري والتأنيث
 يقول ،)قروء( مثّ فإن تأنيث العدد ثالثة يف اآلية الكرمية دليل على تذكري مدلول كلمة ومن

خالفًا أليب  ،ن األقراء اليت تعتد ا املرأة هي األطهارإ :فيه داللة لقول مالك«: املازري
 مث ذكر بعد ذلك أن من تعلّق بدخول اهلاء يف العدد ثالثة ،)٦(»…حنيفة يف قوله إا احليض

 إذ لو أراد احليضة ، الداللة على تذكري قروءمما ؛األطهارللداللة على أن املراد من األقراء 
ر من الثالثة إىل  على اعتبار أن العرب تدخل التاء يف عدد املذك،) قروءثَثال: (لكانت اآلية

 حيث ، قاطعا على التذكري غلطٌالً اهلاء دليعل مث عقب بأن ج، وحتذفها من املؤنث،العشرة
ثالثة :  فتقولالعدد من ناحية التذكري والتأنيث،إن العرب قد تراعي اللفظ املقرون به 

ه كتايب جاَءت(:  وأحيانا يراعى املعىن كقول األعرايب، وهي تريد ثالث ديار،منازل

                                 
 .٢٢٨: البقرة )١(
، النهايـة يف غريـب      ٣٥٩، األضداد يف كالم العرب للحلـيب        ٣٧٢، فقه اللغة    ٢/٩٩٢الغريب املصنف   : انظر )٢(

 .٦١٥-٦١٤، الكليات ٢/١٨٦، البحر احمليط ٤/٣٢احلديث واألثر 
 .٣/٥٧٦ الكتاب: انظر )٣(
إذا ما كـان  ما  تضاف إىل مجع القلة دون الكثرة، باستثناء  بعض العلماء إىل أن األعداد من ثالثة إىل عشرة       ذهب )٤(

األصـول  : انظر. مجع القلة مهمالً أو شاذا يف القياس والسماع، فيعدل عنه إىل مجع الكثرة، والكالم يف هذا كثري               
-١/٤٨٢، التبـصرة والتـذكرة   ٥١٧-٥١٦، املسائل املشكلة  ٢١٥، اإليضاح العضدي    ١/٣١١البن السراج   

 .٢/٧٧٤، شرح تسهيل الفوائد للمرادي ٢/٣٩٦، شرح التسهيل ٦/٢٥، شرح املفصل ٢٦٩املفصل ، ٤٨٣
 .٤٤٧-٢/٤٤٦، شرح التصريح على التوضيح -٣٩٧-٢/٣٩٦شرح التسهيل : انظر )٥(
 .٥/٩ إكمال املعلم )٦(
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 ماء القاضي عياض اختالف العلوناقش ،)١( الصحيفةعىنمل فأنث مراعاة ،)فاحتقرها

 ا هل يكون مطلقًأو الطهر؟ أو هل هو احليض ، يف اآلية)القرء(واللغويني يف مقتضى لفظ 
ال يظهر فيه رجحان أحدمها على اآلخر؟   حبيث يشتركان فيه اشتراكًا،على كال املعنيني

 ولكن ،)٢( لنقاشهالً وليست الدراسة هنا جما، اخلالف حول هذا املوضوع كبريواحلقيقة أنّ
 ، عليهني يف إطالق كال املعنيخالف يوجد اليرى القاضي عياض أنه من الناحية اللغوية 

  وأيب،)٣(أيب عبيدة:  وهو ما ذهب إليه كل من،وعلى ذلك ميكن تصنيفه من األضداد
 عن الً وأيب حيان نق،)٧(القرطيب و،)٦(الراغب األصفهاين و،)٥( الطيب اللغوي وأيب،)٤(عبيد

 ،)١١(ي واملقر،)١٠( بكر األنباري وأيب،)٩( والسمني احلليب،)٨( وأيب عبيد، ويونس،أيب عمرو
 .)١٢(وآخرين
 :  فكان منها)القرء( ذكر بعض األقوال يف تأويل معىن مث

 . جماز يف الطهر، حقيقة يف احليضأنه -
 . فهو حمتمل للوجهني،لوقت مشتق من اأنه -
 .مل تقرأ جنبنا:  وشاهده قوهلم، وهو ظاهر يف الطهر، من اجلمع والتأليفأنه -

                                 
 .١٠-٥/٩إكمال املعلم :  انظر)١(
، ٤٥-٤/٣٨، اجلامع ألحكام القرآن     ٥١٧-٢/٥٠٦رآن  جامع البيان عن تأويل آي الق     : نقاش اخلالف يف  :  انظر )٢(

 .٤٤٠-٢/٤٣٩الدر املصون 
 .١/٧٤جماز القرآن :  انظر)٣(
 .١٥١٦الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٤(
 .٣٥٩األضداد يف كالم العرب :  انظر)٥(
 .٤٠٢املفردات :  انظر)٦(
 .٤/٣٩اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٧(
 .٢/١٨٦يط البحر احمل:  انظر)٨(
 .٢/٤٤٠الدر املصون :  انظر)٩(
 .١٧-١٦األضداد :  انظر)١٠(
 .٢/٦٨٨املصباح املنري :  انظر)١١(
، القـاموس احملـيط   ٢/٦٨٧، املصباح املـنري  )قرأ (١/٦٤، الصحاح   )قرا (٢٧٣-٩/٢٧٢ذيب اللغة   :  انظر )١٢(

 ).قرأ (١٢٩٨
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 ال أنه اسم للطهر وال ، وهو املراد بالقرء، يكون من االنتقال من حال إىل حالأن -

 اآلية تقدير وعليه يكون ، وقرأ إذا طلع،قرأ النجم إذا أفل:  فهو من قوهلم،للحيض
 وهذا ظاهر يف الطهر واحليض ،يتربصن بأنفسهن ثالثة أدوار وثالثة انتقاالت: ميةلكرا

 .)١(مجيعا
 ومن ثَم ، لكن مسماه مؤنث،كر مذ)القرء( جاء عن بعض العلماء أن لفظ وقد

 هذا املذهب يكون وعلى ،فمجيء التاء مع العدد مراعاة للفظ املذكر دون املعىن املؤنث
 وقد نسبه ،ثالث حيضات:  أي، فيكون تقدير ثالثة قروء،قرء باحليضةتأويلهم ملعىن ال

يف مؤنثًا و  يف لفظه، آخرون إىل أن اللفظ إن كان مذكراوذهب ،املازري إىل أيب حنيفة
 العرب عنجاء  كما ،معناه فإنه جيوز فيه مراعاة هذا املعىن املؤنث وجتريد العدد من التاء

 وقد تضمنت كتب علماء العربية أبوابا ،ث التذكري والتأنيثمراعاة املعىن يف العدد من حي
 وابن ،)٢(سيبويه: أبرز من تكلموا بذلك فكان من ،تدرس موضوع احلمل على املعىن

القاضي عياض عن  ونقل ،)٧( عقيلوابن ،)٦(رادي وامل،)٥( مالكوابن ،)٤( فارسوابن ،)٣(جين
 :دياملازري استدالله بقول عمر بن أيب ربيعة اجلع

  ِمجني دونَ من كُنت أَتقي     فَكانَ
 

 )٨(كاِعباِن ومعـِصر  :  شخوصٍ ثَالثُ 
 .وحذف التاء مراعاة للمعىن إذ املقصود من الشخوص النساء )ثالث(: قال 

 : الشاعروبقول

                                 
 .١١-٥/٩إكمال املعلم : انظر )١(
 .٥٦٦-٣/٥٦٥الكتاب :  انظر)٢(
 .٤٣٥-٢/٤١١اخلصائص فصل احلمل على املعىن وما جاء فيه من نظائر :  انظر)٣(
 .١٩٦-١٩٥الصاحيب :  انظر)٤(
 .١٦٦٧-١٦٦٤شرح الكافية الشافية :  انظر)٥(
 .١١٧تسهيل الفوائد :  انظر)٦(
 .٧٦-٢/٧٥املساعد :  انظر)٧(
، ٦١٩، اإلنصاف   ٢/٤١٧، اخلصائص   ١١٨الزجاجي  ، أمايل   ٣/٥٦٦، الكتاب   ٩٤ البيت من الطويل يف ديوانه       )٨(

 .٣/٦٢٠، شرح األمشوين ٤/٢٥١، أوضح املسالك ٢/١٤٦املقتضب : وبال نسبة يف
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      ـتلَفّعـاِز تـا ِباِحلجتير بجهأَت 

  
    فاُءِبِه اخلَوداَألعأَ  و أَم تن  اِئـر١(ه ز( 

 . باخلوف وأراد املخافةعبر 
 :  شطر البيتوأنشد

…………… 
 

 فْرا الغِتنِجيس ت ِمنكَانا ون٢(غَفَر( 
 : النواح الكليبقول ، على ذلك أيضالةمن األمثو

  أَبطُـنٍ  عـشر  كالبا هـذه     وإنَّ
 

 رِ     وأنتِريٌء ِمن قبائِلها العـش٣( ب( 
 ،اللفظيف  ا كون البطن مذكرعلى الرغم مننظر إىل املعىن  بالتاء العشر من البتجريد 

 .ة يف البيت القبيلة وهي مؤنثملرادولكن املعىن ا
 : احلطيئةوقول

ــةُ ــٍس أَنثالث ــالثُ ذَوٍدفُ   وث
 

 ـاِلي      لَقَدلَـى ِعيالزمانُ ع ار٤( ج( 
 البيت أنفس  غري أن املقصود يف، ثالثة بالتاء مع كون األنفس يف اللفظ مؤنثةباقتران 

 أو لفظ ،وغري ذلك مما يكون من كالم العرب يؤول فيه لفظ املذكر باملؤنث. الذكور
  .)٥( وحيمل الكالم فيه على املعىن،املؤنث باملذكر

 ثة ثال: تقول، فبلفظها التأنيث يف واحد املعدود إن كان امسعتبارا«:  األمشوينيقول
 ولفظ عني ،رجال، ألن لفظ شخص مذكرقاصد  ، وثالث أعني نسوٍةقاصد أشخص

                                 
، ويف إكمال املعلم جاء     )خوف (١٢٩٠، لسان العرب    ١/١٣ البيت من الطويل بالنسبة يف سر صناعة اإلعراب          )١(

 .٥/١٠ل املعلم إكما:  انظر).…أجر بيتنا باحلجاز تلفقت(: برواية
 :  صدر البيت)٢(

 أَزيد بن مصبوٍح، فَلَو غيركُم جنى     
 

 …………… 
 ).غفر (٣٢٧٤، لسان العرب ٦٢٠، اإلنصاف ١/١٣سر صناعة اإلعراب : نسبة يف من الطويل بال

، ٢/١٤٦املقتـضب   : ، وبال نـسبة يف    ٣/٥٦٥ البيت من الطويل منسوب إىل رجل من بين كالب يف الكتاب             )٣(
 . ١٩٨٨، املقاصد النحوية ٦١٨، اإلنصاف ٢/٤١٧اخلصائص 

، ومنسوب  ٦١٩، واإلنصاف   ٢/٤١٢، واخلصائص   ٣/٥٦٥، والكتاب   ٣٣٣ البيت من الوافر يف ديوان احلطيئة        )٤(
، شرح األمشـوين    ٤/٢٤٦أوضح املسالك   : ، وبال نسبة يف   ١٩٨٩إىل أعرايب من أهل البادية يف املقاصد النحوية         

 .٢/٢٧٠ح التصريح ، شر٣/٦٢٠
 .١١٧، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ٤١٢-٢/٤١١، اخلصائص ١٤٧-٢/١٤٦املقتضب :  انظر)٥(
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١٢٢ 
مؤنث، هذا ما مل يتصل بالكالم ما يقوي املعىن أو يكثر فيه قصد املعىن، فإن اتصل به ذلك 

)١(»جاز مراعاة املعىن
. 

 يف اآلية الكرمية على أن املراد )ثالثة(وقد احتج بعض احلجازيني بإثبات التاء يف العدد 
 ولكن مل يرتِض هذا االحتجاج كثري من ،ىن املذكر أي املع، األطهار)القروء(من لفظ 

 .)٢(العلماء؛ ذلك أن تأنيث العدد جاء بالنظر إىل تذكري املعدود دون مراعاة املعىن
 ألنه ال ينكر أن يكون القرء لفظًا مذكرا ؛وإمنا مل تكن فيه حجة«: يقول البطليوسي

جاءين :  كما تقول العرب،ن املعىن على اللفظ دوالً ويكون تذكري ثالثة مح،يعىن به املؤنث
 والعرب حتمل الكالم تارة على اللفظ وتارة على ،ثالثة أشخص وهم يعنون نساء

  .)٣(»…املعىن
ومبا ذكره الشارح يرد ما استدلّ به بعض العلماء يف قوله «:  يف حاشيته يقولانوالصب

وء﴿: تعاىل  ٖ ٓ ُ ُ َ ََ ٰ اء﴿ ،)٤(﴾َ  ِ ۚر َ ٓ َ ََ ُۡ َ َ
 وعلى أن ، على أن األقراء األطهار ال احليض،)٥(﴾ِ

 ولو أريد ، ثالث: فلو أريد احليض لقيل،شهادة النساء غري مقبولة؛ ألن احليض مجع حيضة
 .)٦(» ولفظ قرء وشهيد مذكر، ووجه الرد أن املعترب هنا اللفظ، أربع:النساء لقيل

ء ﴿:  كما يف قوله تعاىل،ذلكك )ثالثة قروء(و  ِ َ ٓ َ َۖ ِ ۥ  أ  َِ ََ ۡ ََ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ﴾)٧(، 
 ، وهو مذكر)مثل( جمردا من التاء على الرغم من أن مفرد أمثال )عشر(فقد جاء العدد 

:  إذ التقدير، ولكن جرد مراعاة للمعىن وعلى تأويل املؤنث،فكان ينبغي اقتران العدد بالتاء
 .)عشر حسنات مثلها(

فقًا للرأي الذي ال يرى اقتران التاء بالعدد حجة كافية وقد كان مذهب املازري موا

                                 
 .٣/٦٢٠شرح األمشوين : انظر )١(
 .١٦، التنبيه ١/٣٠٤معاين القرآن للزجاج :  انظر)٢(
 .١٧-١٦ التنبيه )٣(
 .٢٢٨:  البقرة)٤(
 .٤:  النور)٥(
 .٤/٨٨ حاشية الصبان )٦(
 .١٦٠: ألنعام ا)٧(
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 ومذهب القاضي عياض أنه الفرق يف إطالق لفظ ،)قروء(لالستدالل ا على تذكري كلمة 

 وأن معناه االنتقال ، وهو حقيقة يف احليض جماز يف الطهر، على احليض أو على الطهر)القرء(
 يض يف احل)فسهن ثالثة أدوار وثالثة انتقاالتيتربصن بأن: ( ومعىن اآلية،من حال إىل حال

 . أن املعىن املراد من اآلية هو انتقاهلا من الطهر إىل احليضرجح وأن الرأي األ،والطهر
مخسة :  كما يقال،واملربد جعل تأويل اآلية الكرمية من باب إضافة العدد إىل اجلنس

 .)١( واملعىن مخسة من كالب،كالب
وعلى هذا يحمل قول اهللا عز «:  يقول)ِمن(ـ إذ أول اآلية ب،وإىل ذلك ذهب السريايف

ٰٱَو﴿: وجل َ َ ُُ َ ْ َ َ َ ِ ِ ُ َ
ِ ٰ َ ََ ٓو َ ُ  من قُروء؛ ألن القُروَء جمع ثالثةً: أي )٢(﴾ءُ

اُء،كَثريل فيه األقرستعمقليلٌ، وقد ي الذي قال فيه فتحمله على الوجه الثاين ، وهو مجع :
 .)٣(»…)ثالثَةُ كالٍب(:  وال حتمله على الوجه األول الذي قال فيه)ِمن(: تقديره

كالب قد «:  يقول، ال يأيت منه مجع قلة)قروء(وذهب أبو علي الفارسي إىل أنّ لفظ 
ه فيئ  فشبه ما جاء فيه أدىن العدد مبا مل جي، وقروء ليس فيه بناء أدىن العدد،جاء فيه أكلُب

 وإن كان فيه أدىن العدد كما يضاف العدد إىل الكثري ، فأُضيف العدد إىل الكثري،أدىن العدد
 ،)أقراء(:  يجمع مجع قلة فيقال)القرء( ولكن لفظ ،)٤(»د ليس فيه بناء أدىن العديالذ

 إذ يستعمل مجع الكثرة ، من باب االتساع يف االستعمال)قروء(وخرج الزخمشري جميئه على 
ِ﴿ : أال ترى إىل قوله،معيةال شتراكهما يف اجل« ذلككان القلة والعكس؛ م ِ ُ َ

ِ﴾، 
 فأوثر ، من األقراءقرء يف مجع الً ولعلّ القروء كانت أكثر استعما،وما هي إال نفوس كثرية

 .)٥(»…ثالثة شسوع:  فيكون مثل قوهلم،زلة املهملـ لقليل االستعمال منالًزيـ تن؛عليه
 :السمني احلليب تعليل استعمال صيغة مجع الكثرة بأربعة أوجه مجع وقد

 ، وملا كانت كل مطلقة تتربص ثالثة أقراء،أنه مجع القروء نتيجة جلمع املطلقات: األول
                                 

 .١٥٧-٢/١٥٦املقتضب :  انظر)١(
 .٢٢٨:  البقرة)٢(
 .١٤/٢٦٦ شرح السريايف )٣(
 .٤/١٠١ التعليقة )٤(
 .١/٤٤٢ الكشاف )٥(
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 .حتولت إىل مجع كثرة نتيجة جلمع املطلقات

هو  و،حد اجلمعني موضع اآلخرأ أن يكون من باب االتساع يف االستعمال فيوضع :الثاين
 وللعرب عادة ،)١( وأيضا ذهب إليه املقري يف املصباح املنري،ما ذهب إليه الزخمشري

 . ومحله عليهاستعمال شيء موضع آخر
 جلاء على غري القياس؛ ألنّ )أقْراء( ولو جِمع على ، بفتح القاف)قَرء( أنّ قروًءا مجع :الثالث

 .بفتح الفاء) فَعل( ال يطّرد يف الًأفعا
 .(٢) وهذا مذهب املربد،)ِمن( ولكن حذفت ،ثالثة من قروء: يةأن يكون تقدير اآل :الرابع

 ومن ثَم يضاف العدد لبناء الكثرة ،شاذ) أَقْراء(على ) قَرء(ويرى ابن هشام أنّ مجع 
زل ـ لذلك ين؛ قياسااعلى الرغم من وجود بناء قلّة له؛ لكون بناء القلّة هذا شاذ) فُعول(
 كان بالضم )قُرء(ـنعم إنّ جعل قُروء مجعا ل«:  بقوله وعقّب األزهري،)٣(عدومزلة املـمن

  .)٤(»قياسا
 قاطعا على تذكري الً دليد يف اآلية الكرمية ال يع)ثالثة(وخالصة الكالم أن تأنيث العدد 

 كما حتمله على ،؛ ذلك ملا سبق بيانه من أن العرب حتمل الكالم على املعىن)قروء(كلمة 
 وعليه فإن جميء العدد ، واملذكر باملؤنث، عن تأويل العرب للمؤنث باملذكرالً فض،اللفظ

 ،على تقدير مؤنث  ورمبا كان العدد مذكرا، التذكري والتأنيث على حسب التأويلثمن حي
 إذا أخذنا بعني االعتبار داللة )يتربصن ثالثة أوقات قروء( - أعلمواهللا–فيكون املعىن املراد 

 . على الوقت املعلومالقرء

                                 
 .٢/٦٨٨املصباح املنري :  انظر)١(
مـع  ، وذكر أبو البقاء ثالثة أوجه منها، ومل يذكر الوجه الثالث القائل بأنّ اجل        ٤٣٩-٢/٤٣٨الدر املصون   :  انظر )٢(

 .١٨١التبيان يف إعراب القرآن : انظر. خمالف للقياس) أقراء(على 
 .٤/٢٥٤أوضح املسالك :  انظر)٣(
 .٤٥٦-٢/٤٥٥ شرح التصريح )٤(
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 :في المقصور والممدود:  الثالثالمبحث

 ،ه إىل اسم مقصور وآخر ممدود من ضمن تقسيمات االسم يف اللغة العربية تقسيمإنّ
 وتأليف الكتب ،وهذا التقسيم حظي بعناية بالغة من علماء اللغة الذين انكبوا على دراسته

 فكان من بني أبرز املؤلفات ،ضيح ما أشكل منه وتو،يف هذا اال لبيان ماهية كل قسم منه
 :يف املقصور واملمدود ما يلي

 . للفراء، واملمدوداملقصور -
 . لألصمعي، واملمدوداملقصور -
 .  البن دريد، واملمدوداملقصور -
 . أليب علي القايل، واملمدوداملقصور -

ليت أفردت هلذه الظاهرة  عن الكتب االً فض، ذلك الكثري من املؤلفات يف هذا االوغري
 الدافع وراء هذا االهتمام هو اللبس يف بعض الكلمات من حيث مدها وكان ،الًأبوابا وفصو
 ولعل السبب يف هذا اخللط اعتماد بعض هلجات القبائل على ترك اهلمز مث مع ،أو قصرها

 .مرور الوقت اختلط املقصور منها مع املمدود
 ،بني مفهومي املقصور واملنقوص يداخلونت كانوا ن العلماء يف بداية الوقأ غري

 مث بعد ذلك استقر لديهم مصطلح كل من ،)١(فيطلقون على املقصور مسمى منقوص
 االسم املتمكن الذي آخره ألف الزمة أو غري  أنه: فكان تعريف املقصور،املقصور واملمدود

 . بشرى، تقى،ملهى:  حنو،زائدة يف اإلعراب كله
                                 

ومها يف بنات الياء والواو اليت هي المات، وما كانت الياء يف آخـره              «:  يقول سيبويه يف باب املقصور واملمدود      )١(
فمن املنقوص ما يعرف حبد وعالمـة،       «: ، والفراء يقول  ٣/٥٣٦ الكتاب   »فوأجريت جمرى اليت من نفس احلر     

 ِثقَل وعمل مثالَإن  فعمل وعمد،   : ومنها ما يأيت خمتلفًا كما ختتلف املصادر، فيكون منها ِفعل حنو ِثقَل، وفَعل حنو             
وما كان من املنقـوص  … لذَّهابومنه ما تزاد فيه األلف مثل القتال وا        ،نيمنقوصيكونان  من ذوات الواو والياء     

فكتابته على أصله، إن كان من الياء كتبته بالياء، وجاز كتابته باأللف، وما كان من الواو كتبته باأللف، ال غـري      
فأما املقصور فكل واو أو ياء وقعـت  «: ، وكان مفهوم املقصور عند املربد    ٢٣ املقصور واملمدود    »مثل خال ودعا  

فلما كانت الواو بعد فتحة، وكانت يف موضع حركة انقلبت ألفًـا؛            . غزى؛ ألنه مفعل  م: وذلك؛ حنو . بعد فتحة 
غزا، ورمى فتقلب الواو والياء ألفًا، وال تنقلب واحدةٌ منهما يف هذا املوضـع إال والفـتح قبلـها إذا    : كما تقول 

 .٣/٧٩ املقتضب »كانت يف موضع حركة
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 ،رداء:  حنو، االسم املتمكن الذي آخره مهزة بعد ألف زائدة بأنه:د املمدووعرفوا
 .)١(محراءو ،قراءو

 .)٢( ومساعي،قياسي:  ضربنيعلى املمدود من املقصور والً جعلوا كمث
 : القياسي من املقصور فيشتمل على عشرة أنواع من األمساء معتلة اآلخرأما

إذا كان له نظري  ،)فَعل(يكون وزنه على ) فَِعل( الفعل الالزم الذي على وزن مصدر -١
 . بِطر بطَرا، فَِرق فَرقًا: فإن نظريه من الصحيح،ىوجوجِوي : مثلمن الصحيح، 

 .لْيةِحو ىلَ وِح،ِمريةو ىرِم: مثل ،)ِفعلَة(مما هو مجع ) لعِف( كان على وزن ما -٢
 .دميةو دمى ،مديةو مدى ،عريةومثل عرا  ،)فُعلَة(مما هو مجع ) فُعل( كان على وزن ما -٣
 وتدل ، إذا جردت من التاءجلمعية أمساء اجلنس الدالة على انم) فَعل( كان على وزن ما -٤

 . قَطًا وقَطَاة،حصى وحصاة:  مثل،على الواحد يف حال اقتراا بالتاء
 . ومستشفى، ومصطفَى، كمعطًى،ثالثة أحرفأكثر من  املفعول الذي ماضيه على اسم -٥
 ،املأتىو ،احمليا:  حنو، أو مكان، أو زمان، على مصدرالًدا) مفْعل( كان على وزن ما -٦

 . واملسعى،واملرقى
 . وِمهدى،رمىِم:  مثل،على اآللة الدال) ِمفْعل (وزن -٧
:  التفضيل حنو أو لغري، واألقصى، مثل األدىن،صفة للتفضيل) أَفْعل( كان على وزن ما -٨

 . واألعشى، واألعمى،األحوى
 . مجع الدنيا والقصوى، والقِّصا،االدن:  مثل،التفضيل) علأَفْ( املؤنث من مجع -٩

 . والفضلى،احلسىنالدنيا، و:  مثل، أفعل التفضيل املعتل اآلخر أو الصحيحمؤنث -١٠
 أي ،ور السماعي هذه املواضع العشرة فهو من املقصمن غري جاء من املقصور وما

 .)٣(الرحىو ،اهلدىو ،الثرىو ،احلجاو ،الفىت:  مثل،يحفَظ وال يقاس عليه
                                 

، ارتـشاف الـضرب   ١٧٦٠-١٧٥٩، شرح الكافية الـشافية   ١٢٢،  ٤-٣املقصور واملمدود البن والد     :  انظر )١(
٥١٢. 

 . ٢/٧٠٣، شرح تسهيل الفوائد للمرادي ٢/٣٢٤، شرح الشافية ١٢٣الفوائد احملوية :  انظر)٢(
، ١٤٠-٢/١٣٩، املقـرب    ٣٢٨-٢/٣٢٤، شرح الشافية    ٣٣٧-٣٣٦، التوطئة   ٥٣٩-٣/٥٣٦الكتاب  :  انظر )٣(

، شـرح تـسهيل     ١١٩-١١٨، تقريب املقرب    ١٧٦٣-١٧٦٠لشافية  ، شرح الكافية ا   ٣٣٠-٣/٣٢٩املساعد  
= 

١٢٦ 
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١٢٧ 
 :عتل اآلخر على النحو التايلامل يف سبعة أنواع من االسم يكون املمدود القياسي فأما

 الفعل املزيد يف أوله مهزة، آتى إيتاء، وأعطى إعطاء، واجنلى اجنالء، وارعوى مصدر -١
 .ارتأى ارتئاء، واستقصى استقصاءارعواء، و

 و البعري يرغُارغَ: مثل،  على صوتدالال )ل يفعفعل( الذي على وزن فعل المصدر -٢
غث وثَغاًء،رغاء ثُو الشاة تثغ. 

 راء، ومارى ِمداء، ِععادى : مثل، لفاعلامصدر) ِفعال( من املصادر على ان كما -٣
ئَاء، ِراَءىورى وناء، ِناددى وراء ِرامم. 

 داء وِر،كِْسية وأَساءمثل ِك) ِعلةأفْ( كان من األمساء على أربعة أحرف، مما جيمع على ما -٤
 .قِْبية وأَباء وِقغِْطية، وأَطَاء وِغرِدية،وأَ

 عداء، يعدو تعدا، ترماء: ، مثل)فْعالِت(أو ) فْعالت( من املصادر على وزن كان ما -٥
 .مشاءومشى ميشي ِت

 ،عطَاء واِمل،العداء: للمبالغة، مثل) فْعالِم(أو ) عالفَ( صيغ من الصفات على وزن ما -٦
 .واِملهداء

محراء، وأمحر :  سواء أكان صحيح اآلخر، مثلضيل، التفلغري) أَفْعل (مؤنث  كانما -٧
عمياء، وحواء، وأعمى وأحوى :  مثل،جنالء، أم معتل اآلخروعرجاء؛ وأجنل ووأعرج 

 .ملياءووأملى 
 ويحفَظ دون أن يقَاس ، جاء ممدودا يف غري هذه املواضع السبعة فمجاله السماعوما

 .)١(عليه
 شاع عن العرب انتشار ظاهرة قصر املمدود طلبا لليسر يف الكالم من خالل ترك وقد

 اشتباهالنتيجة  ومن ثَم كانت ، ما أدى م إىل مد املقصور، أوغل يف اهلمزوبعضهم ،اهلمز
 مع ،مقصورة وممدودة:  عن أن بعض الكلمات تكون بصورتنيالً فض،املمدود باملقصور

                                 
 .٧٠٥-٢/٧٠٣الفوائد 

، حاشية شرح الـشافية     ٢٥٣-٢٥٢، املقدمة اجلزولية    ١١٠-١٥/١٠٤، املخصص   ٣٠٦-٢٨٥التكملة  :  انظر )١(
 .٤/١٠١، شرح ابن عقيل ٥١٧-٥١٤، ارتشاف الضرب ١٣-١/١٠للجاربردي 
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١٢٨ 
 .  والغناء من الطرب،الغىن مأخوذة من كثرة املال:  مثل،اختالف معىن كل صورة

 وتثري اجلدل بني ،ومثل هذه األمور قد تؤدي إىل اللبس وتوقع يف املشكل من الكلمات
 ذلك من خالل املسائل اليت عرض هلا القاضي عياض يف ثنايا كتابه موضع  وسيتضح،العلماء

  .الدراسة
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١٢٩ 
 :ها وقصر)أضاة( كلمة الخالف حول مد:  العشرونالمسألة
 يقول القاضي، )١()) عند أَضاة بين غَفَاركاننّ النيب أ ((: يف رواية حديثجاء

 ، ومجعه أضى مفتوح مقصور، كالغدير وهو املاء املستنقع،كَذا قَيدناه هنا مقصورا«: عياض
هو مكسور األول «:  مث أورد قول ابن والد،)٢(»ويجمع ِإضى وإضاَءة مكسور وممدود

 ومن قصر جعله ، فمن كسر ومد جعله مجع إضاءة كأكمة وإكام، فإذا فتحوا قصروا،ممدود
 .»)٣( مثل حصاة وحصى

:  فيقال،م يكون اجلمع كذلك مقصورا ومن ثَ،ا مقصور)أَضاة( الفراء أنّ املفرد ويرى
 أي ، فيكسر أوله ويمد،ِإكَاموة م ويجمع على مثل أَكَ، ومجعها حصى، مثل حصاة)أَضى(

 .)٤(ِإضاة: يقال
 مسعنا ذلك من ،إكام وأَكَم:  كما قالوا،وِإضاٌء وأَضاأَضاةٌ  :وقالوا«:  سيبويهيقول

 .)٥(»…وها شبهوها بالرحاب وحنوهاِإكَام وحن:  والذين قالوا،العرب
 ،)٦(»…إكاٍم يف أَكَمٍة: زلةـ مبن)ِإضاٌء(و، أَضاةٌ وهو الغدير: وقوهلم«:  السريايفقال

 ، باملد غريه)أَضاَءةً(ال أعلم أحدا ذكر ) أَضاَءةٌ وأَضاٌء: (وقوله«: ويف موضع آخر يقول
 ، وذكره هو أيضا مقصورا فيما تقدم،) وحصىاٍةحص(:  مثل)وأَضا أَضاةٌ(: وكُل يقُول
ه نادر٧(»ومد(. 
 ون فتك، وقد تقصر هذه الكلمة، لغة قوٍم ميدون)أَضاَءة( أبو علي يف التعليقة أن ويرى

 أما إذا جمعت ،)أَكَام( تجمع )أَكَمة(:  مثل)أَضاء( على سري وتجمع مجع تك،)أَضاة(

                                 
، وبيان معناه، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف/ سافرين وقصرهاكتاب صالة امل، ٣/١٩٥إكمال املعلم) ١(

 ).٨٢١(حديث رقم 
 .٣/١٩٥ إكمال املعلم )٢(
 .١٠-٩ املقصور واملمدود البن والد )٣(
 .٥٣املقصور واملمدود للفراء :  انظر)٤(
 .٣/٥٨٣ الكتاب )٥(
 .١٤/١٦٢ شرح السريايف )٦(
 .١٤/٢٣٠ شرح السريايف )٧(
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١٣٠ 
 .)١()أَكَم(:  مثل)أَضى(: حبذف التاء قيل فيها

 تكون كلمة ، اليت أشرت إليها يف مقدمة املبحث– إىل ضوابط املقصور قياسا وبالنظر
 ، كما يقال يف حصى وحصاة)أضاة( ومفردها ، اسم جنس مقصورة قياسا، اجلمع)أَضى(

 فإذا ،د ويقصر مما يم)أَضاة( ومما سبق يتضح أنّ كلمة ،ها باملد يكون على السماعئُوجمي
 واملعىن واحد ال يتغري ،دودة تكون مم)ِإضاء( وإذا كُِسر أوهلا ، بالقصر)أَضاة(: لقيفُِتح أوهلا 
  .)٢(يف احلالتني

                                 
 .٤/٩٤لتعليقة ا:  انظر)١(
 ).أضا (٩١-٩٠، لسان العرب ٩٩شرح نظم املقصور واملمدود :  انظر)٢(
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١٣١ 
 هل هي مقصورة ،)كداء(الخالف في كلمة : المسألة الحادية والعشرون

 : ممدودة؟وأ
لفتح من كَداٍء من  دخل عام اأن رسول اهللا (( ،جاء عن عائشة رضي اهللا عنها

 .)١())أعلى مكَّةَ
 وعند ،ممدود عندهم مفتوح الكاف«: )كَداء(يقول القاضي عياض يف لفظ 

 بضم ،وكان أيب أكثر ما يدخل من كُدى:  وقول هشام بن عروة،السمرقندي مقصور
 وكذا اختلف يف األعلى واألسفل يف ، الياء آخرهشدصوابه :  وقيل، هناامقصورالكاف 

 .)٢(»…؟ وأيهما املمدود؟ أيهما املقصور،تاب البخاريك
كُدي «:  ويف التهذيب،)٣( اسم موضع يمد ويقصر)كَداء(جاء يف املخصص أنّ 

 دخل مكة من كَداء من  النيب أن ((:، ويف صحيح البخاري)٤(»جبالِن ِبمكةَ: وكَداٌء
 دخلَ عام الفتِح أنّ النيب ((:  وفيه،))ثَّنيِة السفلى وخيرج من ال،الثَِّنية العليا اليت بالبطحاِء

 .)٥())مكة من أعلى ىكُدمن كَداٍء وخرج من 
 وهو ممدود ، اسم جبل يف مكة)كَداء(وأورد القاضي عياض رأي أيب علي القايل بأن 

 : بن قيس الرقياتاهللا عبيد واستشهد القايل ببيت ،)٦(غري مصروف
 ِد شـمٍس كَـداءُ    أَقْفَرت بعد عب  

 
 )٧(فَكُــدي فــالركن فالبطْحــاء 

 .)٨( وتعين الغليظ من األرض، مجع كدية)كُدى(وذكر القاضي عياض أن  
:  وقال اخلليل،» باملد عرفةُ نفسها)كدا(: وقال ابن األعرايب«: مث يقول القاضي عياض

                                 
 .٤/٣٣٦ إكمال املعلم )١(
 .٤/٣٣٥ إكمال املعلم )٢(
 .١٥/١٥٨املخصص :  انظر)٣(
 ).كدا (١٠/٣٢٤ ذيب اللغة )٤(
  .٤٨٧-١/٤٨٦اجلامع الصحيح  )٥(
 .٤/٣٣٦، إكمال املعلم ٣٣٢املقصور واملمدود أليب علي القايل :  انظر)٦(
، املصباح املنري ٣٣٢، املقصور واملمدود للقايل ١٠٦٠، ٦٨١، مجهرة اللغة ٨٧ البيت من البحر اخلفيف يف ديوانه        )٧(

٢/٧٢٤. 
 .٤/٣٣٦إكمال املعلم :  انظر)٨(
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١٣٢ 
»)كُدى(:  وقال غريه،مدود األعلى منهما هو امل، بالضم وشد الياء جبالن)وكُدي( 

 يف   وليس من طريق النيب، واملشدد ملن خرج إىل اليمن،مقصور مضموم بأسفل مكة
 .)١(»شيء

 ومها ثَِنيتان يهبطُ منهما إىل ،جبالن: وكُدي وكَداء«: وعبارة اخلليل يف العني
 . )٢(»مكّة

 ،)٣()) العمرة من كُدى ودخل يف،أنه دخل مكة عام الفتح من كَداء((: ويف حديٍث
 .)٤( على اختالف الروايات وتكرارها،وقد رِوي بالشك يف الدخول واخلروج

 وكُدى املقصورة هي ، وهي املَعال،الثَّنية العليا مبكة مما يلي املقابر: كَداء املمدودة تعين
  .)٥(آخرها اسم موضع بأسفل مكة بتشديد الياء وكُدي ،الثَّنية السفْلَى مما يلي باب العمرة

 املمدودة فهي اسم )كَداء( أما ، بالطائفنيةث املقصورة )كَدى(وجاء عن ابن مالك أن 
 وهو بذلك موافق لرأي ابن األعرايب الذي نقله القاضي ،)٦( أو جبل بأعلى مكة،لعرفات
 .)٧(آبادي يف قاموسه ويوافقه ما نقله الفريوز،عياض

 املمدودة هي اليت تعين الثنية العليا اليت يرتل منها إىل املعلى مقربة )ءكَدا(واملشهور أن 
 هي الثنية السفلى أسفل مكة عند باب شبيكة بقرب شعب )كُدى( و،أهل مكة
 فهو موضع ملن خرج من مكة )كُدي( وأما ، وشعب ابن الزبري عند قعقيعان،)٨(الشافعيني
 .)٩(إىل اليمن

                                 
 .٤/٣٣٦ إكمال املعلم )١(
 ).كدي (٥/٣٩٦ العني )٢(
 ).كدا(٤/١٥٦احلديث يف النهاية يف غريب احلديث واألثر) ٣(
 .٤٨٧-٤/٤٨٦، اجلامع يف غريب احلديث ٤/١٥٦النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٤(
 .٤٨٧-٤/٤٨٦، اجلامع يف غريب احلديث ١٥٧-٤/١٥٦النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٥(
 .٣٦شرح نظم املقصور واملمدود :  انظر)٦(
 ).كدو (١٤٠٢القاموس احمليط :  انظر)٧(
 .٩/٢٩٩عمدة القاري : ، انظر)الشاميني: (يف عمدة القاري جاءت بلفظ )٨(
 ٣٨٤٠-٣٨٣٩، لـسان العـرب     )كداء (٤٤١-٤/٤٣٩معجم البلدان   : اخلالف يف حتديد التسميات يف    :  انظر )٩(

 .٩/٢٩٩، عمدة القاري )كدا(
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١٣٣ 
 ، هي العقبة الصغرى اليت بأعلى مكة،داء اليت دخل منها النيب كَ«: قال ابن املَواز

 وكُدى اليت خرج منها هي العقبة ،وهي اليت بط منها إىل األبطح واملقربة منها عن يسارك
 . )١(»الوسطى اليت بأسفل مكة

 :يقول ابن قيس الرقيات
ــا  ــتِلِج الِبطَ عم ــن اب ــت أَن 

 
  اِئهــد ــديها وكَـ  )٢(اِح كُـ

 :وقال حسان بن ثَاِبت 
 عــِدمنا خيلَنــا ِإنْ لَــم تروهــا

 
 )٣(تِثري النقْـع موِعـدها كَـداءُ       

 وتكتب بالياء ،)مدية( مجع )مدى(:  مثل،)كُدية( مجع )كُدى(وقد جاء عن املقري أنّ  
 المه ياًء حنو كُدى جازت كتابته  علة ذلك أنّ االسم املقصور إنْ كانت،وجيوز فيها األلف

 بإعراب )كُدي( إذ األصل ، وجتوز كتابته باأللف على اعتبار اللفظ،بالياء تنبيها على األصل
 . )٤( ولكن حتركت الياء وفُِتح ما قبلها فانقلبت ألفًا،الياء

 ،ديةم) فُعلَة(مدى واحده : وذكر أبو علي الفارسي أنّ ما كان من أمساء اجلمع حنو
 من )كدى(تكون ف )كُدية( مجع )كُدى( أنّ وإذا اعنربنا ،)٥( من املقصور القياسيفهو

 مثل) أَفِْعلَة( يجمع على ، اسم على أربعة أحرف)كَداء( وكذلك فإنّ ،)٦(املقصور القياسي
 يصنف من من ثَم فإنه و،قِْبية وأَباء وِقغِْطية، وأَطَاء وِغرِدية، وأَداء وِر،كِْسية وأَساءِك

 وتبعا ، ويضم أوله فيقصر، مما يفتح فيمد)كداء(:  وأيا كان فإنّ كلمة،)٧(املمدود القياسي

                                 
 .٩/٢٩٩، عمدة القاري ٤/٤٤٠ معجم البلدان )١(
 ).كداء (٤/٤٤٠، معجم البلدان ٥/٣٩٦، العني ١١٧ البيت من الكامل يف ديوانه )٢(
، لـسان  )كداء (١١١٧، معجم ما استعجم ١٠٦٠، مجهرة اللغة    ٧٣ البيت من الوافر يف ديوان حسان بن ثابت          )٣(

 ).كدا (٣٨٣٩العرب 
 .٢/٧٢٤املصباح املنري :  انظر)٤(
 .٢٨٦التكملة :  انظر)٥(
 .٥١٣-٥١٢، ارتشاف الضرب ١٧٦١-١٧٦٠، شرح الكافية الشافية ٢٨٤اجلمل :  انظر)٦(
 .١٠٩-١٥/١٠٨، املخصص ٢٨٧، التكملة ٢٨٥اجلمل :  انظر)٧(
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 ،قُصر االسم أم جاء ممدودا فهو صحيحأ وسواء ،لذلك خيتلف معىن املمدود منه عن املقصور

 .  يف مدلول كل واحد منهما على حدةولكن االختالف بينهما
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 :هاوقصرفي القسم ) الها(الخالف حول مد : سألة الثانية والعشرونالم

 نقل القاضي عياض عن املازري أن ،)١())…الها اهللا إذًا((: جاء يف حديث بريرة قوهلا
 منعها لسكوا وسكون الالم : والثانية، إثبات األلف:األوىل: فيها لغتان) الها(كلمة 

 .)٢(واهللا:  اهللا مبعىنالّه: فيكون اللفظ
 دار حوهلا خالف كثري يتمحور حول ثالثة ، دالّة على القسم)٣()الها اهللا ذا(ومجلة 

 :أمور
 .؟)اهللا( عن واو القسم أو مهزة هي عوض والتنبيه أ) ها(اهلاء هي هل  -
 .هل هي مقصورة أو ممدودة؟) ها(اخلالف حول األلف يف  -
 .حرف جزاء وجواب؟) إذن( أو ،اسم إشارة؟) ذَا(هل هي ) ذا(واخلالف حول  -

 وهي عند ،)٤(»ال واهللا ال يكون ذَا«:  ويكون املعىن، من الواوالًفاخلطايب جعل اهلاء بد
 ويجر ا لفظ ،،)٥(أيب علي الفارسي للتنبيه ويف القسم صارت عوضا عن الواو اجلارة للقسم

 للقسم عند  استخدمتالتنبيه) ها( وهي ،)٧(وابن مالك عند ابن جين ،)٦(اجلاللة

                                 
 ).١٥٠٤(، كتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق، حديث رقم ٥/١١١ إكمال املعلم )١(
 .٥/١١٥إكمال املعلم :  انظر)٢(
 : ففي ذلك أربعة أوجه) اهللا(على لفظ اجلاللة ) ها( إذا دخلت )٣(

 .تليها الالم) ها(ـهاِللِه، ب: أن يقال: ألولا
 .ها اهللا بألف ثابتة قبل الالم: الثاين

 .ها أهللا: فتكون) اهللا(مع قطع مهزة ) ها(اجلمع بني ثبوت ألف : الثالث
 .هأهللا: فتكون) اهللا(مع قطع مهزة ) ها(حذف ألف : الرابع
، شـواهد التوضـيح     ١/٤٣١ البن السراج    ، األصول ٢/٣٢١، املقتضب   ٣/٤٩٩الكتاب  : األوجه يف : انظر
 .٤/٣٠٣، شرح الكافية ٢٢٤-٢٢٣

 .٢/٣٠١معامل السنن :  انظر)٤(
 .٢/٧٨التعليقة :  انظر)٥(
 .١٢٢اللمع :  انظر)٦(
 .٢٢٣شواهد التوضيح والتصحيح :  انظر)٧(
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 الًجعلها بدفالقرطيب وأما  ،)٤( والرضي،)٣( ويوافقه ابن يعيش،)٢( والزخمشري،)١(اجلوهري

 : واستشهدوا يف داللتها على التنبيه ببيت زهري،)٥(من اهلمزة يف القسم
 تعلَّمن هـا لَعمـر اِهللا ذَا قَـسما      

 
      ِلكـسنأَين ت ظُروان ِعكِلذَر ٦(فاقِْصد( 

:  وهو خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير،من مجلة املقسم عليه) ذَا( إنّ :يقول اخلليلف) ذا(أما  
 من اسم الً أو بد، إما توكيدا للقسم الثاين، واألخفش جعله من متام القسم،)٧(»األمر ذا«

 أو مبتدأ حمذوف ،اهللا احلاضر الناظر: أي  أو صفة هللا ،اهللا تعاىل واملقسم عليه حمذوف
 واتفق أكثر علماء اللغة على ،)٩( واختار املربد مذهب األخفش،)٨(ذا قسمي: رب تقديرهاخل

 ، لإلشارة)ذا( التنبيه يستدعي وجود )ها(اسم اإلشارة؛ ذلك أن وجود ) ذا(أن املقصود 
املعروف يف كالم «: ابن مالكيقول  و،)١٢(  واخلطايب،)١١(و حامت وأب،)١٠(املازين: منهم

:  والعكربي يقول،)١٣(»وليس ببعيد) إذن( وقد وقع يف هذا احلديث ،)اها اهللا ذ(العرب 

                                 
 ).ها (٦/٢٥٥٧الصحاح :  انظر)١(
 .٣٤٨املفصل يف علم العربية :  انظر)٢(
 .٩/١٠٦املفصل شرح :  انظر)٣(
 .٤/٤٢٢شرح الكافية :  انظر)٤(
 .٤/٣٢٣املفهم :  انظر)٥(
 ،٤/٤٢٢، شرح الكافية )ها (٦/٢٥٥٧، والصحاح )…فاقدر بذرعك: ( برواية٤٤ البيت من الكامل يف ديوانه )٦(
، شـرح الكافيـة     ١١٣/١، املخـصص    ١٠٦-٩/١٠٥، شرح املفصل    ٣/٤٩٩الكتاب  : رأي اخلليل يف  :  انظر )٧(

 .١٧٩١، ارتشاف الضرب ٤/٣٠٣
، شـرح الكافيـة     ١/٥٣٠، شرح اجلمل البن عـصفور       ١٠٦-٩/١٠٥شرح املفصل   : رأي األخفش يف  :  انظر )٨(

٤/٣٠٣. 
 .٢/٣٢١املقتضب :  انظر)٩(
، وجاء يف   ٣٩١،  ٢/٣٨٨، عقود الزبرجد    ٧/٦٣٣، فتح الباري    ٢/٢٦٣مشارق األنوار   : قول املازين يف  :  انظر )١٠(

 .، بنسبة القول إىل املازري١٠/١٤٥النووي  وشرح ٤/٣٢٢املفهم 
 .٤/٣٢٢، املفهم )ها (٦/٤٧٩، ذيب اللغة ١٧٣البارع يف اللغة : قول أيب حامت يف:  انظر)١١(
 .٢/٣٠١معامل السنن :  انظر)١٢(
 .٢٢٤شواهد التوضيح والتصحيح :  انظر)١٣(
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١٣٧ 
 . )١(»وهو بعيد) إذن(وقد روي يف احلديث «

:  وفيها قال أبو زيد)الها اهللا إذن(: وقد جاء يف األحاديث املعتمدة والصحيحة برواية
ض احملدثون  واعتر،)٢(»)الها اهللا ذا: (وإمنا هو) الها اهللا إذًا: (ليس يف كالم العرب«

 ، على اعتبارها حرف جواب وجزاء)إذن( وقالوا بصواب ،واحلفّاظ على هذا الرأي
وقول أيب زيد «: الًالقرطيب الذي اعترض على قول أيب زيد قائ: منهمو ،)ذا( ئةتخطبو

 . همريوغ )٥( والسيوطي،)٤( وابن حجر،)٣(»…شهادة على نفي فال تسمع
 ولكن ،ليس هنا اال لنقاش كل ما جاء فيه و،واحلديث يف هذه اخلالفات طويل

 كما ناقشها )الها(اخلالف األبرز الذي تدور حوله املسألة هو ما جاء يف قصر ومد كلمة 
فهكذا يقول هذا اللفظ احملدثون مبد ) الها اهللا إذًا: (وأما قولُها«:  إذ يقول،القاضي عياض

وحكاه عن املازين : )٦(مساعيل القاضيإال  ق،زائدا) الها اهللا: ( وإذا به يصري صوابه،هاء
 ،ومعناه ذا مييين:  قال،وغريه من أهل اللسان بالقصر وحذف األلف قبل الذال وغريه خطأ

 وصوب أبو زيد وغريه بالقصر ،وعلى هذا وقع غريه يف األم من رواية العذري واهلوزين
قال أبو : ويف التاريخ. إذ أوىأي اهللا :  وليس يف كالمهم،صلة يف الكالم) ذا(و:  قال،واملد
ال واهللا :  واملعىن، والقياس تركه، والعرب تقوله باهلمزة، يف القسم،الهاء اهللا: يقال: حامت

                                 
 .١٢٣إعراب احلديث للعكربي :  انظر)١(
، ٣٨٩،  ٢/٣٨٨، عقود الزبرجـد     ٣٢٣-٤/٣٢٢، املفهم   ١٧٣-١٧٢لبارع يف اللغة    ا: قول أيب زيد يف   :  انظر )٢(

٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٢ ، 
 .٣٢٤-٤/٣٢٣املفهم :  انظر)٣(
 .٦٣٦-٧/٦٤٣فتح الباري :  انظر)٤(
 .٣٩٨-٢/٣٩٦عقود الزبرجد :  انظر)٥(
اعيل بن حمدث البصرة محاد بن   اإلمام العالّمة، احلافظ، شيخ اإلسالم أبو إسحاق، إمساعيل بن إسحاق بن إمس            : هو )٦(

زيد بن درهم األزدي، موالهم البصري، املالكي، قاضي بغداد، وصاحب التصانيف، مولده سنة تسع وتـسعني                
اهللا األنصاري وغريه، وأخذ الفقه عن أمحد بـن املعـذَّل            ومائة، اعتىن بالعمل من الصغر، مسع من حممد بن عبد         

أبو القاسم البغـوي، وأبـو   : ن املديين، وفاق أهل عصره يف الفقه، روى عنهوطائفة، وصناعة احلديث عن علي اب 
أحكـام  (، وله كتاب  )املوطأ(، وصنف   )املسند(بكر الشافعي، واحلسن بن حممد بن كيسان، وعدد كثري، صنف           

-١٣/٣٣٩سري أعـالم النـبالء      : ترمجته يف : انظر. ، تويف يف شهر ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني ومئتني         )القرآن
  .٣٣٥-٣/٣٣٤، شذرات الذهب ١/٤٤٣، بغية الوعاة ٣٤٢
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 .)١(» فأدخل اسم اهللا بني ها وذا،أقسم به
 : يكمن يف ثالثة أوجه)الها(مما ذكره القاضي عياض يتضح أن اخلالف حول كلمة و
والعرب تقوله باهلمز «:  جاء عن أيب حامت، وهو قليل،دودة مم)الها(القول بأن : األول

وقد روي فيها املد وال أعلم لَها «:  ويف النظم املستعذب جاء،)٢(»والقياس تركه
 . )٤( وذكر النووي أا جاءت يف بعض روايات احملدثني ممدودة،)٣(»وجها

:  وذكر أنه رأي كلٍّ من،ياض وهو الرأي الذي ذهب إليه القاضي ع،أا مقصورة: الثاين
 وهو رأي أيب ،)٦( واهلوزين،)٥( وقيده العذري،إمساعيل القاضي الذي حكاه عن املازين

 .)٧(حامت الذي قال بأن القصر هو القياس
 وذكره ،)٨( ونقله عنه ابن حجر، والقرطيب، قال به أبو زيد،جواز القصر واملد فيها :الثالث

 .)٩( والصواب قصره،حاة حكموا على املد باللحنالزركشي وعقب بأن أئمة الن

                                 
 .٥/١١٦ إكمال املعلم )١(
، عقـود الزبرجـد   ٤/٣٢٢، املفهـم   )ها (٦/٤٧٩، ذيب اللغة    ١٧٣البارع يف اللغة    : قول أيب حامت يف   :  انظر )٢(

 .٢/٢٦٤، مشارق األنوار ٢/٣٨٩
 .٢/١٩٧النظم املستعذب :  انظر)٣(
 .١٠/١٤٥وي شرح النو:  انظر)٤(
 اإلمام احلافظ احملدث، الثقة، أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس بن دهلاث بن أنس بن فذان بن عمر بن منيب                      : هو )٥(

العذري، األندلسي، املَربي، الدالئي، أخذ صحيح مسلم عن أيب العباس بندار الرازي، والزم أبا ذر اهلروي، ومسع                 
املـسالك  (، وكتـاب  )دالئل النبـوة (ومسع من أيب احلسن بن جهضم، صنف منه صحيح البخاري سبع مرات،    

مات يف شعبان   . الرب، وأبو الوليد الوقَّشي، وغريهم     وغري ذلك، حدث عنه ابن حزم، وأبو عمر بن عبد         ) واملمالك
-١٨/٥٦٧، سري أعـالم النـبالء       ٢/٣٣٨، العرب   ٥/٣٣٧شذرات الذهب   : انظر. مثان وسبعني وأربعمائة   سنة

٥٦٨. 
اهللا بن حلي اهلوزين احلمصي، روى عن أبيه، وعن أيب أمامة، وكعب األحبار، وأيب               عامر بن عبد  :  أبو اليمان  : هو )٦(

الثقات البن حبـان    : انظر. احديثً) املراسيل(راشد احلُرباينّ، وروى عنه صفوان بن عمرو، وروى له أبو داود يف             
 .٢/٢٦٨التهذيب ، ذيب ٦١-١٤/٦٠، ذيب الكمال ١٨٩-٥/١٨٨

 .٤/٣٢٢، املفهم ١٠/١٤٥، شرح النووي ٢٦٤-٢/٢٦٣مشارق األنوار :  انظر)٧(
 .٧/٦٣٤، فتح الباري ٤/٣٢٣املفهم :  انظر)٨(
 .٦٩٦التنقيح :  انظر)٩(
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١٣٩ 
وحتقيقه أن الذي مد مع اهلاء كأنه نطق مزتني أبدل من إحدامها «: قال القرطيب

 والذي قصر كأنه نطق مزة واحدة فلم حيتج إىل ، كما تقول آِهللا، الجتماعهماالًاستثقا
١(»اَِهللا:  كما تقول،املد(. 

 يف )ها( من أن ،األرجح هو ما ذهب إليه القاضي عياضخالصة القول أن الرأي 
 حرف تنبيه )ها( وباألخذ بعني االعتبار أنّ ، وهو املشهور،القسم مقصورة غري ممدودة

 )هاء(ـ التنبيه املقصورة ب)ها(فالرأي األصوب أن يكون بالقصر؛ ذلك كي ال تلتبس 
 مقصورة يف روايات أحاديث )ها(ء  عن جميالً فض، فيختلف املعىن،)٢()هاك(املمدودة مبعىن 

 الَها اهللا ِإذًا الَ ..((:  وحديث أيب بكر، مثل حديث بريرة الذي تدور حوله املسألة،كثرية
 خطب عليه أنّ النيب ((:  ومنها حديث قصة جليبيب،)٣())…يعِمد إىل ٍأسٍد من أُسِد اهللا
فذهب إىل امرأته :  قال،فنعم إذًا:  قال،أمهاحىت أَستأْمر :  فقال،امرأة من األنصار إىل أبيها

 وغريها من األحاديث اليت ،)٤())…ال ها اهللا إذًا وقد منعناها فالنا:  فقالت،فَذَكر هلا
 .مقترنة بالقسم) ها(جاءت ا 

                                 
 .٤/٣٢٣ املفهم )١(
 ).ها (٤٥٩٩-٤٥٩٨، لسان العرب )ها (٤٧٩-٦/٤٧٨، ذيب اللغة )هاء (١٠٣-٤/١٠٢العني :  انظر)٢(
، كتـاب اجلهـاد     ٨٣٧-٨٣٦، صحيح مسلم    )١٠٦٩(حديث رقم   / ، كتاب اجلهاد  ٣/٢٦ احلديث يف املوطأ     )٣(

حديث / ، كتاب اجلهاد١٢-٣/١١، ويف املعلم    )١٧٥١(حديث رقم   / باب استحقاق القاتل سلب القتيل    /والسري
 ).٨٠٢(رقم 

 ).٤٣٢٢(، كتاب املغازي، حديث رقم ٧/٦٣٥ احلديث يف فتح الباري )٤(
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 : هاّ ومد)الدباء( كلمة القول في قصر: المسألة الثالثة والعشرون
 يتتبع فَرأَيت رسولَ اِهللا  …((: النيب  يف احلديث عن أنس بن مالك  يف قول

ا تعين يف هذا إ :)الدباء( يقول القاضي عياض يف كلمة ،)١())…الدباَء ِمن حوالَِي الصفْحِة
 منها أن تكون مبعىن القرع اليابس ،احلديث القرع املأكول؛ ذلك ألا تأيت مبعاٍن أخرى

 كما ،،)دباَءة( ويكون مفرها ، وهي ممدودة مضمومة الدال،)٢(الذي كان ينتبذ به العرب
:  مث عقّب بقوله،)دباة( ويكون واحدها ،)ابد(أو ) دبة(أو ) دبى(أا قد تأيت مقصورة 

 .)٤(»مل يذكر فيها أبو علي غري املد:  عن أيب مروان بن سراج،)٣(أنبأنا به بعض شيوخنا«
 :من وجهني) الدباء(كلمة واخلالف حول مد وقصر 

 وابن ،)٧(والزخمشري، )٦( وأبو علي القايل،)٥(اجلوهري:  منهم: فيها املد فقط:من قال: األول
 . )١٠( والعيين،)٩( والقرطيب،)٨(األثري

 ،)١١( ونقله عنه ابن حجر العسقالين،حكاه القزاز يف اجلامع: جواز املد فيها والقصر: الثاين
 عن أيب مروان ،)١٤(عن شيخه التجييب ،)١٣( ونقله القاضي عياض،)١٢(لتاجوالزبيدي يف ا

                                 
، حـديث رقـم   …باب جواز أكل املرق واستحباب أكـل الـيقطني    / ، كتاب األشربة  ٦/٥٢٢ إكمال املعلم    )١(

)٢٠٤١.( 
 ). دبب (٢/٣٩٧، تاج العروس )دىب (١٣٢٥لسان العرب :  انظر)٢(
 . »…حكاه شيخنا القاضي التجييب عن أيب مروان بن سراج«): دبا (١/٢٥٢ جاء يف املشارق )٣(
 .٦/٥٢٢لم إكمال املع:  انظر)٤(
 ).دىب (٦/٢٣٣٤الصحاح :  انظر)٥(
 .٦٨٦البارع يف اللغة :  انظر)٦(
 .١/٤٠٧الفائق يف غريب احلديث :  انظر)٧(
 ).دبب (٢/٩٦النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٨(
 .٥/٣١٤ املفهم )٩(
 .٢١/٤٧عمدة القاري :  انظر)١٠(
 .٩/٤٣٥فتح الباري :  انظر)١١(
 ).دبب (٢/٣٩٧وس تاج العر:  انظر)١٢(
 ).دب ا (١/٢٥٢مشارق األنوار :  انظر)١٣(
 اإلمام العالمة احلافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب األندلـسي              : هو )١٤(

= 

١٤٠ 
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١٤١ 
:  وأنكره القرطيب وقال،)٣(والسيوطي، )٢( وابن حجر العسقالين،)١(مروان بن سراج

 .)٤(»وليس معروفًا«
 ،)فُعال(ممدودة عند اجلميع على وزن ) دباء(ومن خالل اآلراء السابقة يتضح أنّ كلمة 

 أما من ناحية ،جتويز قصرها على اعتبار أنّ القصر لغة وردت فيهاإىل العلماء وذهب بعض 
 والعيين الذي استدلّ على زيادة ،)٥()دبب( باب يفمهزا فهي زائدة عند اهلروي؛ إذ صنفها 

وذكره هنا «:  وإىل ذلك ذهب الزبيدي الذي قال،)٦( دباة ودبة)باءالد(اهلمزة بأنّ املفرد من 
حيث صنفها   وهي منقلبة عند اجلوهري؛،)٧(»)دبب(ته زائدة وأنّ أصله بناًء على أنّ مهز

 وأصلية متثل الم الكلمة ،)٩(»وكأنه أشبه«:  قال ابن األثري،)٨()دىب( باب األلف اللينة يف
مه مهزة كَالقثّاء على اعتبار ظاهر اللفظ؛ ألنه مل يعرف انقالب الَو«:  يقول،عند الزخمشري

                                 
ئة، أخذ عن يونس بن مغيث، ومكي بـن أيب طالـب، والزم       االقرطيب الباجي الذهيب، ولد يف سنة ثالث وأربعم       

الرب، وأبو بكـر     أبو عمر بن عبد   :  ذر اهلروي، وتفقه بالقاضي أيب الطيب الطربي وغريهم، حدث عنه          احلافظ أب ا
، تويف سنة أربع    )سبل املهتدين (،  )شرح املنهاج (،  )ستيفاءاال: (اهللا الصقلي، من مصنفاته    اخلطيب، وعلي بن عبد   
، سري أعـالم النـبالء      ٤٠٩-٢/٤٠٨وفيات األعيان   ،  ١٠-٢/٩بغية امللتمس   : انظر. وسبعني وأربعمائة باملرية  

٥٤٥-١٨/٥٣٥. 
 القاسم سـراج بـن   امللك بن قاضي اجلماعة أيب   أبو مروان بن عبد    الشيخ اإلمام احملدث اللّغوي الوزير األكمل؛        )١(

 ربيـع  ئـة يف ااهللا بن حممد بن سراج األموي، موالهم القرطيب، لغوي األندلس بال مدافعة، ولد سـنة أربعم      عبد
أبو علي بن سـكّرة،  : اهللا بن مغيث، روى عنه األول، روى عن أبيه، وإبراهيم بن حممد اإلفليلي، ويونس بن عبد      

سري أعالم النبالء   : انظر. اهللا بن احلاج، وابنه احلافظ وطائفة، تويف يوم عرفة سنة تسع ومثانني وأربعمائة             وأبو عبد 
 .٥/٣٩٢الذهب ، شذرات ٢/١١٠، بغية الوعاة ١٣٤-١٩/١٣٣

 .٤٣٦-٩/٤٣٥فتح الباري :  انظر)٢(
 .٨/٣٣٧٢التوشيح :  انظر)٣(
 .٥/٣١٤املفهم :  انظر)٤(
 ). دبب (٦١٤الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٥(
 .٢١/٤٧عمدة القاري :  انظر)٦(
 ).دبب (٢/٣٩٧ تاج العروس )٧(
 ). دىب (٢٣٣٤-٦/٢٣٣٣الصحاح :  انظر)٨(
 ).دبب (٢/٩٦ب احلديث واألثر  النهاية يف غري)٩(
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 فالعلماء إذن حكموا على اهلمزة من خالل املواد اليت أدرجوها ،)١(»…ياءالمه عن واو أو 

 كما فعل اخلليل بن أمحد يف ،)دبأ( فمن قال بأا أصلية كانت عنده مشتقة من ،حتتها
 : ومنه قول امرئ القيس،)٤(والزخمشري يف أساس البالغة ،)٣(األزهري يف ذيبه و،)٢(معجمه

 د لَــت قُلْــتــاَءةٌِإذَا أَقْبب 
 

      رـدةٌ ِفي الغوسمغِر ماخلُض ٥(ِمن( 
 ،فهي عنده زائدة) دبب( ومن جعلها من ،)دباءة(: وعليه فإنّ املفرد منه باهلمزة يقال 

بل جوز أن يكون الدباء مبعىن ، )دب( حيث جعلها من ،كما جاء عن ابن فارس يف املقاييس
آبادي يف  وإىل ذلك ذهب الفريوز،)٦(ه بذلك ملالسته أو أنه حيتمل تسميت،القرع من الشاذ

أما  ،)٧( باهلاء)دبة( واملفرد منه ،)دبب( مشتقة من )الدباءة(قاموسه الذي جعل كلمة 
 ،)ديب(مذهب اجلوهري القائل بأنّ اهلمزة منقلبة فإنّ صاحب اللسان كذلك صنفها يف باب 

قاتلَ اهللا فُالنة : نقل يف مفردها قول األعرايب و،)مكَّاء(كـ ،فكأنه جعلها منقلبة عن ياء
 ألنه مل يعرف انقالا عن ؛نّ الزخمشري يف الفائق ذكر أنّ الالم مهزةأ غري ،)٨(كأنّ بطنها دبة

 ، بينما يف األساس ذكر أنه من احملتمل أن تكون الالم مهزة من دبأ مبعىن هدأ،)٩(ياء أو واو
 فجعل انسداحه قطونا ، من قَطن)اليقطني(ـ جاء يف تسميته ب كما،دبأْت باملكان: يقال

 ومنه قول ، فجعل انبساطه كالدبيب، وهو اجلراد،)دبى(ا من  أو أن يكون مشتق،وهدوًءا
 وبالرجوع إىل ،)١٠( ولو كان يف املاء،ال يغرنك الدباء:  وقوهلم،أغر من الدباء: العرب

                                 
 .١/٤٠٧ الفائق يف غريب احلديث )١(
 ).دبأ (٨٣-٨/٨٢العني :  انظر)٢(
 ).دبا (١٤/٢٠١ذيب اللغة :  انظر)٣(
 ).دبأ (١/٢٧٦أساس البالغة :  انظر)٤(
 ، أسـاس  )دب (٢/٢٦٤، معجم مقاييس اللغـة      )دبا (٦/٢٣٣٤، الصحاح   ١٦٦ البيت من املتقارب يف ديوانه       )٥(

 . ٣/٢٤٨، خزانة األدب )ديب (١٣٢٦لسان العرب : ، وبال نسبة يف)دبأ (١/٢٧٦البالغة 
 ).دب (٢/٢٦٣معجم مقاييس اللغة :  انظر)٦(
 ).دبب (٥٢١القاموس احمليط :  انظر)٧(
 ). ديب (١٣٢٥لسان العرب :  انظر)٨(
 ).دباء (١/٤٠٧الفائق :  انظر)٩(
 .١/٢٦١، املستقصى ١/٦٤األمثال ، جممع ١/٣٢٢الدرة الفاخرة :  انظر)١٠(
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 ، زائدتنيمكانا أصلني أأ أنّ اهلمزة تقلب من الواو والياء سواء قواعد القلب يف الصرف جتد

 ، وِسقاء،قضاء:  حنو،ومن ذلك كل ما كانت المه ياًء أو واو وقعت طرفًا بعد ألف زائدة
 ، شقاو، ِكساو، ِشفاي، سقاي،قضاي:  فهذه كلها أصلها، وعالء، وشقاء، وِكساء،وِشفَاء
:  فصار التقدير،والواو فيها ألفًا لتطرفهما وكون األلف زائدة قبلهما مث قُِلبت الياء ،عالو
 أحدمها وعند التقاء الساكنني كرهوا حذف ،عالاو ،شقااو ،كسااو ،ِشفااو ،سقااو ،قضاا

:  فصارت، لذلك عندما حركوا األلف الثانية قُِلبت مهزة،كي ال يعود املمدود مقصورا
 ، فاهلمزة يف هذه الكلمات مبدلة من األلف،عالءو ،ءشقاو ،كساءو ،شفاءو ، سقاء،قضاء

 على )الدباء(يمكن محل ف وعليه ،)١(واأللف هذه املبدلة هي يف األصل مبدلة من الياء والواو
 ومها لفظان قُلبت فيهما ، حيث محلوا الدباء على التمشاء والتبكاء،هذه األلفاظ يف احلكم

 وأرض مدِبيةٌ ، أي كثرية الدىب، ومدبية ومدباة،ض مدِبيةأر:  كما قالوا يف املقصور،اهلمزة
 يؤيد ، وهذا يعين أنّ اهلمزة قد تكون منقلبة عن الياء أو الواو،)٢(أكل الدبى نبتها: ومدبوة

 فهي حتتمل أن ،ذلك قول الزخمشري بأنه مل يعرف انقالب الم الدباء عن الياء أو الواو
 وقد تكون ،)٣(مشتقة من الدىب بالياء مبعىن اجلراد للشبه بينهما من حيث املالسةتكون 

 وكان اجلوهري قد سبق إىل ،)٤(مشتقة من الدبيب حبيث جعل انبساط القرع كالدبيب
 ورآه ابن حجر العسقالين أشبه ،)٥(»كأنه أشبه«:  وعلّق ابن األثري،القول بانقالب مهزا

أخطأ من خطَّأ اجلوهري؛ ألنّ «: لزبيدي يف تاجه عن اخلفاجي مث نقل ا،)٦(بالصواب
 فهي كاألصلية كما ، ووجهه أنّ اهلمزة لإلحلاق كما ذكروه،الزخمشري ذكره يف املعتل

 .)٧(»حرروه

                                 
 .٣/٨٢٥، شرح األمشوين ٢١٧، املمتع ٩٣سر صناعة اإلعراب :  انظر)١(
 ).دىب (١٣٢٥، لسان العرب )دباء (١/٤٠٧، الفائق )دبا (٢٠٢-١٤/٢٠١ذيب اللغة :  انظر)٢(
 ).دباء (١/٤٠٧الفائق :  انظر)٣(
 ).دبأ (١/٢٦٧أساس البالغة :  انظر)٤(
 ).دبب (٢/٩٦يف غريب احلديث واألثر  النهاية )٥(
 .٩/٤٣٦فتح الباري :  انظر)٦(
 ).دبب (٢/٣٩٧ تاج العروس )٧(
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 فجاءت ممدودة ، باهلمز ممدودة هي اليت تعين القرع)الدباءة(ولعل الرأي األرجح أن 

 كاجلراد وما ،)دبى( األخرى اليت يفيدها اللفظ املقصور منه لتمييز هذا املعىن عن املعاين
 . فيكون من باب ما يمد ويقصر مع اختالف املعىن،)١(هأشبه

                                 
، لـسان  )دبأ (١/٢٧٦، أساس البالغة    )دب (٢/٢٦٣، مقاييس اللغة    )دبا (٦/٢٣٣٣الصحاح  : املعاين يف :  انظر )١(

 ).دبا (١/٢٥٧، املصباح املنري )دىب (١٣٢٥العرب 
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 :ها ومد)النّجاء(ما جاء في قصر: المسألة الرابعة والعشرون

 ،)١())جاَء فَالن،وِإني أَنا النِذير العريانُ …((:  على أمته قولهجاء يف حديث شفقته 
 : يف هذا احلديث من جانبني)النجاء(عرض القاضي عياض لكلمة  وقد

 .املعىن الذي تدل عليه: األول
 .ما جاء يف مدها وقصرها من أقوال: الثاين

جنَا :  يقال،فمن حيث املعىن ذهب أكثر علماء اللغة إىل أا مبعىن السرعة يف السري
 وهو يف ، فهو ناٍج سريع، وهو ينجو يف السرعة جناًء،أو جنَاةًاإلنسانُ من الشر ينجو نجوا 

 .)٢(معىن الذهاب واالنكشاف من املكان
 :يقول العجاج

 ناٍج طَواه اَأليـن ِممـا وجفَـا       
 

ــا   ــا فَزلَفَ ــاِلي زلَفً ــي اللَّي  طَ
 )٣(سماوةَ اِهلالَِل حتى احقَوقَفَا 

 .(٤)»الذَّهاب: النجاء«: ويف نوادر أيب زيد
 ،جنا مما خياف ينجو نجاًء:  يقال،والنجاء عند أيب علي القايل مصدر يأيت مبعىن السالمة

 :واستشهد بقول زهري
 فَلَيس لَحاقُـه كَلَحـاِق ِإلْـفٍ      

 
ــاءُ الَو  ــه نج ــا ِمن اِئهج٥( كَن( 

أجنو النجاء، ومنه جنوت : وذكر كذلك أنه يأيت مصدرا مبعىن الذهاب والسرعة، يقال 
 :قول احلارث بن حلزة

                                 
باب شفقته على أمته، ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم، حـديث رقـم             / ، كتاب الفضائل  ٧/٢٥١ إكمال املعلم    )١(

)٢٢٨٣ .( 
 ). جنا (٤٣٥٩، لسان العرب )جنو (٥/٣٩٧، معجم مقاييس اللغة )جنا (١١/١٩٨ذيب اللغة :  انظر)٢(
مجهرة : وبال نسبة يف  ،  ٢/٤٩٢، وديوان األدب    ١٩٧، الكامل   ١/٣٥٩الكتاب  : ، ويف ٤٢٦ من الرجز يف ديوانه      )٣(

 . ١٠/١٣٧، املخصص ٢/٩٠، مقاييس اللغة ٥٥٣اللغة 
 .١٥٧ النوادر يف اللغة )٤(
 .٣٤١، املقصور واملمدود أليب علي القايل ١١ البيت من الوافر يف ديوانه )٥(
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١٤٦ 
ـ         ـغَير أَني قَد أَستعني علَـى اهلَ

 
 )١(م ِإذا خف ِبالثَِّوي النجـاءُ     ـ 

 .)٢(جنوت من فالن جنْوا مبعىن فُته وسبقته: وعنده قوهلم 
ا إذا كُرر  أم،أما من حيث القصر واملد؛ فمذهب القاضي عياض أنه باملد عند اإلفراد

؛ إذ ذهب بعضهم لعلماء يف ذلك على أوجه وا،)٣(- املد والقصر– فيه كال الوجهني فيجوز
 وفرقوا بني ما كان ، يف حني جوز فريق آخر كال الوجهني،إىل القول بأنه من املمدود فقط

 :منه مقصورا وما جاء ممدودا على حنو ما سيأيت
 .)٥( ونقل عنه هذا الرأي املازري،(٤) مما يمد ورمبا يقصر)انج(فابن والد يرى أنه مصدر  -

 .)٦(وجعله الفراء من باب ما يقصر ويمد وأوله على حال واحدة واملعىن واحد -
- جاء(و٧(عند ابن السكيت من األمساء املمدودة املفتوح أوهلا) الن(. 
ما يفتح أوله فيقصر ويمد واملعىن (باب  يف )شرح املقصور واملمدود(وصنفه ابن دريد يف  -

) النجاء( وجعل املمدود ،مبعىن سلخ الشاة أو الناقة) النجا(؛ فجعل املقصور منه )خمتلف
 : واستدلّ على ذلك بقوله،)٨(للداللة على السرعة

 ــش ــم ال ــو تعلَ ــالَ جاةُ الن 
 

 )٩(ِمنها لَجـدت ِفـي النجـاءِ       

 ويف ،)١٠( وقد قصره قوم،جنَا ينجو جنَاًء: ممدود من قوهلم) نجاءال(وكذا يف اجلمهرة  

                                 
 .٣/٤١٥، خزانة األدب ٤٤٠، شرح القصائد السبع ٦٧ البيت من اخلفيف يف ديوانه )١(
 .٣٤١ر واملمدود أليب علي القايل املقصو:  انظر)٢(
 .٧/٢٥١إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .١٢٣ املقصور واملمدود البن والد )٤(
 .٧/٢٥١، إكمال املعلم ٣/٢١٥املعلم بفوائد مسلم :  انظر)٥(
 .٥٨املقصور واملمدود للفراء :  انظر)٦(
 .٨٩املقصور واملمدود البن السكيت :  انظر)٧(
 .٢٩-٢٨ واملمدود البن دريد شرح املقصور:  انظر)٨(
 .٢٨ البيت من جمزوء الكامل يف شرح املقصور واملمدود )٩(
 ).جنا(١٠٤٥مجهرة اللغة: انظر) ١٠(
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١٤٧ 
  .)١( والنجا باملد والقصر،موضع آخر ذهب إىل أنّ النجاء النجاء ممدود

إذا كان ) ناٍَج( والفاعل ،انجه مبعىن )النجا النجا(: يف حني ذكر يف االشتقاق أن قوهلم
 :)٢( وأنشد أليب حامت عن أيب زيد، يقصر ويمد وأنه ذا املعىن مما،سريع السري

 ِإذَا أَخذْت النهب فالنجا النجـا     
 

 )٣(اني أَخـاف سـاِئقًا سـفَنج      ِإ 

 باملد والقصر يف )النجا النجا(: ونقل أبو علي القايل عن أمحد بن عبيد أنّ العرب تقول - 
  .)٤(يمد وال يقصرف يف حال اإلفراد  أما،حال مجعوا بينهما أي عند التكرار

 . )٥(ومل يذكر فيه األزهري سوى املد -
جنوت جناًء ممدودة أي : ويرى اجلوهري أنّ النجاء ممدودة، والنجاة مقصورة، فتقول -

عن الناقة الناجية والنجاة مقصورة مبعىن السريعة اليت تنجو مبن : أسرعت وسبقت، وتقول
  .)٦( فهو بذلك جعل املصدر ممدودا والصفة مقصورة،ناٍج ويقال للبعري ،ركبها

 وابن األثري فسر قول ،)٧(النجاك النجاك: وذكر فيه الزخمشري الوجهني ويقال كذلك -
 ،انجوا النجاء:  تقديره، بأنه مصدر منصوب بفعل مضمر))النجاء النجاء(( :النيب

 .)٨(وتكراره للتأكيد
 ، باملد)النجاء(جنا من اهلالك ينجو جناة هو : ذكر أنّ االسم من قوهلمأما ابن مالك فقد  -

 أنه جاء - مبعىن كشطه- جنْوا وجنًا جنا اجللد:  يف حني مل يذكر يف قوهلم،وقد يقصر
٩(باملد(.  

                                 
 .١٢٧٧ مجهرة اللغة:  انظر)١(
 .٢٦٧االشتقاق :  انظر)٢(
ـ ١٥٣، أمايل الزجاجي )جنا (١٠٤٥، مجهرة اللغة ٢٦٧االشتقاق  :  البيتان من الرجز بالنسبة يف     )٣(  ،  ذيب اللغـة

 ).سفنج (٢٠٣٢، )جنا (٤٣٥٩، لسان العرب )جنا (١١/١٩٨
 .٢٨٦املقصور واملمدود أليب علي القايل :  انظر)٤(
 ). جنا (١١/١٩٨ذيب اللغة :  انظر)٥(
 ).جنا (٦/٢٥٠١الصحاح :  انظر)٦(
 ).جنو (٢/٢٥٤أساس البالغة :  انظر)٧(
 ).جنا (٥/٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٨(
 .١٦شرح نظم املقصور واملمدود :  انظر)٩(



  المسائل الصرفّیة المتعلقة باألسماء:الفصل األول

 

 

١٤٨ 
 .)١(جنا من اهلالك جناة:  يقال، وقد يأيت فيه القصر،والرافعي جعل االسم منه ممدودا -

 ويكون مقصورا إذا أُريد به سلخ ،بر األندلسي ممدود إذا كان مبعىن الفوزوعند أيب جا
 .)٢(اجللد

 - ما كان فيه الوجهان)شرح الكافية الشافية(مث نقل السيوطي عن ابن مالك أنه قسم يف 
مد مع الكسر-القصر واملدقصر مع الفتح وي٣( ومنه النجا، إىل ثالثة أقسام؛ أحدها ما ي(، 
 يف هذا القسم كلمة )شرح الكافية الشافية(؛ فقد ذكر ابن مالك يف الك ومهًولعل يف ذ

بالكسر فمعناها خمتلف عما جاء يف ) النجاء( وإن كان قصد ،)٤( وليست النجا)السحا(
 أو يكون مصدر ناجاه مناجاة ،)٥( فقد يعين السحاب الذي قد هراق ماءه،احلديث
 .)٦(وِنجاء

املذكورة يف احلديث الشريف ) النجاء(قة يتضح أنّ كلمة ومن خالل اآلراء الساب
 وقد يِرد فيه القصر ولكنه أقل من ، والفَتاء، والفَناء،الثّناء:  مثل، واملشهور فيه املد،مصدر

ا ، منها سلخ اجللد،مبعاٍن أخرى) النجا( إذ اشتهر املقصور ،املدرباستثناء إذا ما كان مكر 
عارف عليه بني العرب شهرته بالقصر مع داللته على معىن السرعة  فاملت،)النجا النجا(

 ذلك طلبا للتخفف يف النطق مع عدم حصول اللبس يف  كانرمباو ،واالنكشاف والذهاب
يتضح أنّ  ، واملقصور قياسا، وبالرجوع إىل ضوابط املمدود قياسا،املعىن عند التكرار للتوكيد

 ومآل ، يقصر وميد مع اختالف املعىنممايصنف   ومن ثَم،)٧(نهاال ينطبق عليه أي م) النجاء(
 . ذلك إىل السماع وما جاء من كالم العرب

                                 
 ).جنا (٨١٦املصباح املنري :  انظر)١(
 .١٦منظومة املقصور واملمدود :  انظر)٢(
 .٢/١٦٠األشباه والنظائر :  انظر)٣(
 .١٧٦٧ شرح الكافية الشافية: انظر) ٤(
 ).جنا (٤٣٦٠، لسان العرب ٤٩٦، الغريب املصنف )جنا (١٠٤٥مجهرة اللغة :  انظر)٥(
 .٤٤٢املقصور واملمدود للقايل :  انظر)٦(
، شرح الكافية   ٣٣٧-٣٣٦، التوطئة   ١١١-١٥/١٠٠املخصص  : ضوابط املقيس من املمدود واملقصور يف     :  انظر )٧(

 .١٧٦٥-١٧٦٠الشافية 
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 الفصل الثاني
 المسائل الصرفية المتعلقة بالمشتقات والمصادر

 :ث التاليةحاملبا على ويشتمل
 :يف املشتقات:  األولاملبحث

 :شمل ما يلييو
 .صيغالعدول والتحول يف ال: أوال
 .صيغ املبالغة: ثانيا
 .اسم التفضيل: ثالثا

 .يف املصادر:  الثايناملبحث
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١٥٠ 
 :في المشتقات: المبحث األول

إنّ خاصية االشتقاق من أبرز خواص اللغات وأمهها يف توليد الكلمات واملعاين مبا 
يه  بل إنّ أمهيته تربز من خالل ارتكاز التصريف عل،يواكب منو اللغة وازدهارها وتطورها

 وما يعتري اللفظة من تغيريات يتبعها تغري يف ، واملعرب والدخيل،ملعرفة األصلي والزائد
 العلماء القدماء ومن ثَم التفت ، األمر الذي جعله من أبرز علوم العربية وأدقها،الداللة

و نصر  وأب،و احلسن األخفش وأب،ألصمعيوا ،قطرب:  وكان من أبرزهم،للتأليف فيه
 ،لرماينوا ،بن السراجوا ،لزجاجوا ،بن دريدوا ،ملربدوا ،فضل بن سلمةملوا ،الباهلي

 .)١(بن خالويهوا ،لنحاسوا
أن جتد بني اللفظني تناسبا يف املعىن «:  منها تعريف امليداين،ولالشتقاق تعريفات عدة

 . )٢(» فترد أحدمها إىل اآلخر،والتركيب
 ومغايرما ،مناسبتهما معنى وتركيبانزع لفظ من آخر بشرط «: وعرفه اجلرجاين بأنه

. )٤(»هو اقتطاع فرع من أصل يدور يف تصاريفه حروف ذلك األصل« و،)٣(»يف الصيغة
لو مجدت املصادر وارتفع االشتقاق يف «: وميكن تلخيص أمهية االشتقاق يف قول ابن السراج

 العرب على سائر  وفضل لغة، وال فعل لفاعل،كل الكالم مل يوجد يف الكالم صفة ملوصوف
 .)٥(»…اللغات ذه التصاريف وكثرا

 : أشهرها ثالثة،وقد قسمه العلماء عدة تقسيمات
 مع مراعاة التناسب والتوافق يف ،وهو أن تأخذ لفظًا من األصل: االشتقاق الصغري: األول

 .)٦(… السالمة، سلمى، سلمان، سامل،سلم:  حنو، واملعىن، والترتيب،احلروف
هو اتفاق اللفظني باألصول والتناسب يف املعىن مع االختالف يف : االشتقاق الكبري :الثاين

                                 
 .١/٣٥١املزهر :  انظر)١(
 .٢/٧٣أصول الفقه ، البحر احمليط يف ١١٧، إرشاد الفحول ١/٢٣٧ احملصول يف أصول الفقه )٢(
 .٢٦ التعريفات )٣(
 .٩٦ الكليات )٤(
 .٢٨ رسالة االشتقاق )٥(
 .٢٦، التعريفات ٩٧، الكليات ٢/١٣٤اخلصائص :  انظر)٦(
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١٥١ 
و ل ) (و ق ل) (ق ل و) (ل وق: ( مثل، وهو ما يعرف بالقلب املكاين،الترتيب

 .)١()و ل ق) (ل ق و) (ق
تصاقب األلفاظ لتصاقب (: وهو ما أطلق عليه ابن جين مسمى: االشتقاق األكرب: الثالث

 ،األز واهلز:  مثل، ويكون بتقارب احلروف لتقارب املعاين، وهو اإلبدال،)املعاين
 .)٢(واألسف والعسف

 ويعين أن ، وهو ما يعرف بالنحت،االشتقاق الكُبارمث أُحلق باالشتقاق نوع رابع سمي 
 وعبقسي يف ،رجل عبشمي: ، حنو)٣(تأخذ من حروف كلمتني كلمة واحدة لغاية االختصار

 وحي على ،بسم اهللا:  إذا قال، وبسمل وحيعل،قيسال عبد و،مشس ىل عبدالنسبة إ
 .)٤(الفالح
ِإنَّ العني ال «:  اخلليل بن أمحد أول من اكتشف ظاهرة النحت يف العربية حني قالعدوي

 ،إال أن يشتق فعل من مجع بني كلمتني ، يف كلمة واحدة ِلقُرب مخرجيهما،تأْتِلف مع احلاء
 .حيعلة: ، فيقال)٥(»…)حي علَى(مثل 

 وأكثرها غزارة ، وأوسعها دائرة،نّ أهم هذه األقسام وأشهرهاأوجتدر اإلشارة إىل 
 : منالًك ويتناول بالدراسة ، فهو عماد الصرف،وإثراء للبحث الصريف هو االشتقاق الصغري

  . فعل األمر-٣ . الفعل املضارع-٢ .الفعل املاضي -١
 . امسا الزمان واملكان-٦ . اسم املفعول-٥ . الفاعلاسم -٤
 . اسم اآللة-٩ . أفعل التفضيل-٨ .الصفة املشبهة -٧

 من خالل مناقشة املسائل اليت تناوهلا -بإذن اهللا– املواضيعوسيأيت احلديث عن هذه 
 .القاضي عياض بالشرح والتفصيل

                                 
 .١/٣٤٧، املزهر ١٣٥-٢/١٣٤اخلصائص :  انظر)١(
 .١٥٢-٢/١٤٥اخلصائص :  انظر)٢(
 .٢١٠-٢٠٩الصاحيب :  انظر)٣(
 .١/٤٨٥، املزهر ٣٨١، فقه اللغة وسر العربية ١/٣٢٩معجم مقاييس اللغة :  انظر)٤(
 .١/٦٠ العني )٥(
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 ):عولفَا( على وزن )ناموس(مجيء : المسألة الخامسة والعشرون
 ووقع فيها اخلالف من عدة أوجه ،من الصيغ اليت أُثري حوهلا اجلدل) فَاعول(إنّ صيغة 

 :ميكن حصر أبرزها يف ثالثة حماور على النحو التايل
 .من حيث داللتها -١
 .من حيث القياس والسماع -٢
  سريانية؟وأمن ناحية أصل الصيغة؛ هل هي عربية  -٣

أوزان العربية اليت استخِدمت يف دالالت شىت؛ فقد جاء فمن حيث الداللة فهو أحد 
ن ﴿ : ومنه قوله تعاىل،)١( والصاقور،ساطور:  على اآللة مثلالًهذا البناء دا َو ُ َ ۡ َ َ

ن َٱ ُ َ  أو يكون امسا ،اجلاسوس من التجسس:  كما يأيت للداللة على املبالغة مثل،)٢(﴾ۡ
 .)٣(سطاو: مثل

كانوا يرون مساعية صيغ املبالغة  ماع؛ فإنّ الصرفيني القدامىومن حيث القياس والس
 فكأم أنزلوها ، املبالغةلصيغ ولكن صرحوا بكثرة استعمال أوزان مخسة ،بصورة عامة

 وثالثة أوزان تستعمل بكثرة ،)٤( )، فَِعل فَِعيل، فَعال، ِمفْعال،فَعول(:  وهي،زلة القياسـمن
جممع غري أنّ  ،مساعية) فَاعول( وعليه تكون صيغة ،)٥()ة، مفعالمفعل، مفعل: (ألمساء اآللة

 .)٦(إن كانت دالة على اسم آلة) فَاعول(اللغة العربية أقر بقياسية 
 فاحلديث عنه يطول وال جمال للخوض ؟ سرياينوأهو عريب أأما من حيث أصل الكلمة 

 .)٧(فيه هنا

                                 
 . ١/٣٧١، ديوان األدب ١٢٠٥مجهرة اللغة : انظر.  فأس تكسر ا احلجارة)١(
 .٧:  املاعون)٢(
 .١/٣٧١، ديوان األدب ١٢٠٥مجهرة اللغة :  انظر)٣(
 .٥١٥قفال ، مفتاح األ١٠٣١، شرح الكافية الشافية ١١٥-١/١١٠الكتاب :  انظر)٤(
 .٢١٦-٢١٥، الكناش ١١٢-٦/١١١، شرح املفصل ٩٥-٤/٩٤الكتاب :  انظر)٥(
 .٤٣٨-٤٣٧القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية بالقاهرة :  انظر)٦(
 :  لالستزادة حول هذا املوضوع يوجد العديد من الدراسات والبحوث اليت أفِردت فيه، مثل)٧(

اهللا اجلبوري، منشورات امع العلمي، مطبعة       ، دراسة ومعجم، للدكتور عبد    )يحةفاعول صيغة عربية صح   (  -
 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢امع العلمي، 

= 

١٥٢ 
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١٥٣ 
هذَا : فقال له ورقَةُ …((: )هللا بدء الوحي إىل رسول ا(جاء احلديث يف باب 

 نقل القاضي عياض عن )٢()هذا الناموس(: يف قوله، )١())…الناموس الَّذي أُنِزلَ علَى موسى
 ،)٣(الم فعلها سني) فَاعول(املازري مجلة من أقوال العلماء حول كلمات جاءت على الوزن 

 مث أورد الكلمات ، جربيل )الناموس(لمة فنقل عن أيب عبيد يف مصنفه أنّ املراد من ك
 :  وهي، منه سنيالم الفعلو) فَاعول(اليت حصرها ابن األعرايب وغريه مما كان على 

  .صاحب سر الشر:  اجلاسوس– .صاحب سر اخلري: الناموس -
 .احلية:  القاعوس– .الكثري األكل: اجلاروس -
  .القرب:  الداموس- .الصيب الرضيع: البابوس -
 .اجلميل الوجه:  القابوس- .وسط البحر: القاموس -
  .النمام:  الفانوس- . امءيتشادابة :  العاطوس-
 .)٤(ضرب من البقر: اجلاموس -

 .)٦(الذي يقع على اإلنسان يف نومه: )٥()الكابوس( وزاد ابن دريد
؛ ألنّ اهللا )الناموس( لتسمية جربيل  )٧(تعليل اهلرويقد نقل فأما القاضي عياض 

ه بالوحي والغيبه الذي يطلعه على ،)٨( خصويف اللغة ناموس الرجل؛ صاحب سر 
                                 

لألستاذ طه باقر، مطبعة امع العلمـي العراقـي،         ) من تراثنا اللغوي القدمي ما يسمى يف العربية بالدخيل        (  -
 .م١٩٨٠بغداد، 

ة ئإبراهيم السامرائي، حبث منشور يف جملة امع العلمي العراقي، هي      للدكتور  ) فاعول بني السريانية والعربية   (  -
 .م١٩٧٨، ٤اللغة السريانية، م 

 ).١٦٠(، حديث رقم ، كتاب اإلميان، باب بدء الوحي إىل رسول اهللا ١/٤٨٥ إكمال املعلم )١(
 ٤٥٤٨-٤٥٤٧ب  ، لـسان العـر    ١/١٨٣، الفـائق    )منس (٩٨٧-٣/٩٨٦الصحاح  : معاين الناموس يف  :  انظر )٢(

 ). منس(
 .٤٨٨-١/٤٨٧إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .١/٤٨٨ إكمال املعلم: انظر) ٤(
 .١٢٠٦مجهرة اللغة :  انظر)٥(
 .٣٢٦-١/٣٢٥كالم املازري يف املعلم :  انظر)٦(
 ).منس (١٨٨٨-١٨٨٧الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٧(
 .١/٤٨٨إكمال املعلم :  انظر)٨(
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١٥٤ 
 ومنَست ،منست السر أمنسه منسا إذا كتمته:  يقال، وخيصه مبا يستره عن غريه،باطن أمره

 : يقول الكميت،)١(الرجل ونامسته إذا ساررته وجعلته موضعا لسري
 عرضـت ومنـِذرا   فَأَبِلغْ يِزيد ِإنْ    

 
 )٢(املستـِسر املناِمـسا    و وعميِهما 

 وبالنظر إىل ،)فاروق( كما يف ،للمبالغة) فَاعول(فالناموس وصف جاء على صيغة  
 وقيدها مبا ،املفردات اليت حصرها ابن األعرايب جتد أا تتفاوت ما بني االمسية والوصفية

 إذا نظرت يف معاجم التراث اللغوية جتد عددا ليس بقليل من  مث،كانت الالم منه سينا
 ،)٣(الساهور:  تتراوح ما بني االمسية مثل،)فاعول(كلمات اليت جاءت على وزن ال
 وأمساء اآللة كما يف ،)٦( واحلاطوم،)٥(اجلارود:  والوصفية حنو، واجلاثوم،)٤(اخلافورو

 النظر عن كون ا العرب يف كالمهم بغضاستخدمه ،)٨( واخلاطوف، واملاعون،)٧(الناقوس
 ، عن وجود كلمات على هذا الوزن وردت يف القرآن الكرميالً فضالمها سينا أو ال،

 ،رحيم خاشع يف حبث هلا نشرته يف جملة دراسات تربويةال عبدحصرا الدكتورة رجاء 

                                 
-٥/٤٨٠، مقـاييس اللغـة      )منس (٣/٩٨٦، الصحاح   )منس (١٣/٢٠، ذيب اللغة    ١٢٠٥اللغة  مجهرة  :  انظر )١(

 ).منس (١٦٥٢، القاموس احمليط )منس (٤٥٤٧، لسان العرب )منس (٤٨١
، لـسان   )منـس  (٣/٩٨٦، الصحاح   )منس (١٣/٢٠، وذيب اللغة    ٢٣٠ البيت من الطويل للكميت يف ديوانه        )٢(

 ).عرض (١٨/٣٧٨، )منس (١٦/٥٨٢، تاج العروس )سمن (٤٥٤٧، )عرض (٢٨٨٩العرب 
، لسان العـرب    ١/٣٧١، ديوان األدب    ١٢٠٧انظرك مجهرة اللغة    .  القمر أو غالف يدخل فيه القمر إذا كسف        )٣(

 ).سهر (٢١٣٣
 .١/٣٧١، ديوان األدب ١٢٠٦مجهرة اللغة : انظر.  نوع من النبات)٤(
، ١/٣٧١، ديـوان األدب  ١٢٠٦مجهرة اللغة  : انظر. مقحطة: يرجل جارود أي مشؤوم، وسنة جارود أ      :  يقال )٥(

 ).جرد (٢٥٥القاموس احمليط 
، ١/٣٧٣، ديـوان األدب     ١٢٠٧مجهرة اللغة   : شديدة، اجلدبة اليت تعقب جدبة، انظر     : سنة حاطوم، أي  :  يقال )٦(

 ).حطم (٣٧٧القاموس احمليط 
، لسان العـرب    )نقس (٣/٩٨٥، الصحاح   ١/٣٧٢دب  ديوان األ : انظر.  ما يضرب به النصارى ألوقات الصالة      )٧(

 ).نقس (٤٥٢٢
، )خطـف  (١٢٠١، لسان العـرب  ١٢٠٦مجهرة اللغة  : انظر.  شبه املنجل يشد حببالة الصيد فيختطف به الظّيب        )٨(

 ).خطف (٤٨٠القاموس احمليط 
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١٥٥ 
مل ه غري أن ،ة مما يعين ثبوت هذا الوزن يف اللغة العربي؛)١(كلمة فكان عددها مخس عشرة

 وكل ما جاء عليه ،ا حمددة الشتقاق هذه الكلمات عليهيثبت عن علماء الصرف ضوابطُ
 فلم يثبت أم قاسوا كلمات عليه أو اشتقوها وفق ،إمنا أخذه العرب عن طريق السماع

 فهذا ، وإن كانت الكلمات اليت جاءت عليه من باب السماع،قواعد صرفية متفق عليها
 .- واهللا أعلم–ا جاء منه والمه حرف سني داخل أيضا يف حكم السماع يعين أنّ م

                                 
 .م٢٠١٢، العدد الثامن عشر، سنة ١١٠داللة صيغة فاعول يف القرآن الكرمي :  انظر)١(
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١٥٦ 
  :العدول والتحول في الصيغ: أوال

 :)مفعول( بمعنى )فَِعيل(: المسألة السادسة والعشرون
من أبرز ) فَِعيل(إنّ املطلّع على كتب الصرف واملهتم بدراسة اللغة يلحظ أنّ صيغة 

ما أا ترد يف دالالت أخرى  ك، تكون دالّة على املبالغة ماا وغالب،الصيغ الصرفية املشتقة
 :عدة

 .(١)رحيلو ،دبيبو ،صهيلو ،زئري: املصدر؛ مثل -١
 .(٢)شريفو ،ظريف: صفة مشبهة؛ مثل -٢
 : أشهرها،أن تفيد املبالغة من عدوهلا إىل معاين صيغ أخرى -٣

 .(٣)عىن سامعمسيع مبو ،نصري مبعىن ناصر: فَعيل مبعىن فَاِعل؛ مثل -أ
 .(٤)شهيدو ،جريحو ،قتيل: فَعيل مبعىن مفعول؛ مثل -ب
ن  ٱ ﴿:  من قوله تعاىل)٥(قعيد: فَعيل مبعىن مفَاِعل؛ مثل -ج ِإذ  ٱ ِ َ ۡ ِ َ ِ َ ُِ ّ َ ََ َۡ َ ۡ ِ

ل  ٞو ٱ ِ َِ ِ َ َّ
ِ َ    ﴿:  يف قوله)٧(عنيدو ،)٦(﴾َ ُۡ َ َ َ ِ َ ِ

َ
ٖر  ِ َ ٍ 

﴾)٨(. 
ِ ءا ٱ﴿:  يف قوله )٩(حكيم: حنو: فَعيل مبعن مفْعل -د ِا  ٰ َٰ َ َِ ۡ ۡ ُٓ َ 

ِٱ ِ َ ۡ﴾)١٠(. 

                                 
 .٣/٢٣٧أوضح املسالك :  انظر)١(
 .٣/٢٤٣، أوضح املسالك ١/١٢٤األصول يف النحو :  انظر)٢(
 .٦٢٣، شفاء العليل ١٦/١٥٧، املخصص ١/١١٠الكتاب :  انظر)٣(
 .٦٣٢، شفاء العليل ١٦/١٥٨املخصص :  انظر)٤(
 .٥/٥٩٧الكشاف :  انظر)٥(
 .١٧:  ق)٦(
 .٥/٥٩٩الكشاف :  انظر)٧(
 .٢٤:  ق)٨(
 .٦/١٩٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٩(
 .١:  يونس)١٠(
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١٥٧ 
ِ﴿: فَِعيل مبعىن مفِْعل؛ كما يف قوله تعاىل -ه اب أ ٞو   ٌ ۡ ََ َ َ ُ  أي مؤمل ،)١(﴾َ

 .)٢(موجع
 دراسة كلمة )ملسيح الدجالباب ذكر املسيح ابن مرمي وا(وقد جاء يف شرح حديث 

؛ فقد أورد القاضي عياض ما نقله املازري عن العلماء من أقوال )فَعيل(على وزن ) مِسيح(
 :يف سبب تسمية املسيح على النحو التايل

 راجعة لكون إحدى )امسيح( وغريه أنّ سبب تسمية الدجال )٣(نقل عن عيسى بن دينار •
بذلك لسياحته يف األرض؛ إذ مل يكن له موضع  فسمي  أما عيسى ،عينيه ممسوحة

 .يستقر فيه
 سمي به عيسى ،الصديق: نقل عن اهلروي ما نقله عن ابن األعرايب من أنّ معىن املسيح •

،جال٤( ويأيت مبعىن األعور وهي تسمية الد(. 
 أو راجع لكونه امسا ، به؛ ملسح زكريا إياهوعن احلريب أنّ سبب تسمية عيسى  •

 .)٥ (تص اهللا به عيسىاخ
 .(٦)سبب تسمية عيسى به؛ أنه كان ال ميسح ذا عاهة إال برأ: ابن عباس •

 : ما يلياملعاينوزاد القاضي عياض على هذه 
 .كان ممسوح القدمني ال أمخص له  ألن عيسى :قيل -
 .أو ألنّ اهللا مسحه وخلقه خلقًا حسنا -
 .ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن -

                                 
 .٧٧:  آل عمران)١(
 .٣/٢٨٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٢(
 اإلمام أبو حممد الغافقي، القرطيب، فقيه األندلس ومفتيها، لزم ابن القاسم مدة وعول عليـه،                : هو عيسى بن دينار   )٣(

الـديباج  : انظـر . ثنيت عشرة ومـائتني   ا، تويف سنة    »و الذي علّم أهل األندلس الفقه     ه«: كان ابن وضاح يقول   
 .١٠/٤٣٩، سري أعالم النبالء ١/٢٨٥، العرب ٦٦-٢/٦٤املذهب 

 .١/٥١٩، إكمال املعلم ١٧٥٠الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٤(
 .١/٥١٩إكمال: انظر) ٥(
 .١/٥١٩إكمال املعلم :  انظر)٦(
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١٥٨ 
 .)١( ألنه مِسح بالربكة حني ولد:وقيل -

 وزاد أنه حني خروجه ميسح ،أما الدجال فسبب تسميته باملسيح ما ذكره املازري
 أما ، أنّ املسيح تعين اخلَلْق احلسن)٢( ونقل عن أيب اهليثم، لذلك رمبا سمي باملسيح؛األرض
  .)٣(فتعين خلقه خلقًا ملعونااملسيخ 

رجلٌ ممسوح الوجه ومسيح؛ أي ال : بب تسمية الدجال أنه يقالوقد جاء أيضا يف س
 .)٤(يبقى على أحد شقَّي وجهه عني وال حاجب إال استوى

:  مثل، وذكروها يف مؤلفام،وقد تطرق هلذه التسميات عدد من العلماء واملفسرين
 ،)١٠(قطاعابن الو، )٩(ابن اجلوزي و،)٨(اهلرويو ،)٧(اخلطايب و،)٦(األزهري و،)٥(الطربي

 .)١٢(بدر الدين العيين و،)١١(الزخمشريو
فعيل  وذكر املازري أنّ تسمية الدجال باملسيح لكونه ممسوح إحدى العينني من باب

                                 
 .٥٢٠-١/٥١٩كمال املعلم إ:  انظر)١(
، أستاذ الفقهـاء والقـضاة    ، عتبة بن خيثمة بن حممد بن حامت النيسابوري احلنفي        ، شيخ احلنفية القاضي أبو اهليثم    ) ٢(

وتفقّه على أيب احلسني النيـسابوري     ، مسع من أيب العباس األصم ومجاعة     ، عدمي النظري يف الفقه والتدريس والفتوى     
، ١٤-١٧/١٣سري أعـالم النـبالء   : انظر. سادس جمادى اآلخرة سن ةست وأربعمائةمات يف  ، قاضي احلرمني 

 .٢/٥١١اجلواهر املضية، ٢١٣-٢/٢١٢العرب
 ).مسح (١/٣٨٧مشارق األنوار: وانظر، ١/٥٢٠إكمال املعلم: انظر) ٣(
 غريب احلديث   اجلامع يف ) مسح (٣٢٧-٤/٣٢٦، النهاية يف غريب احلديث واألثر       )مسح (٣/٣٦٦الفائق  :  انظر )٤(

 ).مسح (١٥٣-٥/١٥٢
 .٣/٢١٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٥(
 ).مسح (٣٤٨-٤/٣٤٧ذيب اللغة :  انظر)٦(
 .٣٧-٣٦ إصالح غلط احملدثني )٧(
 ).مسح (١٧٥٠-١٧٤٩الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٨(
 .٢/٣٥٧غريب احلديث :  انظر)٩(
 .٢١١األفعال واملصادر أبنية األمساء و:  انظر)١٠(
 .١/٥٥٨، الكشاف )مسح (٣/٣٦٦الفائق :  انظر)١١(
 .٣٦-١٦/٣٥عمدة القاري :  انظر)١٢(
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 ، فإنه فَِعيل،)املسيح(وأما «:  إذ يقول، وإىل ذلك ذهب ابن جرير الطربي،)١(مبعىن مفعول

مسحه اهللا فطَهره من :  يعين، وإنما هو ممسوح،صِرف من مفْعول إىل فَِعيل
من باب فَِعيل مبعىن   والعيين الذي يرى أنّ املسيح صفة لعيسى ،)٢(»…الذنوب

 أما إذا قُِصد ا الدجال ، وعن كل شيء فيه قبح،مفْعول؛ ألنه مبعىن املمسوح عن اآلثام
الف للخطايب الذي  وهو بذلك خم،)٣(فهي من باب فَِعيل مبعنى فَاِعل؛ ألنه ميسح األرض

 والدجال فَِعيل ، ومن ثَم فهو فَعيل مبعىن فَاِعل، مسيح مبعىن ماسحذهب إىل أنّ عيسى 
 وميكن القول بصحة الرأيني؛ حيث إنّ معرفة ،)٤(مبعىن مفْعول؛ ألنه ممسوح إحدى العينني

 ومن ثَم ، املراد وداللتهتعتمد على املعىن) مفْعول( مبعىن أو) فَاِعل(أَهي مبعىن ) فَِعيل(صيغة 
 إذا كان املعىن املراد أنه سمي الً فمث،فإنّ خالفهم يف الصيغة ناتج عن اختالفهم يف املعىن

هنا مبعىن ) فَِعيل( فتكون ، أو ألنه وِلد ممسوحا بالربكة،املسيح ألنّ اهللا خلقه حسنا
 ملن ٍلما اشتق من ِفع« :عرف بأنه والذي ي، ألا دلّت يف معناها على اسم املفعول،)مفْعول(

 أو ألنه كان ،كان ال ميسح بيده ذا عاهة إال برأ  وإذا كان املعىن املقصود ألنه،)٥(»وقع عليه
؛ لداللته على معىن اسم )فَاِعل(ذا االستعمال مبعىن ) فَعيل( فتكون صيغة ،يسيح يف األرض

 وذكر ابن عصفور أن ،(٦)»ث وفاعلهما دلَّ على احلدث واحلدو«: الفاعل املعروف بأنه
 إال أنّ إعمال ،)٧(اسم الفاعل واسم املفعول من املمكن أن يعدل أحدمها إىل صيغة فعيل

 وعلى أي حال يبقى املعىن املراد وداللته يف سياق الكالم ،)٨(عمل اسم الفاعل قليل) فَِعيل(
 وقد ،استخدمت فيه الصيغةهو املعول األساسي الذي ميكن من خالله حتديد املعىن الذي 

                                 
 .١/٥١٩إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٣/٢١٩ جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٢(
 .١٦/٣٥عمدة القاري :  انظر)٣(
 .٣٦إصالح غلط احملدثني :  انظر)٤(
 .١٩٥، الكناش ٣/٢٣٢أوضح املسالك : تعريفه أيضا يف: انظر، و٣/٤٢٧ شرح الكافية )٥(
، شرح عمـدة احلـافظ      ١/١٢٢األصول البن السراج    : تعريفه يف : ، وانظر ٢/١١ شرح التصريح على التوضيح      )٦(

 .٦٢١، شفاء العليل ٦٧١
 .٢/١٤٢املقرب :  انظر)٧(
 .١/١٢٨املقرب :  انظر)٨(
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ِ ﴿:  من قوله )حفيظ( كما يف كلمة ،تستعمل يف كال املعنيني ِو  َ ٌَ َٰ َ َ ِ﴾(١)، 

من الشياطني من   أو حمفوظ،جامع اليفوت منه شيء:  أي،حافظ ملا فيه: حتتمل تأويلني
 .)٢(البالء والتغري

) فَِعيل( على وزن ود ا عيسى  املقص)املسيح(أنّ كلمة  وأشار القاضي عياض إىل
نه على إ :هم فقال فيه بعض، وإنما اختلفوا يف الدجال،باتفاق الرواة وال خالف يف ذلك

ويف ذلك يقول  ،)٤(أبو إسحق بن جعفر:  منهم شيخ القاضي عياض،)٣()ِفعيل(وزن 
ني مسيح الضاللِة  بالً ليكون فَص؛قد أُوِلعت العامة بتشديد السني وكسر امليم« :اخلطايب

 مفتوحة امليم خفيفة ، فكالمها مِسيح، وليس ما ادعوه بشيء،وبني عيسى صلوات اهللا عليه
 ،)٧(األزهري:  ونقل هذه الصيغة كلٌّ من،)٦(الرفض  يفاهلرويووافقه  ،)٥(»…السني

: ي عياض قال القاض، ومل يوافقوه الرأي فيها، عن أيب اهليثم)٩(ابن األثري و،)٨(الزخمشريو
 بن أمحد التجييب عن أيب مروان بن سراج من كسر اهللا عبدورأيت خبط شيخنا القاضي أيب «

 ومن خالل هذه األقوال ميكن احلكم على هذا االستعمال بالقلّة ،)١٠(»امليم شدد السني
 .والندرة

                                 
 .٤:  ق)١(
 .٨/١٢١حر احمليط ، الب٥/٥٩٢الكشاف :  انظر)٢(
 .١/٥٢٠إكمال املعلم :  انظر)٣(
 أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أمحد اللوايت املعروف بابن الفاسي، كان من أهل الفقه والعلـم واملعرفـة                    : هو )٤(

بالوثائق والتبصر باألحكام والتفنن باملعارف، صحب القاضي أبا األصبغ ابن سهل وتفقه عنده، ومسع الفقيه أبـا                 
 اآلخرة سنة ثالث عـشرة  ىامللك، واملقرئ أبا حممد ابن سهل، تويف يف الثامن من مجاد      امللك مروان بن عبد    بدع

 .١٥٨-٣/١٥٧، أزهار الرياض ٢٠٤-٨/٢٠٣، ترتيب املدارك ١٢٣-١١٩الغنية : ترمجته يف: انظر. ومخسمائة
 .٣٦إصالح غلط احملدثني :  انظر)٥(
 .١٧٤٩حلديث الغريبني يف القرآن وا:  انظر)٦(
 ).مسح (٤/٣٤٨ذيب اللغة :  انظر)٧(
 .٣/٣٦٦الفائق :  انظر)٨(
 .٤/٣٢٧النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٩(
 .١/٥٢٠ إكمال املعلم )١٠(
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 فعيل بمعنى  على وزن)نبي(كلمة هل : المسألة السابعة والعشرون

 :؟)فاعل(نى  أو بمع،)مفعول(
بعض غري أنّ  ،لقد اشتهرت اللغة العربية بوجود قواعد وظواهر لغوية ثابتة وحمددة فيها

 كما مر يف املسائل السابقة من استخدام ،هذه الظواهر قد تستخدم يف الداللة على غريها
ث ملا  أو استخدام لفظ املذكر للمؤنث أو التأني،لفظ اجلمع يف الداللة على املثىن أو العكس

 من وجود صيغ ذات دالالت حمددة على الرغم ف، وكذلك بالنسبة للصيغ الصرفية،هو مذكر
 تؤدي أغراضا ،وثابتة إال أنّ هذه الصيغ قد خترج عن معانيها املألوفة إىل معاين صيغ أخرى

 . وتربزه كما سيتضح من خالل هذه املسألة،لغوية متعددة ختدم املعىن املنشود
 ،)١())الرؤيا الصاِلحةُ جزٌء ِمن سبِعني جزًءا ِمن النبوِة((: ديث الشريففقد جاء يف احل

 : داللتنيإحدى يف صياغتها تكون )نيب(ويرى القاضي عياض أن كلمة 
:  يقول القاضي عياض،جريح مبعىن جمروح:  مثل،)مفْعول(مبعىن ) فَعيل(أن تكون : األوىل

ر عليه أحدا إال ظِه ويطلعه من غيبه يف منامه على ما ال ي،رسله أنه نيبأي يعِلمه اهللا و«
 .)٢(»من ارتضى من رسول

 وعليه يكون املعىن بأنه يعِلم وخيرب غريه ،عليم: ؛ مثل)فَاِعل(مبعىن ) فَِعيل(أن تكون : الثانية
 .)٣(مبا اُوحي إليه

 :نها مشتقة منإ : قيل)نيب(وكلمة 
 . أي شرف على سائر الناس،من االرتفاع عن األرض ،وتعين الرفعة: )لنباوةالنبوة وا( -
 . أي يخِبر عنه،النبأ؛ ألنه ينبئ عن اهللا  -
 .)٤(الطّريق؛ لبيان أمره ووضوح خربه -

                                 
 ).٢٢٦٥(، كتاب الرؤيا، حديث رقم ٧/٢١١ إكمال املعلم )١(
 .٧/٢١٥ إكمال املعلم )٢(
 .٧/٢١٥إكمال املعلم :  انظر)٣(
، ١٢٠-٢/١١٩، الزاهـر    ١٥٩-١٥٨، إصالح املنطق    )نبا (٣٨٣-٨/٣٨٢العني  : يف) نيب(معاين كلمة   : ظر ان )٤(

، النهايـة يف    )نبا (٥/٣٨٥، معجم مقاييس اللغة     )نبا (٦/٢٥٠٠، الصحاح   )نبا (٤٨٨-١٥/٤٨٥ذيب اللغة   
 والرسـول يف روح     ، والفرق بني الـنيب    )نبا (٤٣٣٣-٤٣٣٢، لسان العرب    )نبا (٥/١١غريب احلديث واألثر    

  .٩/٧٩لوسي املعاين لآل
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 وقد تِرد ، تفيد املبالغة)١(صفة مشبهة) فَِعيل(أما من حيث وزن هذه الكلمة فهي على 

 وجاء يف شرح ،)٢( فقد ذكر ابن القطاع فيها ثالثة وثالثني وجها، أخرىللداللة على معاٍن
الرحيم مبعىن :  كقوهلم،لغرض املبالغة) فاَِعل(قد جييء مبعىن ) فَِعيل(التصريف العزي أنّ 

 وكذلك يف كلمة ،)٣(قَِتيل واملعىن مقْتول:  كما جييء مبعىن املفعول كما يف قوهلم،الراحم
)يبِلف يف معناها؛ فالبعض يرىفهي) نا مبعىن فاعل كابن دريد القائل   فَعيل ولكن اختأ

ومنه ) ناِبي( واسم الفاعل منه ،والذي يعين االرتفاع عن الشيء) نبا( بأنها مشتقة من الفعل
)براز  لقصد إ؛)فَِعيل(إىل ) فَاِعل( ويف العربية يتم العدول عن صيغة ،)٤(فَِعيل مبعىن فَاِعل) نيب

إنّ اهللا سِميع :  كما يف قوهلم،)٥( وثبات الصفة للفاعل، والداللة على الدوام واللزوم،املبالغة
 ، أي أول شيء،لَقيته أدنى دينّ«:  وكذلك قوهلم،سميع هنا مبعىن فاعلف ،)٦(دعاء من دعاه

نيابة ) فَعيل(صيغة نّ استعمال أ إال ،)٧(» أي أدنى داٍن وأقرب قريب،والدين فَعيل مبعىن فاعل
 .)٨()فَعل( وإمنا تكثر نيابتها عنه فيما كان فعله على ،قليلة يف املبالغة) فَاِعل(عن 

ابن و ،)١٠(األزهريو ،)٩(اجلوهري:  أبرزهم،وذهب آخرون إىل القول بأا مبعىن مفعول
 ،شرفه رفعه و أي أنّ اهللا ،)النبوة(؛ وذلك على اعتبار أن اللفظ مشتق من )١١(تيمية

 وهذا أجود ، الذي نبأه اهللا،فكذلك نيب اهللا هو مبعىن مفْعول؛ أي منبأ اهللا«: يقول ابن تيمية
 سواء أنبأ بذلك غريه أو ، فإنه إذا نبأه اهللا فهو نيب اهللا،إنه مبعىن فاعل؛ أي منبئ: من أن يقال

                                 
 . ٣/٤٣١شرح الكافية : انظر. ما اشتق من فعل الزم ملن قام به على معىن الثبوت:  تعريف الصفة املشبهة)١(
 .٢٨٨-٢٨٦أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٢(
 .٩١شرح التصريف العزي :  انظر)٣(
 .٢/٤٦٢االشتقاق :  انظر)٤(
 .٦/٥٨، مهع اهلوامع ٢/٣٥٥ شرح األمشوين : انظر)٥(
 .٨١-٣/٨٠شرح التسهيل :  انظر)٦(
 .٢/٢١٠ جممع األمثال )٧(
 .٢/٤٠، شرح التصريح على التوضيح ٣/١٣٥، شرح ابن عقيل ٥١٠، ارتشاف الضرب ١٠٥العمد :  انظر)٨(
 ).نبا (٢٥٠٠الصحاح :  انظر)٩(
 ).نبا (١٥/٤٨٧ ذيب اللغة )١٠(
 .٦٩٠ النبوات كتاب:  انظر)١١(
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 .)١(» فالذي صار به النيب نبيا أن ينبئه اهللا،بذلك غريه أو مل ينبئه

مررت برجل :  حنو قوهلم،در اإلشارة إىل أنّ جميء فَعيل يف العربية مبعىن مفْعول كثريوجت
 وهو مع كثرته غري مقيس عليه وإمنا يقتصر ، ورجل قتيل، وفىت كحيل، وفتاة كحيل،جريح

 وليس هذا حبكم ،ه رمبا ينقاس فيما ليس له فَعيل مبعىن فَاِعلإن: قيل و،فيه على السماع
 من اجع إىل كون الياء يف النطق أخف وعلّل ابن خالويه صرف مفْعول إىل فَِعيل ر،)٢(دقيق
ويرى ، )٣( وحلية دِهني أصلُها مدهونة،كف خِضيب معدولة عن مخضوبة:  فقول،الواو

السجلماسي أنّ كل ما جاء وصفًا للمفعول على فَعيل فهو معدول عن مفْعول؛ وذلك 
 .)٤(مفعوللكثرة استعمال 

 فقد جاء عن بعض قبائل العرب اهلمز ، أو عدمه)نيب(وأيضا اختلفوا يف مهز كلمة 
 وجاء عن العباس بن ،)٥( بينما مل يهمز بقية القراء، وثبت اهلمز يف قراءة نافع،)نيبء(فقالوا 
 :مرداس

 ياخــاتم النبــآِء ِإنــك مرســلٌ
 

 (٦)هداكَاِباخلَِري كُلُّ هدى السِبيِل      
 كما روي ، مما دلّ على مهزها؛)نيبء( كصيغة مجع للمفردة )النبآء(حيث جاء بكلمة  

 ى النيبا أتأنّ أعرابيِبيء اهللا((:  فقال،يا نيبء اهللا:  فقالِبن تاهللا،لَس ِبيي ن٧()) ولكن(، 
فه أبو علي حمتجوضع ا بأنّ النيب٨(ى بيت العباس بن مرداس مل يؤثر عنه إنكاره عل(، 

                                 
 .٦٩٠ كتاب النبوات )١(
 .٢/٤٤، شرح التصريح ٦٣٢، شفاء العليل ٣/٢٤٦أوضح املسالك :  انظر)٢(
 .٨إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي :  انظر)٣(
 .٥٤٦مفتاح األقفال ومزيل اإلشكال :  انظر)٤(
 .١/٢١٠ إحتاف فضالء البشر ،٨٨-٨٧، احلجة للقراء السبعة ١٥٧-١٥٦السبعة يف القراءات :  انظر)٥(
، كـشف املـشكالت   ١/٤٨١، جامع البيان ٣/٤٦٠الكتاب :  البيت من الكامل منسوب للعباس بن مرداس يف    )٦(

، احلجـة للقـراء     ١/٢٩٩املقتضب  : ، وبال نسبة يف   ٢/١٥٦، اجلامع ألحكام القرآن     ١/٤٨وإيضاح املعضالت   
 .١/١٥٥، احملرر الوجيز ٢/٩٠السبعة 

 .١/٢١٠، إحتاف الفضالء ١/٤٠٠، الدر املصون ١/٣٨٣صائص اخل:  انظر)٧(
 .٢/١٥٧، اجلامع ألحكام القرآن ١/١٥٥، احملرر الوجيز ٢/٩٢احلجة للقراء السبعة :  انظر)٨(
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 ولكن قلّته ال ،)١(احلجاز وحكم سيبويه على حتقيق اهلمز فيها بالقليل الرديء ونسبه إىل أهل

:  بدليل قول سيبويه يف املهموز منه،)٣( وإمنا لكونه خمالفًا لالستعمال،)٢(تعين خمالفته للقياس
 أي ،بأ من النامشتقل هو اهلمز ويكون نيب  مما يعين أنّ األص،)٤(»يلزم ذا القياس ألنه مما ال«

 واستدلّوا على كون اهلمز ،)٥( ونبأ ينبئ؛ ألنه من أنبأ عن اهللا فهو منِبئ عنه،من أنبأ ينِبئ
 ،)٦(كان مسيلمة نبوته نبيئة سوء:  ويقال،نبيء:  إذ يقال، بظهور اهلمزة يف التصغريالًأص

 على -كما يف بيت العباس- )نبآء( فإن جمع املهموز كان ، يف قراءة نافعوأيضا ثبوته
 وأما عدم اهلمز فهو الكثري ،)٧( وظَِريف على ظُرفاء، كما يف مجع كرمي على كُرماء،فُعالء
من ) فَِعيل( فهي )نيب( لغة من خفّف اهلمزة فأبدلوها ياًء أُدغمت مع الياء فصارت ،املطرد

 أو ،)النبوة(ا من  وقد يكون مشتق،)٨(فت مهزا كما خفِّفت مهزة برية وذريةالنبأ؛ خفِّ
 فاجتمعت واو قبلها ياء ، فيكون أصله نبيو،)٩(من نبا ينبو:  أي،-املكان املرتفع- )النباوة(

ا كم) ءالَأفِْع( مث جمعت على ،)١٠(أُبدلت الواو ياًء أُدِغمت بالياء الساكنة قبلهاف ،ساكنة
 .)١١( ودِعي على أَدِعياء، ووِصي على أَوِصياء،جمعوا ويلّ على أوِلياء

دون ) فَعيل( وقد جاءت على صيغة ، فهي وصف،)نيب(وما يهم هنا هو كلمة 
أو قد ) فاِعل( أما من ناحية تأويل املعىن الذي جاءت دالّة عليه فهي قد تأيت مبعىن ،خالف

                                 
 .٢/٩١، احلجة للقراء السبعة ٣/٥٥٥الكتاب :  انظر)١(
 .٣/٣٥شرح الشافية :  انظر)٢(
 .٤/٦٥التعليقة :  انظر)٣(
 .٣/٤٦٠ الكتاب )٤(
 .١/١٠١، معامل التنـزيل ٤٨١-١/٤٨٠جامع البيان :  انظر)٥(
 . ١/٤٠١، الدر املصون ٢/٩٣، احلجة للقراء السبعة ١٣/١٦٧، شرح السريايف ٣/٤٦٠الكتاب :  انظر)٦(
 .١/٤٨كشف املشكالت وإيضاح املعضالت :  انظر)٧(
 .٣/٣١٠، التعليقة ٣/٥٥٥الكتاب :  انظر)٨(
، اجلـامع   ١/٤٨، كشف املشكالت وإيضاح املعـضالت       ١/١٠١، معامل التنـزيل    ١/٤٨١جامع البيان   :  انظر )٩(

 .٤٠٢-١/٤٠١، الدر املصون ٢/١٥٦ألحكام القرآن 
 .١/٤٠١، الدر املصون ١٤٠-٣/١٣٩، شرح الشافية ٢/١١٩الزاهر :  انظر)١٠(
 .١/١٥٥جيز ، احملرر الو١٣/١٦٦، شرح السريايف ١/٤٨١، جامع البيان ١/٢٩٩املقتضب :  انظر)١١(
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 وال ميكن القول خبطأ أحدمها؛ ألنّ مرجع هذا ، وكالمها صحيح،)ولمفْع(تأيت نيابة عن 

من النبأ مبعىن اإلخبار عن اهللا تعاىل ) نيب (: فإذا قيل،التأويل إىل املعىن الذي اشتقت منه
 وإذا كان من الرفعة والشرف وكونه ، فهو فَِعيل مبعىن فَاِعل،وصفاته وشريعته وما بعثه به

 وقد ، فهو فَِعيل مبعىن مفْعول،أو الشخص املنبأ بالوحي من اهللا تعاىل ،الطريق إىل اهللا 
ذكر القاضي عياض كال املعنيني ومل ينكر أحدمها؛ ذلك العتماد حتديد داللة الصيغة على 

 وكال املعنيني ،)مسيح( وهو بذلك كما مر يف كلمة ،الًاملعىن الذي اشتقت منه الكلمة أص
 ومرجع ذلك كله ،ذه الصيغ غري مقيس على قواعد ثابتة وحمددة فتحديد معىن ه،صحيح

 .إىل السماع فقط
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بمعنى  )فعيلة( لى وزنع )العِرية(هل : المسألة الثامنة والعشرون

 : )فاعلة(بمعنى)فعيلة( أو ،)مفعولة(
ها رخص ِلصاِحِب العِريِة أَنْ يِبيع أَنّ رسولَ اِهللا ((: جاء يف احلديث الشريف

 الً والعِرية باملعىن املتعارف عليه تعين النخلة يعريها صاحبها رج،)١())ِبِخرِصها ِمن التِمِر
 ،أَعريته خنلةً أُعِريِه ِإعراًء إذا أعطيته خنلة يأكل مثرها:  يقال،حمتاجا فيجعل له مثرها عاما

 : ومنه قول سويد بن الصامت،)٢(وتجمع على عرايا
ــسنهاَء و ــست ِب لَيــٍةالَو ِبيجر  

 
 )٣(ولَكن عرايا ِفي السِنِني اجلَواِئح     

 واختلف يف ، وليست من العارية،العِرية مشددة الياء«: يقول القاضي عياض فيها 
 وقد تأيت على فعيلة مبعىن ، فذكر أا قد تأيت تارة على فعيلة مبعىن مفعولة،)٤(»…اشتقاقها

حتديد داللة الصيغة يتوقف على املعىن الذي اشتقت منه كما سيتضح من غري أنّ  ،فاعلة
 :خالل استعراض األقوال يف معاين هذه املفردة على النحو التايل

 ):مفْعولة(مبعىن ) فَِعيلَة( القول بأا :الًأو •
 أتيته تسأل : أي، مأخوذة من عروت الرجل)العرية(ما ذكره القاضي من القول بأنّ  -

 فهي من ، والرجل يعروها مبعىن يأتيها ليأكل مثرها، فأعراه خنلة مبعىن أعطاه مثرها،معروفه
  هي وذكر القاضي عياض أنّ هذه الطريقة، وطلبين فأطلبته،سألين فأسألته: باب قوهلم

 .(٦) يف تفسريه)٥( وصوب ا أبو عبيد،اليت فسرها ا بعض أهل العلم
 فكأنّ صاحبها أعراها من ماله وأخرجها ، املقصود إعراء مثرها لرجل حمتاجإذا كان املعىن -

                                 
 ).١٥٣٩(باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا، حديث رقم / ، كتاب البيوع٥/١٧٤ إكمال املعلم )١(
، غريـب   )حقـل  (١/٢٩٩، الفائق   ٧٦، املهذب   ١/٢٨٧، غريب احلديث للهروي     ٢٥١إصالح املنطق   :  انظر )٢(

 ).عري (٩١-٢/٩٠احلديث البن اجلوزي 
 ٢٩٢١، لـسان العـرب      )عرا (٢٤٢٤، الصحاح   ١/٢٨٩غريب احلديث للهروي    : يف من الطويل وهو      البيت )٣(

 ). عرى (٦٦٤امل  ، وبال نسبة يف)رجب (٢/٤٨٥، تاج العروس )عرا(
 .٥/١٧٧ إكمال املعلم )٤(
 .٢٨٨-١/٢٧٨غريب احلديث للهروي :  انظر)٥(
 .٥/١٧٦إكمال املعلم :  انظر)٦(
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 أو ألا ،)١( غري يٍد بيد،منه ومن حترمي املزابنة أي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر

 فتكون هلذا ، أو ألنّ صاحبها جردها من الثمرة وعراها،أُعريت من السوم عند بيع التمر
 .)٣( موافقًا فيه اجلوهري)٢( وهو مذهب القاضي عياض،)مفْعولة(مبعىن ) فَعيلَة(عىن امل

عه ِيوذهب ابن األثري إىل كوا مبعىن أن يأيت الرجل إىل صاحب النخل ويطلب منه أن يب -
 وهي عند ،)٤( فتكون من عراه يعروه إذا قَصده،مثر خنلٍة أو خنلتني خبرِصها من التمر

 وهي ،)٥( من عراه يعروه إذا طلب له وسأله،ومطروقة ومطلوبةالقاضي عياض مأتية 
 ).مفْعولة(مبعىن ) فَِعيلَة( ومن ثَم فهي ، الذي ذكره وصوب به أبو عبيدهنفساملعىن األول 

 كأن يأيت رب احلائط القوم فيعطي الرجل مثر ،وإذا أفردها صاحبها من البيع واستثناها -
 ويكون للمعرى ، واملنحة واهلدية،كون هنا مبعىن العطية أو اهلبة فت،النخلة عِرية يأكلها

 وفقًا ملا قال به القاضي ،)مفْعولَة( فهي على هذا املعىن مبعىن ،)٦(حرية التصرف بثمرها
 .)٧(عياض

 مبعىن ،)٨(»استعرى الناس إذا أكلوا الرطب«: إذا كانت على املعىن الذي قال به األصمعي -
 وهنا أيضا هي مبعىن ،ون قد أرطب مثرها فيأيت الناس اللتقاط مثرها وأكلهأن النخلة تك

 ). مفْعولَة(
 ):فَاِعلَة(مبعىن ) فَِعيلَة( أن تكون :ثانيا •
يتأذى بدخول صاحب صاحب النخل الكثري وإذا كانت النخلة لرجل يف حائط آخر  -

                                 
 .٢/٧٧، مشارق األنوار )عرا (٣/١٥٥٦، ذيب اللغة ١/٢٨٧غريب احلديث للهروي :  انظر)١(
 .٢/٧٨، مشارق األنوار ٥/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٢(
 ).عرا (٢٤٢٤-٦/٢٤٢٣الصحاح :  انظر)٣(
 ).عرا (٢٢٥-٣/٢٢٤النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٤(
 .٢/٧٨، مشارق األنوار ٥/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٥(
 ).عرا (٢٩٢١، لسان العرب )عرا (٣/١٥٥ اللغة ذيب:  انظر)٦(
 .٥/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٧(
 ).عرا (٢٩٢٢، لسان العرب )عروى (٤/٢٩٩، معجم مقاييس اللغة )عرا (٦/٢٤٢٤ الصحاح )٨(
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؛ )فَاِعلَة(مبعىن ) فَِعيلَة( فتكون ،(١)بشراء مثر هذه النخلة بتمر ص لهخرف ،النخلة الواحدة

 . وذلك لداللة معناها على انفرادها من بني النخل
 ، فتكون على هذا املعىن قد خرجت من التحرمي،إذا كانت مبعىن إعراء مثرها لرجل حمتاج -

 وبذا تكون من عِري يعرى ،وخلروجها من ملك صاحبها ،أو ألنّ مثرا عرية عن أصلها
 ،)٣( وابن األثري،)٢( وهذا هو رأي األزهري،)فَاِعلَة(مبعىن ) فَِعيلَة( فهي ،خلع ثوبهإذا 

 .)٤(وجوزه القاضي عياض
 : ومنه قول الشاعر،)٥(»الفاردة اليت ال متسك حملَها يتناثر عنها«أن تكون مبعىن  -

 ِقِطـني عِريـة   الَّكَما اعتكَرت لِ  
 

 )٦(يوٍم جِريـدها  ِمن النخِل يوطَى كُلَّ      
 .يعين كثرة تساقط مثرها حول أصلها وحوافها 

إىل اقتراا بتاء ) فَِعيلة مبعىن مفْعولة(وقد أشار اجلوهري يف جمرى حديثه عن كوا 
 وهي بذلك متاثل النطيحة ، وعلل ذلك بأنه راجع إىل إفرادها فجرت جمرى األمساء،التأنيث

خنلةٌ :  فتقول، فإا جترد من التاء)النخلة(ت مع املوصوف  ولكن إذا ما اقترن،واألكيلة
ِريول(على ) فَِعيل( ومما هو معروف يف العربية أنّ ما جاء من ،)٧(عفْعيستوي فيه املذكر ) م

 وذلك إذا ، وامرأة جريح،امرأةٌ قتيل:  فيقال، إذ يجرد املؤنث فيه من تاء التأنيث،واملؤنث
 وإذا مل يذكر معها املوصوف ،ى موصوفها فحكمها التجريد من التاءجرت هذه األمساء عل

جرحية بين  وقتيلة بين فالن:  لذا يقال،أثبتت معها عالمة التأنيث منعا من الوقوع يف اللبس
 ، هذه ذبيحة فالن وذبيحتك: وتقول، ناقة كسري: كما تقول، شاة ذبيح:وتقول« ،فالن

 فإمنا هي ، أال ترى أنك تقول ذلك وهي حية، ذُحبتوذلك أنك مل ترد أن خترب أا قد

                                 
 .٢/٧٨، مشارق األنوار )عروى (٤/٢٩٨معجم مقاييس اللغة :  انظر)١(
 ).عرا (٣/١٥٦ذيب اللغة :  انظر)٢(
 ).عرا (٣/٢٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر : ظر ان)٣(
 .٢/٧٨، مشارق األنوار ٥/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٤(
 ).عرا (٢٩٢٢، لسان العرب )عرا (٣/١٥٧ التهذيب )٥(
 ).عرا (٢٩٢٢، لسان العرب )عرا (٣/١٥٧ البيت من الطويل بال نسبة يف التهذيب )٦(
 ).عرا (٦/٢٤٢٤الصحاح :  انظر)٧(
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 وذكر هذه القاعدة ،)١(» شاة رمي إذا أردت أن تخرب أا رميت: وتقول،زلة ضحيةـمبن

هذه قتيلة بين :  فإذا مل تذكر املرأة قلت، وقتيل، وجريح،وامرأةٌ لعني«: ابن السكيت يف قوله
 وهي يف تأويل مفعول ا تخرج خمرج ،اءتعيلة بال وقد تأيت ف، وكذلك مررت بقتيلٍة،فالن

 وما جاء يف حنو ،)٢(»… والذبيحة،النطيحة:  وال يذهب ا مذهب النعوت حنو،األمساء
 ففيه استوى املذكر مع املؤنث من حيث حذف عالمة ، وعني كَحيل،كف خضيب: قوهلم

 ،كف خمضوبة باحلناء:  واألصل،)فَِعيل(إىل ) مفْعول(التأنيث التاء؛ ذلك ألنه معدول عن 
إذ تحذف منه ) فَاِعل(مبعىن ) فَِعيل( وأحيانا يشبه به ما كان من ،وعني مكحولة بالكحل

ٞإن ر ٱ ﴿:  وذلك كما يف قوله تعاىل،التاء َِ َ ِ َ ۡ َ ِ ٱِ  َ ِ ِ ۡ ُّ ۡ قريبة مبعىن :  األصل،)٣(﴾َ
 وليس املراد أنه مبعىن ، يف اآلية هو فعيل مبعىن فاعل)ريبق(ـفإذا تقرر ذلك ف« ،)٤(مقترب
 ولكنهم أجروه جمرى فعيل ، فكان حقه أن يكون بالتاء، بل مبعىن اسم الفاعل العام،قارب

) فاعل(مبعىن ) فعيل(جمرى ) مفعول(مبعىن ) فعيل( فلم يلحقوه التاء كما جرى ،مبعىن مفعول
على  اتلم فح، مبعىن حممودة ومذمومة، وفَعلة ذميمة،يدةخصلة مح:  كما قالوا،يف إحلاقه التاء

 ، وعني كحيل، وكف خضيب، على امرأة قتيل)قريبا( فحملوا ،مجيلة وشريفة يف حلاق التاء
 . )٥(» لكل من البابني على اآلخرالًيف عدم حلاق التاء مح

                                 
 .٦٤٨-٣/٦٤٧الكتاب  )١(
 .٣٤٣ إصالح املنطق )٢(
 .٥٦:  األعراف)٣(
، ٥/١٠٢، شـرح املفـصل      ٣/٣٣٣، شرح الكافية    ٤١٨-٤١٥تصحيح الفصيح وشرحه البن درستويه      :  انظر )٤(

 . ٢٥٠-٢٤٩، مالح األلواح ١٠٠٣-١٠٠٢شفاء العليل 
، ٨٦٤-٢/٨٦٢: ث الصيغ وحلاق التاء فيها يف، وقد فصل ابن القيم يف هذه املسألة من حي       ٢/٨٦٤ بدائع الفوائد    )٥(

 : مبعىن فاعل، فكانت) فعيل(مبعىن مفعول على ) فعيل(مث ذكر االعتراضات اليت جاءت يف محل 
 .أنّ هذا التأويل يستلزم التسوية بني الالزم واملتعدي -١
 يوجد ضابط حيدد ما إن ادعي هذا التأويل على وجه العموم فهو باطل، وإن كان على وجه اخلصوص فال             -٢

 .يسوغ منه وما ال يسوغ
بدائع الفوائـد  : انظر. أنّ العرب قد نطقت فعيالً مبعىن مفعول بالتاء، وجردته مما كان من فعيل مبعىن فاعل       -٣

٨٦٧-٢/٨٦٥. 
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للنخلة على وزن  صفة ،مشددة الياء) عِرية(أنّ كلمة : خالصة القول يف هذه املسألة

من باب ) فَاِعلَة(كما تأيت كذلك مبعىن ) مفْعولَة( وقد تأيت مبعىن ،مما ال اختالف فيه) فَِعيلة(
 وإمنا يتوقف حتديد أي الصيغتني ، وكال الوجهني صحيح،محل اللفظ على املعىن يف العربية

) مفعول(مبعىن ) فعيل( فإن كانت ،اليت أُولت عليها على املعىن الدقيق الذي حِملت عليه
 فإن مل ، خنلة عري: فيقال، لكوا صفة إذا ذكر معها موصوفها؛فالغالب جتريدها من التاء

 )ةٌعري(:  فيقال،يذكر موصوفها معها حلقتها التاء خلروجها من دائرة الوصفية إىل االمسية
وصوف وجاءت  وإن اقترن ذكرها مع امل، وهو األقرب إىل الصواب،كما جاء يف احلديث

 وهذا كله مما ال ،)فاعل(مبعىن ) فعيل(على ) مفعول(مبعىن ) فعيل( فهي من باب محل ،بالتاء
 وإمنا جمال هذا كله السماع فقط عن كالم ، ومقاييس يقاس عليها،يبنى على قواعد حمددة

 .العرب
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 :)مفْعولَة(بمعنى )فعول(: المسألة التاسعة والعشرون

 وفسر القاضي عياض ،)١())واحلَلُوب ِإياك :)) شريف قول النيبجاء يف احلديث ال
 مث ذكر القاضي أا على وزن ،)٣( ذات لنب،ناقةٌ حلُوب:  يقال،)٢(اليت تحلَبباحللوب 

 أي ذات ، كما حتتمل أن تكون مبعىن فَاِعلَة،ناقةٌ ركُوب:  مثل،)مفْعولَة(مبعىن ) فَعول(
 وأشار إىل أنّ هذا من باب ،ماء طَهور أي مطهر وطاِهر:  مثل،سهاحلْب ومعطية من نف

 .)٤(املبالغة
 إنه إذا أُريد منها االسم : وقيل،)٥( حلباة وحلْبانة: ويقال، حلُوبة: ويقَال، حلُوب:يقَال

 حديث أم  جاء يف،)٧( واحلَلُوبة الصفة، إنّ احلَلُوب االسم: وقيل،)٦(هذه احلَلُوبة لفالن: يقال
وقد خيرجون اهلاء من احللوبة وهم «:  وجاء يف العني،)٨()) حلُوبةَ ِفي البيِتالَو((: معبد

 : قال األعشى،)٩(»يعنوا
 تذِْهلُ الشيخ عن بِنيـِه وتـودي      

 
ــزاِل  ــِة اِملع ابزــوِب اِملع  )١٠(ِبحلُ

 فقد ، حيث معىن هذه الصيغة أما من،مما ال خالف فيه) فَعول(وحلُوب على وزن  
 ،)مفْعولَة(كما حتتمل التأويل على ) فَاِعلَة(ذكر القاضي عياض أا حتتمل أن تكون مبعىن 

فإنّ املؤنث منها ال ) فَاِعل(إذا كان املراد ا ) فَعول(ومما هو متفق عليه بني علماء العربية أن 

                                 
امـا،  جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققًا ت           / ، كتاب األشربة  ٦/٥١١ إكمال املعلم    )١(

 ).٢٠٣٨(واستحباب االجتماع على الطعام، حديث رقم 
 .٦/٥١١إكمال املعلم :  انظر)٢(
  ).حلب (٩٥٦، لسان العرب )حلب (٢٤٨، امل )حلب (٢٣٨-٣/٢٣٧العني :  انظر)٣(
 .٦/٥١١إكمال املعلم :  انظر)٤(
 ).حلب (٤٧٩حلديث ، الغريبني يف القرآن وا)حلب (٢٤٨، امل )حلب (٣/٢٣٨العني :  انظر)٥(
 ).حلب (٢٤٨، امل )حلب (٣/٢٣٨العني :  انظر)٦(
 ).حلب (٩٥٦، لسان العرب )حلب (١/٤٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٧(
 .٢٥/٢٥٥ احلديث يف املعجم الكبري للطرباين )٨(
 ).حلب (٣/٢٣٧العني :  انظر)٩(
، )عـزل  (٤/٣٠٨، ويف معجم مقاييس اللغـة       ٦٣ص  ) …املعزابةبلبون  : ( البيت من اخلفيف يف ديوانه بلفظ      )١٠(

 ).عزل (٢/١٣٥، وبال نسبة يف التهذيب )عزل (٢٩٣٠لسان العرب 
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 وامرأة ، ورجلٌ شكور، وامرأةٌ صبور،وررجلٌ صب:  فتقول، غالبا)١(يقترن بتاء التأنيث

 فسر امليداين الغموس ،)٢(»ِقعالَاليِمني الغموس تدع الدار ب«:  ومنه قول العرب،شكور
 وقد جاءت جمردة من ،)٣( وذكر أا فَعول مبعىن فَاِعل،باليمني اليت تغِمس صاحبها باإلمث

 وعلّل املرادي جترد ،)٤( فهو نادر،عدوة اهللا: وهلم واستثنوا من ذلك ق،التاء كما هو مشهور
 .)٥(» وألنه أكثر من فَعول مبعىن مفْعول،ة الفاعل أصلنيألنّ ِب«ما كان مبعىن فَاِعل من التاء؛ 

فإا تقترن بالتاء للتفريق فيما بينها وبني ما كان ) مفْعول(مبعىن ) فَعول(أما إذا كانت 
 ومنه قول عنترة بن ،)٦( والقتوبة، والركوبة،احلمولة: ، حنو قوهلم)فَاِعل(منها على وزن 

 :شداد
 ِفيها اثْنتـاِن وأَربعـونَ حلُوبـةً      

 
 )٧(سودا كَخاِفيِة الغراِب اَألسحمِ    

: ، يقول يف شرح الكافية الشافيةقليال) مفْعول( ابن مالك تأنيث ما كان منه مبعىن عدو 

                                 
أنه ال جيوز أن تلحق التاء فعوالً مبعىن فاعـل للتأنيـث،   «:  ينص علىقرارع اللغة العربية يف القاهرة      صدر عن جمم   )١(

صـرورة، ومنونـة،   :  على السماع، ومل يِرد إال يف ألفاظ قالئـل أشـهرها  وأما حلوقها له ملعىن املبالغة فمقصور     
صدر القرار يف اجللسة الثامنة من مؤمتر امع يف الدورة الـثالثني            . »وعروفة، وفروقة، وملولة، وجلوجة، وشنوءة    

مع قرارا يجيـز  مث أصدر ا. ١٢٦جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما  : القرار يف : م، انظر ١٩٦٤من السنة   
، حجتهم يف ذلك ما ذكره سيبويه من جمـيء التـاء            )فاِعل(إذا كانت مبعىن    ) فَعول(فيه حلاق تاء التأنيث لصيغة      

مقترنة بشيء من تلك الصفات، وما ذكره ابن مالك، والرضي، والسيوطي من أنّ هذا املنع يف الغالب وليس منعا                  
اجللسة الثامنة من جلسات املؤمتر، يف الدورة الرابعة والـثالثني مـن سـنة         صدر القرار يف    . تاما يف كل األحوال   

 .١٣١جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما : القرار يف: انظر. م١٩٦٨
 .٢/٤٢٥ جممع األمثال )٢(
 .٢/٤٢جممع األمثال :  انظر)٣(
 .١٧٣٩، شرح الكافية الشافية ٢/١٣٢، املنتخب ٣٥٧إصالح املنطق :  انظر)٤(
 .١٣٥٤ توضيح املقاصد )٥(
، شرح التصريح على التوضيح     ٢/٦٧٥، شرح تسهيل الفوائد     ١٣٥٤، توضيح املقاصد    ٣١٦جمالس ثعلب   :  انظر )٦(

 .٨٣، فالح شرح املراح ٢/٤٩٠
، وبال نسبة يف شرح املفصل     ٧/٣٩٠وخزانة األدب    ،١٩٩٢، املقاصد النحوية    ١٩٣ البيت من الكامل يف ديوانه       )٧(

 .٣/٦٦٢٥، شرح األمشوين ٦/٢٤، ٣/٥٥
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 مبعىن مركوبة )١(رغُوثة و،كركُوبة، وهو قليل) مفْعول(مبعىن ) فَعول(لتاء وقد يؤنث با«

:  حنو،جمردة من التاء يف كالم العرب) مفْعول(مبعىن ) فَعول( وقد وردت ،)٢(»ومرغُوثَة
 جاء إمنا«: بالتاء) حلُوب( يقول اجلوهري يف اقتران ،)٣(»آكَل الدواب من برذَونٍة رغُوث«

) فَعول( فجعلها ،)٤(»حلُبوهلي أي الشيء الذي اختذوه ،باهلاء ألنك تريد الشيء الذي يحلَب
 ).مفْعول(مبعىن 

 وذلك كما أَول ،)مفْعول( و)فَاِعل: (يف داللتها حتمل املعنيني) فَعول(وأحيانا تكون 
مرعى «:  قول العرب وكما يف،على أا قد حتتمل املعنيني) حلوب(القاضي عياض كلمة 

 أو أن تكون مبعىن مفْعولة أي ، أي اآلكلة، فتحتمل أن تكون مبعىن فاعل،)٥(»وال أَكولَة
 مثل ،والركوب والركوبة واحد«:  يقول القرطيب،)٦(الشاة اليت يربيها الرجل لنفسه ليأكلها

 امرأةٌ :ون أنّ العرب تقول وحكى النحويون الكوفي، واحلَمول واحلَمولة،احلَلوب واحلَلُوبة
ن يفرقوا بني أ وناقةٌ ركوبة؛ ألم أرادوا ، شاةٌ حلُوبة: ويقولون، بغري هاء، وشكور،صبور

 وأثبتوها فيما الً فحذفوا اهلاء مما كان فاِع،ما كان له الفعل وبني ما كان الفعل واقعا عليه
 . )٧(»الًكان مفعو

 بل هو أيضا مذهب ،لكوفيني كما حكى القرطيبواحلقيقة أنّ هذا ليس فقط مذهب ا
 ،)١١( مالكوابن ،)١٠( قتيبةوابن ،)٩( وسيبويه،)٨(اخلليل:  على رأسهم-كما سبق-البصريني 

                                 
 ). رغث (٣٨٨امل : انظر. كل مرضعة:  الرغوث)١(
 .١٧٤٠-١٧٣٩ شرح الكافية الشافية )٢(
 )…آكل األشياء): (ثرغ (٤٢١، ويف اجلمهرة ١/٥ املستقصى يف أمثال العرب )٣(
 ).حلب (١١٥-١/١١٤ الصحاح )٤(
 .١٩٩ األمثال البن سالم )٥(
 ).أكل (١٠١، لسان العرب ٤٧-٤٦ الطيب األضداد أليب:  انظر)٦(
 .١٧/٤٨٧ اجلامع ألحكام القرآن )٧(
 .٣/٣٨٥الكتاب :  انظر)٨(
 .٣/٦٣٨الكتاب :  انظر)٩(
 .٢٩٣-٢٩٢ أدب الكاتب:  انظر)١٠(
 .١٧٣٨شرح الكافية الشافية :  انظر)١١(
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 . مما يدل على أنه مذهب يتفق به أصحاب املذهبني؛)١(وغريهم

ا يعين أنّ  مم،)٢(هي إحدى صيغ املبالغة القياسية املشهورة) فَعول(وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
 وهذا ،إليها من باب املبالغة كما ذكر القاضي عياض) مفْعول(أو ) فاِعل(عدول صيغيت 

 إال أنّ بعض ،)٣(الوزن مما يشترك يف داللته على املبالغة والتكثري اسم الفاعل واسم املفعول
 حمصور يف  وأنه،قليل ونادر) مفْعول(للمبالغة من ) فَعول(العلماء ذهبوا إىل أنّ جميء 

 ومن ، ورسول،)٦(ذلولو ،حلوبو ، وركُوب،)٥( وقَروع،)٤( وهي قَدوع،كلمات حمددة
 يف حني خالف القرطيب هذا ،)٩(لوسي واآل،)٨( وأبو حيان،)٧(ابن عطية: أبرز القائلني بذلك

 من ذلك حلوب مبعىن ،كثري يف اللغة) مفْعول(مبعىن ) فَعول(و«: الرأي يف قوله
 .)١٠(»…محلوبة

كانت أسواء ) فَعول(ومهما يكن من شيء فإن مجيع الكلمات اليت جاءت على وزن 
أكثر ) فَاِعل(لقصد املبالغة، وهي يف ) فَعول(إنما عِدلت إىل ) مفْعول( مبعىن مأ) فَاِعل(مبعىن 
لصيغ  ا واستخدام، وإنّ جمال هذا التوسع يف اللغة،حبسب رأي غالبية العلماء) مفْعول(من 
وال يقاس عليه، على السماعمبين  . 

                                 
 .٣/٣٠٢، املساعد ٥/١٠٢، شرح املفصل ١٣٩-١٦/١٣٨املخصص :  انظر)١(
 .١٩٤، الكناش ٦/٧٠، شرح املفصل ٤/٣٥٩، إعراب القرآن للنحاس ٣/٣٨٤، ١/١١٠لكتاب ا:  انظر)٢(
 .٣٧، املطلوب شرح املقصود ٧١شرح مراح األرواح :  انظر)٣(
 ).قدع (٧٤٥امل : املنصب على الشيء، انظر: الكف عن الشيء، والقدوع:  القَدع)٤(
 ).قرع (٣٥٩٦لسان العرب : انظر. لفناء مائهاقليلة املاء، يقرع قعرها الدلو :  بئر قروع)٥(
لـسان العـرب    : انظر. ذَلّ يذل ذُال وِذال، فهو ذَلُول، ودابة ذلول بينة الذّل         : اللّني، وضد الصعوبة، يقال   :  الذّل )٦(

 ).ذلل (١٥١٣
 . ٤/٤٦٣، ٣/٤٦٥احملرر الوجيز :  انظر)٧(
 .١/٤٦٥البحر احمليط :  انظر)٨(
 .٢٣/٥١عاين روح امل:  انظر)٩(
 .٥/١١٨ اجلامع ألحكام القرآن )١٠(
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 :)مفْعولَة(بمعنى )فَاِعلَة(: المسألة الثالثون

 يِجد الرجلَ ِفيها الَ ،تِجدونَ الناس كَِإِبٍل ِمائٍَة((: جاء يف احلديث عن النيب
 .)١())راِحلَةً

 خيتارها الرجل هي اليت«:  عن الراحلة)٢(نقل القاضي عياض عن املازري قول القتيب
 فإذا كانت يف مجاعة اإلبل ، وحسن املنظر، ومتام اخللق، ورحله على النجابة،ملركبه
 والناقة النجيبة كالمها ، وأتبعه بقول األزهري بأنّ الراحلة تكون للجمل النجيب،(٣)»عرفت

 وأنها ،بة رجل داهية ونسا: كما يف قوهلم، وأنّ اهلاء اليت حلقت ا للمبالغة،على حد سواء
 وهي بذلك مماثلة يف احلكم ، فهي من باب فَاِعلَة مبعىن مفْعولَة،سميت راحلة ألا ترحل

 .)٤( وماء دافق أي مدفوق،لعيشة راضية أي مرضية
والراحلة تعين  ، أي شديدة قوية على السري، كذلك مجل رِحيل،ناقة رحيلَة: يقال

 ومجعه ، راِحلَة: فتقول العرب للجمل إذا كان جنيبا،ىاملركَب من اإلبل ذكرا كان أو أنث
 .)٥(رواحل

 فاِعلَة يف موضع ،فَأما تسميتهم البعري راِحلة فهو مقلوب«: يقول ابن دريد
:  قال قطرب،من األضداد الرحول«:  وجاء يف أضداد أيب الطيب اللّغوي،)٦(»…مفْعولة

 ،من ذلك) فَعول( ورحلٌ رحول ، وناقةٌ رحول ترحل،حلناقةٌ رحول لليت تصلح للر: يقال
 لترح: من قولك) الفَاِعلَة( وكذلك الراِحلَة ، والناقة مبعىن املَفْعول،)الفَاِعل(فهذا مبعىن 

                                 
 ).٢٥٤٧(، حديث رقم )إخل…الناس كإبل: (باب قوله/ ، كتاب فضائل الصحابة٨/٥٩١ إكمال املعلم )١(
وإن كان اإلبل مائة ليست فيها راحلة تشات يف املناظر؛ ألنّ الراحلـة             «: ٤٣٣ يقول يف تأويل مشكل القرآن       )٢(

للهروي، والتهذيب ) رحل (٧٢٦الغريبني يف القرآن واحلديث    : قوله يف : ، وانظر » وحسن املنظر  تتميز فيها بالتمام  
 .١٦/١٠١، وشرح النووي )رحل (١/٢٨٥، مشارق األنوار )رحل (٥/٥

 .٨/٥٩١ إكمال املعلم )٣(
 .٨/٥٩١إكمال املعلم :  انظر)٤(
 ).رحل (١٦٠٩، لسان العرب )رحل (٤٢٤ل ، ام)رحل (١٧٠٧، الصحاح )رحل (٥٢١مجهرة اللغة :  انظر)٥(

 ).رحل (٥٢١مجهرة اللغة :  انظر)٦(
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حلُها رحاقة أَرولَة،الًالنحاِحلَة الناقة املرواحل، والرنّ  وابن فارس يرى أ،)١(» واجلمع الر

على وزن ) راِحلَة( فكلمة ،)٢(»وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة: من سنن العرب التعويض«
 ،)٤( وابن فارس،)٣(األزهري:  قال بذلك كل من،)مفْعولَة(وقد جاءت مبعىن ) فَاِعلَة(

 .)٧( وابن حجر العسقالين،)٦( والنووي،)٥(والقاضي عياض
 كما يف قوله ،)مفْعول( ا معىن املراد) اِعلفَ(ويف العربية استعماالت كثرية لصيغة 

ٖ  ﴿: تعاىل َ ِ ِ َ ُ ٖ راَ َ ء﴿ : وقوله ،)٩( أي عيشة مرضية،)٨(﴾ِ  ِ  ٖ ٓ َ ِ ُ 
ِ ٖدا ِ أ ٱَ﴿:  وقوله ،)١١( أي مدفوق،)١٠(﴾َ م  ِ  ٱ ِ ۡ َ ََ ۡ ۡ َ ۡ َ  أي ال معصوم ،)١٢(﴾ِ

 :ومنه قول احلطيئة يف هجاء الزبرقان بن بدر ،)١٣(اليوم من أمر اهللا
   ع املكَاِرمـا    الَدِتهيغـلْ ِلبحرت  

 
 )١٤(واقْعد فَِإنك أَنت الطَّاِعم الكَاِسـي      

 قد عند احلافرة«:  ومنه قول العرب،قصد بالطاعم الكاسي املطعوم املكسواحلافرة ،»الن 
 ،تراب ساٍف:  والعرب تقول،)١٥(الفرس بقوائمه هي األرض اليت حفرها ،)احملفورة(مبعىن 

                                 
 .٢١٣ األضداد أليب الطيب )١(
 .١٧٩ الصاحيب يف فقه اللغة )٢(
 ).رحل (٥/٥ذيب اللغة :  انظر)٣(
 ).رحل (٤٢٤امل :  انظر)٤(
 ).رحل (١/٢٨٥مشارق األنوار :  انظر)٥(
 .١٦/١٠١ صحيح مسلم بشرح النووي:  انظر)٦(
 .١٤/٦٦٣فتح الباري :  انظر)٧(
 .٧: ، القارعة٢١:  احلاقة)٨(
 .١١/٧٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٩(
 .٦:  الطارق)١٠(
 . ١١/٤٧٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)١١(
 .٤٣:  هود)١٢(
 .٣/١٥معاين القرآن للفراء :  انظر)١٣(
: ، وبالنسبة يف  ٦/٢٩٩، خزانة األدب    ١٧٥، األزهية يف علم احلروف      ٥٠يف ديوانه    البيت من البسيط للحطيئة      )١٤(

 .٥/١١٥، خزانة األدب ٧٤٤، شرح األمشوين ٢/٨٨شرح الشافية 
 .٢/٣٣٧، جممع األمثال ١/٤٦٦املزهر :  انظر)١٥(
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فيسوم، وسر كاِتم،أي مكْتيقول جرير، مبعىن قد ناموا فيه، وليلٌ ناِئم، مبعىن م : 

    غَي ا يا أُمِتنلُم ى   الَلَقَدرنَ يف الـس 
 

 )١( وما لَيلُ املِطي ِبنـاِئم     ،وِنمِت 
 وذهب الفراء إىل أنّ أهل احلجاز ،)٢(م العربوغري ذلك من األمثلة اليت وردت يف كال 

  .)٣( النعتقصد ا إذا كان ،هم أكثر من يستخدم صيغة املَفْعول بلفظ الفَاِعل
 ورجل له طعام ،عيشة فيها رضا:  حنو،)ذو( املربد إىل تأويل هذه األمثلة مبعىن وذهب

أن يكون ) فاِعل( عن الًدومع) مفعول( ويرى ابن جين أنّ األصل فيما جاء على ،)٤(وكسوة
م َ﴿: من قول اهللا ) عاصم( وذلك حنو ما جاء يف تأويل ،)٥()ذو كذا(مبعىن  َ  ٱ َۡ َ ۡ َ ِ

ِِ أ ٱ ِ ۡ َ  ،الً كما يكون فاعالًوذو العصمة يكون مفعو« ،ال ذا عصمة:  فهو مبعىن،)٦(﴾ۡ
 : وكذا يف قول،)٧(»ال معصوم: إنّ معناه: فمن هنا قيل

       هاِشـرـةُ ننطَع ـامتل اَألييع لَقد 
 

  اِشــرهالَأَنــر  (٨) زالَــت يِمينــك آِش
 يقول )عيشة راضية( و)ماء دافق( ويف ،)٩(ذات حز أو قطع:  مبعىن،ذات أشر: أي 

 إذ ال يلزم أن يكون فاعل الذي ،اَألولَى أن يكونا على النسب كناِبل وناِشب«: الرضي
 فيشترك النسب ، بل جيوز أيضا كونه مما جاء منه الفعل، مما ال فعل له كنابلمبعىن النسب

 . )١٠(»واسم الفاعل يف اللفظ

                                 
 يف الـصاحيب    ، وبال نسبة  ٨/٢٠٢،  ١/٤٦٥، خزانة األدب    ١/١٦٠، الكتاب   ٩٩٣ البيت من الطويل يف ديوانه       )١(

 .٢٠١، اإلنصاف ١٦٩
 . ١٦/١٢٨، املخصص ٢/٨٩، املزهر ١٦٨، الصاحيب ١/٤٧٢غريب احلديث للخطايب :  انظر)٢(
 .١١/٤٩٧، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٣/٢٥٥معاين القرآن للفراء :  انظر)٣(
 .٣/١٦٣املقتضب :  انظر)٤(
 .١/١٥٢اخلصائص :  انظر)٥(
 .٤٣:  هود)٦(
 .١/١٥٢ائص  اخلص)٧(
، ٨٣٦االقتـضاب  : ، وبال نسبة يف٢/٧٨ نائحة مهام بن مرة يف التنبيه واإليضاح        البيت من الطويل منسوب إىل     )٨(

 .١/١٥٢، اخلصائص )نشر (٧٣٤مجهرة اللغة 
 .١/١٥٣اخلصائص :  انظر)٩(
 .٣/٤١٥ شرح الكافية )١٠(
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لقصد ) فَاِعل(إىل ) مفْعول(ومهما يكن من شيء فإنّ العرب إمنا تعدل عن صيغة 

 . كما يف الصيغ األخرى اليت سبقت دراستها يف املسائل السابقة،املبالغة يف الوصف
 ،؛ فقد قصر ابن قتيبة اللفظة على الناقة)الراحلة( من حيث تذكري وتأنيث كلمة أما

 فكلمة ،وغلّطه األزهري يف ذلك؛ حيث إنّ اللفظ يشترك فيه املذكر واملؤنث على حد سواء
 وليست ، وهذه التاء اليت حلقت بالكلمة هي للمبالغة،الراحلة تطلَق على الناقة وعلى اجلمل

 أحدمها ،غلط ابن قتيبة يف شيئني يف تفسري هذا احلديث«:  يقول،ذكر واملؤنثالفارقة بني امل
 والراحلة عند العرب كل بعٍري جنيٍب جواٍد ، وليس اجلمل عنده راحلةً،أنه جعل الراحلةَ الناقةَ

 ودخول اهلاء يف …، وليست الناقة أولَى باسم الراحلة من اجلمل، أنثىمكان ذكرا أأسواء 
 ،)٢(القاضي عياض:  منهم، وقال بذلك شراح احلديث،)١(»مبالغة يف الصفةالراحلة لل
 ويف العربية ال يكون حلاق التاء للصفات داللة دائمة على ،)٤( وبدر الدين العيين،)٣(والنووي

ألنّ «:  يف علة ذلك املربدوقال ، وإنما تأيت أيضا للداللة على املبالغة يف صفة ما،تأنيثها
 يف ، ورجلٌ ملولَة،امرأة ملولةٌ:  فيقال،)٥(»جريا جمرى واحدا سوي بني لفظهماالشيئني إذا 

 لكثري العلم والعامل ،مة ونسابةالَّ رجل ع: واشتهر قوهلم،الداللة على أنه كثري امللل
:  ويف قوله،)٦( وفَروقَة لكثري الفرق وهو اخلوف، راوية لكثري الرواية: وقالوا،باألنساب

ال   ََو﴿  ٖ َ ِ
ٓ َ َٰ َ َ ُ ِ َ ُ َِ  ۡ ُ ۡ  ومنه قول ،)٨( خائنة مبعىن خائن واهلاء دالة على املبالغة،)٧(﴾ّ

 : الكاليب

                                 
 ).رحل (٥/٥ التهذيب )١(
 ).حلر (١/٢٨٥مشارق األنوار :  انظر)٢(
 .١٦/١٠١شرح صحيح مسلم :  انظر)٣(
 .٤/٤١٩عمدة القاري :  انظر)٤(
 .٤/٢٦٢ املقتضب )٥(
، شـرح الكافيـة     ٥/٩٨، شرح املفصل    ١٧٥، األزهية يف علم احلروف      ٤/٢٦٢املقتضب  : الكلمات يف :  انظر )٦(

 .٤/٢٨٨، أوضح املسالك ١٧٣٩الشافية 
 .١٣:  املائدة)٧(
 .٢/١٦٠، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ١/٢١٠عبيد جماز القرآن أليب :  انظر)٨(
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 لَم تكُـن   و حدثْت نفْسك ِبالوفَاءِ  

 
 )١( خاِئنةً مِغـلَّ اِإلصـبعِ     ،ِللْغدِر 

التاء اليت حلقت  وأخرب ابن جين أنّ ،)٢(الًرج ألنه يخاطب ؛ يريد ا املبالغة)خاِئنة(قال  
 بل لو كان ،مل يكن القصد منها الداللة على تأنيث اسم الفاعل) آشرة(و) راضية(بلفظي 

:  ويف هذه التاء يقول،)٣( وإمنا يستفاد منها معىن املبالغة والغاية،األمر كذلك لفسد القول
إمنا حلقت إلعالم السامع أنّ املوصوف مبا  و،ذلك أنّ اهلاء مل تلحق املوصوف مبا هي فيه«

 سواء ، فجعل تأنيث الصفة أمارة ملا أُريد من تأنيث الغاية واملبالغة،فيه قد بلغ الغاية والنهاية
 . )٤(»كان ذلك املوصوف مذكرا أم مؤنثًا

وقد سبق احلديث عن كلمات جاءت مقترنة بالتاء لصفات يستوي فيها املذكر 
 .سابقةواملؤنث يف مسألة 

 وهي من باب ،)مفْعولَة(جاءت مبعىن ) فَاِعلَة(هي ) راِحلَة(خالصة القول أنّ كلمة 
 ، واملستخدم يف كالم العرب لغاية املبالغة يف املوصوف،حتول الصيغ املعروف يف العربية

غة يف وتطلق هذه اللفظة على املذكر واملؤنث كليهما؛ وأنّ هذه التاء املتصلة ا لقصد املبال
 . وليست للداللة على التأنيث،الوصف
  :صيغ المبالغة: ثانيا

 وقد استخدموها ،إنّ املبالغة من الظواهر اللغوية البارزة يف كالم العرب بصورة جلية
 أما من الناحية الصرفية فوضعوا صيغا وأوزانا صرفية للداللة ،كثريا يف اجلوانب البالغية

 :هي ةرئيسستدعي الوقوف على ثالثة جوانب  ودراسة هذه الصيغ ت،عليها
 .مفهوم صيغ املبالغة عند العلماء القدامى -
 .كيفية اشتقاق هذه الصيغ -
 .تصنيفها من حيث القياس والسماع -

                                 
، وبال نـسبة    )صبع (٢١/٣١٦، تاج العروس    )خون (١٢٩٤، لسان العرب    ٤٦٣ البيت من الكامل، يف الكامل       )١(

 ).صبع (٢٣٩٥، لسان العرب )بصع (٣٧٤، مجهرة اللغة )صبع (٢/٥٢يف ذيب اللغة 
 .٢/١٦٠معاين القرآن وإعرابه للزجاج :  انظر)٢(
 .١/١٥٣اخلصائص :  انظر)٣(
 .٢/٢٠١ اخلصائص )٤(
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 وإما جنسا إىل ، إما لفظًا إىل لفظ،أن تترك موضعا إىل موضع«: املبالغة عند ابن جين

 وكُرام أبلغ ،حسن ووِضيء: ء فهو أبلغ من قولكوضا و وكذلك رجلٌ حسان،…جنس
 .)٢(»زيادة يف املعىن تقتضي زيادة يف بناء اللفظ«:  واختصرها بأا،)١(»من كرمي

 ،أما من حيث مفهوم صيغ املبالغة فتجد علماء العربية القدماء مل يضعوا هلا حدا معينا
 ومن أبرز ،على تكثري حدوث الفعل من الفاعلإمنا هي أبنية يعدل إليها اسم الفاعل للداللة 

 ،)٧( عصفوروابن ،)٦( مالكوابن ،)٥(زخمشري وال،)٤(ربد وامل،)٣(سيبويه: القائلني بذلك
 .)١١( والسيوطي،)١٠( واألمشوين،)٩( عقيلوابن ،)٨(رضيوال

 من أوضحها ، لصيغ املبالغة تعريفات خاصة العلماءوضعأما يف العصر احلديث فقد 
حتول صيغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي املتعدي أو «: رمحن شاهنيال عبددكتور ال تعريف

 ،لذات باحلدثالالزم إىل أوزان أخرى تدل على الكثرة واملبالغة كيفًا أو كَما يف اتصاف ا
األبنية اليت تفيد التنصيص «:  وهو عند األستاذ حممد الطنطاوي،)١٢(»وتسمى صيغ املبالغة

 ،)١٣(»يف حدث اسم الفاعل كما أو كيفًا؛ ألنّ اسم الفاعل حمتمل للقلة والكثرةعلى التكثري 
 وهو ،صيغ املبالغة يف مضمونه مل يتغري كثريا عما قال به العلماء القدامىلاحلديث فهوم املف

أنه إذا أُريد الداللة على املبالغة وكثرة حدوث الفعل من الفاعل فإنه يتم حتويل اسم الفاعل 
                                 

 .٣/٤٦ اخلصائص )١(
 .٣/٢٦٦ اخلصائص )٢(
 .١١٧-١/١١٠الكتاب :  انظر)٣(
 .٢/١١٣املقتضب :  انظر)٤(
 .١١٩املفصل يف علم العربية :  انظر)٥(
 .١٠٣١شرح الكافية الشافية :  انظر)٦(
 .١/٥٦٠شرح مجل الزجاجي :  انظر)٧(
 .٣/٤٢١ الكافية شرح:  انظر)٨(
 .٢/١٩٢املساعد :  انظر)٩(
 .٢/٣٤٢شرح األمشوين :  انظر)١٠(
 .٨٧-٥/٨٦مهع اهلوامع :  انظر)١١(
 .١٨٨-١٨٧ يف تصريف األمساء )١٢(
 .١٥٣تعريف الدكتور فخر الدين قباوة يف كتابه تصريف األمساء واألفعال : ، وانظر٨٧ تصريف األمساء )١٣(
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 . صيغ أخرى تفيد معىن املبالغةإىل

أما فيما يتعلق باشتقاق صيغ املبالغة؛ فمن خالل استطالع أمثلة املبالغة الواردة يف كتب 
 وال يوجد ضابط حمدد ،العربية جتد أنّ صيغ املبالغة تشتق من الفعل الالزم ومن املتعدي

 ،)٢( قال بذلك سيبويه،)١(  وغريها،مهذارو ،حمضريو ،لباسو ،شراب:  مثل،الشتقاقها
 ،)٧( وابن السراج)٦( وعارضهم يف ذلك املربد،)٥( وابن عصفور،)٤( والصيمري،)٣(والزجاجي

 .على اعتبار أنّ ما اشتق من الفعل الالزم فهو من باب الصفة املشبهة
 فلم ينص علماء العربية على كوا ، متوقفة على السماعووفيما خيتص بكوا مقيسة أ

 وإمنا كانوا يذكرون الصيغ اخلمس اليت يعدل إليها اسم ،مساعية بصورة قطعيةمقيسة أو 
 ، وأن اسم الفاعل يحول إليها كثريا، وفَِعل،فَِعيلو ،ِمفْعالو ،فَعولو ،فَعال:  وهي،الفاعل

حوإليها الًوذهب كثري من علماء النحو إىل أنّ األبنية الثالثة األوىل جاء اسم الفاعل م 
 وابن ،)١٠( عصفوروابن ،)٩(الشلوبني:  ممن قال بذلك،)٨( ويِقلّ يف البنائني األخريين،بكثرة
 وأجاز الزجاجي قياسية مجيع ،)١٣(سيوطي وال،)١٢( ومن تبعه من شراح األلفية،)١١(مالك

حيث ميكن أن تقول يف مبالغة اسم  - وإن مل ينص صراحة على القياس–األبنية اخلمسة 

                                 
 .٢/٢٤٣، املزهر ٢/١٧٨شرح الشافية ، ١١٧ -١/١١٠الكتاب : نظر )١(
 .١١٥-١/١١٤الكتاب :  انظر)٢(
 .٩٢اجلمل يف النحو :  انظر)٣(
 .١/٢٢٦التبصرة والتذكرة :  انظر)٤(
 .٥٦٤-١/٥٦٣شرح مجل الزجاجي :  انظر)٥(
 .١١٤-٢/١١٣املقتضب :  انظر)٦(
 .١/١٢٤األصول يف النحو :  انظر)٧(
 ، ١٠٣١شرح الكافية الشافية :  انظر)٨(
 .٢٦٤التوطئة :  انظر)٩(
 .١/١٢٨املقرب :  انظر)١٠(
 .١٠٣١شرح الكافية الشافية :  انظر)١١(
 .٣٤٢/ ٢، شرح األمشوين ٣/٢١٩، أوضح املسالك ٢/١٠٥شرح ابن عقيل :  انظر)١٢(
  .٥/٨٨مهع اهلوامع :  انظر)١٣(



 المسائل الصرفیة المتعلقة بالمشتقات والمصادر :الفصل الثاني

 

 

١٨٢ 
 ،)١( وضِريب، وِمضراب، وضِرب، وضراب،ضروب): ضرب(من الفعل ) ضاِرب(الفاعل 
كلها  )٤(ابن كمال باشاو ،)٣( يف حني قصرها ابن أيب الربيع،)٢(»كل ذلك جائز«: مث قال

 .)٥(على السماع
 وال ختضع لقوانني حمددة ،وجتدر اإلشارة إىل أنّ صيغ املبالغة يف كتب العربية كثرية

 ،ني نقل السيوطي عن ابن خالويه أن صيغ املبالغة تأيت على اثين عشر بناًء يف ح،حتكمها
فَعال : العرب تبين أمساء املبالغة على اثين عشر بناء: قال ابن خالويه يف شرح الفصيح«

 ، وِمفْعال كِمعطَار، وِمفْعيل كِمعطري، وفَعول كغدور، وفَعال كغدار، وفُعل كغدر،كفَساق
 وفَعالَة كبقَّاقَة ، وفَاِعلَة كراِوية وخاِئنة،مةالّ وفَعالة كع، وفَعولَة كملُولَة،علَة كهمزة لُمزةوفُ

 وليس ذلك دقيقًا؛ إذ إنّ اللسان العريب مليء ،)٦(» وِمفْعالَة كِمجزامة،للكثري الكالم
 كما تزخر املعاجم العربية بكم ،ةبالكلمات اليت تدل على املبالغة وجاءت على صيغ خمتلف

 وخري شاهد ،كبري من الكلمات اليت استخدمها العرب يف داللتهم على التكثري واملبالغة
 ورسائل يف هذا ،ودليل ما جاء يف القرآن الكرمي من صيغ مبالغة أُفِردت هلا حبوث خاصة

ا القاضي عياض من  وفيما يلي سيأيت احلديث عن بعض صيغ املبالغة اليت عرض هل،اال
 . مناقشته للمسائل الصرفية يف شرحهخالل 

                                 
 .٩٢اجلمل يف النحو :  انظر)١(
 .٩٢ اجلمل يف النحو )٢(
 .١٠٥٥البسيط :  انظر)٣(
 .٨٥فالح شرح املراح :  انظر)٤(
القـرار يف  : ، انظر»القول بقياسية صوغ أمثلة املبالغة من األفعال الثالثية متعدية والزمة«:  أجاز جممع اللغة العربية    )٥(

 . ١٧٩، ١٠: ، السنة٣١جملة جممع اللغة العربية األردين، العدد 
 .٢/٢٤٣ املزهر )٦(
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 )َأفْعلْت(من  )فَعال(المبالغة في مجيء : المسألة الحادية والثالثون
 ):فعلوت(والمبالغة في 

 ، وعظَمِتي، وِكبِرياِئي،ولَِكن وِعزِتي…((: جاء يف احلديث القدسي الشريف
 وقد تطرق القاضي عياض يف شرحه ،)١()) اُهللاالَّ ِإلَه ِإالَ:  من قَالَ لَأُخِرجن،وِجبِرياِئي

 :ةرئيسللحديث إىل ثالثة جوانب 
 .)جربيائي(: املقصود بقوله : األول
 .جميء فَعال من أَفْعلت: الثاين

 ).اجلربوت(التاء يف كلمة : الثالث
هلا معاٍن ) اجلبار( وكلمة ،ت جربو)ِجربيائي( :ذكر القاضي عياض أنّ املقصود يف قوله

 وشراح األحاديث يف ، وكتب التفاسري، ذكر القاضي منها أربعة تداولتها املعاجم،كثرية
 : متوا على النحو التايل

ر ﴿ : قال تعاىل،)٢(اجلبار هو القهار الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر وي - ُٱ ٱ َ ۡ ُ ِ َ ۡ

ۚۡٱ ُ ِ ّ ََ ُ﴾)٣(،للعباد ويف صفات العباد املتسلط القاهر املكره )ٓو ﴿:  ومنه قوله تعاىل،)٤ َ َ

ر ٖأ   َ ِ ِ ۡ ََ َ ر﴿ : وقوله،)٥(﴾َ َذا    ِ َ ۡ ُ ُۡ َۡ َ َ َ َ﴾)٦(. 

 وقد قالت ، فاجلبار يعين العظيم الشأن،)العظَمة(جعل القاضي من معاين اجلربوت  -
 ويف هذا التشبيه تصوير معىن ، أرادوا العظيمة اليت تفوت يد املتناول،بارةخنلة ج: العرب

 :  يقول األعشى،العلو على األقران
 ــولُه اٌء أُصِرو ــار بوج ــق  طَِري

 
       ـبعنـِر تاِبيلٌ ِمن الطَّيِه أَبلَي٧(ع( 

                                  
 ). ١٩٣(باب أدىن أهل اجلنة منـزلة فيها، حديث رقم / اب اإلميان، كت١/٥٨٠ إكمال املعلم )١(
، لـسان   ٣٠٩، الغريبني يف القرآن واحلديث      )جرب (١١/٥٨، ذيب اللغة    ٥/١٥١معاين القرآن للزجاج    :  انظر )٢(

 ).جرب (٥٣٤العرب 
 .٢٣:  احلشر)٣(
 .٢٩٤، الكليات )جرب (٥٣٥ العرب ، لسان)جرب (٥/٥٨، ذيب اللغة ٣/٨١معاين القرآن للفراء :  انظر)٤(
 .٤٥:  ق)٥(
 .١٣٠:  الشعراء)٦(
، تـاج العـروس     )طرق (٢٦٦٧،  )روي (١٧٨٤،  )جرب (٥٣٥، لسان العرب    ٣٠ البيت من الطويل يف ديوانه       )٧(

= 

١٨٣ 
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١٨٤ 
 .)١( عظيما قوياالًرجل جبار إذا كان طوي: وشبهوا ا الرجل فقالوا

- ر الذي ال يرى ألحد عليه حقر؛ فهو املتكبقال،اوتأيت مبعىن التكبي  :ريار بني اجلَببة ج
 ، واِجلبِرياء، واجلَبورة واجلُبورِة واجلَبورِة، واجلَبروِة واجلَبروة واجلَبور،واِجلبِرية واجلَبِريِة

 واجلربوة عند ،)٢( وجبري لكربيائه،جبار: ومنه قيل للملك ، هو مبعىن الِكبر،والتجبار
ُوٱ﴿ : ومن هذا املعىن قوله،)٣(الزخمشري هي اجلربوت َ َۡ ۡ ر اَ ب   ٍ و َ ُ َ َ َ

ٖ ِ َ﴾)٤(. 
  يجبره، والفقري املسكني وجرب،منه جبر العظم بربط املنكسر ليلتئم: )٥(د مبعىن املصلحوتِر -

 .)٦( واجنَبر واجتبر وجتَبر، وجبره فَجبر يجبر جبرا وجبورا،جبرا وجبورا وجبارةً

 ىحدإ) فَعال( على وزن  اليت)جبار ( كلمةويتبني من خالل شرح معاين الكلمة أنّ
من أكثر ) عالفَ( والدارس واملطلع على الكتب الصرفية جيد أنّ صيغة ،صيغ املبالغة الشهرية

 فقد تأيت للداللة على ، وقد استخدموها يف دالالت شىت،األبنية اليت جاء عليها كالم العرب
 ، وجنّار، وخياط، وزجاج، وبقّال، وسقّاء، وقزاز،كَخباز: النسبة إىل حرفة أو صناعة

لة على كثرة  وتأيت دا،)٨(»ذا أكثر من أن يحصىو«:  وفيه يقول سيبويه،)٧( وسياف،وعطّار

                                 
 ).روي (٣٨/١٩١، )جرب (١٠/٣٥٥

، إكمال املعلـم   ٣١٠واحلديث  ، الغريبني يف القرآن     )جرب (١١/٥٧، ذيب اللغة    )جرب (٢٦٥مجهرة اللغة   :  انظر )١(
 ).جرب (١/٢٣٥، النهاية يف غريب احلديث واألثر ١/٥٨٠

، غريب احلـديث    ١/٨٥٠، إكمال املعلم    ٣١٠، الغريبني يف القرآن واحلديث      )جرب (١١/٥٨ذيب اللغة   :  انظر )٢(
 .٢٩٤، الكليات ١٢٣، املصباح املنري )جرب (٥٣٥، لسان العرب ١/١٣٦البن اجلوزي 

 .١/١٨٤الفائق : ر انظ)٣(
 .١٥:  إبراهيم)٤(
 .١/٥٨١إكمال املعلم :  انظر)٥(
، )جـرب  (١/٢٣٦، النهاية يف غريب احلديث واألثر       )جرب (١١/٦٠، ذيب اللغة    )جرب (٢٦٥مجهرة اللغة   :  انظر )٦(

 .٢٩٤، الكليات )جرب (٢٣٣، القاموس احمليط )جرب (٥٣٥لسان العرب 
 .٦/١٧٥ و ٥/٨٨، مهع اهلوامع ١٥/٦٩ئص ، اخلصا٣/١٦١املقتضب :  انظر)٧(
  .٣/٣٨١ الكتاب )٨(
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 وقد سبقت ،)١( وصبار،مالّ ع،ضراب: على كثرة قيام الفاعل حبدث ما وقتا بعد وقت مثل

 وقد اختصر ابن قيم اجلوزية ،زمة واملتعديةالّاإلشارة إىل أنّ صيغ املبالغة تشتق من األفعال ال
اء فيها  وبين من خالهلا أوجه استعماالته وما ج،إىل ثالثة أصول شاملة) جبار(معاين لفظ 

 :من حيث التعدي واللزوم فيه
 ، أو جيرب كسر عظمه،من معىن اإلصالح؛ كأن يغىن الرجل من فقر: األصل األول •

 : وجِمعا يف قول العجاج،فعلى هذا الوجه يستعمل الزما ومتعديا
       ـربفَج اِإللَـه ينالـد ربج ٢(قَد( 

:  فيقال،)أَفْعل( ويكثر استعماله على ،قهريتضمن معىن اإلكراه وال: األصل الثاين • 
 . ويقلّ جميء جربته على هذا املعىن،أَجبرته على كذا

 .)٣( كرجل جبار وخنلة جبارة، وهو معىن العظمة،من العز واالمتناع: األصل الثالث •

 ال تبنى فقد ذهب اللغويون إىل أنّ صيغ املبالغة) أَفْعلْت(من ) فَعال(أما من حيث جميء 
 وذكر )٥(األمشوينو ،)٤(بدر الدين العيين:  قال بذلك،إال من األفعال الثالثية املتعدية اردة

 ،)٧( ورد ياسني العليمي بكونه مذهبا للكوفيني كذلك،)٦(أبو حيان أنّ هذا مذهب البصريني
ال(وا يف كالم العرب) فَعومن ثَم ،يف هذا احلكم وهو داخل ،من صيغ املبالغة املتداولة كثري 

                                 
 .١/١٤٥، املستوىف يف النحو ٢٤الفروق اللغوية :  انظر)١(
مجهرة : ، وبال نسبة يف)جرب (١١/٦٠، ذيب اللغة )جرب( ٦/١١٦، كتاب العني ٦٣ البيت من الرجز يف ديوانه )٢(

 ).جرب (١/٥٠١لغة ، مقاييس ال٢/١٠٧، ديوان األدب )جرب (٢٦٥اللغة 
 .٣١٣-١/٣١٠شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل :  انظر)٣(
 .٢٥١مالح األلواح :  انظر)٤(
 .٣٤٣شرح األمشوين :  انظر)٥(
ما وجدت نص قول أيب حيان يف ارتشاف الضرب، وال يف تقريـب             . ٢/٦٧حاشية ياسني على التصريح     :  انظر )٦(

النكت احلسان، وال حىت يف تفسري البحر احمليط، فأثبتت ما نقله عنه ياسني العليمي يف حاشـيته                 املقرب، وال يف    
 .على التصريح

 .٢/٦٧حاشية ياسني على التصريح :  انظر)٧(
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 وعلى الرغم من ذلك فإنك جتد يف العربية ألفاظًا على هذا ،)١( فإنه ال يبنى من غري الثالثي

 : وذهب الفراء إىل أنّ العرب ال تقول،الوزن مشتقة من املزيد على الثالثي أو من الرباعي
 من )٢(دراك:  الوجه بلفظني وحصر ما جاء من كالم العرب على هذا،)أَفْعلْت(من ) فَعال(

 من )جبار( أما إذا كان اشتقاق ، وحكم عليهما بالشذوذ، وجبار من أجبرت،أَدركْت
 ويف شرح الكافية ،)٣( فاشتقاقه على هذا الوجه صحيح،أجربه: جربه على األمر أي: قوهلم

وحصر ، )٤(ر وأسأر فهو سآَّ،أدرك فهو دراك: الشافية ذكر ابن مالك من ذلك اللفظني
 ،)٦( ودراك،)٥(ر وسآَّ،جبار: القاضي عياض جميء فَعال من أَفْعلت يف ثالث كلمات هي

 ، من اإلحساسا وزاد العيين حساس،)٨( والسلسيلي،)٧( يف املخصصهحكاها ابن سيد
اد٩( من اإلرشاداورش(. 

من الوزن وذهب ابن جين إىل أنّ هذه الكلمات وما شاها هي يف الواقع مشتقة 
 من وجهة نظره ال ينبغي أن تحمل على كوا مشتقة من الفعل )رشاد( فكلمة ،)فَعل(

                                 
ء  ذهب العلماء احملدثون إىل أن صيغ املبالغة ال تصاغ إال من مصادر األفعال الثالثية املتعدية فقط واملتصرفة، باستثنا         )١(

، فإا تبىن من الثالثي املتعدي والالزم على حد سواء؛ لكثرا وللحاجة إليها، يف حني رأى الدكتور                 )فَعال(صيغة  
أن صيغ املبالغة كلها مساعية، وصدر قرار جممع اللغة العربية بقياسية اشـتقاق     ) الصرف الوايف (هادي ر يف كتابه     

تصريف األمساء واألفعـال  : ، انظر»من مصدر الفعل الثالثي الالزم واملتعدييصاغ فَعال للمبالغة   «): فَعال(صيغة  
قـرار  : ، وانظر ١٢٦-١٢٤، الصرف الوايف    ١٠٨، االشتقاق واملشتقات    ٨٧، تصريف األمساء للطنطاوي     ١٥٣

 .٤٩جمموعة القرارت العلمية يف مخسني عاما : امع يف
، )درك (١/٢٨٤أساس البالغـة    : انظر.  يروقه كثري وسريع اإلدراك    مدرك ملا :  الدرك يعين اللحاق، ورجل دراك     )٢(

 ). درك (٥٣٨القاموس احمليط 
 .٣/٨١معاين القرآن للفراء :  انظر)٣(
 .١٠٣٤شرح الكافية الشافية :  انظر)٤(
 ،)سـأر  (١٩٠٥، لسان العرب )سأر (٢٩٣-٧/٢٩٢العني  : انظر. أبقى منه بقية  :  أسأر فالن طعامه وشرابه أي     )٥(

 ).سار (٧٣٥القاموس احمليط 
 .١/٥٨٠إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .١٤/٢٣١املخصص :  انظر)٧(
 .٦٢٥شفاء العليل :  انظر)٨(
 .٢٥٢-٢٥١مالح األلواح :  انظر)٩(
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 وعلّل ذلك بأنّ جميء ، أو من رشد يرشد، إمنا هي إما من باب رِشد يرِشد،أَرشد يرِشد

 وأقصر ، سآر وأسأر فهو،أجبر فهو جبار: حمصور فقط يف الكلمات) أَفْعلْت(من ) فَعال(
 ، وقَصر عن األمر،جبره على األمر:  ومبا أنّ العرب قد قالوا، وأدرك فهو دراك،فهو قصار

 وكذا يف سآر ،يف املعىن) فَعل( من جبار وقصار مشتقان من الوزن الًفهذا يعين أنّ ك
قل املكان فهو  أب: كما يف قوهلم،لفظًا فقط دون االستعمال) أَفْعل( ومها مشتقان من ،ودراك

 ويف اللفظ من )جبر( ومعىن كالم ابن جين أنّ جميء جبار حقيقة من معىن الفعل ،)١(باقل
)ار(؛ ألنّ معىن )أجرببر)جبِبر غريه وهو ما يدل عليه اللفظ أَججه مل بأنيتأو  . 

: و مجبر أيأجبرت فالنا على كذا أُجربه إجبارا فه: وجتدر اإلشارة إىل أنّ قول
ره جبرا وجبورا على األمر أجب مهزةبغري جبرته :  أما قول، هي لغة عامة العرب،أكرهته عليه

 ملا ا وعليه يكون كالم ابن جين موافقً،)٢( وكثري من احلجازيني يقولوا،فهذا على لغة متيم
 . وأكثر أهل احلجاز،عليه لغة بين متيم

من غري الثالثي يف ثالثة ) فَعال( القدماء فيما جاء على وميكن إمجال آراء العلماء
 :أحكام
 ،)٦( وابن عقيل،)٥(ابن مالكو ،)٤(ابن جينو ،)٣(األزهري:  منهم،فريق يرى أنه قليل •

 .)٧(والسلسيلي
 .)٨(نادر) أَفْعل(من ) فعال(وذهب األمشوين إىل أنّ جميء  •

                                 
 .٢٤٢-٢/٢٤١احملتسب :  انظر)١(
، )جـرب  (٥٣٦، لـسان العـرب      ١٧٧، الزاهر   )جرب (١١/٦٠، ذيب اللغة    ١٥٤األفعال البن القطاع    :  انظر )٢(

 .١/١٢٣املصباح املنري 
 ).جرب (١١/٥٨ذيب اللغة :  انظر)٣(
 .٢٤٢-٢/٢٤١احملتسب :  انظر)٤(
 .١٣٦، تسهيل الفوائد ١٠٣٤شرح الكافية الشافية :  انظر)٥(
 .٢/١٩٤املساعد :  انظر)٦(
 .٦٢٥شفاء العليل :  انظر)٧(
 .٣٤٣/ ٢شرح األمشوين :  انظر)٨(
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 ،)٢( وبدر الدين العيين،)١(ء مثل الفرا،ومنهم من حكم على ذلك بالشذوذ •

 .)٣(والسيوطي
ا من هذا الوزن  بل كل ما جاء مشتق،مبا اشتق من أَفْعل على فَعال اخمتصوليس املنع 

 وبصري من ، وال مسيع من اإلمساع،أليم من اإليالم:  فال يقال،على صيغة من صيغ املبالغة
 وكل ، ومعوان من أعان،اء من أعطى ومعط، وزهوق من أزهق، ونذير من اإلنذار،اإلبصار

٤( على أحد صيغ املبالغة املعروفة)أَفعل(ا من الوزن ما جاء مشتق(. 
 من -) فَعال( مبا فيها صيغة -والواضح إمجاع العلماء على اشتقاق صيغ املبالغة 

 ،ماع وأنّ ما جاء منها من غري الثالثي فبابه الس، املتعدية والالزمة،األفعال الثالثية فقط
 .يحفظ ما جاء منه وال يقاس عليه

 ،واجلربوت مثله«: يقول القاضي عياض) فعلوت(وفيما يتعلق باملبالغة يف الوزن 
 جاء يف ،)٥(» ورمحوت من الرمحة والرهبة،ملكوت يف امللك: وزيدت فيه التاء للمبالغة مثل

يف احلديث  و،)٦(» وعنكبوت، وجربوت،والتاء تزاد يف ملَكُوت«: دقائق التصريف
 اجلربوت من اجلرب والقهر على وزن ،)٧())سبحانَ ِذي اجلَبروِت وامللَكُوِت((: الشريف

 يقول ، ومعروف يف العربية أنّ كل زيادة يف مبىن اللفظ تقتضي زيادة يف معناه،)٨()فَعلُوت(
نهم أرادوا املبالغة كأَ:  وسألت اخلليل فقال،اخشوشن:  وقالوا،خشن: قالوا«: سيبويه

ا قد عاماعشوشبت األرض فإمنا يريد أن جيعل ذلك كثريا :  كما أنه إذا قال،والتوكيد

                                 
 .٣/٨١معاين القرآن :  انظر)١(
 .٢٥٢-٢٥١مالح األلواح :  انظر)٢(
 .٦/٦٠مهع اهلوامع :  انظر)٣(
 .٦/٦٠، مهع اهلوامع ٢٥٢، مالح األلواح ٣/٨١معاين القرآن للفراء :  انظر)٤(
 .٥٨١-١/٥٨٠إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٣٥٧ دقائق التصريف )٦(
اب الـذكر يف الركـوع، حـديث رقـم         ب/ ، كتاب التطبيق  ١/٥٣٦ احلديث يف سنن النسائي حباشية السندي        )٧(

)١٠٤٨.( 
 .٤١٠اجلامع يف غريب احلديث :  انظر)٨(
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 ويرى الزجاج أنّ ،)٢(»قوة اللفظ لقوة املعىن« وهذا ما أطلق عليه ابن جين مسمى ،)١(»بالغ
ملعىن وأبلغ يف اللغة؛ وذلك  إال أنها أقوى يف الداللة على ا،)ملك(زلة ـمبن) ملَكوت(كلمة 

:  يف املبالغة وجاء عن العرب،)٣(ألن زيادة حريف الواو والتاء تؤدي إىل املبالغة يف املعىن
 ،)٤( من أن ترحم ترهب خريلَأنْ:  أي، مبعىن الرهبة والرمحةرهبوت خري من رحموت
ل زيادة على األصل  مث ك، ورغب، وملك، رحم، ورهب،جرب: فاألصل يف هذه الكلمات

أوغل يف الداللة على التكثري  و فإذا كانت الزيادة حبرفني كانت أبلغ،تقابلها زيادة يف املعىن
 .)٥(من هذه الصفات

 السابق )كربيائي( جاء ذه الصورة ليطابق )جربيائي(وذكر كذلك القاضي عياض أنّ لفظ 
 ا فجِمعت الغداة على غدايا اورا لكلمة عشاي،)٦(آلتيه بالغدايا والعشايا إني:  كما يف قوهلم،له

 ،)٧())ارِجعن مأْزوراٍت غَير مأْجوراٍت((: حديث وهو من باب ،ليحصل بينهما تناسب يف النطق
 فتجد العرب تعمد إىل إجراء تغيري يف اللفظة لتتناسب مع ،وهذا األسلوب كثري يف اللسان العريب

 وقد سبق املزاوجة أو املطابقة، فيما يعرف بأسلوب اإلتباع أو احملاذاة أو ،هلاالكلمات ااورة 
 وفد بين حبديث وذلك من خالل دراسة املسألة املتعلقة ،احلديث عنه وتفصيله يف املسألة الرابعة

 .)٨())امىدخزايا وال ن غَير ، أو بالوفِْد، بالقَوِمامرحب((: حيث قال   النيبإىلقيس ال عبد
                                 

 .٤/٧٥ الكتاب )١(
 .٢٦٩-٣/٢٦٤ما جاء يف هذا الباب من زيادات على الكلمات واملعاين اليت أفادا من الزيادة، اخلصائص :  انظر)٢(
 .٢/٢٦٥معاين القرآن للزجاج :  انظر)٣(
 .٢/١٠٧املستقصى :  انظر)٤(
مواضع زيـادة الـواو يف دقـائق        :  تعد الواو والياء واهلمزة من أشهر حروف الزيادة اليت تلحق بالكلمات، انظر            )٥(

، وتزاد التاء يف أول الكلمة زيادة مطردة يف كثري مـن الكلمـات              ٨٠٢-٨٠٠، شرح األمشوين    ٣٥٨التصريف  
 وسط الكلمة قليل جدا وال تطرد إال يف االسـتفعال           تنضب، تدرأ، وزيادا يف   : وأحيانا تقتصر على السماع حنو    

إنه زيـادة مساعيـة كمـا يف رمحـوت     : واالفتعال، أما يف آخر الكلمات فهذا املشهور والكثري، وبعض منه قيل     
 . ١٨، العمد ٨١٠، شرح األمشوين ٧٠، الصاحيب ٣٥٧دقائق التصريف : انظر. ورغبوت ورهبوت

 .١/٥٨١إكمال املعلم :  انظر)٦(
، واحلديث )١٥٧٤(، باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء القبور، حديث رقم         ٢٧٧ أخرجه ابن ماجه يف سننه       )٧(

 .٣/٩٨، ويف جممع الزوائد ١٢٧٦يف الترغيب والترهيب 
 وشرائع الدين والـدعاء إليـه،       ، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله          ١/٢٣٠ إكمال املعلم    )٨(

= 

١٨٩ 
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 :)لحنَة( و)لحانة(ما جاء في : المسألة الثانية والثالثون

لقد عِمد العرب إىل أساليب شىت ليعبروا من خالهلا عن معاين املبالغة والتكثري يف 
 فوضعوا للمبالغة صيغا متعددة ،كالمهم؛ وذلك إلضفاء القوة يف بيان وإيصال املعىن املراد

 إىل جانب ذلك كانت لديهم ،ل فيها يف املسألة السابقةسبق احلديث عنها والتفصي
 فقد جاء يف ،استخدامات أخرى للغة أدوا من خالهلا معىن املبالغة والتفاوت يف درجاا

 الًوكان القاسم رج((:  عند عائشة )١(رواية حديث ابن أيب عتيق مع القاسم
من األلفاظ املستعملة عند العرب  )لَحانة( مث ذكر القاضي عياض أنّ لفظ ،)٢())…حلّانة

 كما نقل ، ونسب هذا القول للسمرقندي، وقد أطلقوه على كثري اللحن،للداللة على املبالغة
 ،)٣(يلحن يف كالمه ويلَحنه الناس:  أي، لذات املعىن)لُحنة(عن العذري وأيب جعفر بلفظ 

 .)٥(ِحن ولَحانٌ ولَحانةٌ ولُحنةالَو  فه،)٤( أي كثري اخلطأ،فُالن لَحان ولَحانة: يقال
 أو بضم الالم وفتح ،)لُحنة(؛ إما بضم الالم وسكون احلاء ضبطنيب تأيت )لُحنة(وكلمة 

 : وقد فرق بينهما القاضي عياض على النحو اآليت،)لُحنة(احلاء 
 الناس منه بضم الفاء وسكون العني فهو للذي يرى) فُعلَة(إن كان على وزن : األول

 . وهزأة للذي يهزأ به، للذي يخدع)٦(خدعة:  حنو،ذلك
:  مثل،بضم الفاء وفتح العني فهو مبعىن من يفعل ذلك بغريه) فُعلَة(إن كان على وزن : الثاين

                                 
 ).٢٣(والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من مل يبلغه، حديث رقم 

الـرمحن بـن أيب بكـر       اهللا بن حممد بن عبد     وابن أيب عتيق هذا هو عبد     «:  عرف ما القاضي عياض يف شرحه      )١(
 .٢/٤٩٥، إكمال املعلم »الصديق، والقاسم هذا هو ابن حممد بن أيب بكر الصديق، وكانت أمه أم ولد

باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف         / ، كتاب املساجد  ٤٩٣/ ٢ديث يف إكمال املعلم     احل:  انظر )٢(
 ).٥٦٠(احلال، حديث رقم 

 .٢/٤٩٥إكمال املعلم :  انظر)٣(
 ).حلن (٦/٢١٩٣، الصحاح )حلن (٤٠١٣، لسان العرب )حلن (٣/٢٣٠العني :  انظر)٤(
 ).حلن (١٤٦٤القاموس احمليط :  انظر)٥(
، لـسان   )خـدع  (١/١٥٨ذيب اللغة   : ، وما أثبته هو الصواب، انظر     )خديعة( بلفظ   ٢/٤٩٥ يف إكمال املعلم     )٦(

 ).خدع (١١١٢العرب 
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 .)١( وخدعة إذا كان يخدعهم، وهزأة إذا كان يهزأ م،صرعة للذي يصرع الناس

  وإذا كان على،فهو مبعىن مفعول) فُعلَة( إنه إذا كان على :بالقولوميكن اختصار ذلك 
قاسم بن ال عبيدوأبو  ،)٢(أبو زيد:  وقد ذهب إىل هذا القول،كان مبعىن فاعل) فُعلَة(

 . )٦(واجلعربي، )٥( وابن قتيبة،)٤( وابن السكيت،)٣(سالم
 وسبة ،الن لُعنةٌ يلْعنه الناسفُ:  يقال أن):مفْعول(مبعىن ) فُعلَة(فمن أمثلة استخدام 

 إىل غري ذلك من ،خدعة يخدعو ،ضحكَة يضحك منهو ،سخرة يسخرون منهو ،يسبونه
 .)٧(األمثلة

 ،كذّاب:  أي،رجلٌ كُذَبة:  يقال، منها،أكثر) فَاِعل(مبعىن ) فُعلَة(وأمثلة استعمال 
 ،للذي ينتف من العلم شيئًا وال يستقصي: ورجلٌ نتفَة ،يلِمز الناس ويعيبهم: ورجلٌ لُمزة

 وحمدة للذي حيمد ،رجلٌ جلَسة لكثري اجللوس:  ويقال،ونجبة القوم للنجيب منهم
 .)٨( وغريها من األمثلة، ومسكة للبخيل، ويزعم فيها أكثر مما فيها،األشياء

الغة اليت مل تبلغ شهرة أوزان املبالغة بكال الصيغتني من أوزان املب) فُعلَة(وتعد صيغة 
علماء الصرف قد انقسموا إىل فريقني يف غري أنّ  ،اخلمسة املستعملة بكثرة يف اللسان العريب

 :استعماهلا
 وابن كمال ،)٩( كابن أيب الربيع، يقول بسماعية صيغ املبالغة مجيعها:الفريق األول •

                                 
 .٢/٤٩٥إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٤٠٢النوادر يف اللغة :  انظر)٢(
 .٥٢٣-٢/٥٢٢الغريب املصنف :  انظر)٣(
 .٤٢٧إصالح املنطق :  انظر)٤(
 .٣٣٢اتب أدب الك:  انظر)٥(
 .٦٨-٦٧تدميث التذكري يف التأنيث :  انظر)٦(
، تدميث التذكري يف التأنيث     ١٢٤٧، مجهرة اللغة    ٣٣٢، أدب الكاتب    ٢/٥٢٣الغريب املصنف أليب عبيد     :  انظر )٧(

 .٦٧والتذكري 
 .٢٥٨-١/٢٥٥، ديوان األدب ٢٠٦، إصالح املنطق ٥٢٣-٢/٥٢٢الغريب املصنف :  انظر)٨(
 .١٠٥٥-١٠٥٤ البسيط:  انظر)٩(
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 .ا لذلك يحكَم عليها باالقتصار على السماعتبع) فُعلة( ومن ثَم فإن صيغة ،)١(باشا

ابن دريد الذي :  ومن أبرز القائني بذلك،يرى اطّراد القياس على هذا البناء: الفريق الثاين •
 .)٣(من كل فعل ثالثي) فُعلَة( وابن سيده الذي قال باطّراد ،)٢(جعله بابا يطّرد فيه القياس

غة العربية اشتقاق صفات للمذكر واملؤنث من أما يف العصر احلديث فقد أجاز جممع الل
 .)٤( للداللة على املبالغة،)فُعلَة(الفعل الثالثي على وزن 

 مما ؛)فُعلَة(ومن يبحث يف كتب اللغة جيد عددا ليس بقليل لصفات جاءت على الوزن 
اء وجممع  األمر الذي دعا بعض العلم،يعين أا كانت من األوزان املستعملة يف الكالم بكثرة

 .نّ هذه الصفات يف الغالب مما يستوي فيها املذكر واملؤنثأ كما ،اللغة إىل القول بقياسيتها
 ،والبد من اإلشارة إىل أنّ حلاق التاء للصفات يف اللغة العربية دليل على تأنيثها

ض ها قد حلقت ببعغري أن ، وهذا من األمور املسلَّم ا،ولتفريقها عن نظائرها من املذكر
رجل راوية لكثري :  مثل قوهلم،)٥(الصفات هنا لتكسبها معىن تكثري الصفة واملبالغة فيها

 والسبب الذي أهل التاء لكي تكِسب الصفات معىن املبالغة هو ، وملولة لكثري امللل،الرواية
 فكأنه ،أنّ حلاقها هلذه الصفات يدل على أنّ املوصوف قد بلغ الغاية والنهاية يف الوصف

                                 
 .٨٥فالح شرح املالح :  انظر)١(
 .١٢٤٨-١٢٤٧مجهرة اللغة :  انظر)٢(
 ).عرق (١/١٠٧احملكم واحمليط األعظم يف اللغة :  انظر)٣(
بضم الفاء وفتح العني    ) فُعلَة(يجاز أن يصاغ من الفعل الثالثي القابل للمبالغة صيغة على وزن            «:  نص قرار امع   )٤(

 للمذكر واملؤنث، للداللة على التكثري واملبالغة، وإذا أدى الصوغ من املعتل الـالم إىل لَـبس،                 كضحكة، وصفًا 
القرار يف جمموعة القـرارات العلميـة يف        : انظر. »من دعا ) دعوةٌ(من سعى، و  ) سعيةٌ: (وجب التصحيح، فيقال  

 .٥٣مخسني عاما 
 : ة جاء ذكرها وتفصيلها يف كتب الصرف، منها كثري تلحق التاء األمساء والصفات ملعاٍن)٥(

 للداللة علـى  –.  للتفريق بني اسم اجلنس ومفرده     –.  لتفريق اجلمع من املفرد    –. للفرق بني املذكر واملؤنث    -
لتأكيـد  -.  توكيد املبالغة–.  إلفادة معىن املبالغة يف الصفات–.  تأيت للعوض–.  الداللة على النسب –. العجمة

، شرح املفـصل    ٢٥٨-٢٤٩األزهية يف علم احلروف     : انظر. وغري ذلك . أو تأكيد تأنيث اجلمع   تأنيث اللفظ،   
 .٤/٢٨٨، أوضح املسالك ٦٤٠-٦٣٧، ارتشاف الضرب ١٠٠-٥/٩٧
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 وقد رأى البعض أنّ من هذه ،)١(ز ما ميلكه املذكر وما متلكه األنثى من هذه الصفةحا

لشديد السري :  ورجلٌ جمذامة، نسابة،مةالّع:  مثل،الصفات ما هو خمتص باملذكر فقط
 ومنها ما هو ،للذي يطيل العزوب عن أهله ويغيب عنهم: )٢( ورجل معزابة،القطّاع للسفر

 ، ورجلُ فروقة وامرأة فروقة، وامرأة ملولة،رجل ملولة:  مثل،ملؤنثمشترك بني املذكر وا
 وأبو علي ،)٥( وثعلب،)٤( وأبو مسحل،)٣(سيبويه:  قال بذلك،ورجل داعية وامرأة داعية

 ،)٩(ثعلب:  وذهب مجاعة من اللغويني منهم،)٨( واجلعربي،)٧( وابن الشجري،)٦(الفارسي
 إىل تقسيم ،)١٤( عقيلوابن ،)١٣(بلوي وال،)١٢(ريزخمش وال،)١١(روي واهل،)١٠( خالويهوابن

 :الصفات املذكرة املقترنة بالتاء إىل قسمني
 ، وبصرية، وراوية، ونسابة،مةالّع:  حنو،يستخدم يف الداللة على املدح: القسم األول

 .فحملوها على داهية

                                 
، شرح التصريح ٦٦، تدميث التذكري يف التأنيث والتذكري ٢٩٣/ ٣، املساعد   ٢/٣٧١شرح مجل الزجاجي    :  انظر )١(

 .٢/٤٩٢على التوضيح 
العـني  : ، انظـر )عزوبـة : (سوى ِمعزابة، ويقال فيها  ) ِمفْعالَة(ى اخلليل أنه اليوجد يف التصريف وصف على          ير )٢(

 ).عزب (١/٣٦١
 .٣/٢٣٧الكتاب :  انظر)٣(
 .٢٥-٢٤كتاب النوادر :  انظر)٤(
 .٣٠٩-٣٠٨الفصيح :  انظر)٥(
 .٣٧٦التكملة :  انظر)٦(
 .٢/٢٥٥أمايل ابن الشجري :  انظر)٧(
 .٦٦تدميث التذكري يف التأنيث والتذكري :  انظر)٨(
 .٣٠٩-٣٠٨الفصيح :  انظر)٩(
 .١٨٠إعراب ثالثني سورة :  انظر)١٠(
 .٢٥٢األزهية يف علم احلروف :  انظر)١١(
 .٦٠٢-٢/٦٠١شرح الفصيح للزخمشري :  انظر)١٢(
 .٢/٤٧٩ألف باء :  انظر)١٣(
 .٣/٢٩٦املساعد :  انظر)١٤(
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١٩٤ 
 على الً مح،)٣(خابة وج،)٢(فَقَاقةو ،)١(هلباجةو ،رجلٌ لَحانة:  مثل،للذم: القسم الثاين
 .يمة

 ،وقد غلّط هذا الرأي ابن درستويه؛ من حيث إم محلوا صفات املدح على معىن داهية
:  من ذلك قوله تعاىل، فهي ترد للخري والشر مجيعا،والداهية نفسها مل توضع للمدح خاصة

َ ٱ  وٱ أد وأ﴿ ُ ََ ََ َ ۡ ٰۡ َ ُ ُۡ َ َ َُ ِ أا ب وما شاها )رجل حلّانة(ا حكمهم على  أم،)٤(﴾ِ
 فإنه ال يوجد شبه بني هذا الوصف وبني البهيمة؛ إذ ميتنع ،تفيد معىن الذم وتأويلها ببهيمة

 فاللحن ال يكون إال ممن ينطق ومن هنا جاء بطالن ،اللحن من البهيمة المتناع النطق منها
 صفة الً فمث، يصح يف كل صفات املبالغة وذهب ابن عصفور إىل أنّ تأويلهم ال،)٥(تأويلهم

ن سبب دخول إ : ويرى أنّ األصح أن يقال،ِمطرابة ال ميكن أن تؤول بداهية وال ببهيمة
 فكان ذلك ، والغاية مؤنثة)غاية(التاء يف صفات املذكر أم أرادوا يف صفة املدح أو الذم 

 .)٦(سبب اقتران هذه الصفات بتاء التأنيث
 كما ، من حيث كوما للداللة على املبالغة)لُحنة( و)لَحانة(: ظر يف كلميتوبإعادة الن

نّ حلاق التاء يف هذا البناء أفاد  أ)فُعلَة( فالقول فيما جاء منها على وزن ،لُمزة ويف نسابة
 ،أحد أشهر صيغ املبالغة املعروفة) فَعال( على وزن )لَحان( فأصلها )لَحانة( أما ،املبالغة

 ومبا ، ومن مثّ فمعىن املبالغة مل يكتسبه من حلاق التاء، من الوزنالًفإفادة املبالغة موجودة أص
أنّ كل زيادة يف املبىن تقتضي زيادة يف املعىن فإنّ زيادة التاء أكسبت معىن املبالغة قوة 

صل من  فدخوهلا إذن لتأكيد املبالغة وليس للمبالغة نفسها؛ ألن معىن املبالغة حا،إضافية
                                 

 ١٧٠٢، القاموس احمليط    )هلبج (٤٦٨٣لسان العرب   : انظر. ل الشروب، اجلامع كل شر     األمحق الضخم، األكو   )١(
 ).هلبج(

، أمايل ابن الـشجري  ٢/٦٠٣شرح الفصيح : انظر.  األمحق املخلِّط يف كالمه، اهلذرة، كثري الكالم يف غري حاجة         )٢(
 ).فقق (٣٤٤٩، لسان العرب ٢/٢٥٨

 ٥٥٥، لـسان العـرب      ١٧٩إعراب ثالثني سـورة     : انظر. واخلصومات األمحق الذي ال خري فيه، كثري الكالم         )٣(
 ).جخب (٢٤٣، القاموس احمليط )جخب(

 .٤٦:  القمر)٤(
 .٤٢٦تصحيح الفصيح وشرحه :  انظر)٥(
 . ٢/٣٧١شرح مجل الزجاجي :  انظر)٦(
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١٩٥ 
 ويف هذا اال قسم العلماء حلاق التاء هلذه الصفات ،)١(الوزن الذي جاءت عليه الكلمات

 :إىل قسمني
 . ضحكة، داهية،راوية:  مثل،ما اقترن بالتاء إلفادة معىن املبالغة -١
 ، مطرابة، جمذامة، فروقة، ملولَة،نسابة:  مثل،ما اقترن بالتاء لتأكيد معىن املبالغة -٢

 .يفةخل
أبو و ،)٤(الرضيو ،)٣(ابن درستويهو ،)٢(اخلليل: وكان من أبرز من قام ذا التفريق

 .)٨(ابن كمال باشاو ،)٧(األزهريو ،)٦(ابن هشامو ،)٥(حيان
 فهي ملحقة بصفات ،)٩( ويفْعة،رجلٌ ربعة وامرأةٌ ربعة: أما التاء املقترنة بصفات حنو
 .)١٠( تفيد معىن املبالغةمشتركة بني املذكر واملؤنث وال

 وهو على ، يستخدم يف وصف املذكر)لَحانة(خالصة الكالم يف هذه املسألة؛ أنّ لفظ 

                                 
 :  ذكر علماء اللغة أنّ هناك أوزانا ال تلحق ا تاء التأنيث، وهي)١(

 .رجل صبور وامرأةٌ صبور: اِعل مثلفَعول مبعىن فَ -
 .رجلٌ جريح، وامرأةٌ جريح: فَِعيل مبعىن مفْعول -
 .ِمفْعال كَِمنحار -
 .ِمفِْعيل كَِمعِطري -
 . ِمفْعل كَِمدعس للرمح الذي يطعن به -
، ١٠٢-٥/١٠٠شرح املفصل   : انظر. طالق: من الصفات املختصة باإلناث، حنو    ) فَاِعل(وكذا ما كان على      -

 .٦/٦٣، مهع اهلوامع ٢٨٨-٤/٢٨٧، أوضح املسالك ١٧٣٩-١٧٣٧شرح الكافية الشافية 
 ).عزب (١/٣٦١العني :  انظر)٢(
 .٤٢٤تصحيح الفصيح وشرحه البن درستويه :  انظر)٣(
 .٣/٣٢٦شرح الكافية :  انظر)٤(
 .٢٠٢النكت احلسان :  انظر)٥(
 .٤/٢٨٨أوضح املسالك :  انظر)٦(
 .٢/٤٩٢رح التصريح على التوضيح ش:  انظر)٧(
 .٨٥فالح شرح املراح :  انظر)٨(
 ).يفع (٤٩٦٣لسان العرب : انظر. شاب: يافع ويفَعة وأَفَعةٌ ويفَع، أي:  يقال)٩(
 .٦٣٨، ارتشاف الضرب ٨٤٧، شرح عمدة احلافظ ٢/٣٧١شرح مجل الزجاجي :  انظر)١٠(
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١٩٦ 
 فهو )لُحنة( أما لفظ ، واقترنت التاء فيه لتأكيد معىن املبالغة،يدل على املبالغة) فَعال(وزن 

 وقد ذكر الرضي أنّ التاء تدخل ،التاء أفاد املبالغة من خالل اقترانه ب،)فَاِعل(مبعىن ) فُعلَة(
 وتكون الزمة يف ،مبعىن مفعول) فُعل( وعلى ،)فاِعل(مبعىن ) فُعل(كثريا على الوزن 

 .)١(كليهما

                                 
 .٣/٣٢٧شرح الكافية :  انظر)١(
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١٩٧ 
 : للمبالغة)قَيام(ما جاء في : المسألة الثالثة والثالثون

صفات قبل اخلوض يف هذه املسألة البد من التطرق إىل موضوع نسبة صيغ املبالغة إىل 
 من ، فهذا املوضوع أدى إىل إشكالية وأثار اجلدل واخلالف يف اآلراء بني العلماء،اهللا 

 فانقسموا إىل ،حيث اعتبار أن املبالغة تعين إثبات الصفة للموصوف وزيادا أكثر مما فيه
 :قسمني
قه والنهاية قال بأنّ مقصود املبالغة يف أمساء اهللا تعاىل تعين املبالغة يف ح: القسم األول •

 .يف صفاته
 ومن ثَم فإنّ ما جاء منها يف ظاهره ،رفض اعتبار صفات اهللا للمبالغة: القسم الثاين •

 : وعللوا هلذا الرفض من وجهني،موافق ألوزان املبالغة فبابه ااز ال احلقيقة
 .أنّ صفات اهللا متناهية يف الكمال ال ميكن املبالغة فيها -أ

 وصفات ،نقصان والبالغ فيها ينبغي أن تكون قابلة للزيادةأنّ الصفات اليت ي -ب
 .زهة عن ذلكـ مناهللا 

 وقال ،)٢( واستحسنه تقي الدين السبكي،)١(وهذا الرأي نقل عن برهان الدين الرشيدي
 .)٣(لوسيبه اآل

 :ولرفع هذا اإلشكال قسم الزركشي صيغ املبالغة إىل قسمني
 .ادة الفعلما حتصل فيه املبالغة حبسب زي -١
 .(٤)ما حتصل فيه حبسب تعدد املفعوالت -٢

                                 
 برهان الدين الرشيدي الـشافعي      :وهو. ٣/٢٨٧، اإلتقان يف علم القرآن      ٢/٥٠٧هان يف علوم القرآن     الرب:  انظر )١(

اهللا، خطيب جامع األمري حسن ِحبكْر جوهر النويب بالقاهرة، ولد سنة ثالث وسـبعني               إبراهيم بن الجني بن عبد    
 القراءات عن الشيخ تقي الـدين الـصائغ،   وستمائة، كان عاملا بالنحو والتفسري، والفقه والطب والقراءات، أخذ     

وقرأ الفقه على الشيخ علم الدين العراقي، والنحو على الشيخ اء الدين بن النحاس، والعلَم العراقي، وعلى الشيخ          
، ٦/١٠٥الـوايف  : ترمجتـه يف : انظـر . أثري الدين أيب حيان، وآخرين، تويف بدمشق سنة تسع وأربعني وسبعمائة 

 .٨/٢٧١، شذرات الذهب ١/٤٣٤، بغية الوعاة ١٠/١٨٤ة النجوم الزاهر
 .٣/٢٨٣اإلتقان يف علوم القرآن :  انظر)٢(
 .١/٦٢روح املعاين :  انظر)٣(
 .٢/٥٠٧الربهان يف علوم القرآن :  انظر)٤(
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١٩٨ 
فإذا حصلت املبالغة بتعدد املفعوالت مل تتوجب الزيادة يف الفعل؛ إذ ميكن للفعل 

 ، والغفور، كالرمحن وعليه ميكن تصنيف صفات اهللا ،الواحد أن يقع على مفاعيل عدة
 .)١(سيم ويزول اإلشكالوالتواب وغريها مما جاء على صيغ املبالغة ضمن هذا التق

اب﴿:  من قوله تعاىل)التواب(مث جتد الزخمشري يفسر  ٞإن ٱ  َ َ ٞ رِ املبالغة « بأنّ )٢(﴾ِ
 أو ألنه ما من ذنب يقترفه املقترف ،للداللة على كثرة من يتوب عليه من عباده) التواب(يف 

زلة من مل يذنب ـزل صاحبها منـل التوبة من أو ألنه بليغ يف قبو،إال كان معفوا عنه بالتوبة
تعدد املفعوالت املفهوم من كثرة :  فجاء التفسري هنا على كال القسمني،)٣(»قط لسعة كرمه

  أما زيادة الفعل فراجع لكونه ، وكثرة الذنوب اليت يعفو عنها،العباد الذين يتوب عليهم
 .زلة من مل يذنبـحبها منبليغ يف قبول التوبة إىل الدرجة اليت يرتل فيها صا

 ولكن ، وليس هنا جمال دراسته،والكالم يف هذا اخلالف وما جاء فيه طويل ومتشعب
 حيث ، ألنّ املسألة حمل الدراسة تدور حول صفة من صفات اهللا؛أردت اإلشارة إليه

القاضي عياض  وفيه تناول ،)٤())أَنت قَيام السمواِت واَألرِض((: جاء يف دعاء الرسول 
 :  بالدراسة والشرح من ثالثة جوانب)قَيام(كلمة 

 .أوجه القراءة احملتملة يف هذا االسم: األول
 .وزن كل وجه: الثاين

 . وتأويالت العلماء،املعاين اليت يدل عليها كل وزن: الثالث

                                 
 .٣/٢٨٣، اإلتقان ٢/٥٠٧الربهان يف علوم القرآن :  انظر)١(
 .١٢:  احلجرات)٢(
 .٥/٥٨٤ الكشاف )٣(
 ).٧٦٩(باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، حديث رقم / ، كتاب صالة املسافرين وقصرها٣/١٣٠املعلم  إكمال )٤(
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١٩٩ 
اموافقد ذكر أنّ من أمساء اهللا تعاىل قي وممااقَي م وجاء كذلك ، وقد قُرئقَيو قَاِئم، 

 ونقل عن بعض رواة املوطأ من شيوخه أنّ رواية قَيام ، قَوام:ونقل عن اهلروي أنه يقال
 .)٢( مجع)١(وقَوام

 وعثمان بن ، فقد قرأ به عمر بن اخلطاب)القيام( وأما ، عليه قراءة اجلمهور)القَيوم(و
 وزيد ،اهللا عبد وأصحاب ، واألعمش،لة وابن أيب عب، وإبراهيم النخعي، وابن مسعود،عفان

 للحديث حمور  وبه جاءت رواية الرسول،)٣(رجاءو  وأب، وجعفر بن حممد،بن علي
 وغريها من )القاِئم(وعد العكربي قراءة ، )٤()مالقَي(قرأ أبو رزين وعلقمة  و،الدراسة

 .)٦( وذهب البغوي إىل أا لغات مبعىن واحد،)٥(الشاذ
 : فقد نقل القاضي عياض احتماله ملعنيني،عىنومن حيث امل

ن يكون راجعا إىل صفة البقاء والدوام؛ بناًء على املعىن الذي نقله عن ابن  أ:األول
أيب :  وقد قال ذا املعىن كل من،)٧(عباس من حيث كون القيوم مبعىن الذي ال يزول

 .)١٠( وابن اجلوزي،)٩( واخلطايب،)٨(عبيدة
 ، إذا كان مبعىن القائم على كل شيء،راجعا إىل معىن احلفظ والتدبريأن يكون : الثاين

                                 
باب ما جاء   / ، كتاب القرآن  ٢/٢١٥الباقي    يف كتاب املوطأ بتحقيق فؤاد عبد      )قيام( جاءت رواية احلديث بلفظ      )١(

، كتاب  ٢/١٧٠ أسامة سليم بن عيد      قيق أيب يف املوطأ، بتح  ) قيوم(، والرواية بلفظ    )٣٤(يف الدعاء، حديث رقم     
 ).٣٤(باب ما جاء يف الدعاء، حديث رقم / القرآن

 .٣/١٣٠إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .٣/٣٥٤، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ٢٧٨ /٢، البحر احمليط ٤/٢٦٩اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٣(
، زاد املـسري    ٣٧٩،  ١/٣٤٠، احملـرر الـوجيز      ١٥٢-١/١٥١ب  ، احملتس ١/٣٧٣معاين القرآن للزجاج    :  انظر )٤(

 .٤/٢٦٩، اجلامع ألحكام القرآن ٣/٣١٢، معامل التنـزيل ٣٠٣-١/٣٠٢
 .٢٠٣التبيان يف إعراب القرآن :  انظر)٥(
 .٣/٣١٢معامل التنـزيل :  انظر)٦(
 .٣/١٣٠إكمال املعلم :  انظر)٧(
 .١/٧٨جماز القرآن :  انظر)٨(
 .٨١دعاء شأن ال:  انظر)٩(
 .١/٣٠٢زاد املسري :  انظر)١٠(
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٢٠٠ 
ۗأ       ﴿: ومنه قوله تعاىل ۡ َ َ َ َ ۡ َِ ۡ َ ِ

ّ ُٓ ٰ َ َ ٌ ِ َ ََ ُ ُدهۥ ُ َٔ ََو﴿:  وقوله،)١(﴾َ ُ

ۚ َِ ُ ُ له ابن  ونق،)٥(زخمشري وال،)٤(روي واهل،)٣( وهو املعىن الذي قال به الطربي،)٢(﴾ۡ
 . )٩( عن قتادةقرطيبوال ،)٨( األثريوابن ،)٧(رازي وال،)٦(ضحاِك والربيِع والعطية عن جماهٍد

 ،)١١( والزجاج يف تفسري أمساء اهللا جعله مبعىن الدائم،)١٠(وذكر السمرقندي املعنيني
 ،)١٣( ونقل أبو بكر األنباري،)١٢(وفسره يف معاين القرآن بالقائم بتدبري خلقه وشؤوم

 وميكن إمجال مجيع معاين ،)١٥( والقرطيب عن الكليب أنّ معناه الذي ال بديل له،)١٤(والبغوي
 : يف التأويالت اليت ذكرها املاوردي يف تفسريه)القَيوم(كلمة 

 .القائم بتدبري خلقه: ما قاله قتادة -١
 : تعاىلمنه قولهو ،القائم على كل نفس مبا كسبت حىت جيازيها بعملها: قول احلسن -٢

ۗأ       ﴿ ۡ َ َ َ َ ۡ َِ ۡ َ ِ
ّ ُٓ ٰ َ َ ٌ ِ َ ََ ُ َ﴾)١٦(. 

 وابن عباس ،يزول  فتكون مبعىن الدائم الذي ال،القائم املوجود: ما قاله سعيد بن جبري -٣

                                 
 .٣٣:  الرعد)١(
 .٢٥٥:  البقرة)٢(
 .٧٧٠-٢/٧٦٩التأويالت اليت نقلها يف : ، وانظر٢/٧٦٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٣(
 .١٥٩٥الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٤(
 .١/٤٨٠الكشاف :  انظر)٥(
 .١/٣٤٠احملرر الوجيز :  انظر)٦(
 .٧/٨التفسري الكبري :  انظر)٧(
 ).قيم (٤/١٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٨(
 .٤/٢٦٨اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٩(
 .١/٢٢٢حبر العلوم :  انظر)١٠(
 .٥٦تفسري أمساء اهللا احلسىن :  انظر)١١(
 .١/٣٧٤معاين القرآن للزجاج :  انظر)١٢(
 .١/١٨٦الزاهر :  انظر)١٣(
 .٣/٣١٢معامل التنـزيل : ر انظ)١٤(
 .٤/٢٦٩اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)١٥(
 .٣٣:  الرعد)١٦(
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٢٠١ 
 .الذي ال يزول وال حيول: مثله

 .(١)العاِلم باألمور -٤
 ،)فَعال( للوهلة األوىل على وزن  قد تبدو)القَيام(أما من حيث الوزن فإنّ كلمة 

وم(وول( على )القَيولكن بإعادة النظر فيهما يتضح خالف ،ني املبالغة املعروفوزين) فَع 
 كما يف ،)قَوم( من اجلذر )القَوام( فأصلها ،)قام( مشتقة من الفعل )القَيام(ذلك؛ فكلمة 

ن  ٱ﴿: قوله تعاىل ل  َٱ ِ ّ َ َ َ ُ َٰ َ ُ
ِ ِءّ ) فَعال( فصِرفت عن وزن )القَيام( مث عِدلَت إىل ،)٢(﴾ٓ

 والقاعدة ، اجتمعت فيها واو قبلها ياء ساكنة،)القَيوام(: وكانت يف األصل) فَيعال(إىل 
 إحدامها قَتوسب ،إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة«الصرفية يف اإلبدال تنص على أنه 

ألن «؛ )٣(» وأُدِغمت الياء يف الياء، أُبِدلَت الواو ياًء-ا وكان سكوا أصلي،بالسكون
 ،)٥()القَيام( مث أُدِغمت الياءان فصارت ،)٤(»الرجوع إىل الياء أخف من رجوع الياء إىل الواو

ذكر الفراء  و،)٦( قُِلبت فيها الواو ياًء)ديوار( من دار يدور وأصلها )يارالد(: وهي مثل قوهلم
:  فيقولون للصواغ،املشتق من الثالثي) فَيعال(حلجاز هم أكثر القبائل القائلة بالوزن أنّ أهل ا
 مث رد ابن تيمية بأنّ ذلك العدل يف ،)٧()فَيعال(إىل الوزن ) فَعال( فيصرفون الوزن ،الصياغ

عدلوا عن  أما إذا ما أرادوا الفعل مل ي،الصيغة يكون إذا ما أرادوا ثبات املعىن للموصوف
ُ﴿ : كما جاء يف قوله تعاىل،الوزن ِ اُ  ِ ۡ ِ ۡ

ِ َ ٰ وقد قرأ « ،)٩()قيامني(:  ومل يقل،)٨(﴾َ
؛ ألنّ املقصود )كونوا قيامني بالقسط (: ومل يقرأ أحد قط،)احلي القيام(طائفة من السلف 

                                 
 .٢٣٤-١/٢٣٢النكت والعيون :  انظر)١(
 .٣٤:  النساء)٢(
 .١٤٠-٣/١٣٩، شرح الشافية ٣٨١، املمتع ١٠/٣٢شرح املفصل : وانظر. ٢٢٨-٤/٢٢٧ شرح ابن عقيل )٣(
 .١٣٦ مشكل إعراب القرآن للقيسي )٤(
-٢/١٧، املنـصف    ١/١٥١، احملتسب   ١/١٨٦، الزاهر   ١/٣٧٤، معاين القرآن للزجاج     ٤/٣٦٧الكتاب  : نظر ا )٥(

 .٤/٢٦٩، اجلامع ألحكام القرآن ١/٢٦٥، إعراب القراءات الشواذ ١٨
 .١/١٥١، احملتسب ٢٠٨معاين القرآن لألخفش :  انظر)٦(
 .٢/١٨ ، املنصف١/١٥١، احملتسب ١/١٩٠معاين القرآن للفراء :  انظر)٧(
 .١٣٥:  النساء)٨(
 .١/٤٢٨تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء :  انظر)٩(
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٢٠٢ 
خلرب عن املوصوف بأنه  واألمر طلب فعل حيدثه املأمور خبالف ا،أمرهم أن يقوموا بالقسط

 ئ ومل جي،)القيام( وهلذا جاء يف أمساء اهللا ، فإنه خرب عن صفة ثابتة له،صياغ
؛ ألنّ هذا القول يقتضي أن )فَعال(وعليه فال ينبغي القول بأنه على وزن  ،)١(»…)القوام(

 للمبالغة ال بد أن وعند التضعيف) قَوم(؛ ذلك أن عني الكلمة واو من )قَواما(تكون القراءة 
 .)٢(تكون العني املضعفة من جنس العني األصلية

 سِبقت فيها الواو بياء ساكنة فقُِلبت هذه ،)قَيووم(:  أصله،)فَيعول( على الوزن )القَيوم( و-
؛ ألنّ هذا )فَعول( وال يكون وزا ،)٣()قَيوم(الواو ياًء وأُدغمت بالياء األصلية فكانت 

 .)٤(سبوح وقدوس:  مثل- الواو– بتضعيف عني الكلمة )قَووم(: تضي أن يقالالوزن يق
- )مالقي(تد ومييعلى ، مثل س )ِعلِوم(فيكون أصله  ،)٥()فَيمث قُلبت الواو ياًء وأُدِغمت ) قَي

 ،)٦()تميِو( و)سيِود(:  أصلهما)ميت( و)سيد( كما يف ،)مقَي(بالياء اليت قبلها فصارت 
ذهب أهل الكوفة والفراء إىل االعتراض على سيبويه  و،)٧(هذا رأي سيبويه والبصرينيو

 إنه يف األصل : وقالوا،بكسر العني) فَيِعل( على وزن )ميت( و)سيد(من حيث كون 
بفتح العني نِقل ) فَيعل( وذهب البغداديون إىل أنّ وزنه ،)فَعِيل( على )مِويت( و)سِويد(
 وما قال به سيبويه هو الرأي األصح؛ ألنه هو الظاهر من ،)٨(مكسور العني) فَيِعل(ىل إ

                                 
 .١/٤٢٨ تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء )١(
 .٢٠٣، التبيان يف إعراب القرآن ١/٢٦٥، إعراب القراءات الشواذ ١/١٥١احملتسب :  انظر)٢(
، احملـرر  ١٣٦، مشكل إعراب القـرآن  ٢/١٨، املنصف ١/٣٧٤، معاين القرآن للزجاج   ٤/٣٦٧الكتاب  :  انظر )٣(

، ٤/٢٦٩، اجلامع ألحكام القـرآن      ٢٠٣، التبيان يف إعراب القرآن      ٧/٨، التفسري الكبري    ٣٩٧،  ١/٣٤٠الوجيز  
 .١/٤٦٤فتح القدير 

ـ      ٢٠٣، التبيان يف إعراب القرآن      ٧/٨، التفسري الكبري    ٢/١٨املنصف  : انظر:  انظر )٤( رآن ، اجلـامع ألحكـام الق
٤/٢٦٩. 

 .٢٠٣التبيان يف إعراب القرآن :  انظر)٥(
 .٤/٣٨٩، أوضح املسالك ٣٢٩املمتع :  انظر)٦(
 .٣٦٦-٤/٣٦٥الكتاب :  انظر)٧(
-٦٣٩، اإلنصاف يف مسائل اخلـالف       ١٧-٢/١٥، املنصف   ١٨٧-١/١٨٦الزاهر  : تفصيل اخلالف يف  :  انظر )٨(

 . ٨٤، ائتالف النصرة ٣٢٣-٣٢١، املمتع ٦٤٥
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٢٠٣ 
  .)١( والتمسك بالظاهر أَوىل وأمكن،الوزن

 ، مجع)القيوم( و)القيام(وما نقله القاضي عياض عن شيوخه من رواة املوطأ أنّ لفظي 
ة على إفادة املبالغة والتكثري من هذين  وإنما أراد الدالل،فليس املقصود به اجلمع نقيض املفرد

 وأبو ،)٤( وابن تيمية،)٣(الرزايو ،)٢(اخلطايب:  منهم، فقد نص على ذلك علماء،الصياغتني
 ، من املبالغة)القيم( و)القيام( صيغيت بعض العلماء وقد عد ،)٦( والسمني احلليب،)٥(حيان

 ورد يف )القيم( ولكن ،)٧(»لغات يف القائم وكلها مبا،)القيم( و،)القيام (:وقد قرأ طائفة«
ۥ  ﴿ :وصف القرآن من قوله ۜو   َ ََ ِ ُ ۡ َۡ َ َ ٗ ِ ّ  فهما )القيوم( و)القيام( أما ،)٨(﴾َ

والبصريون «:  ورد الزجاجي،)٩( إىل أنّ كليهما يفيد املدحبعضهم وذهب ،صفتان هللا 
 الذي يقتضي )قيام( أمشل من )قيوم(؛ حيث إنّ صيغة )١٠(»يأبون ذلك وال جييزونه إال بالواو

أوسع من ف أما مفهوم القيوم ،)١١( والعدل واالستقامة،القوة والثبات واالستقرار: معنيني
 ،)١٢( وهو مع ذلك يقوم به كل موجود، هو القائم بنفسه مطلقًا ال بغريه فاهللا ،ذلك

 )القيام( فهو يتضمن معىن ،)١٣(يع ما خلق والقائم بتدبري مج،وهو قيوم السماوات واألرض
 ومنه قول أمية ، كما ذكرها العلماء يف بداية املسألة)١( األخرى اليت جاء تأويله ايواملعاِن

                                 
 .٣/١٥٤، شرح الشافية ٣٢٢-٣٢١، املمتع ٢/١٨املنصف : ر انظ)١(
 . ٨١شأن الدعاء :  انظر)٢(
 .٢٢٦لوامع البينات :  انظر)٣(
 .١/٤٢١تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء :  انظر)٤(
 .٢/٢٨٧البحر احمليط :  انظر)٥(
 .٣/٣٥٤عمدة احلفاظ :  انظر)٦(
 .١/٤٢١ماء  تفسري آيات أشكلت على كثري من العل)٧(
 .٢-١:  الكهف)٨(
 .١٣/٤٣٣، فتح الباري ١٠٨ احلسىن اشتقاق أمساء اهللا، ١/١٩٠معاين القرآن للفراء :  انظر)٩(
 .١٠٨ احلسىن اشتقاق أمساء اهللا )١٠(
 .٤٢٤-١/٤٢٢تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء :  انظر)١١(
 ).قوم (٣٣/٣١٥، تاج العروس )قوم (٣٧٨٦، لسان العرب )قام (٣٦٠-٩/٣٥٩ذيب اللغة :  انظر)١٢(
، تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء        )قوم (٩/٣٥٩، ذيب اللغة    ١/٣٧٤معاين القرآن للزجاج    :  انظر )١٣(

٤٣٥-١/٤٣٢. 
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٢٠٤ 
  : ومنه قول أمية بن أيب الصلت، كما ذكرها العلماء يف بداية املسألة)١(ا

      جـوماُء والنمخلَـِق الـست لَم 
 

 وــومعي ــرــا قَمهعم سمالــش 
 ـــومالقَي ـــيِمنامله هرقَـــد 

 
 ــو ــةُ)٢(شراحلَ و واجلَن ــيم  اجلَِح

 ِظمع أنهٍر ش٣(ِإالَّ َألم( 
 ): القيوم(وقد مجع ابن القيم يف نونيته املعاين اليت حيملها الوصف 

ــاِفِه القَيــوم صأَو ــذا وِمــنان هــاِفِه أَمــرصــي أَو  والقَيــوم ِف
 حداهما القَيوم قام ِبنفِْسهِ   أَ 
 

 ام ِبـِه همـا األمـران      والكَون ق  
 فاَألول اسِتغناؤه عن غَريهِ     

 
 والفَقْر ِمـن كـلٍّ إليـِه ثـاين         

 )٤( الشأنِ والوصف ِبالقَيوم ذو شأٍْن عِظيم هكَذَا موصوفه أَيضا عظيم         
 وأثبت ،وال خالف بني أهل اللغة يف أنّ القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء«

 .)٥(»علة
 ، وعليها قراءة اجلماعة، املشهورة من صفات اهللا )قَيوم(أنّ كلمة : الصة املسألةخ

 وقرأ ا ، يف دعائه ا النيب يِو اليت ر)يامالقَ( منها ،كما أا قد جاءت بروايات أخرى
العتالهلا وال تكون ) فَيعول( على وزن )قَيوم( وتكون ،)القَيم( ويقرأ كذلك ،أئمة آخرون

 ،لذات السبب) فَعال(ها على إن: لوال ميكن أن يقا) فَيعال( على )قَيام( و،)فَعول(على 
 والرأي الراجح ، يف وزا كانت حمل خالف بني البصرة والكوفة والبغداديني)قَيم(وكلمة 

نّ  وينبغي اإلشارة إىل أ،مكسور العني) فَيِعل(أا على وزن من هو ما ذهب إليه البصريون 
 وكلها فصيحة نزل ،تعدد الروايات والقراءات يف الكلمة ناتج عن تعدد لغات قبائل العرب

                                 
 .١/٤٦٤، فتح القدير ٣/٣٥٤، عمدة احلفاظ ٢/٢٨٧، البحر احمليط ٢٢٨-٢٢٦لوامع البينات :  انظر)١(
 بتحقيق سيف الدين الكاتب وأمحد      ٧٣شرح ديوان أمية بن أيب الصلت       : ، انظر )واحلش(لفظ   يف شرح الديوان ب    )٢(

 .عصام الكاتب
 .٢/٢٨٧، البحر احمليط ٧٦٩-٢/٧٦٨، ويف جامع البيان ١٣٠-١٢٩ البيت من الرجز يف ديوانه )٣(
 توضيح املقاصد وتصحيح القواعد ،١٥١ الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية       األبيات من الكامل، وهي يف       )٤(

٢/٢٣٦ . 
 .١/٤٦٤، فتح القدير ٤/٢٦٩ اجلامع ألحكام القرآن )٥(
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٢٠٥ 
 وتبقى الصيغة األصح واألكثر مالءمة ،ا القرآن الكرمي الذي نزل بلسان العرب كلهم

 .)القَيوم(إلفادة معىن املبالغة هي 
  :اسم التفضيل: ثالثًا

 ولبنائه وضع ،)١(ملوصوف بزيادة فيه على غريه) لأَفْع(هو وصف مشتق من ِفعل على 
 : هيالنحويون شروطًا 

واعلم أنّ األفْعال اليت ال جيوز أن «: يقول ابن السراج: أن يبىن من فعٍل ثالثي جمرد -١
 : على ضربني)٢(تستعمل يف التعجب

 .األفعال املشتقة من األلوان والعيوب: الضرب األول
 وسواء كانت الزيادة على الثالثة ،ن الفعل على ثالثة أحرفما زاد م: الضرب اآلخر

ٍلالًأصأَص ٣(» أو غري(. 
 وعلى هذا ، وحنو ذلك، واستخرج، ودحرج، وانطلق،أجاب: فال يصاغ من حنو

 وابن ،)٦(الزخمشري و،)٥( علي الفارسي وأيب،)٤(مذهب مجهور النحويني كالزجاجي
 .)١٠( وغريهم،)٩(ن مالك واب،)٨( وابن احلاجب،)٧(يعيش

:  مثل، وهذا يشمل ما دلّ على عيب أو لون:أال يكون الوصف منه على أَفْعل فَعالء -٢
                                 

، حاشية الـصبان  ٢/٩٢، شرح التصريح   ٢٣١٩، ارتشاف الضرب    ٢٠٢، الكناش   ٣/٤٤٧شرح الكافية   :  انظر )١(
٣/٦٢. 

: انظـر .  التعجب يقال يف التفضيل     شروط صياغة اسم التفضيل هي ذاا شروط بناء فعلي التعجب، فما يقال يف             )٢(
، الفـضة املـضية يف شـرح        ٣/٥٠، شرح التسهيل    ٢/٨٩٤، شرح املقدمة اجلزولية     ١/١٠٤األصول يف النحو    

 .٣٨٨الشذرة الذهبية 
 .١/١٠٢ األصول يف النحو )٣(
 .١٠٢-١٠١اجلمل يف النحو :  انظر)٤(
 .٩٣اإليضاح :  انظر)٥(
 .٢٣٢املفصل يف علم العربية :  انظر)٦(
 .٩٢-٦/٩١شرح املفصل :  انظر)٧(
 .٣/٤٤٧شرح الكافية :  انظر)٨(
 .٣/٥٠شرح التسهيل :  انظر)٩(
 .١٩٠، شرح احلدود للفاكهي ٢/٣٣٦، شرح األمشوين ٢/١٦٠املساعد :  انظر)١٠(
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٢٠٦ 
رعو،معأَ،يض وأب،ى و١(اخلليل:  قال بذلك كل من،سود و(،سيبويهو )وابن ،)٢ 

  وبعض الكوفيني موافقًا، وهشام، وذهب الكسائي،)٥( وغريهم،)٤( والزجاجي،)٣(السراج
) فَعالء(ومؤنثه ) أفعل(التفضيل مما كان وصفًا على ) أَفْعل(هلم األخفش إىل إجازة بناء 

 كما أجاز الكسائي وهشام ، وأَحول منه، فأجازوا فالن أَعور من فالن، على عيبالًدا
 كذلك ،)٦( وأبيض منه،فالن أمحر من فالن:  كقول،بناء أفْعل التفضيل مما دلّ على لون

فيون إىل جواز التعجب وبناء أفعل التفضيل من السواد والبياض؛ من حيث ذهب الكو
 .)٧( وجعلوه مقيسا فيهما، األلوانِيكوما أصلَ

 وذكر ابن السراج أنّ قوما من ،)٨()ظَلَّ( و،)صار( و،)كانَ( فال يبىن من :أن يكون تاما -٣
 ،)٩( واعترض عليه ومل جيوزه،»ما أمسى أَدفأها و،ما أصبح أَبردها« :النحويني جييزون

 ونسب ابن عقيل إجازته إىل الفراء وابن ،»ما أكون زيدا قائما« :وأن قوما جييزون
 وأصري منك ،هو أكون منك منطلقًا«:  واختار الرضي رأيهم فأجاز،)١٠(األنباري

 )أصبح وأمسى( و)أدفأ و،أبرد( ورأى األمشوين أنّ التعجب داخل على ،)١١(»غنيا
 .)١٢(نيئدتزا

ما : كان مالزما للنفي مثلأا؛ سواء  فال يكون التفاضل فيما كان منفي:أن يكون مثبتا -٤
                                 

 .٤/٩٨الكتاب :  انظر)١(
 .٤/٩٧الكتاب :  انظر)٢(
 .١٠٣-١/١٠٢األصول يف النحو :  انظر)٣(
 .١٠٢-١٠١مل يف النحو اجل:  انظر)٤(
 .٦٠٦-٦٠٥، شفاء العليل ٣/٢٦٩، أوضح املسالك ١٢٢-١٢١أسرار العربية :  انظر)٥(
 .٢/١٦٢، املساعد ٢٠٨٢ارتشاف الضرب :  انظر)٦(
، شرح  ١/٥٧٨، شرح اجلمل البن عصفور      ١٢٤، اإلنصاف   ١٣٦-١٣٥املسائل العضديات   : اخلالف يف :  انظر )٧(

 .١٢٠، ائتالف النصرة ٢٠٣، الكناش ٣/٤٥٠الكافية 
 . ٣٦٦/ ٢، شرح األمشوين ٢/١٦٠، املساعد ١١٢٢، شرح الكافية الشافية ١٠٨األصول يف النحو :  انظر)٨(
 . ١/١٠٦األصول يف النحو :  انظر)٩(
 .٢/١٦٠املساعد :  انظر)١٠(
 .٣/٤٤٨شرح الكافية :  انظر)١١(
 .٣٦٦/ ٢شرح األمشوين :  انظر)١٢(



 المسائل الصرفیة المتعلقة بالمشتقات والمصادر :الفصل الثاني

 

 

٢٠٧ 
 .)١( وحنو ذلك،ما قام:  غري مالزم كقوهلمم أ،ما انتفع: عاج بالدواء أي

 .)٢( وِبئْس، فال يبىن من فعٍل جامد كَِنعم:أن يكون متصرفًا -٥
 لذا ال يكون ، للزيادة والنقصالً فال يشتق إال مما كان قاب:فاضل للتالًأن يكون معناه قاب -٦

فالن أموت منه؛ ألنّ املوت ال تفاوت :  فال يقال،فَين؛ إذ ال تفاوت فيهما ومات: يف حنو
 .)٣( وعليه فإنّ ما كان وسطًا بني شيئني فيه كذلك ال تفاضل فيه،فيه

والقياس أن يفضل على الفاعل دون «:  يقول الزخمشري:أن يكون مبنيا للمعلوم -٧
 وهو أعذر منه ، وأزهى من ديك،أشغل من ذات النحيني:  وقد شذّ قوهلم،املفعول
 ،)٦( يعيشوابن ،)٥( كاجلرجاين، وعلى هذا رأي مجهور النحويني،)٤(»…وألوم

 ،)١١( وأجاز خطاب املاردي،)١٠( عقيلوابن ،)٩( هشاموابن ،)٨( حيان وأيب،)٧(رضيوال
ما أعناه :  حنو، صياغة أفْعل التفضيل مما كان مالزم البناء للمجهول)١٢(الك موابن

 وجعله ، واشترط ابن مالك عدم اللبس مع ما كان مبنيا للمعلوم، وأزهاه علينا،حباجتك
 .مطردا غري مقتصر على السماع

 العرب  فإنّ، وقَعد وجلَس،سكَر: مثل األفعال: أال يستغىن عنه مبصوغ من مرادفه -٨
فالن أسكر من : عن قول ، وأكثر قعودا وجلوسا،فالن أشد سكْرا: استغنت بقوهلم

                                 
 .٣٦٦، شرح األمشوين ٢/١٦١، املساعد ٧٤٤، شرح عمدة احلافظ ١١٢٢ الشافية شرح الكافية:  انظر)١(
 .٣/٢٦٧، أوضح املسالك ١٣٩، النكت احلسان ٧٤٤شرح عمدة احلافظ :  انظر)٢(
 .٣/٢٦٧، أوضح املسالك ٢/٢٤٩، البحر احمليط ١١٢٢الكافية الشافية :  انظر)٣(
 .٢٣٣ املفصل يف علم العربية )٤(
 .١/٣٨٣صد املقت:  انظر)٥(
 .٦/٩٤شرح املفصل :  انظر)٦(
 .٤٥٢-٣/٤٥١شرح الكافية :  انظر)٧(
 .٢٠٨١ارتشاف الضرب :  انظر)٨(
 .٣/٢٦٧أوضح املسالك :  انظر)٩(
 .٢/١٦٢املساعد :  انظر)١٠(
 .٢/١٦٣، املساعد ٢٠٨٤ارتشاف الضرب :  انظر)١١(
 .٧٤٥ -٧٤٤، شرح عمدة احلافظ ٣/٤٥شرح التسهيل :  انظر)١٢(
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٢٠٨ 
 .)١( وأقعد منه وأجلس،فالن

فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه يتم التوصل إىل التفضيل من خالل اإلتيان بفعل 
ينصب املصدر  و،وما جرى جمراه) أشد: ( مثل،مساعد مستويف الشروط يفيد معىن التفضيل

 .)٢(بعده على أنه متييز
 :  حاالت ثالثىحدإ  علىويكون أَفْعل التفضيل

  .واإلضافة) أل(جمرد من  -
  .)أل(ـ معرف ب–
 .)٣( مضاف-

 فكان ،وقد جاء احلديث عن أَفْعل التفضيل يف سياق شرح القاضي عياض لألحاديث
 :ما يليأبرز ما تناوله فيه من خالل مسألتني سأعرض هلما في

                                 
، شـرح األمشـوين   ٢/١٦٤، املساعد ٢٠٨٤، ارتشاف الضرب ٣/٤٨، شرح التسهيل    ٤١٤شرح اللمع   : انظر )١(

٢/٣٦٧. 
، املساعد ٣٨٩، الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية        ٢٣٢، املفصل يف علم العربية      ١٠١اجلمل يف النحو    :  انظر )٢(

 .١٨٨، شرح الكودي ٢/١٦٦
 الفضة املضية يف شرح الـشذرة       ٣٢٣٠-٢٣٢٠، ارتشاف الضرب    ٢٠٥، الكناش   ١٨٨شرح املكودي   :  انظر )٣(

 .٢/٩٥، شرح التصريح ٢/٣٨٦، شرح األمشوين ٣٨٩الذهبية 
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٢٠٩ 
 :)شر( و)خير(التفضيل بكلمتي : المسألة الرابعة والثالثون

أو ما جاء على وزا مما ) أفضل(إنّ من املعروف أنّ التفضيل يكون باستخدام كلمة 
للعرب استثناء يف تفضيلها من كلميت غري أنّ  ذكرها من األفعال، استوىف الشروط السابق

ِإنَّ ِمن أَشر الناِس ِعند اهللا منِزلَةً يوم ((: شريف فقد جاء يف احلديث ال،)شر( و)خري(
 ، إلفادة معىن الزيادة يف الذم؛)أَفْعل( على وزن )أَشر( التفضيل بكلمة ،)١( ))…الِقيامِة

 :وكان لعلماء الصرف يف ذلك آراء متباينة على النحو التايل
 أو ،فالن أَخري منه:  فال يقال،)وأَشرأخير (رفض التفضيل على صيغيت : الفريق األول

 على الرغم من كون ، وشر منه،فالنٌ خير منه:  وإمنا يكون التفضيل بقولك،أَشر منه
من األصل ) أَشر( و)أَخير(ـ إال أم عدوا التفضيل ب،)أَفْعل( على صيغة الًالتفضيل أص

 ،)٥(وهري واجل،)٤( جينوابن ،)٣( قتيبةوابن ،)٢(ابن السكيت:  قال بذلك كل من،املرفوض
 ،)١٠(آباديالفريوز و،)٩(السمني احلليب و،)٨(عكربي وال،)٧(قرطيب وال،)٦(زخمشريوال
 ،)١٣( فهو لغة رديئة-حبسب رأيهم-وما جاء على هذا البناء ، )١٢(الزبيدي و،)١١(سيوطيوال

َن ﴿: وا منه قراءة وجعل،)١٤(ونسب الفيومي لغة استعماهلا على األصل إىل بين عامر ُ ََ ۡ َ

                                 
 ).١٤٣٧(باب حترمي إفشاء سر املرأة، حديث رقم / ، كتاب النكاح٤/٦١٤ إكمال املعلم )١(
 .٣٠٧إصالح املنطق :  انظر)٢(
 .٣٧٢أدب الكاتب :  انظر)٣(
 .٢/٢٩٩ب احملتس:  انظر)٤(
 ).شرر (٢/٦٩٥، )خري (٢/٦٥٢الصحاح :  انظر)٥(
 .٥/٦٦٠الكشاف :  انظر)٦(
 .٢٠/٩٤اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٧(
 .١١٩٥التبيان يف إعراب القرآن :  انظر)٨(
 .١٠/١٤٠الدر املصون :  انظر)٩(
 .٢/٥٧٤بصائر ذوي التميز :  انظر)١٠(
 .١/٢٢٤املزهر :  انظر)١١(
 ).شرر (١٢/١٥٤، )خري (٢٤٣-١١/٢٤٢العروس تاج :  انظر)١٢(
 .١/٢٤٤، املزهر ١١٩٥، التبيان يف إعراب القرآن ٢/٦٩٥االصحاح :  انظر)١٣(
 ).شرر (١٢/١٥٤، تاج العروس )شرر (٤٢٠املصباح املنري :  انظر)١٤(
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٢١٠ 
ٗ اب ٱَ َا  ٱ َ ۡ ُ َ ۡ

 وصنفت من ،أبو قالبة و،أبو جعفر و، حيث قرأ ا قتادة،(١)﴾ِ
 .)٢(القراءات الشاذة

 لكن املشهور ،) وأَشر منك،أَخير منك(: يرى أنّ األصل أن يقال: الفريق الثاين
 الًوأنّ ما جاء منهما مفض ،مزة بكثرة االستعمال وعللوا حذف اهل،التفضيل ما بال مهز

:  من وكان هذا رأي كل،)٣( وصفها العيين بالفصيحة،-وإن كانت قليلة-باهلمزة فذاك لغة 
 وابن ،)٧( الربكات األنباريأيب و،)٦( وابن سيده،)٥(علي الفارسي أيب و،)٤(ابن خالويه

ٗن ﴿ : وجعلوا قراءة،)١١(يلوساآل و،)١٠(األمشوين و،)٩( حيان وأيب،)٨(مالك َ َ ُ ََ ۡ ِا  َ
اب ٱ َٱ َ ۡ ُ َ  حذفت منهما اهلمزة ختففًا لكثرة ،أَشرر وأخري:  فاألصل، على األصل(١٢)﴾ۡ

 وذهب أبو علي ،)١٣( بالثانية منعا الجتماع متماثلني)أشرر( مث أُدِغمت راء ،االستعمال
 وحِذفت ، هي أفعل التفضيل وفقًا للقياس)أشر( و)خريأ( إىل أنّ )١٥(و حيان وأب،)١٤(الفارسي

                                 
  .٢٦:  القمر)١(
، ٢٠/٩٣ ألحكـام القـرآن    ، اجلامع ٥/٦٦٠، الكشاف   ٢/٢٩٩، احملتسب   ١٤٨خمتصر يف شواذ القرآن     :  انظر )٢(

  .١١٩٥التبيان يف إعراب القرآن 
 .١٢٢عمدة القاري :  انظر)٣(
 .٢٣٤إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي :  انظر)٤(
 .٢١٢-٢١١املسائل العضديات :  انظر)٥(
 ).شرر (٧/٤٢٣، )خري (٥/١٥٥احملكم واحمليط األعظم :  انظر)٦(
 .٣٩٣ف اإلنصاف يف مسائل اخلال:  انظر)٧(
: ٧٧٠ وشرح عمدة احلـافظ  ٣/٥٣، ويف شرح التسهيل ١١٢٨، شرح الكافية الشافية     ٦٥الفوائد احملوية   :  انظر )٨(

 .»ورفض أخري وأشر إال فيما ندر«: قال
 .٢٣٢٠ارتشاف الضرب :  انظر)٩(
 .٣٨٣/ ٣شرح األمشوين :  انظر)١٠(
 .٢٧/٨٩روح املعاين :  انظر)١١(
 .٢٦:  القمر)١٢(
 .٣٩٣اإلنصاف :  انظر)١٣(
 .٢١٢-٢١١املسائل العضديات :  انظر)١٤(
 .١/٣٦٣البحر احمليط :  انظر)١٥(
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٢١١ 
 كما علل ، وحِذفت مهزما شذوذًا يف الكالم، هي أفعل التفضيل وفقًا للقياس)أشر(و

ممنوع من الصرف ) أَفْعل(بعضهم حلذف اهلمزة بعلة ثانية وهي التصريف؛ فما كان على 
 وملا حذفت اهلمزة من هاتني الصيغتني صرفتا فاختلفتا عما جاء يف التفضيل من ،لوزن الفعل

 .)٢( وفريق جعل علة احلذف أمامل يشتقا من فعل،)١(النظائر
 يف حني رفض أبو القاسم املؤدب ،)٣(أَِشر وأَشر كثري: ويرى أبو مسحل أنّ قول العرب

 من )أَخير( ما جاء على صيغة )٥( وحصر الشافعي،)٤(أخير وأَشر إال يف الضرورة: أن يقال
 :كالم العرب يف بيت واحد لرؤبة
 )٦(م اخلَيـراِت وابـن اَألخيـرِ     يا قَاسِ 

 أذكر طرفًا ، أمثلة عدة)أخري(وليس ذلك بصحيح؛ فقد جاء الستعمال التفضيل بصيغة  
 :منها

 :منها ما جاء من روايات للحديث الشريف -أ
 الذي  أَتيتالَّ أَحِلف علَى يمٍني فَأَرى خيرا ِمنها ِإالَ واِهللا …((: حديث أيب موسى -

ريا وهو أَخهحلَّلْترالِّإ: ( ويف لفظ،))تيالّذي هو أَخ تيِميين وأَتي نع تويف ،) كَفَّر 
 كذا حكى ابن القيم رواية ،)كَفَّرت عن يِميين و أَتيت الّذي هو خيرالَِّإ: (لفظ

 يف وكل هذه األلفاظ«:  مث قال،)أَخير( و)خير(: احلديث بالوجهني
  .)٧(»الصحيحني

                                 
 .٣٩٣، اإلنصاف ٢٤٠، إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي ٢٤٦دقائق التصريف :  انظر)١(
 .٢/٥٣٨، الدرر اللوامع ٣/٦٢، حاشية الصبان ٢/٩٢، شرح التصريح ١/١٦٦الآللئ املنثورة :  انظر)٢(
 .١٢٦النوادر أليب مسحل : انظر )٣(
 .٢٤٦دقائق التصريف :  انظر)٤(
 .١/١٦٧الآللئ املنثورة :  انظر)٥(
 .١/١٦٧، الآللئ املنثورة ٦٢ البيت من الرجز يف ديوان رؤبة )٦(
) خـري : ( واحلديث بلفظ  ، فصل يف استحباب حنث احلالف يف ميينه إذا رأى غريها خريا منها            ،٣/٤٩٥ زاد املعاد    )٧(

باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها أن يأيت الذي هـو              / ، كتاب األميان  ٣/١٢٦٩صحيح مسلم   : يف
بـاب ال حتلفـوا   / ، كتاب األميان والنـذور ١١/٥٣٩، فتح الباري )١٦٤٩(خري ويكفّر عن ميينه، حديث رقم     

 ).٦٦٤٩(بآبائكم، حديث رقم 
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 ذكَر قَوما يكُونون يف أُمِتِه يخرجونَ ِفي  أنّ النيب حديث أيب سعيد اخلدري -

 .)١())…)أو ِمن أَشر اخلَلِْق(هم شر اخلَلِْق ((:  قال،فُرقٍَة ِمن الناِس ِسيماهم التحالُق
 أَتى رسول اِهللا : قال ابن عباس: كْرمة فقالذُِكر اَألشر الثَّالثَةُ ِعند ِع((: حديث -

 فأيهم - أو قُثم خلفه والفضل بني يديه–وقد حمل قُثم بين يديه والفضل خلفه 
شر ( ورواية املستملي بلفظ ، رواية احلموي)اَألشر( ،)٢())أَشر أَو أَيهم أَخير؟

 أَو أيهم ،فأيهم شر«:  يف عمدة القاري، وجاء)٣()أَشر( ورواية الكشميهين ،)الثالثة
 .)٤(»خري؟

 :ما جاء من أقوال العرب -ب
 ذكره احلافظ بن حجر يف فتح الباري ،)صغراها أَشرها(: أنّ امرأة من العرب قالت -

الشر؛ ألن أفعل التفضيل ال يستعمل على : املراد بلفظ اَألشر«: وعقب عليه بقوله
:  ويروى،»صغراهن شراهن«:  ويف جممع األمثال،)٥(»راهذه الصورة إال ناد

 .)٦()صغراها شراها(
 : قول الشاعر -

 )٧(ِباللُ خير الناِس وابن اَألخيـرِ     
ِ  ﴿: أما استعماهلما جمردتني من اهلمزة فمنه قوله تعاىل  ٞأ ٱ َۡ َ َۡ ٍ ِ َ ۡ َ ۡ ُ ٰ َ

 ّٗ َ َ ۡ 

                                 
  ).١٠٦٤( باب ذكر اخلوارج وصفام، حديث رقم /، كتاب الزكاة٢/٧٤٥ احلديث يف صحيح مسلم )١(
باب محل صاحب الدابة غريه بـني يديـه، حـديث رقـم             / ، كتاب اللباس  ١٠/٤١١فتح الباري   :  احلديث يف  )٢(

باب محل صاحب الدابة غريه بـني يديـه، حـديث رقـم     / ، كتاب اللباس٢٢/١٢١، عمدة القاري    )٥٩٦٦(
)٥٩٦٦.( 

 .٢٢/١٢٢ عمدة القاري ،١٠/٤١١فتح الباري :  انظر)٣(
 .٢٢/١٢١عمدة القاري :  انظر)٤(
 .١٠/٤١١فتح الباري :  انظر)٥(
 .١/٣٨٩جممع األمثال :  انظر)٦(
، ١٠/١٤٠، الدر املصون    ٢٠/٩٤، اجلامع ألحكام القرآن     ٢/٢٩٩احملتسب  :  البيت من الرجز منسوب لرؤبة يف      )٧(

 .٢/٥٣٧، الدرر اللوامع ٢/٩٢، شرح التصريح ٣/٣٨٣شرح األمشوين : وليس يف ديوان رؤبة، وبال نسبة يف
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ٗأ َو ِ َ ُ َ ۡ ٞل أ ﴿ : وقوله تعاىل،(١)﴾َ ّ َۡ ُ َ َ َ ٗ نَ َۖ وٱ أ   ُ ِ َ َۡ َِ ُ َ َ  ومنه قول ،(٢)﴾ُ

 :اخلنساء
 جِليٍد كانَ خيـر بِنـي سـلَيمٍ       

 
ــسوِد  ــسوِد وامل ــِرِميِهم امل  )٣(كَ

 :عروة بن الوردوقول  
ــإني ــعى فَ ــى أَس ــيين للِغن  دِع

 
 ر     هم الفَِقـريـرش اسالن ت٤(أَي( 

 :وقد وردا يف كالم العرب دون مهزة ومل يقصد ما التفضيل؛ كقول حسان بن ثابت 
هوجهءٍ      أَتِبكُـف لَـه تلَـسو ، 

 
 )٥(فَــشركُما ِلخيِركُمــا الِفــداُء 

وجعلوا منها قول  ،)شر( و)خير( بالتفضيل حبكم )حب(وذهب البعض إىل اعتبار  
 :األحوص

     تعنأَنْ م ِني كَلَفًا ِفي احلُبادزو 
 

 (٦)وحب شيٍء إىل اِإلنساِن ما مِنعا      
 ،)٩( واعتربه األزهري ضرورة،)٨( يف حني عده ابن مالك شاذا،)٧(قال بذلك األمشوين 

 .)١٠()شر وخري(ورأى الشنقيطي أنّ حذف اهلمزة نادر يف غري 
 أَخير(غريها دليل على أنّ من العرب من استخدموا التفضيل بكلميت  وه األمثلةوهذ

التفضيل ما يف حال  - كما تقدم– يف حني رفض مجهور من العلماء ، على األصل)أَشرو
 ولكن املتتبع لروايات احلديث جيد ، ووصفوا ذلك باللغة الشاذة أو النادرة،اقتراما باهلمزة
 األمر الذي ؛)شر وأَشر( و،)خير وأخير( من األحاديث اليت جاءت بالروايتني عددا غري قليل

                                 
 .٢٤:  الفرقان)١(
 .٧٧:  يوسف)٢(
 .٣٧ البيت من الوافر يف ديوان اخلنساء )٣(
 .٤٥ل ء البيت من الوافر يف ديواين عروة بن الورد والسمو)٤(
 .٩/٢٣٢، خزانة األدب ٣/٣٨٨، شرح األمشوين ٧٦ البيت من الوافر يف ديوانه )٥(
 .٢/٩٢، شرح التصريح ٣٨٣، شرح األمشوين ٣/٥٣، شرح التسهيل ١٩٥ت من البسيط يف ديوانه  البي)٦(
 .٣٨٣شرح األمشوين :  انظر)٧(
 .٣/٥٣شرح التسهيل :  انظر)٨(
 .٢/٩٣شرح التصريح :  انظر)٩(
 .٢/٥٣٨الدرر اللوامع :  انظر)١٠(
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 ولكن ميكن القول بأنّ سبب التفضيل ما جمردين ،حيول دون وصف هذه اللغة بالشذوذ

ال سيما أن العرب اعتادت على امليل إىل و ،عن اهلمزة هو كثرة استعماهلما كذلك
 واالحتجاج بكثرة االستعمال اللغوي ،م وكثر استعمالهاالختصار فيما جرى على ألسنته

وإن شذَّ «:  يقول ابن جين،يعد علة قوية تقدم أحيانا على القياس يف بعض الظواهر اللغوية
 كان استعمال ما كثر استعماله أَولَى وإن مل ينتِه ،الشيء يف االستعمال وقوي يف القياس

واعلم أنّ الشيء إذا اطّرد يف «: ويقول السيوطي ،)١(»قياسه إىل ما انتهى إليه استعماله
 يقاس الً لكنه ال يتخذ أص، وشذّ عن القياس فال بد من اتباع السمع الوارد فيه،االستعمال
 ، وهو الشرط األول لصياغة اسم التفضيل، لعدم اشتقاقهما من فعلالً فض،)٢(»عليه غريه

 من حذف الًط يف حال التفضيل بدفكان ينبغي االستعانة بفعل مساعد مكتمل الشرو
 . كثرة االستعمال غلبت على كل قياس ولكن،اهلمزة

                                 
 .١/١٢٤ اخلصائص )١(
 .١/٢٢٩املزهر :  انظر)٢(
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 :)ِمِئنَّة(ما جاء في كلمة : المسألة الخامسة والثالثون

 ،)١())…ِقصر خطْبِتِه مِئنةٌ ِمن ِفقِْهِه و،ِة الرجِلالَِإنَّ طُولَ ص :))جاء عن الرسول 
 أنها تروى مقصورة مشددة النون من طريق شيخه أيب )مِئنة(ذكر القاضي عياض يف كلمة 

 )مِئنة( وكذا كل رواية خمالفة لرواية ، غلط)ماينة( وأنّ روايتها ممدودة منتهية باهلاء ،)٢(بكر
 .)٣(غلط

 : من وجهني)مِئنة(فاملسألة تدور حول دراسة كلمة 
 .معىن هذه الكلمة: األول •
  مزيدة؟و وهل امليم فيها أصلية أ، هذه الكلمةاشتقاق: الثاين •

 ،)٤( نقل املازري عن األصمعي أا مبعىن عالمة وخملقة وجمدرة)مِئنة(فمن حيث معىن 
 وكذلك كل شيء ، ويستدلّ بِه عليه،يعين أنّ هذا مما يعرف بِه فقه الرجل«: قال أبو عبيد

 : ر وأنشد للمرا،)٥(»دلّك على شيء فهو مِئنة له
 عرسـوا : فَتهامسوا ِسرا فَقَـالوا   

 
 )٦(ِمن غَِري تمِئنـٍة ِلغـِري معـرس        

 
                                 

 ).٨٦٩(باب ختفيف الصالة واخلطبة، حديث رقم / ، كتاب اجلمعة٣/٢٧٣ إكمال املعلم )١(
 اإلمام أبو بكر حممد بن الوليد بن حممد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري املعروف بالطرطوشـي، ومنـها                     )٢(

بالبصرة من أيب   أصله، ويعرف ا بابن أيب رندقَة، تفقّه باألندلس على القاضي أيب الوليد الباجي ومسع منه، ومسع                 
      تري، وببغداد من أيب حممد التميمي احلنبلي وغريه، ألَّف تواليفسا منهاعلي التتعليقة يف مسائل اخلـالف  :  حسان

ويف أصول الفقه، وكتابه املسمى بالسعود يف الرد على اليهود، ونظْم السلوك يف وعظ امللوك، وغريها، تـويف يف                   
، ٢٦٥-٤/٢٦٢، وفيات األعيان   ٦٤-٦٢الغنية  : ترمجته يف : انظر. ين ومخسمائة اإلسكندرية يف شعبان سنة عشر    

 .١١٦-٥/١١٥الوايف بالوفيات 
إىل القاضي الصديف، وابن أيب جعفر، ويف مـشارق  ) مائنة(أو ) ماينة(، ونسب رواية    ٣/٢٧٣إكمال املعلم   :  انظر )٣(

للتأكيد، وكلهم خطـأ ووهـم،      ) ِإنه(مبعىن الذي و  ) ما(وبعضهم يقوله اء الكناية كأنه جيعل       «: ١/٤٥األنوار  
 .»واحلرف معلوم حمفوظ على الصواب كما قدمناه

 .١/٤٧٦املعلم بفوائد مسلم :  انظر)٤(
 .٥/٧٣ غريب احلديث للهروي )٥(
، لسان العرب   )مأن (٦/٢١٩٩، الصحاح   )أن (١٥/٥٦٣،  )مأن (١٥/٥٠٨ذيب اللغة   :  البيت من الكامل يف    )٦(

 ١٧/٤٣، تاج العروس    )مهس (٤٦٩٩لسان العرب   : ، وبال نسبة يف   )مأن (٣٦/١٤١، تاج العروس    )نأن (١٥٥
 ).مهس(
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 : وذهب القاضي عياض إىل أنّ هذا التفسري حيمل معنيني

 .الداللة على فقه الرجل من خالل تفسري الكلمة بعالمة -
- ومن ذلك ،(١)رة فهو مشتق من خملقة وجمد، بأن يتصف بالفقها وحقيقًاكون الرجل جدير 

 :قول الشاعر
 ومنِزٍل ِمن هوى جمٍل نزلْت ِبـهِ      

 
 )٢(مِئنة ِمـن مراِصـيِد اِملئَنـاتِ       

 من معىن للكلمة )٣(وذهب األزهري إىل أنّ ما نقله أبو عبيد عن األصمعي وأيب زيد 
 والفرق بينهما ،)نةاِملئ( غري )التمئنة(ـاحتجاجه ببيت املرار غلط وسهو؛ فغري أنّ  ،صحيح

 على وزن )مئنة( غري أصلية يف أا يف حني ، أصلية)متئنة(يرجع إىل أنّ امليم يف كلمة 
 .)٤(مفعلة

 وأخذ على ابن قتيبة عدم اعتراضه على أيب عبيد يف ،وكذلك اخلطايب غلّطه يف ذلك
 والفرق يعود إىل ،)ةالتمئن(زلة ـ من)مئنة( ووصفه بالغلط الفاحش حينما أنزل ،هذا املوضع

 وال شأنت ،ما مأنت مأنه:  كقول العرب،كون التمئنة من املأْن معتل الوسط مبعىن التهيئة
 من )العن( على وزن )األنّ(ن ة ممفِعلَف )ةمِئن( أما ،شأْنه؛ أي ما علمت علمه وال يأت له

 .)٥( لذلك فال وجه تقارب بينهما؛باب املضعف
 هل هي أصلية ،شتقاقها؛ فالواضح أنّ اخلالف املثار حوهلا يكمن يف امليمأما من حيث ا

 . أو زائدة؟)ِمئنة(يف كلمة 

                                 
  .١/٤٥مشارق األنوار :  انظر)١(
 ١٥٥، لـسان العـرب   )مأن (٦/٢١٩٩، الصحاح )أن (١٥/٥٦٣ذيب اللغة :  البيت من البسيط بال نسبة يف     )٢(

 ).أنن (٣٤/١٩٧، تاج العروس )أنن(
: انظـر . بالتاء، مفْعلة من أَته يؤته أَتـا إذا غلبـه باحلجـة   ) مئتة: ( إىل القول بأنّ أبا زيد قال فيها    عضهمب ذهب   )٣(

مئتة مبعـىن خملقـة     ): مأن (٢٥٩، ويف خمتار الصحاح     )مأن (١٥٠٥، القاموس احمليط    )مأن (٦/٢١٩٩الصحاح  
 .وجمدرة وحمراة عن أيب زيد

  ).أن (١٥/٥٦٣ذيب اللغة :  انظر)٤(
 .٢/٢٦٠غريب احلديث للخطايب :  انظر)٥(
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 ،)٤( والزخمشري،)٣(روي واهل،)٢(طايب واخل،)١(األزهري:  منهم،رأي األكثرين زيادة امليم -

 . )٦( والزبيدي،)٥( األثريوابن
 رأي القاضي عياض الذي أخذه عن  وهو، أنها من أصل الكلمةاىل عبيدوذهب أبو  -

 إذ يرى أنّ امليم أصلية ووزا ، عن أبيه أيب مروان بن سراجالً نق)٧(شيخه أيب احلسني
 : ومنه،)٨( أي أا مشعرة بذلك، من مأَنت إذا شعرت)ةلَِّعِف(

ــا ــِجالًإنَّ اكِْتح ــالنِقي اَألملَ   ِب
 ونظَرا ِفـي احلَاِجـِب املُـزججِ       
 جِ      مـوـاِل اَألعالِفع ةٌ ِمـن٩(ِئن( 

 )مِئنة( فتكون ،)الظاء( و)اهلمزة(ونقل عن اللحياين أنها مما يتعاقب فيه احلرفان  
فالن «:  يقول، وقد حكاه الزخمشري يف معجمه ومثل به،)١٠( مبعىن جمدرة وخملقة)مظنة(و

 .)١١(»للخري مِئنة وللفضل مِظنة
) مِئنة( ويرى ابن فارس أا لو كانت ،)١٢(على وزن فَِعيلة) ينةمئ(وعند اجلوهري هي 

                                 
 ).أن (١٥/٥٦٣ذيب اللغة :  انظر)١(
 .٢/٢٥٩غريب احلديث للخطايب :  انظر)٢(
 .١١٧الغريبني يف القرآن واحلديث :  انظر)٣(
 ).أنن (١/٦٣الفائق يف غريب احلديث :  انظر)٤(
 ).أنم (٤/٢٩٠النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٥(
 ).مأن (٣٦/١٤١تاج العروس :  انظر)٦(
امللك بن سراج األموي الوزير اللغوي األندلسي احلافظ أبو احلسني، أكثر أخذه عـن أبيـه                  سراج بن عبد   : هو )٧(

اهللا بن عتاب، درس كتاب سيبويه، تويف سنة سـبع ومخـسمائة             احلافظ أيب مروان، له مساع عن الفقيه أيب عبد        
 .١٥/٨١، الوايف ٢/٦٦، إنباه الرواة ٢٠٥-٢٠١غنية ال: انظر. للهجرة

  .١/٤٥، مشارق األنوار ٣/٢٧٣إكمال املعلم :  انظر)٨(
 ).أنن (١٥٥، لسان العرب )مأن (٦/٢١٩٩، الصحاح )إن (١٥/٥٦٤ذيب اللغة :  من الرجز بال نسبة يف)٩(

 ).أنن (٣٤/١٩٧روس ، تاج الع١/٤٥، مشارق األنوار ٢/٢٦٠غريب احلديث للخطايب :  انظر)١٠(
 ).أنن (١/٣٧ أساس البالغة )١١(
 ). مأن (٦/٢١٩٩الصحاح :  انظر)١٢(
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 وعليه فإنّ معىن ،اليت تفيد التحقيق والتوكيد) إنّ(على مفِْعلَة فإنّ أصل الكالم كائن من 

 وابن )٢( وهي كذلك عند الزخمشري،)١(إنَّ الذي يقصر اخلطبة ويطيل الصالة فقيه: احلديث
 ولكن ،غري مشتقة من لفظها؛ إذ ميتنع االشتقاق من احلروف) إنّ(من ) مفِْعلة (:)٣(األثري

 فهي بذلك ،من معىن التأكيد والتحقيق) إنّ(حني تضمنت الكلمة حروفها أفادت ما تفيده 
 الَ وسألتك حاجة ف،)٤(لوال: سألتك حاجة فلوليت يل؛ أي قلت يل :كما يف قول العرب

ا مشتقة من احلرف بعد إ : وقيل،قال نعم:  أي،م يل فالن وأَنع،ال ال:  أي قال،لَيت فيها
 واستدل الزخمشري على ورودمها ،)٥()لو( و)ليت(أن جعل امسا فأصبح معربا كما قيل يف 

 : بقول أيب زبيد الطائيتنيمنون
  لَيـت  أَيـن ِمنـي    و لَيت ِشعري 

 
ــاء    نــا ع تا وإنَّ لَيــو  )٦(إنَّ لَ

 فالن مِئنةٌ للخير« ،)عسى( من )معساة(كما يف ) ِإنَّ(بالغة ذكر أا من ويف أساس ال 
 وعسى أن يفعل ،إنه لَخير:  أي هو موضع ألن يقال فيه،)عسى(و) ِإنّ( من ،ِمعساةو

 . )٧(»…خريا
 فإن محلوها ،)مِفعلة( فتكون على ،ومما سبق يتضح أنّ الرأي األغلب قال بزيادة امليم

:  كانت مبعىن أنه مبوضع جيدر أو يستحق أن يكون فيه؛ فمظنة الشيء تعين،)مظنة(على 
 ،)٨( وموضع كذا مظنة من فالن أي معلَم منه،مأْلَفه الذي يظَن كَونه فيه وموضع الشيء
  غري أنّ،التوكيدية) ِإنَّ( مأخوذة من ، أي هذا موضع أو مكان لتأكيد فقهه:فيكون التقدير

 فامليم ، أصلية)مِئنة(األقرب إىل الرجحان ما ذهب إليه القاضي عياض من حيث كون ميم 
                                 

 ).أن (٨٢امل :  انظر)١(
 ).أنن (١/٦٣الفائق يف غريب احلديث :  انظر)٢(
 ).مأن (٤/٢٩٠النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٣(
 .٢/٣٧اخلصائص :  انظر)٤(
 ).أنن (١/٦٣ث الفائق يف غريب احلدي:  انظر)٥(
 .٧/٣٢١، خزانة األدب ٣٠٤، الشعر والشعراء ٢٤ البيت من اخلفيف يف ديوانه )٦(
 ). أنن (١/٣٧ أساس البالغة )٧(
، القاموس احملـيط    )ظنن (٢٧٦٣، لسان العرب    )ظنن (١٧١، خمتار الصحاح    )ظنن (٦/٢١٦٠الصحاح  :  انظر )٨(

 ).ظنن (١٠٣٧
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 ، ومفْعل، ومفْعل،ِمفعل و،مفِْعل و، وِمفعال،مفْعول: تزاد يف أول الكلمة يف مواضع شهرية

 ،)٢(لى األشهر أو أن يكون اسم آلة ع، وجمال ذلك إما أن يكون اسم مكان،)١( مفْعل،مفْعل
 وإن كان بعدها ،وإذا جاءت امليم يف بداية كلمة بعدها ثالثة أحرف أصول كانت زائدة
إنّ و ،)٣()مرزجوش(أربعة أصول يف كلمة ليست جارية على الفعل كانت أصلية كما يف 

 ،فقهاءإنّ هذا املسجد مِئنة لل: اليت تفيد التوكيد يناقضه قول العرب) إنّ(القول بأا مبعىن 
) مِئنة( ولكن ،)مأْنة(فهو أقرب إىل لفظ ) فَعلَة( أما القول يف وزا ،)٤(وأنت عمدتنا ومِئنتنا

 وقد قال به ،)مأن(مشتقة من ) ِفِعلَّة( فلعلّ األصوب أن يكون وزا ،بالكسر والتشديد
:  أي، ناقةٌ ِشِملَّة:قوهلم و،ق كما يف ِجِبلَّة مبعىن اخلُلُ،)٦(جوزه الزبيدي و،)٥(آباديالفريوز
 .- واهللا أعلم– )٧(خفيفة

 :التصغري
ألمساء يف اللغة العربية واليت عين علماء الصرف لالبارزة واص اخل التصغري من ديع

 إذ ؛تغيري االسم ليدل على صغر املُسمى وقلة أجزائه«:  ويعرف بأنه،بدراستها وتبويبها
 وحيدث هذا التغيري الدال على معىن ،)٨(»غري بعكس ذلكالكبري ما كثرت أجزاؤه والص

كعالمة للتصغري  ساكنة التصغري يف االسم من خالل ضم أوله وفتح ثانيه مع زيادة ياء ثالثة
 ويكون على ثالثة أوزان ،)٩( ويكسر ما قبل اآلخر يف األمساء املزيدة على الثالثي،يف الثالثي

 :معروفة

                                 
 .٢٧٤-٢٧٢، ٤/٢٣٧الكتاب :  انظر)١(
 .٦٣٨-٢/٦٣٢، املساعد ٩٤-٤/٨٧الكتاب :  انظر)٢(
 .١٣٥، الفصول يف العربية ٢٣أنوار الربيع :  انظر)٣(
 ).أنن (١/٦٣الفائق يف غريب احلديث :  انظر)٤(
 ).مأن (١٥٠٥القاموس احمليط :  انظر)٥(
 ).أنن (٣٤/١٩٧تاج العروس :  انظر)٦(
 .٢/٤ديوان األدب :  انظر)٧(
 .٥٤، التعريفات ٢١٧، الكناش ١/١٩٠، شرح الشافية ٧٠األصول : تعريفه أيضا يف:  وانظر.٧٠ نتائج الفكر )٨(
 .٢/٥٥٩، شرح التصريح ٤/١٤٠، شرح ابن عقيل ٢/١٦٠اللباب يف علل البناء واإلعراب :  انظر)٩(
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 .(١) فُعيِعيل-  فُعيِعل- فُعيل -

 :شروط االسم املصغر أربعة •
 . فال يصغر الفعل وال احلرف،أن يكون امسا -١
وحنو ) كيف( و)من( فال تصغر املضمرات وال ، يف شبه احلرفالً يكون متوغالّأ -٢

 .ذلك
 .يتم فال يصغر حنو كُ،ال يكون على إحدى صيغ التصغري الثالتأ -٣
 وال األمساء املعظمة ،غر حنو كبري وجسيمص فال ي، لصيغة التصغريالًأن يكون قاب -٤

 .)٢(شرعا
 : أشهرها،أغراض التصغري عديدة •

 .رجيل:  مثل،التحقري وتقليل الشأن -
 .دريهمات:  مثل،تقليل العدد -
 . وتحيت الربيد،فُويق املرحلة:  مثل،تقريب املسافة -
 . وبعيد املغرب،العصرقُبيل :  حنو،تقريب الزمان -
 . وصديقي، وبينأُخي:  مثل،زلةـالتكرم والتلطف وتقريب املن -
 .(٣) ودويِهية للمنية،ريشقُ: التعظيم مثل -

وقد عرض القاضي عياض للتصغري يف شرحه ملسائل الكتاب من خالل مسألة واحدة 
 :كما سيتضح فيما يأيت

                                 
 .١٤٢٠، توضيح املقاصد ٣٠٤، اجلمل يف النحو ٣/٤١٥الكتاب :  انظر)١(
 .٥٦٠-٢/٥٥٩، شرح التصريح ١٤٢٠، توضيح املقاصد ٣٥٤-٣٤٩ارتشاف الضرب :  انظر)٢(
، شـرح   ٣٥٤-٣٥١، ارتشاف الـضرب     ٨١-٢/٨٠، املقرب   ١١٥-٥/١١٣شرح املفصل   : املعاين يف :  انظر )٣(

 .٢٥٢، الكليات ٦/١٣٠، مهع اهلوامع ٢/٥٥٩، شرح التصريح ٣/٧٠٦األمشوين 
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 :)ةيعشيش(ما جاء في تصغير كلمة : ثونالمسألة السادسة والثال

 ،)١())… حتى ِإذا كَانت عشيشيةٌِسرنا مع رسوِل اِهللا ((: جاء يف رواية حديث
 ونقل ، القصد منها التصغري، بأا رواية لكثريين)عشيشية(وعقَّب القاضي عياض على كلمة 

 .)٢(عن سيبويه أا مما صغر على غري مكربه
 ،)٣( ويعين آخر النهار،)العشي( مشتقة من )عشية( تصغري كلمة )عشيشية(لمة وك

 وإمنا لقصد اإلشارة إىل ،وتصغريهم للكلمة ال يقصد منها الداللة على تصغري الوقت ذاته
 .)٤(الوقت قرم من هذا

 ،لف للقياس شاذ خما)عشيِشية( على )عِشية(ومذهب مجهور النحويني أنّ تصغري كلمة 
 وابن ،)٨(زهري واأل،)٧(سريايف وال،)٦( السراجوابن ،)٥(سيبويه: ومن أبرز القائلني بذلك

 ،)١٤( وابن عصفور،)١٣( والرضي،)١٢( وابن يعيش،)١١( والزخمشري،)١٠( سيدهوابن ،)٩(جين
 .)١٦( واألمشوين،)١٥(املراديو

                                 
 جابر الطويل وقـصة أيب اليـسر، حـديث رقـم            باب حديث / ، كتاب الزهد والرقائق   ٨/٥٦٥ إكمال املعلم    )١(

)٣٠١٠.( 
 .٨/٥٦٥إكمال املعلم :  انظر)٢(
 ).عشا (٢٩٦٢، لسان العرب )عشا (٥٩-٣/٥٨، ذيب اللغة ٣/٢٣٤معاين القرآن للفراء :  انظر)٣(
 .٣/٦٣األصول يف النحو :  انظر)٤(
 .٣/٤٨٤الكتاب :  انظر)٥(
 .٣/٦٢األصول يف النحو :  انظر)٦(
 .١٣/٢٠٢شرح السريايف : نظر ا)٧(
 ).عشا (٣/٥٨ذيب اللغة :  انظر)٨(
 .١٤٥اللمع يف العربية :  انظر)٩(
 ).عشو (٢/٢٨٧احملكم واحمليط األعظم :  انظر)١٠(
 ).عشي (٢/٤٣٣الفائق يف غريب احلديث :  انظر)١١(
 .٥/١٣٣شرح املفصل :  انظر)١٢(
 .١/٢٧٥شرح الشافية :  انظر)١٣(
 .٢/١٠٣املقرب :  انظر)١٤(
 .١٤٢٣توضيح املقاصد واملسالك :  انظر)١٥(
 .٣/٧٠٨شرح األمشوين :  انظر)١٦(
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أبو :  منهم،لووصفه فريق بأنه من باب االستغناء بتصغري مهمل عن تصغري مستعم

 .)٣(السيوطيو ،)٢(السلسيليو ،)١(حيان
 وهلذا ؛)٤( وصفه سيبويه بأنه تصغري على غري بناء مكربه)عشيشية( على )عِشية(فتصغري 

 وعند التصغري وقعت الياء )عشاة( هو تصغري )عشيشية( ذلك أنّ ،فهو خارج عن القياس
 ،)٥(ت األلف ياًء النكسار ما قبلها فصارت عشيشية مث قُلب،يننيالدالة على التصغري بني ِش
 منعا لتوايل )عشية( حبذف إحدى ياَءي ،)٦()عشية( على )عِشية(وكان القياس أن تصغر 

ة(ها بياء التصغري لتصري ؤ ياتدغمأ عينها للتصغري وتمتماثلني مث ضميش٧()ع(. 
 ،)٩( ابن السكيت،)٨(اخلليل:  مثل،)ِشيةعشي( التصغري على اءالعلم وقد حكى بعض

  .)١٠(ونقل عن ثعلب
 فقد ذكر ،ويبدو أم استخدموا زيادة األحرف ليدلّوا على زيادة معىن التصغري

 : ويف ذلك يقول السخاوي،)١١(السيوطي يف باب التصغري أنه كلما زادت احلروف قلّ املعىن
ــغروها  ــا ص اٍء ِإذَا مــم أَسو 

 
   زيدغلـو     تتـطَطًا ووفُهـا شرح 

ــا  ــادم ِإذَا زادا حروفًـ  وعـ
 

 )١٢(يعلُـو  و يزيد ِلأَجِلها املعنـى    
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ األزهري مل يسمع من العرب التصغري فيها على القياس؛ ألنّ  

                                 
 .٣٩٠ارتشاف الضرب :  انظر)١(
 .١٠٦١شفاء العليل :  انظر)٢(
 .٦/١٤٨مهع اهلوامع :  انظر)٣(
 .٣/٤٨٤الكتاب :  انظر)٤(
 .١/٢٧٥، شرح الشافية ٥/١٣٣، شرح املفصل ٣/٦٢األصول يف النحو :  انظر)٥(
 .٢/٥٦٥، شرح التصريح ١/٢٧٥، شرح الشافية ٢/٧٠٩، التبصرة والتذكرة ٢/٢٧٧املقتضب :  انظر)٦(
 .٤/٢٢٤، حاشية الصبان ٥/١٣٣شرح املفصل :  انظر)٧(
 ).عشو، عشي (٢/١٨٨العني :  انظر)٨(
 .٢٩٦، كتاب األلفاظ ٣٨٣إصالح املنطق :  انظر)٩(
 ).عشا (٢٩٦٢العرب ، لسان )عشو (٢/٢٧٨احملكم واحمليط :  انظر)١٠(
 .١/٣١٥األشباه والنظائر :  انظر)١١(
 .٤٥، الطراز يف األلغاز ١/٣١٥األشباه والنظائر : انظر البيتان من الوافر،  )١٢(
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 فجعلوا ،)ةالعشي( اليت تعين أول ظلمة الليل وبني )العشوة(العرب أرادت التفريق بني 

 فكان التفريق بني الوقتني هو السبب ،)١()عشية( تصغري )عشيشية( و، تصغري العشوة)عشية(
سيما  الو ، لئال يقع اللبس بينهما؛يف عدول العرب عن التصغري يف هذه الكلمة وفقًا للقياس

مة بصيغة بناء  ومن ثَم يتوقف حكم هذه الكل،أنّ داللة هذا التصغري لديهم متعارف عليها
رها على هذه اهليصغتها،على السماع ةئمقال بقياسيوتكون مما هو مطرد يف ، وال ي 

 . شاذ يف القياس،االستعمال
 : النسب

 وهو ،يعترب النسب أحد أبواب الصرف املعروفة اليت تناولتها كتب علماء اللغة بكثرة
 ،هامشيو ،مكِّي:  حنو،)٢(قبل الياءيعين حلاق ياء مشددة بآخر االسم املنسوب مع كسر ما 

 .يِشرقُو ،دمشقيو ،بغداديو ،بصريو
 العرب أحيانا عن النسب بالياء بأوزان أخرى؛ سأعرض هلا من خالل ما ستغينيوقد 

 .ذكره القاضي عياض يف املسألة التالية

                                 
 ).عشا (٣/٥٨ذيب اللغة :  انظر)١(
لكناش ، ا ٢/٤، شرح الشافية    ٨٨٢، عمدة احلافظ    ٢٠٦، املفصل يف علم العربية      ٣/٦٣األصول يف النحو    :  انظر )٢(

٢٢٥. 
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 ):فَاِعل(النسب على : المسألة السابعة والثالثون
  ،راِبح مالٌ ذَِلك :)) صدقة على األقربني قول رسول اهللالجاء يف باب فضل النفقة و

الٌ ذَِلكم اِبحبالدراسة من جانبني)رابح( وقد تناول القاضي عياض كلمة ،)١())…ر : 
من حيث الروايات اليت جاءت عليها ومعانيها؛ فقد نقل القاضي عياض عن : األول •

 وهذه ،فهو حممول على تأويله مبعىن ذو ربح )رابح(ي أنّ من روى احلديث بلفظ زراملا
 مث عقّب بأنّ هذه الكلمة اختلف فيها الرواة عن مالك يف ،الرواية يف كتاب مسلم

 وذكر يف معناها تفسري ابن ، بالياء)رايح( حيث رويت ، وغريمها)٣( واملوطأ)٢(البخاري
عىن يروح عليه أجره كلما  وغريه بأنه مب، بأا مبعىن يروح أجره عليه يف اآلخرة)٤(دينار

 .أمثرت الثمار
 فقد ،)فَاِعل( على وزن )رابح(وهو املهم يف هذه املسألة الرواية على : واجلانب الثاين •

 واستغنوا ا عن ياء ،عِرف عن العرب أم استخدموا أوزانا يف الداللة على النسب
 : وهذه األوزان هي،النسب املشددة

                                 
باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين، ولـو       / ، كتاب الزكاة  ٣/٥١٧ إكمال املعلم    )١(

 ).٩٩٨(كانوا مشركني، حديث رقم 
بالباء، وفيه رواية حيىي بن حيىي  ) رابح(كتاب الزكاة على األقارب، مروية      /، باب الزكاة  ٣٥٦ يف صحيح البخاري     )٢(

باب الزكاة على األقارب، حـديث  / ، كتاب الزكاة٤/٣٠٠بالياء، ويف فتح الباري    ) رايح: (عيل عن مالك  وإمسا
باب فـضل   /، كتاب الزكاة  ٣/٤٨٠بالباء، ويف شرح صحيح البخاري البن بطال        ) رابح: (برواية) ١٤٦١(رقم  

وح عليه أجره كلما أطعمت الثمار،      ير: من روى مال رايح بالياء، فمعناه     «: الزكاة على األقارب، ذكر الروايتني    
 .»ذو ربح؛ وذلك أنّ صاحبه وضعه موضع الربح يوم القيامة: ومن روى رابح بالباء فمعناه

ذلك مالٌ  : (، وذكر رواية أيب مصعب    )…بخ ذلك مالٌ رابح أو رايح     : (، ذكر الروايتني  ١/٣٥١ يف مسند املوطأ     )٣(
   ذلك مالٌ رابح ،فقد جاءت مروية بالباء فقط، وكـذا يف         ٢/٩٩٥الباقي   بتحقيق فؤاد عبد  ، أما يف املوطأ     )رايح 

باب الترغيب يف الصدقة، حديث   / ، كتاب الصدقة  ٥٣٥ -٤/٥٣٤ أسامة سليم بن عيد اهلاليل       املوطأ بتحقيق أيب  
 .بالباء) ٢٠٢٥(رقم 

كان ثبتا، ثقة، متقنـا،  :  ناصر الدينالرمحن العدوي العمري، قال ابن اهللا بن دينار اإلمام احلجة أبو عبد       عبد : هو )٤(
شعبة، ومالك، وسفيان الثوري، وغريهم كثري،      : مسع ابن عمر، وأنس بن مالك، وسليمان بن يسار، وحدث عنه          

، شذرات الذهب   ٢٥٥-٥/٢٥٣، سري أعالم النبالء     ٥/٤٦اجلرح والتعديل   : انظر. تويف سنة سبع وعشرين ومائة    
٢/١١٨. 
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٢٢٥ 
هذا باب من «:  وفيه يقول سيبويه، كثريا يف الداللة على احلرفةواستخِدم): فَعال( -

 أو ذا ، وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله، فيه ياَءي اإلضافةفِذحتاإلضافة 
 .)٢( وحداد، وخياط، ونجار، وعطَّار، كثواب،)١(»…شيء

ي أن زرضي عياض عن املاوهو مدار دراسة املسألة؛ ويف هذا اجلانب نقل القا): فَاِعل( -
 ،ذو متر و،تاِمر؛ أي ذو لنب و،ِبنالَرجل :  على قول العربالً مح، مبعىن ذو ربح)رابح(

 :وهو كما يف قول النابغة
  ناِصـبِ   يـا أُميمـةُ    مهِلِكِليِني  

 
ــٍل  لَيــِبو ــيء الكَواِك ــيه بط  (٣) أُقاِس

وقد  ،)٤( بالباء يف كتاب مسلم وذهب القاضي عياض إىل إثبات روايته ،أي ذو نصب 
 أي ذو كذا أو صاحب ،صاغ العرب الكثري من األبنية على هذا الوزن لتفيد معىن النسبة

وأما ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعاجلها فإنه مما يكون «:  يقول سيبويه،كذا
اِشب لصاحب ن و، ناِبل لصاحب النبل،داِرع لذي الدرع:  من ذلك قوهلم،)٥(»…)الًفَاِع(

 : ومن ذلك قول احلطيئة،)٦( النشاب
   ــك أَن ــت معزــي و ــاِمر   الَوغَررتِن ِف تيــص ــي ال ــن ِف  )٧(ِب

 :وقول أيب األسود الدؤيل 
  أَبتِغي احلَمـد القَِليـلَ بقَـاؤه       الَ
 

 )٨(يوما ِبذَم الدهِر أَجمع واِصـبا      
                                  

 .٣/٣٨١ الكتاب )١(
، التبـصرة  ٢١٢، املفصل يف علم العربيـة  ٣/٨٣، األصول يف النحو    ٣/١٦١، املقتضب   ٣/٣٨١الكتاب  :  انظر )٢(

 .١٨١، ملحة اإلعراب ٣٠٦والتذكرة 
: ، وبـال نـسبة يف     ١/٤٠٤، الدرر اللوامع    )نصب (٤/٢٧٠، ويف تاج العروس     ١٣ البيت من الطويل يف ديوانه       )٣(

 .٧٤٥شرح األمشوين ، ٣٥٧، احملرر الوجيز ٣/٣٨٢الكتاب 
 .٣/٥١٧إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٣/٣٨١ الكتاب )٥(
 .٨٤، الفصول يف العربية ١٦٢-٣/١٦١، املقتضب ٣/٣٨١الكتاب :  انظر)٦(
، وبال نـسبة يف رصـف     ٣/٢٨٢، اخلصائص   ٣/١٦٢، املقتضب   ٥٦ البيت من جمزوء الكامل يف ديوان احلطيئة         )٧(

 .٧٤٤، شرح األمشوين ٧٢املباين 
 .٣/٤٠٠، احملرر الوجيز ٥٢ يف ديوانه كامل  البيت من ال)٨(



 المسائل الصرفیة المتعلقة بالمشتقات والمصادر :الفصل الثاني

 

 

٢٢٦ 
جاء على هذا الوزن مبعىن النسب كثرية ليس املراد حصرها  واألمثلة فيما ،أي ذا وصب

لبن :  ولكن يالحظ على ما سبق من أمثلة أا مجيعها مل تأِت جارية على فعل؛ فال يقال،هنا
 .)١( وال وصب يِصب، وال متَر يتمر،يلنب

مبعىن النسب من الصفات اخلاصة ) فَاِعل(وهناك من الكلمات ما تأيت على وزن 
 : كما يف قول األعشى، واليت متتنع من حلاق تاء التأنيث ا،نثباملؤ

 ِقـح الَِإذا شمرت ِبالناِس شهباُء     
 

 )٢(أَظَلَّـتِ  و عوانٌ شِديد همزها   
 كما يف بيت ، استخدمها العرب على هذا الوزن لتفيد معىن الذم أو املدحوصفات 

 :احلطيئة
 ِلبغيِتهـا  ترحـل    الَدِع املكَاِرم   

 
 )٣(واقْعد فَِإنك أَنت الطَّـاِعم الكَاِسـي       

أي :  وقد محله الفراء على معىن املفعول،)٤( وهو مما يفيد الذم،أي ذو كسوة وذو طعام 
 . وقد سبق احلديث عن جميء فاعل مبعىن مفعول يف مسألة سابقة،)٥(املكسو واملطعم

رجلٌ :  مثل، الداللة على النسب يف الصفة الواحدةيف) فَعال( و)فاِعل(وقد يستخدم 
 وقد ينوب أحدمها عن اآلخر كما ،)٦( ورجل تاِرس وتراس أي معه ترس،ساِئف وسياف

 : وكما يف قول امرئ القيس،)٧( حاِئك مبعىن حواك:يف قوهلم

                                 
 .٢/٨٥، شرح الشافية ٦/١٤، شرح املفصل ٦٠٧-٦٠٦، التخمري ٣/٣٨٣الكتاب :  انظر)١(
 :  برواية٣٠٩ البيت من الطويل يف ديوانه )٢(

 ال ِقـح   وقد مشّرت بالناِس شمطَاءُ   
 

 عوانٌ شـديد همزهـا فَأَضـلَّت       
 ).لقح (٧/٩٨، تاج العروس )لقح (٤٠٥٩، لسان العرب )لقح (٣/٤٧العني : ية املنت يفوبروا 

، تـاج العـروس   ٦/١٥، شرح املفصل  )كسو (٢/١٣٦، أساس البالغة    ٥٠ البيت من البسيط يف ديوان احلطيئة        )٣(
 .٧٤٤ ، شرح األمشوين٢/٨٨، شرح الشافية ٢/١٦معاين القرآن للفراء : ، وبال نسبة يف)كسو (٣٩/٤٠١

 .٢/٨٨، شرح الشافية ٦/١٥شرح املفصل :  انظر)٤(
 .٢/١٦معاين القرآن للفراء :  انظر)٥(
 .٢/٥٥، املقرب ٦/١٥، شرح املفصل ٢/٦٤التبصرة والتكملة :  انظر)٦(
 .١٠٢٥، شفاء العليل ٢/٧٦٢، شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ٩٠٠عمدة احلافظ :  انظر)٧(
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٢٢٧ 
  ِبـهِ  نِنـي فَيطْعولَيس ِبِذي رمـٍح     

 
ـ  ،ولَيس ِبـِذي سـيفٍ       )١(ِبنبـالِ يس   ولَ

 .)٢(ليس بذي نبل: أي 
عِمل أي ذو  و،طَِعم أي ذو طعام: حنو) فَِعل(كما استعِمل يف الداللة على النسب الوزن  -

 : ومنه قول الراجز،)٣( ولَِبس أي ذو لبس،عمل
ــر ــي نِه ــي ولَِكن ــست ِبلَيِل  لَ

 )٤( أُدِلج اللَّيل ولَكـن أَبتِكـر      الَ 
  عامل بالنهارأي اري. 

 :ومثله قول ذي الرمة
  بلْ هو الشوق ِمن داٍر تخوـا       الَ
 

 )٥(مرا سحاب ومرا باِرح تـِرب      
 .أي ذو تراب 

امرأة :  حنو، إلفادة النسب؛مبعىن ذي) ِمفْعيل( و)ِمفْعال(وقد ورد استعمال صيغيت 
 .)٦(أي ذو منطق ، ورجلٌ ِمنطيق، أي ذات عطر،ِمعطَار

 وقد ذهب املربد إىل ،إىل اِحلرف واستعمال فَعال هو األكثر بني هذه األوزان يف النسب
ته لكثرة وجوده واستعماله يف اللسان العريب٨( وتبعه احملدثون يف ذلك،)٧(القول بقياسي(، 

                                 
، ٤٧٣٨، متهيد القواعد    ٢/٦١١، شرح التصريح    ٣/٣٨٣، الكتاب   ٣٣ ديوان امرئ القيس      البيت من الطويل يف    )١(

 .٧٤٥، شرح األمشوين ٤/٣٣٩، أوضح املسالك ٣/١٦٢املقتضب : وبال نسبة يف
 .٢/٦١١، شرح التصريح ٤٧٣٨، متهيد القواعد ٣/٣٨٣الكتاب :  انظر)٢(
 .٧٤٥ح األمشوين ، شر٣٤١-٤/٣٤٠، أوضح املسالك ٣/٣٨٢الكتاب :  انظر)٣(
، توضـيح   ٢/٣١٠، شرح مجل الزجاجي البن عصفور       ٣/٣٨٤الكتاب  :  البيت من الرجز بال نسبة إىل قائله يف        )٤(

 .١٤٦٧املقاصد 
 ١٤/٢٧٥، )بـرح  (٥/٢٨، ذيب اللغـة  )مرر (١٢٧، مجهرة اللغة ١١ البيت من البسيط لذي الرمة يف ديوانه    )٥(

 ).ترب(
 .٣٤، أنوار الربيع ٧٤٦، شرح األمشوين ٦٣٤ارتشاف الضرب :  انظر)٦(
 .٧٤٦، شرح األمشوين ٢/٦١٢، شرح التصريح ٦٣٤، ارتشاف الضرب ٣/١٦١املقتضب :  انظر)٧(
واألحسن األخذ بالرأي القائل بقياس هذا يف النسب إىل اِحلـرف؛   «: ٤/٧٤٤ يقول حسن عباس يف النحو الوايف        )٨(

 .»ألن الكثرة الواردة منه تكفي للقياس
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 هذه األوزان  ومجيع، والبقية أقل،)فَاِعل( ويليه يف الكثرة ،)١(ومذهب سيبويه منع القياس

؛ إذ القياس يقتضي النسب بزيادة ياء مشددة وكسر ما قبلها كما )٢(موقوفة على السماع
 .سبقت اإلشارة يف البداية

                                 
 .٢/٥٤، املقرب ٢٤٩، شرح اللمع للضرير ٣/٣٨٢الكتاب :  انظر)١(
، توضيح املقاصـد واملـسالك      ٢/٨٥، شرح الشافية    ٢/٣٠٩، شرح اجلمل البن عصفور      ٣/٨٣األصول  :  انظر )٢(

 .٦/١٧٥، مهع اهلوامع ١٤٦٨
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٢٢٩ 
  :في المصادر:  الثانيالمبحث

اسم «:  ويعرف بأنه)املصدر( املصطلحات املتعارف عليها يف علم الصرف هم من أإنّ
 ،(١)» أو واقع على مفعول، أو جمازا عنه حقيقةًصادرل أو دالٌّ باألصالة على معىن قائم بفاع

 ويطلق على املفعول ،)٢( وأحيانا الفعل، واحلدثان،احلدث و،املصدر:  عليه مسمياتلقويط
 إنه مسي باملصدر لصدور : وقيل،)٤( وغريها من املسميات،)٣(املطلق كذلك مسمى املصدر

الذين يرون أن املصدر هو األصل الذي اشتق  وعلى هذا مذهب البصريني ،)٥(األفعال عنه
 فأمثلة أُِخذت من لفظ علوأما الف«:  يقول سيبويه،)٦( واملشتقات، والوصف،منه الفعل

 وذهب الكوفيون إىل القول بأنّ الفعل هو األصل ،)٧(»… األمساء وبنيت ملا مضىحداثأ
غري أنّ  ،يه وتفنيد الرأي اآلخرلتدعيم رأ  وبراهنياججح فريق ل وقدم ك،واملصدر فرع عنه

 .)٨(الرأي األصوب هو ما ذهب إليه البصريون
ا من حيث أبنية املصادر فهي كثرية جدوختتلف ،ا تتراوح ما بني السماع والقياسأم 

 فأبنية مصادر الفعل الثالثي ارد خمتلفة عن املزيد ،باختالف بناء الفعل الذي اشتق منها
 وعددها كبري يصعب حصرها ،ن أبنية مصادر الفعل الرباعي واخلماسي وهي خمتلفة ع،منه
 ف وكانت حمل خال، القاضي عياضاج عليه املصادر اليت عرعن لذا سأكتفي باحلديث ؛هنا

 .من خالل مناقشة املسائل القادمة

                                 
 . ٣/٣٩٩، شرح الكافية ٤٤اللمع : تعريفه يف: ، وانظر٨٧ تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد )١(
 . ٣١، املفصل يف علم العربية ١/٩٩، شرح اللمع البن برهان ٨٥٠، املقتصد ١/١٢الكتاب :  انظر)٢(
سبب : وانظر. ١/٢١٨، اإليضاح يف شرح املفصل      ١/١٦٢، الغرة   ٣١، املفصل يف علم العربية      ٤٤اللمع  :  انظر )٣(

 .٢٦٢-١/٢٦١تسميته باملفعول املطلق يف اللباب يف علل البناء 
 .١/١٦٢الغرة : انظر. العرض، واحلال، واآلثار، واَألثر، والقائم بغريه:  ذكر ابن الدهان له بعض األمساء مثل)٤(
 .٣١املفصل يف علم العربية :  انظر)٥(
/ ١، شـرح األمشـوين   ٣/٣٩٩، شرح الكافيـة  ٦٨٩، عمدة احلافظ ٥٨، شرح اللمع للضرير ٤٤اللمع  :  انظر )٦(

٢٠٩. 
 .١/١٢الكتاب :  انظر)٧(
، اللبـاب يف علـل البنـاء        ٢٠١-١٩٢، اإلنصاف   ٦٣-٥٦اإليضاح يف علل النحو     : تفصيل اخلالف يف  :  انظر )٨(

 .١١٢-١١، ائتالف النصرة ١٠١-١/٩٨، شرح اجلمل البن عصفور ٢٦١-١/٢٦٠
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 :)سمع أذني(: ما جاء في قول العرب:  والثالثونثامنة الالمسألة
سمع أُذُناي من رسول ((:  سعد بن أيب وقاص يقولجاء يف رواية حديث عن

 وعقب القاضي عياض ،)١())… ووعاه قليب،سِمعته أُذُناي((:  ويف رواية أخرى،))…اهللا
 رواها بسكون امليم وفتح العني على بعضهم أنّ كر؛ فذ)مسع(على ما جاء يف ضبط كلمة 

 بكسر امليم )٢( أبو عليالقاضي وضبطها ، أذُنيسمع قال رسول اهللا :  فكأنه قال،املصدر
 )٣(اجلياين واختار ما ضبطه من طريق شيخه ، ماضيا وليست بصوابالً فتكون فع،)سِمع(

مسع أذين زيدا يقول «:  واستدل مبا أورده سيبويه من قول العرب،)سمع(بضم العني 
 .)٤(»ذاك

 وفيه أثبت ،)٥())… وسمع أُذُينَّ هاتين،ينبصر عيني هات ((: حديث آخر جاءويف
رأْي «:  مبا أورده سيبويه عن العربالًمستد) مسع( وكذا ،)بصر(القاضي عياض رواية 

 : ومنه قول رؤبة،(٦)» وسمع أُذُِني قال ذاك،عيِني
أْيرــا و ــى ِإياكَ الفَت ــي نيع  

 
 )٧( اجلَزيلَ فعليـك ذَاكَـا     يعِطي 

 
                                 

 ).٦٣(بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم، حديث رقم / ، كتاب اإلميان١/٣٢١ إكمال املعلم )١(
األعلى الكالعي، من أهل سفاقس، كان حمققًا فِهما، فقيها أصوليا، متكلّما عارفًـا    الفقيه أبو علي احلسن بن عبد      )٢(

بعلم اهلندسة واحلساب والفرائض، وغري ذلك من املعارف، تفقّه بأيب احلسن اللخمي، وأخذ عن ابـن سـعدون،    
، أعالم املهندسـني يف     ١٤١-١٤٠الغنية  : ترمجته يف : انظر. واجلياين، تويف بأغمات يف حمرم سنة مخس ومخسمائة       

 .٤٣-٤٢اإلسالم 
 أبو علي احلسني بن حممد الغساين األندلسي املعروف باجلياين، ولد يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربعمائـة،                  : هو )٣(

ع عليه مجاعة من أهـل  الرب، وأيب الوليد الباجي، وابن سراج، مل يرحل من األندلس، مس     أخذ عن أيب عمر بن عبد     
، تـويف يف  )تقييد املهمل(اهللا بن عيسى التميمي ومجاعة، له كتاب    األندلس، ومسع عليه من سبتة القاضي أبو عبد       

-١٣٨، الغنيـة    ١٩٢-٨/١٩١ترتيب املدارك   : انظر. ليلة اجلمعة ثاين عشر شعبان سنة مثان وتسعني وأربعمائة        
 . ١٥١-١٩/١٤٨لنبالء ، سري أعالم ا٢/١٨٠، وفيات األعيان ١٤٠

 .١/١٩١الكتاب :  انظر)٤(
باب حديث جابر الطويل وقـصة أيب اليـسر، حـديث رقـم             / ، كتاب الزهد والرقائق   ٨/٥٦١ إكمال املعلم    )٥(

)٣٠٠٧.( 
 .١/٣٧٣ الكتاب )٦(
) أباكَا: (، وبرواية)كَااأخورأْي عيني الفَتى   : (برواية١٩١/ ١، ويف الكتاب    ١٨١ البيت من الرجز يف ديوان رؤبة        )٧(

= 

٢٣٠ 
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٢٣١ 
بكسر امليم ) سِمع أُذناي( ومثلها ،)بصر عيناي( و)بصر عيين(وذكر رواية العذري 

 وهو قوله ، حتول بني الفعل ومفعوله،ووعاه قليب: لكن قوله«:  مث قال،الًعلى اعتبارها فع
 .)١(»)رسول اهللا: (بعد

: مواقعه؛ فإذا قلتواحلقيقة أنّ اختالف الروايات هذه عائد إىل اختالف تقدير الكالم و
 والرفع هو الوجه ،)أذينّ( لكوا مبتدأ مضافًا إىل مرفوعة )سمع( كانت كلمة )سمع أذينّ(

 ، فذكر القاضي أا على املصدر)مسع( أما روايتها بفتح العني ،الذي رجحه القاضي عياض
 )سمع(انت  فك،…سِمعته سمع أذينّ: أي هي منصوبة على املصدر؛ ويكون التقدير

 الّ إ)أُذينّ( وال تكون ، وهو أحد مسميات املصدر كما سبقت اإلشارة، مطلقًاالًمفعو
 فهذا تأويل بعيد عن الصواب؛ إذ ال يضاف الً فع)سِمع( ومن قال بأن ،جمرورة باإلضافة

 .الفعل إىل االسم الذي يأيت بعده
 وهي تنقسم ، ومزيدة وما فوق الثالثيومما هو معلوم أنّ األفعال تنقسم إىل ثالثية جمردة

 فالفعل الثالثي ، وهذه التقسيمات تترتب عليها أبنية املصادر،إىل أفعال متعدية وأخرى الزمة
 وبناء على هذه األوزان ،)٢( فَعل، فَِعل،فَعل: ثالثةال خيلو من أن يكون على أحد األوزان ال

 ، ثالثي متعد)سِمع(  منهالفعلوني مصدر  بسكون الع)سمع( فكلمة ،ختتلف أبنية مصادرها
 ىمصدره القياسي عل) فَِعل( أنّ كل فعل ثالثي متعد على وزن عربيةوقد جاء عن علماء ال

 وفَعل ،على فَعل يفعل: فاألفعال تكون من هذا على ثالثة أبنية«:  يقول سيبويه،)٣()فَعل(
 ،حِمد حمدا:  وذلك حنو،)٤(»…الًكون املصدر فَع وي، وفَعل يفْعل، وفَعل يفِعل،يفعل

 ،)١(مسعته سمعا ومساعا: فتقول) فَعال( ويأيت املصدر منه على ،)٥(أَِمن أمناو ،فَِهم فَهماو

                                 
 .٥/٦٩بال نسبة يف مهع اهلوامع ) أباكَا(

 .٨/٥٦١ إكمال املعلم )١(
 ، ٢/١٣٣، املقرب ١٢٣-٢/١٢٢املقتضب :  انظر)٢(
 .٢/٤٥٩، حاشية الصبان ٢/١٣٢، املقرب ٣٨٤، اجلمل يف النحو ٣/٨٦األصول يف النحو :  انظر)٣(
 .٤/٥ الكتاب )٤(
 .١٩-١٨، نزهة الطرف ٢/٣٤٦وين ، شرح األمش٥٢١التكملة :  انظر)٥(
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٢٣٢ 
 : ومنه قول الشماخ،)١(سمعا ومساعا

 وأَمــر تــشتِهيه الــنفْس حلــو
 

 )٢(تركْت مخافَةً سوء الـسماعِ     
من األفعال أن ) فَِعل(مما كان وزنه على ) فَعل(لك يف قياس املصدر على  ابن ماواشترط 

 وقد أطلَقَه سيبويه ومل يقيده ،)٣( ولَِقم لَقْما،شِرب شربا:  مثل،الفم بالًيكون مفِهما عم
 مصدره ،)فَعل( مفتوح العني على وزن ثالثي جمرد متعدفإنه ) رأَى( ومثله الفعل ،)٤(بشرط

 ،مفتوح العني) فَعل( فاملصدر على ،بصر عيين:  وأما قوهلم،)فَعل( على وزن )رأْي(ياسي الق
 ، شجع، كَرم، شرف،حسن:  مثل،ثالثي جمرد الزم) فَعل يفْعل( على )بصر(والفعل منه 

 ،ع على هذا الوزن من األفعال فمختص بالصفات الالزمة وأفعال الطبائن وما كا،وحنوها
 منه ينبغي أن ياسي وقد نصت بعض كتب اللغة على أنّ املصدر الق،)٥(وال يكون إال الزما
) فَعالة( و)فُعولَة: (زاد بعضهم و،)٧()الفَع( و،)فَعالَة( و،)٦(مطلقًا) فُعل(يكون على وزن 

 ،)١٠(زهرياألو ،)٩(األمشوينو ،)٨(ابن مالك:  منهم،أبنية مقيسة دالة على املعاين الثابتة
) فُعولَة( و)فُعل(الصيمري عد جميء املصدر منه على غري أنّ  ،)١٢( وغريهم،)١١(السيوطيو

 غري مقيس فيه وال) فُعولَة( وبناء ،)فَعل(مقيس يف ) فَعالة( وجعل املرادي ،على غري القياس

                                 
 .٥٢١، التكملة ٣/٨٨، األصول ٦٤، دقائق التصريف ٤/٨الكتاب :  انظر)١(
 ).مسع (١/٤٧٤، أساس البالغة ٤٤٦ البيت من الوافر يف الديوان )٢(
 .٢/٣٤٦، شرح األمشوين ٨٦٢، توضيح املقاصد واملسالك ٢٠٥تسهيل الفوائد :  انظر)٣(
 .٤/٥الكتاب :  انظر)٤(
 .٢/٤٦٢، حاشية الصبان ١/١٩٥، شرح األمشوين ٢/١٣٣، املقرب ٣٤شرح خمتصر التصريف العزي :  انظر)٥(
 . ١١٧، تقريب املقرب ٣٨٥اجلمل :  انظر)٦(
 .٢/١٣٣، املقرب ٦/٤٦، شرح املفصل ٣٨٥، اجلمل ٢/١٢٤املقتضب :  انظر)٧(
 .٢٢٢١شرح الكافية الشافية :  انظر)٨(
 .٢/٣٤٨ شرح األمشوين:  انظر)٩(
 .٢/٢٩شرح التصريح :  انظر)١٠(
 .٦/٥٠مهع اهلوامع :  انظر)١١(
 .٣٤، أنوار الربيع ٧٦٣-٢/٧٦٢التبصرة والتذكرة :  انظر)١٢(
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٢٣٣ 
: حنو) فَعٍل( أو ،ٍةكَقَبوح) فَعولَة( بينما قصر ابن مالك ما جاء منه على الوزن ،)١(يف غريه

 يف حني رأى ،)٤( وتبعه أبو حيان،)٣(ا باحلكم وجعله ابن عصفور شاذ،)٢( على السماعكَرٍم
يف احلكم أَخوان نظرا لوقوع حرف املد واللني فيهما ثالثًا ) فَعالة( و)فُعولَة(الصيمري أنّ 

 وكَرم كَرما ،ا وشرف شرفً، بصراكما قالوا يف بصر) فَعل( وأما جميئه على ،)٥(حبسب قوله
ر؛ الشتراكهما يف عدم طَب والبضشبهوه بالغ«:  يقول ابن يعيش،)٦(فبابه السماع

 ،كَثْرة:  فَعلَة حنو،ِصغر وِكبر: ِفعل حنو:  ومما جاء من هذا الوزن على السماع،)٧(»التعدي
 . )٨(وغري ذلك

الثي الالزم مما كانت عينه مضمومة فقط يف البناء  قياس مصدر الفعل الثالزجاجوحصر 
 ويف هذا احلصر ،)١١( وأبو حيان،)١٠( وتبعه يف ذلك ابن عصفور،)٩(حسن حسنا:  حنو)فُعل(

 والفَعالَة ،احلُسن والقُبح: وأما الفُعل من هذه املصادر فنحو«:  إذ يقول؛خمالفة لرأي سيبويه
وت العلماء يف تصنيف أبنية املصادر من حيث السماع  والذي يظهر من تفا،)١٢(»أكثر

 فتجد العلماء يف ،لذلكوالقياس أنه ال يوجد ضوابط حمددة دقيقة ميكن أن تكون مرجعا 
 :هذا اال فريقني

 حيث ترتقي إىل ،قال بأنّ أبنية مصادر الفعل الثالثي ارد كلها مساعية مع كثرا: األول •

                                 
  .٢٩٣-١/٢٩٢شرح تسهيل الفوائد للمرادي  )١(
 .٢٢٢٢شرح الكافية الشافية :  انظر)٢(
 .٢/١٣٣املقرب :  انظر)٣(
 .١١٧تقريب املقرب :  انظر)٤(
 .٢/٧٦٣التبصرة والتذكرة : ظر ان)٥(
 .٦/٤٦، شرح املفصل ٣٨٥اجلمل :  انظر)٦(
 .٦/٤٦ شرح املفصل )٧(
 .١٩، نزهة الطرف ٦٧-٦٦دقائق التصريف :  انظر)٨(
 .٣٤٩-٢/٣٤٨، شرح األمشوين ٣٨٥اجلمل يف النحو :  انظر)٩(
 .٢/١٣٣املقرب :  انظر)١٠(
 .١٢١تقريب املقرب :  انظر)١١(
 .٤/٢٨ الكتاب )١٢(
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٢٣٤ 
زلة األمساء يف ـاملربد الذي أنزل املصادر من: ومن أبرز القائلني بذلك ،اثنني وثالثني بناًء

اعلم أنّ هذا الضرب من املصادر جييء على أمثلة كثرية «:  يقول،عدم صالحيتها للقياس
:  ومنهم كذلك،)١(» واألمساء ال تقع بقياس، وذلك أنّ جمازها األمساء،بزوائد وغري زوائد
 ،)٤(و الفداء صاحب الكناش وأب،)٣( ويوافقه الرضي،احلاجب وابن ،)٢(أبو القاسم املؤدب

 .)٦( وابن كمال باشا،)٥(نور الدين اجلاميو
 مما جاء عليها من ا قاسوا عليها كثري الثاين يرى أنّ ملصادر الفعل الثالثي ارد أبنيةًالفريق •

 املصادر يف كالم  أو ما جاء من،ا أو شاذادرا وأشاروا إىل ما جاء منها ن،كالم العرب
 ،)٩(زجاجي وال،)٨( السراجوابن ،)٧(سيبويه:  منهم،العرب خمالفًا للقواعد اليت وضعوها

 .)١٤( وغريهم،)١٣(رادي وامل،)١٢( عصفوروابن ،)١١( مالكوابن ،)١٠(يداينوامل
 وهكذا مأخذ ،وهذه األشياء ال تضبط بقياس وال بأمر أحكم من هذا«:  سيبويهيقول

 وقد اجتهدوا لوضع ضوابط تقيد ما ،ىن أن أبنية مصادر الثالثي ارد كثرية مبع،)١٥(»اخلليل

                                 
  .٢/١٢٢ املقتضب )١(
 ، ٦٠دقائق التصريف :  انظر)٢(
 .٤٠١-٣/٤٠٠شرح الكافية :  انظر)٣(
 .١٨٦الكناش :  انظر)٤(
 .٣٢٦الفوائد الضيائية :  انظر)٥(
 .٢٢٠أسرار النحو :  انظر)٦(
 .٤/٥الكتاب :  انظر)٧(
 .٣/٨٦األصول :  انظر)٨(
 .٣٨٣اجلمل يف النحو :  انظر)٩(
 .١٧رف نزهة الط:  انظر)١٠(
 .٢٢٢١شرح الكافية الشافية :  انظر)١١(
 .٢/١٣٠املقرب :  انظر)١٢(
 .١/٢٩١شرح تسهيل الفوائد :  انظر)١٣(
-٢/٢٥، شرح التصريح    ٢/٣٤٦، شرح األمشوين    ٣/٢٣٣، أوضح املسالك    ٢/٢١٧التبصرة والتذكرة   :  انظر )١٤(

٢٩.  
 .٤/١٥ الكتاب )١٥(
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٢٣٥ 
 : وقد اعتمدوا يف ذلك على أمرين،جاء كثريا منها على لسان العرب

 . الفعل الزما أو متعدياكون -
 . الفعل يف املاضي واملضارعوزن -

 الً وجعلوه أص،)فَعل(اسي  القيه فإنّ مصدر،متعديا) فَِعل(أو ) فَعل(كل ما كان على ف
سمع له مصدر؛)١( يف السماعملا مل يرد له مصدرل «:  ونقلوا عن الفراء فيما مل يفَالفَع

ولو أنك أردت املرة  ،)٢(» متيم وأشباهه، والفُعول مذهب أهل احلجاز،مذهب أهل جند
اجتهد العلماء  وقد ،)٣( اخلليل وسيبويهب وهذا مذه،)فَعلة( على بهالواحدة منه جئت 

 وألنّ ما جاء يف اللسان العريب كثري حاولوا وضع ؛لتحديد ضوابط لقياس أبنية املصادر عليها
 جعلوا ما جاء من هذه ن فكان من ذلك أ،ضوابط جتمع ما اتفق عليه هذا الكثري يف جوانب

 وملا دلّ على داء ،)نالَفَع(ن على وزن الَ كالطَّوفان واجلَولتصرف على التقلّب واالًاألبنية دا
 إىل غري ذلك من الصفات ،)٤( وسكات، وصراخ،زكَام و،سعال: مثل) فُعال: (أو صوت

 ،)فَعل) (فَِعل يفْعل( وكما سبق جعلوا قياس مصدر كل فعل ثالثي على ،املشتركة واجلامعة
ا فإنّ قياس مصدره على وما كان ثالثيل(ا الزمالَة،فُعا، وفَعفما خرج عن القواعد ،)ل وفَع 

أتيته بني سمع األرض :  والعرب تقول،اليت وضعوها ردوه إىل املسموع من كالم العرب
سمع أُذُينّ وبصر :  ومثله قول،)٦(خرج فالن بني سمِع األرض وبصرها:  ويقال،)٥(وبصِرها

ع( إذ استخدموا املصدر ،عيينمر(ستعمال املصدر  وكان ا، على األصل والقياس)سصب( 
 ،القياس واالستعمال فكان األول من باب املطرد يف ،على املسموع الكثري من كالم العرب

يف االستعمال دون القياسا والثاين مطرد. 

                                 
 . ٢/٢٥شرح التصريح ، ٢١٣، النكت احلسان ٢١٥التكملة :  انظر)١(
 .٦١ دقائق التصريف )٢(
 .١/١٧٩، املنصف ٤/٤٥الكتاب :  انظر)٣(
 .٦/٤٩، مهع اهلوامع ٢١٦-٢١٥، النكت احلسان ١٥، ٤/١٠الكتاب :  انظر)٤(
 ).بصر (١/٦٢أساس البالغة :  انظر)٥(
 ).مسع (٢/٤٠٢النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٦(
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٢٣٦ 
حلْبها (: ما جاء في استخدام المصدر في قول: المسألة التاسعة والثالثون

 :)على الماء
: يف زكاة اإلبليث الشريف يف قول النيب جاء يف سياق شرح القاضي عياض للحد

 ذكر أنّ روايتها تكون بسكون )حلْبها( ويف كلمة ،)١())…ها يوم ِورِدهاها حلَبوِمن حقِّ((
 ذلك أنّ ،)٢())…حلْبها علَى املَاِء وِإعارةُ دلِْوها((:  سواء يف هذه الرواية أو يف رواية،الالم

 وذكر أنه ،)فَعل (ما كان على فَعل يفْعل السكون مصدر األصل يف و،هذه الكلمة مصدر
 ويف هذا نقَل عن الفارسي أنه ، بالفتح،أحلب حلَبا لك شطره: همقد جاء عن العرب قولُ

 مث نقل عن الفراء إجازة أن يكون املصدر على ،قد يكون املقصود باحللب اسم احمللوب
 .ثي متعديف كل فعل ثال) فُعول( أو ،)فَعل(

 :ولدراسة هذه املسألة البد من تقسيمها إىل حماورها الثالثة
وقد سبقت اإلشارة :  يف املصادرالًرواية القاضي عياض للكلمة بالسكون باعتبارها أص -١

هو ) فَعل(حيث ذهب أكثر علماء اللغة إىل القول بأنّ ، )سمع أُذُينّ(إىل ذلك يف مسألة 
قَتل يقتل :  حنو،)فَعل يفْعل( ثالثي متعد مبا فيه ما كان على األصل يف مصدر كل فعل

لْقًا،الًقَتقال، )٣( خلَق خيْلُق خا: وعلى القياس يلْبلُب ححلَب يوهو ما أثبته ابن دريد،ح  :
 ،)٥(»حلَب الناقة حلْبا«: الزجاجي  وقال،)٤(»مصدر حلَبت الشيء أحلُبه حلْبا: احلَلْب«

 ،حلَب الناقةَ يحلُبها حلَبا: واألكثر جميئه بالفتح، )٦(وكذا أثبته الزخمشري يف األساس
 ،)٨(سيبويه:  منهم،حكاه مجاعة من العلماء، )٧( وسرقها سرقًا،طَردها طَردا: مثل

                                 
 ).٩٨٧(باب إمث مانع الزكاة، حديث رقم /  كتاب الزكاة،٣/٤٨٦ إكمال املعلم )١(
 .ه، الكتاب السابق والباب ورقم احلديث نفس٣/٤٩٦ إكمال املعلم )٢(
 .٢/١٣٠، املقرب ٣/٨٦، األصول يف النحو ٢/١٢٢، املقتضب ٤/٥الكتاب :  انظر)٣(
 ).حلب (٢٨٤ مجهرة اللغة )٤(
 .٣٨٣ اجلمل يف النحو )٥(
 ).احللب (١/٣١٠الفائق : ، ويف الفائق أثبت الفتح، انظر)حلب (١/٢٠٧الغة أساس الب:  انظر)٦(
 .٤/٦الكتاب :  انظر)٧(
 .٤/٦الكتاب :  انظر)٨(
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٢٣٧ 
 ،)٥( وابن سيده،)٤(وهري واجل،)٣( السراجوابن ،)٢(و القاسم املؤدب وأب،)١(ربدوامل
 .)٨( وغريهم،)٧(وامليداين، )٦(مريصيوال

 واآلخر )فَعل(يأيت على بنائني أحدمها قياسي ) حلب(ويتضح أنّ املصدر من الفعل 
مصدر حلَبها يحلُبها ويحِلبها حلْبا : واحللَب«:  جاء يف لسان العرب،)فَعل(مساعي 

 .)٩(»وحلَبا
 اسم )احللَب( كون املقصود من املصدرما نقله القاضي عياض عن الفارسي من احتمال  -٢

 بأنّ املصدر إذا )مشارق األنوار(وفسر القاضي عياض هذا القول يف كتابه ، )١٠(احمللوب
من ((:  وجعل منه حديث، وهو اللنب نفسه،)احمللوب(كان بالفتح كان املعىن املقصود 

 فيكون ، فيه الناس ألنّ املاء هو املكان الذي جيتمع،)١١())حقها أن تحلَب على املاء
 وذكر الفيومي أنّ كلمة ،)١٢( ومن ال لنب هلم،أحرى أن يشرب منه املسكني والضعيف

لنب حلَب «:  فيقال،املصدر وعلى اللنب احمللوب: بالفتح تطلَق على املعنيني) حلَب(
 .)١٣(»وحليب ومحلُوب

٣- ى فيجوز يف مصدره أن ما جاء يف قول الفراء أنّ كل ما كان من األفعال الثالثية معد

                                 
 .٢/١٢٣املقتضب :  انظر)١(
 .٦٧دقائق التصريف :  انظر)٢(
 .٣/٨٧األصول :  انظر)٣(
 ).حلب (١/١١٤الصحاح :  انظر)٤(
 .١٤/١٣١املخصص :  انظر)٥(
 .٢/٧٥٨تبصرة والتذكرة ال:  انظر)٦(
 .١٨نزهة الطرف :  انظر)٧(
 ).حلب (١/٤٢١، النهاية يف غريب احلديث واألثر )احللب (١/٣١٠الفائق يف غريب احلديث :  انظر)٨(
 ).حلب (٩٥٦ لسان العرب )٩(
 .٥٢٠التكملة :  انظر)١٠(
 .باب إمث مانع الزكاة/ اة، كتاب الزك٣/٤٠٠ احلديث ذه الرواية يف شرح صحيح البخاري البن بطال )١١(
 ).حلب (١/١٩٤مشارق األنوار :  انظر)١٢(
 ).حلب (١/٢٠٠ املصباح املنري )١٣(
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 وهذا حمل اختالف وجهات نظر للعلماء ،)١()عولفُ(وعلى وزن ) فَعل(يأيت على وزن 

 :من حيث أي البنائني يعتد به
 أما يف حال ،فيما مل يسمع له مصدر) فَعل(فقد ذهب سيبويه إىل أنه يقاس على  -

 وقد ذكر أنّ هناك من ،موعوجود مصدر مسموع عن العرب فإنه يتوقف عند املس
 ،)فُعول( ولكن جاء عن العرب على ،)فَعل(األبنية ما حقه يف القياس أن يأيت على 

جلَس يجِلس :  تشبيها هلا بقوهلم،نِهكه ينهكه نهوكًا و،لَِزمه يلزمه لُزوما: وذلك حنو
 ،ضرا الفحل ِضرابا كالنكاح: واوقال«:  وكذا يقول،)٢( قُعودادقْع وقَعد ي،جلوسا

وهو مذهب ، )٣(» وال يقولونه كما ال يقولون نكْحا وهو القياس،والقياس ضربا
بناًء ) الًفَع( وينبغي التنبيه إىل أنّ سيبويه جعل ،)٥(وإليه ذهب الرضي، )٤(األخفش

ان من األفعال الثالثية فيما ك) فُعول( وقال بقياسية ،قياسيا لألفعال الثالثية املتعدية
 ،)٩(الفارسي و،)٨(زجاجي وال،)٧(املربد:  وتِبعه يف هذا الرأي كل من،)٦(الزما

 .)١٠(وغريهم
 مع وجود ،لألفعال الالزمة واملتعدية على حد سواء) فُعول( و)فَعل(أجاز الفراء القياس على  -

سمع له مصدر فالقياس أن جتعله مما مل ي) فَعل( فإن جاء فعلٌ على وزن ،)١١(السماع بغريمها
 .)١٢(بناًء على لغة جند) فُعول( أو على ،تبعا للغة احلجاز) فَعل(على وزن 

                                 
 .٣/٤٩٧إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٦-٤/٥الكتاب :  انظر)٢(
 .٤/٩ الكتاب )٣(
 .٢/٣٤٧، شرح األمشوين ٢/٦٢٢، املساعد ٤٩٠ارتشاف الضرب :  انظر)٤(
 .١/١٥٧شرح الشافية :  انظر)٥(
 .٩، ٤/٥الكتاب :  انظر)٦(
 .١٢٦-٢/١٢٥املقتضب :  انظر)٧(
 .٣٨٤-٣٨٣اجلمل يف النحو :  انظر)٨(
 .٥٢٢، ٥١٨التكملة :  انظر)٩(
 .١٣٣-٢/١٣٠، املقرب ١٣٤-١٤/١٣١، املخصص ٧٦٠، ٢/٧٥٨التبصرة والتذكرة :  انظر)١٠(
 .٢/٢٩٥، شرح تسهيل الفوائد ٤٩١ارتشاف الضرب : قول الفراء يف:  انظر)١١(
) فَعـل (لغة احلجاز، و  ) فُعول(؛ جعل   ٤٥، ويف دقائق التصريف     ١٥٢-١/١٥١، شرح الشافية    ٢/١٣٩ديوان األدب   :  انظر )١٢(

 .لغة جند
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منع بعضهم القياس يف حال انعدام السماع؛ علّتهم يف ذلك أنّ مصادر الفعل الثالثي  -
 .)٢(أمحد بن سهل )١(وهذا رأي أيب زيد ، لذلك امتنع القياس،التدرك إال بالسماع

وال ميكن القول مبنع القياس المتناع السماع؛ إذ القياس مبين يف األصل على 
ما ِقيس على كالم «:  وكما يرى ابن جين،األكثر الغالب مما جاء على لسان العرب

 وما ذهب ، ومن خالل ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه،)٣(»العرب فهو من كالمهم
 : اختالف أبنية املصادر يعود إىل أمرين مهمين ميكن التوصل إىل القول بأنّ،إليه الفراء

 كما ظهر من اختالف لغة أهل جند عن لغة ،اختالف لغات قبائل العرب: األول
 .احلجاز

ملا كان ) فَعل( فقد جعلوا ،اختالف الصياغة تبعا للمعىن الذي يدل عليه كل بناء: الثاين
 وقد كُِسرت ،على ما كان من األفعال الزما الًدا) فُعول( يف حني كان ،من األفعال متعديا

 وكان ،)٤(سكَت يسكُت سكْتا:  كما يف قوهلم،هذه القاعدة مبجيء أحدمها مكان اآلخر
 وهذا التداخل فيما بني الصيغ وعدم وجود ضوابط بينة ،األصل أن يكون املصدر سكوتا

-عية أبينة األفعال الثالثية كلها وحمددة للتفريق بينها أدى إىل قول مجاعة من العلماء بسما
، )٥(املربد:  وكان من أبرز القائلني بذلك،-ديث عن ذلك يف املسألة السابقةكما سبق احل

 . )١( بن اجلودي)٧( ونقله أبو حيان والسيوطي عن أيب القاسم،)٦( احلاجبوابن

                                 
 أمحد بن سهل البلخي أبو زيد، كان فاضالً قيما فيما جيمع من العلوم القدمية واحلديثـة، يـسلك يف مـصنفاته طريقـة                        : هو )١(

ـاب النحـو       : ل األدب أشبه، له مصنفات منها     الفالسفة، إال أنه بأه    كتاب أمساء اهللا تعاىل وصفاته، كتاب أقسام العلـوم، كت
ـاء  : ترمجته يف: انظر. والتصريف، تويف يف سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة عن سبع أو مثان ومثانني سنة           ، ٢٨٢-٢٧٤معجم األدب

 .١/٣١١بغية الوعاة 
، وذكره املـرادي يف شـرح تـسهيل الفوائـد     ٤٩١، ارتشاف الضرب ٣٤٢ منهج السالك:  نقله أبو حيان يف  )٢(

٢/٢٩٥. 
 .١/١٨٠ املنصف )٣(
 .٤/٩الكتاب :  انظر)٤(
 .٢/١٢٢املقتضب :  انظر)٥(
 .٣/٤٠٠شرح الكافية :  انظر)٦(
روى عـن أيب   خلف بن فتح بن جودي القيسي اليابري، أبو القاسم، كان مقِْرئًا حنويا حافظًـا للحـديث،   : هو )٧(

يب عبدة حسان بن مالك، صنف شرح مشكل اجلمل للزجاجي، مـات سـنة أربـع وثالثـني                أطالب مكي، و  
= 

٢٣٩ 
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 :  صياغتنيىحدإعلى يكون ) حلَب(وختاما ميكن القول بأنّ مصدر الفعل 

 ).فَعل يفْعل( وجاء على ، وهو البناء القياسي لكل فعل ثالثي متعد)حلْب(: وىلاأل
 وقد يراد منه الداللة على اللنب ، وهو بناء اشتهر كثريا يف السماع)حلَب(: الثانية

 وجماله كذلك السماع عن العرب وال يقاس عليه الختصاص ،)فُعول(احمللوب فيكون مبعىن 
 .م دون املتعدي من األفعال الثالثيةقياسه بالالز

                                 
 .١/٥٥٦بغية الوعاة : وأربعمائة، انظر

  .٦/٤٨، مهع اهلوامع ٤٩١ارتشاف الضرب :  انظر)١(
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 :)لبيك وسعديك( :ما جاء في قول العرب: المسألة األربعون

 لَك شِريك ال لَبيك ،لَبيك اللَّهم لَبيك :))أن تلبية رسول اهللا : جاء يف صفة التلبية
؛ إذ ناقش يف املسألة )يكلَب( وفيه نقل القاضي عياض كالم املازري يف كلمة ،)١())…لَبيك

 . معىن الكلمة واشتقاقها: واجلانب الثاينصياغتها وأصلها،: أوهلمانبني بارزين جا
:  إذ تعين، الغرض من تثنيته التكثري واملبالغة،ا مصدر مثىنذكر أفمن حيث الصياغة 

ي وإمنا لتأكيد  ومن مثّ فإنّ معىن التثنية هنا غري حقيق، ولزوما لطاعتك،إجابة لك بعد إجابة
 : فيها على النحو اآليتهمومذاهبالعلماء  مث عرض آلراء ،التلبية

 . قُلبت ألفه ياًء التصاهلا بالضمري، اسم مفرد)لبيك(يونس بن حبيب رأى أنّ كلمة  -
وافقه بذلك ابن  و،سيبويه ذهب إىل أا مثىن بدليل القلب فيها ياًء مع الضمري -

 .)٢(األنباري
 وقد خصص سيبويه ،)٣( املصدر عدم جواز تثنيته وال مجعه إذا كان مؤكِّداواملشهور يف

 موضحا أنّ الغرض من تثنية هذه املصادر إفادة ،)٤(يف كتابه بابا ملا جاء من املصادر مثىن
 ،)٥(املربد:  منهم، وعليه مجهور النحويني، وهذا هو مذهب سيبويه،معىن التكثري واملبالغة

 ،)١١(الزخمشري و،)١٠( سيدهوابن ،)٩( جينوابن ،)٨(السريايف و،)٧(زجاجيال و،)٦( قتيبةوابن
 .)١٤( وغريهم،)١٣( عصفوروابن ،)١٢( يعيشوابن

                                 
 ).١١٨٤(باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث رقم / ، كتاب احلج٤/١٧٦ إكمال املعلم )١(
 .٤/١٧٧، إكمال املعلم ٢/٧٠املعلم بفوائد مسلم :  انظر)٢(
 .٣/٩٦، مهع ااهلوامع ٢/٢١٥، أوضح املسالك ١/٢٦٤، اللباب يف علل البناء ٤٥اللمع :  انظر)٣(
 .١/٣٤٨الكتاب :  انظر)٤(
 .٢٢٣املقتضب :  انظر)٥(
 .٦١٥أدب الكاتب :  انظر)٦(
 .١٣٢أمايل الزجاجي :  انظر)٧(
 .٥/١٢٢رح السريايف ش:  انظر)٨(
 .٢٣٤، سر صناعة اإلعراب ٤٥-٣/٤٤اخلصائص :  انظر)٩(
 .٢٣٢-١٣/٢٣١املخصص :  انظر)١٠(
 .٣٣املفصل يف علم العربية :  انظر)١١(
 .١/١١٨شرح املفصل :  انظر)١٢(
 .٢/٤١٥شرح اجلمل البن عصفور :  انظر)١٣(
 .٣/١٠٩، مهع اهلوامع ١/١٩٧، الزاهر ٤٢٤ انظرك دقائق التصريف )١٤(
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٢٤٢ 
 وإمنا هي كما ذكروا إلفادة معىن ،والتثنية هنا ليس املقصود منها الداللة على اثنني

 ،)٢(جابة بعد إجابة أي أجبتك إ،)١( وأنه شيء يعود مرة بعد مرة،املبالغة والتكرير والتكثري
 والدليل على إفادة ،)٣( فيكون املعىن مساعدة بعد مساعدة،)لبيك( مع )سعديك(وقد يأيت 

 فأنت ،ادخلوا األول فاألول: التكثري من لفظ التثنية ما ذكره السريايف يف أنك حني تقول
وال حتتاج إىل « ، اآلخرتريد أن يدخل اجلميع ولكن هذه العبارة تدلّ على أنّ املراد شيء تلو

 وأنّ ذلك املعىن ، فتعِلم به أنه شيء ال يقتصر به على األول،تكريره أكثر من مرة واحدة
 وذهب ابن سيده إىل أنّ الداللة على لفظ ،)٤(» فتكتفي بذلك اللفظ،يعود بعد األول ويكثُر

لَى بالتفضيل شيئًا بعد شيء من ألنّ التثنية أَو«املبالغة جائزة يف لفظ التثنية فقط دون اجلمع؛ 
:  حنو، واجلمع قد يكون على غري الواحد،اجلمع؛ إذ كانت التثنية ال تكون إال على الواحد

 فكلما قلّ النظري ازداد معىن التعظيم؛ لقلةّ من حيتاج إليه ويستغين به ،)٥(»…نفَر ورهط
 .)٦(عمن سواه

 وأصله لبب على ،مصدر مفرد من لَبى يلبي )لبيك(وذهب مجاعة من النحويني إىل أنّ 
 وهذه الياء بدل من الباء حينما استثقلوا اجتماع ثالث باءات يف األصل ،)٧()فَعلَل(وزن 

 تظَنيت من الظن وأصله : كما قالوا، فأبدلوا الثالثة ياًء كراهة توايل املتماثالت،)لببك(
 : ومنه قول العجاج،)٨(قضى الطائر من تقضض وت، وتظَنى الرجل من تظنن،تظننت

    راِزي كَساِزي ِإذَا البالب يقَض٩(ت( 
 

                                 
 .٥/١٢٢شرح السريايف :  انظر)١(
 ، ٦١٥أدب الكاتب :  انظر)٢(
 .١/٢٣٤، اإليضاح يف شرح املفصل ٥/١٢٣شرح السريايف :  انظر)٣(
 .١٢٣-٥/١٢٢ شرح السريايف )٤(
 .١٣/٢٣٢ املخصص )٥(
 .١٣/٢٣٢املخصص :  انظر)٦(
 .٩/٢٤٦عمدة القاري :  انظر)٧(
 .٣/١٢، غريب احلديث للخطايب ١٩٧/ر، الزاه٤٢٤دقائق التصريف :  انظر)٨(
، ٢/٩٠، وبال نـسبة يف اخلـصائص        ٢٤٨، املمتع   ٣٠٢، إصالح املنطق    ٨٣ البيت من الرجز يف ديوان العجاج        )٩(

 .٢/١٧٠املقرب 
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٢٤٣ 
األصل تقضض البازي فقُلبت الضاد ياًء منعا الستثقال اجلمع بني املتماثالت وطلبا 

 .)٣(اخلطايب و،،)٢(محر واأل،)١(اخلليل:  ومن أبرز من قالوا بذلك،للتخفف
 ،)فَعلَل(على وزن  )لبب( اسم مفرد أصله )لَبيك(ب إىل أنّ وذهب يونس بن حبي

 مثّ قُلبت الباء ياًء منعا لتوايل ،)فَعل(فإنه ميتنع محله على ) فَعل(وقلة ) فَعلَل(ونظرا لكثرة 
 مث ،)لَبى( فصارت ، وأُبِدلت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها،)لَبي( فصارت ،املتماثالت

 إذ ،)على( و،)إىل(د وصلها بكاف اخلطاب قُِلبت األلف ياًء كما تقلب يف احلروف عن
زلة ما جاء ـ ورده سيبويه واحتج عليه بأنّ هذه الياء لو كانت مبن،)عليك( و،)إليك: (تقول

سعدى  و،لَبى زيد:  إذ ال تقول،يف احلروف لوجب ردها يف حالة اإلفراد وإظهار االسم
 ومل يسمع )لُب(ابن عصفور حجة أخرى على فساد هذا الرأي بأنه قد سِمع زاد  و،)٤(زيد

 : واستشهد بقول الشاعر،)٥(لَبى امسا
ـ دعوِني فَيا    لَبـم     يلَه ترـدِإذَا ه 

 
 ــكَت اٍم فَأَســو ــق أَقْ ــدِري هاشقَاِش ٦(ه( 

 .)٧( أو لَبي،لباي:  لقال)لَبى(صله أإذ لوكان  

                                 
، ٤٢٤دقـائق التـصريف   : ، وقد نسب أبو القاسم املؤدب إليه مذهب التثنية، انظـر )ليب (٨/٣٤١العني  :  انظر )١(

، وغريهم، وما ثبت يف العني ينايف ذلك، ومل يذكر التثنيـة يف تفـسري   ١٣/٢٣٢ يف املخصص    وكذلك ابن سيده  
 .٣٢٣-١/٣٢٢) سعد(، وال يف مادة )حن (٣/٢٩ )حنانيك(

، لسان العـرب  ٢/٢٧٧، غريب احلديث للخطايب     )لب (١٥/٣٣٧، ذيب اللغة    ١/١٩٧الزاهر  : قوله يف :  انظر )٢(
ك األمحر النحوي، أو علي بن احلسن املعروف باألمحر شيخ العربية، صاحب             علي بن املبار   :وهو). لبب (٣٩٨٠

علي بن محزة الكسائي، كان مؤدب األمني، وهو أحد من اشتهر بالتقدم يف النحو واتساع احلفظ، تويف سنة أربع                  
 .١٦٠-٢/١٥٨، بغية الوعاة ٣١٧-٢/٣١٣، إنباه الرواة ١٦٧٢-١٦٧٠معجم األدباء : انظر. وتسعني ومائة

 .٣/١٢غريب احلديث :  انظر)٣(
، لـسان العـرب   )لبب (١/٣٥٣، مشارق األنوار    ١٣/٢٣٣، املخصص   ١/٣٥١الكتاب  : رأي يونس يف  :  انظر )٤(

 ).لبب (٣٩٨٠
 .٢/٤١٤شرح اجلمل البن عصفور :  انظر)٥(
، شـرح  ٦/٢١٣، مغـين اللبيـب   ٢/٤١٤شرح اجلمل البن عصفور  :  البيت من الطويل غري معروف قائله، يف       )٦(

 .٩٠٩شواهد املغين 
 .٢/٤١٥شرح اجلمل البن عصفور :  انظر)٧(
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٢٤٤ 
كما هو معروف فإنّ صياغة الكلمة واشتقاقها مرتبط ارتباطًا وثيقًا مبعناها ومدلوهلا، و

يك(ف كذلك يف اشتقاق كلمة ِلفقد اختفتجد القاضي ينقل ، واملعىن الذي تدل عليه،)لَب 
 :  كان أبرزها،ي عددا من املعاين اليت جاء ا علماء العربيةزرعن املا

 فتكون مبعىن اجتاهي وقصدي ، أي تواجهها،اري تلب داركد: أا مشتقة من قوهلم -
 .إليك

:  مبعىن)لَبيك( فتكون ،امرأة لَبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه: أن تكون من قوهلم -
 .حمبيت لك

 .لب الطعام ولبابه: إذا كان خالصا حمضا ومنه: ب لُبابح: أن تكون مأخوذة من قوهلم -
 وذكر ابن ،إذا أقام فيه ولزمه:  وألب،قد لَب الرجل باملكان: شتقة من قوهلمأن تكون م -

 .)٢( أنه على هذا االشتقاق مذهب اخلليل واألمحر)١(األنباري
ِس ﴿: وزاد القاضي عياض ما قيل يف إا إجابة لقوله تعاىل إلبراهيم - َِوأذِن  ٱ ّ َ

ِّ َ ۡ  .)٤(إجابيت لك يا رب:  الفراء وهو املعىن الذي نِقل عن،)٣(﴾ِ
 . فتكون مبعىن قربا منك وطاعة،القرب: ونقل رأي احلريب أا من األلباب -
 .)٥(ونقل عن أيب النضر أا مبعىن أنا ملب بني يديك أي خمتضع -

 ،حتننا بعد حتنن: حنانيك أي:  منها،وقد استخدم العرب املصادر املثناة يف كلمات عدة
 :ة بن العبدومنه قول طرف

 أَبا منذٍر أَفْنيت فاسـتِبِق بعـضنا      
 

 )٦(حنانيك بعض الشر أَهونُ ِمـن بعـضِ        
 :دواليك كما يف قول سحيم عبد بين احلسحاس: ومنها 

                                 
 .١/١٩٧الزاهر :  انظر)١(
 .٤/١٧٧، إكمال املعلم ٢/٧١، املعلم ١٩٨-١/١٩٧الزاهر :  انظر)٢(
 .٢٧:  احلج)٣(
 ).لب (١٥/٣٣٦، ذيب اللغة ١/١٩٧الزاهر :  انظر)٤(
، أضواء البيان   ٨/٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي      )لبب (١/٣٥٣، مشارق األنوار    ٤/١٧٧إكمال املعلم   :  انظر )٥(

٥/٣٨٠. 
 .١/١١٨، شرح املفصل ٥، الفاخر ٦١ البيت من الطويل يف ديوان طرفة )٦(
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٢٤٥ 
 إذا شق برد شـق ِبـالبرِد ِمثْلُـه        

 
 )١(ِبسالَدوالَيك حتى لَيس للبرِد      

 ،هذا بعد هذٍّ:  هذاذيك كأنه يقول: ومنها كذلك قوهلم،لتك ومداولةً لكمداو: أي 
 :ومنه قول العجاج

ـ ضربا هذَاذَيك وطَعنا     خاو٢(ض( 
 وحواليك أي إطاقة بعد ،ليكُن منك حذَر بعد حذٍَر:  أي، حذاريك:وأيضا قوهلم 

كل هذه املصادر وما شاها غري  و،)٣(أي حتجز حجازيك مبعىن متنع:  وحجازيك،إطاقة
 فما جاء منها مفردا ،)٤( وتلتزم صيغة التثنية يف بنائها وإضافتها إىل ضمري املخاطب،متصرفة

 من ذلك قول ،)٥( خارج عن القاعدة اليت وضعها النحويونوأو مضافًا لضمري الغائب فه
 :الشاعر

ــي  ــوتِني ودوِنـ ــو دعـ ــك لَـ  ِإنـ
  يـــــوِنتـــــرٍع ب م ذَاتزوراُء 
 وِني: لَقُلْـــتعـــدـــن يـــه ِلمي٦(لَب( 
 : كما يف قول أعرايب من بين أسد،وكذلك إضافته لغري الضمري شاذة 

 دعــوت ِلمــا نــابِني ِمــسورا
 

 (٧)فَلَبــى فَلَبــي يــدي ِمــسوِر 
 .)يدي( إىل كلمة )لبي( بإضافة كلمة 

 مثناة مضافة إىل ضمري املخاطب يف قبائل العرب )لَبيك(ة وقد عِرفت التلبية بصيغ

                                 
 .٢/٩٩، خزانة األدب ٢/٢٧٩، احملتسب ١٦ يف ديوانه  من الطويل، وهو البيت )١(
 .٢/١٠٦، اخلزانة ١٣٢، أمايل الزجاجي ١٣٢ البيت من الرجز للعجاج يف ديوانه )٢(
، املخـصص  ٣٤١، ليس يف كـالم العـرب   ١٥٨، إصالح املنطق    ٣٥١-١/٣٤٨الكتاب  : الكلمات يف :  انظر )٣(

 .١/١١٨، شرح املفصل ٢٣٣-٢٣٢
 .١/٢٣٥، اإليضاح يف شرح املفصل ١/١١٨، شرح املفصل ١/٣٤٨الكتاب :  انظر)٤(
 .٣١٢شرح األمشوين :  انظر)٥(
 .٢/٩٣، خزانة األدب ١٣٠٧، املقاصد النحوية ٧٤٦سر صناعة اإلعراب : نسبة يف األبيات من الرجز بال )٦(
 .٣١٢، شرح األمشوين ١/٣٩٧، شرح التصريح ١/٣٥٢الكتاب :  البيت من املتقارب يف)٧(
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٢٤٦ 
 وتبقى هذه التثنية هلذه الكلمات فيما جاء ،)١( واستمرت فيما بعد،املختلفة منذ أيام اجلاهلية

  .مسموعا عن العرب وال يقاس على شيء من ذلك

                                 
 .٤٤-٣٩األزمنة وتلبية اجلاهلية :  انظر)١(
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٢٤٧ 
 :)قمين( و)نقِم(ما جاء في لفظي : ربعون الحادية واألالمسألة

 وأَما السجود فاجتِهدوا ِفي الدعاِء فَقَِمن أَنْ …((:  قولهديث رسول اهللا جاء يف ح
ابجتسي قال«: يقول القاضي عياض) قمن( ويف كلمة ،)١())لَكُمي :بكسر امليم،قَِمن ، 

ن٢(وقَم(جمع، بالفتح مصدروغريه نعت يثىن وي «)٣( . 
 ، وجدير،حري:  أي، وقمني،وقِمن أن يفعل ذاك ، أن يفعل ذلكفالن قمن: يقال

 وهذه األرض من بين فالن ،)٦( من داريداره قمن:  كقوهلم،)٥(قريب:  أي،)٤(وخليق
نيقول عمر بن أيب ربيعة، )٧(جدير بأن يسكنوه:  أي،موطن قَم: 

 من كَانَ يسأل عنا أَيـن مرتلُنـا       
 

ـ        ـِرتلٌ قَمـا مانة ِمنوفَاُألقْح٨(ن( 
إنه :  وحكى اللحياين،)٩(خملقة له وجمدرة:  أي،هذا األمر مقمنة لذاك: ويقال 

 كذا ال يثنى وال يجمع يف املذكر ، وإنه ملَقْمنة أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك)١٠(ملقمون

                                 
 ).٤٧٩(لركوع والسجود، حديث رقم باب النهي عن قراءة القرآن يف ا/ ، كتاب الصالة٢/٣٩٤ إكمال املعلم )١(

 ).قمن(، والصواب )قمني(:  يف املصدر)٢(
 .٢/٣٩٦ إكمال املعلم )٣(
، الـصحاح   ٥/٤٥٩، غريب احلديث للحـريب      ١/٢٤٤، غريب احلديث أليب عبيد      )قمن (٥/١٨١العني  :  انظر )٤(

 ).قمن (٣٧٤٥، لسان العرب ٦/٢٨٠، احملكم واحمليط األعظم )قمن (٦/٣٦
 .٥/٤٥٩غريب احلديث للحريب : ظر ان)٥(
 ). قمن (٣٧٤٥، لسان العرب )قمن (٦/٢٨٠، احملكم واحمليط األعظم ٣٧٥كتاب األلفاظ :  انظر)٦(
، لـسان العـرب   ٢/١٠٣، أساس البالغـة  )قمن (٦/٢٨٠، احملكم واحمليط األعظم   )قمن (٥/١٨١العني  :  انظر )٧(

 ).قمن (٣٧٤٥
، وللحارث بـن خالـد   )قمن (٢/١٠٣، ويف أساس البالغة ٢٨١ربيعة يف ديوانه  البيت من البسيط لعمر بن أيب       )٨(

: ، وبـال نـسبة بروايـة    )قمن (٣٦/١٩، تاج العروس    )قمن (٣٧٤٥، ولسان العرب    ١٠٣املخزومي يف ديوانه    
، )قحا (٣٥٤٠لسان  وبالرواية املثبتة يف املنت يف ال     ) قطط (٣٦٧٤لسان العرب   :  يف »فَالقُطْقُطَانةُ ِمنا منِزلٌ قَِمن   «

 ).قطط (٢٠/٤٣تاج العروس 
 ).قمن (٦/٣٦ الصحاح )٩(
إنه ملقمنة أن يفعل ذاك، وإم ملقمنة أن        «): قمن (٩/٢٠٤ كذا يف احملكم ولسان العرب، وجاء يف ذيب اللغة           )١٠(

 .»يفعلوا ذاك
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ذا  واملشهور ،)٢(عادة:  أي،وإنه لقمن منه ومِئنة ،)١(خملَقَة وجمدرة:  كقولك،واملؤنث
 ،فهو مصدر) قمن: (قلت) فَعل( فإن جاء بالفتح على ،)٣(اللفظ لغتان؛ فتح امليم وكسرها

ويث، واحد باإلفراد والتذكريم لفظٌلتزؤنع وال يجمى وال يثنأن :  تقول، فال ي نهو قم
يفعلن  وهن قمن أن ،وهم قمن أن يفعلوا ذلك ، ذلكالَ ومها قمن أن يفع،يفعل ذلك

 أو أشبعت الكسرة فأدخلت الياء صارت ،)قِمن: (قلت) فَِعل( أما إن كسرت على ،)٤(ذلك
 ،مها قِمنان:  فيقال، ويؤنث، ويجمع، لذا فإنه يثنى؛كان نعتا - وهي لغة ثالثة–) قمني(
) قمني( ومن استعمال ،)٥(ِمينة وق، وقُمناء،قَِمينون و، وقَِمينان، وقَِمنات،قَِمنةٌ و،هم قَِمنونو

 :قول قيس بن اخلطيم
 ثــنني ِســر ِفِإنــهِإذَا جــاوز اإل

 
      كِْثِري احلَـِديِث قَِمـنيتٍر وش٦(ِبن( 

 ،؛ ألنه جنس يقع على القليل والكثري)٧(وامع عليه أنّ املصدر ال يثنى وال يجمع 
 أما النعت فيجوز تثنيته ومجعه؛ ألنه ،)٨( تحصر فال اية له،ويدلّ على مجيع أنواع احلدث

 ،هذا رجلٌ عدلٌ:  فقالوا،العرب استخدمت املصدر يف الوصفغري أنّ  ،)٩(تابع مشتق

                                 
 ).قمن (٣٧٤٥سان العرب ، ل)قمن (٦/٢٨٠، احملكم واحمليط األعظم )قمن (٩/٢٠٤ذيب اللغة :  انظر)١(
 .٥/٤٥٩غريب احلديث للحريب :  انظر)٢(
 .٣/١٣٠، عون املعبود )قمن (٣٧٤٥، لسان العرب ٤/١٩٧شرح النووي :  انظر)٣(
، ١٧/٣١، املخصص )قمن (٩/٢٠٣، ذيب اللغة   ٦٢٠، أدب الكاتب    ١/٢٤٤غريب احلديث أليب عبيد     :  انظر )٤(

 ).قمن (٣٦/١٨تاج العروس 
، احملكم واحملـيط    )قمن (٩/٢٠٣، ذيب اللغة    ٣٧٥، كتاب األلفاظ    ٣٢٦املذكر واملؤنث البن األنباري     :  انظر )٥(

 ).قمن (٣٧٤٥، لسان العرب ٢/١٠٣، أساس البالغة )قمن (٦/٢٨٠األعظم 
 ٩/٢٠٣ الغة ذيب: يف) ِبنثِّ وتكثِري الوشاِة قمني : (، وبرواية ١٦٢ البيت من الطويل لقيس بن اخلطيم يف ديوانه          )٦(

، ٢٠٢، وبنفس الرواية جلميل بثينة يف ديوانـه  )قمن (٣٦/١٨، تاج العروس  )قمن (٣٧٤٥، لسان العرب    )قمن(
شرح الـشافية   :  برواية ديوان قيس بن اخلطيم، وبالرواية األخرى يف        ١/٣٤٢سر صناعة اإلعراب    : وبال نسبة يف  

 .٩/١٩، شرح املفصل ٢/٢٦٥
، أوضـح املـسالك     ١/٢٦٤، اللباب يف علل البناء      ١/١٧٦، الغرة   ٤٠٥مع للباقويل   ، شرح الل  ٤٥اللمع  :  انظر )٧(

٢/٢١٥. 
 .١/٢٦٤، اللباب يف علل البناء ١/١٧٦، الغرة ٤٥اللمع :  انظر)٨(
 اجلمـع،  وأالتثنية،   وأاإلفراد،  ويف  ر،   اجل وأنصب   ال و أ رفع  يف ال :  عشرة  أربعة أشياء من   تتبع الصفة موصوفها يف   ) ٩(

= 

٢٤٨ 



 المسائل الصرفیة المتعلقة بالمشتقات والمصادر :الفصل الثاني

 

 

٢٤٩ 
ٗءا ﴿ : قوله تعاىلمنهوجاء  ،)١( وِفطْر، وزور،وِرضا َ َ ً َ ۡ ُ﴾)٢(.  

 :ومنه قول زهري
 ى يتمه    شاتوـرقُلْ سي مقَو ِجرتم 

 
 مه   يننـا فَهـمب   ـمهـا ولُ  رضـد٣( ع( 

 : مذهبان وللنحويني يف تأويله 
:  فيكون تقدير الكالم، واسم املفعول،أنه مؤول بالوصف املشتق كاسم الفاعل: األول
 . ونِسب هذا الرأي إىل الكوفيني، ومفطر، وزائر، ومرضي،رجل عادل
 فيلتزم اإلفراد ، وحنوه،ذو رضاو ، عدلذو: التأويل على حذف مضاف؛ أي: الثاين

 .)٤( ويعزى هذا القول إىل البصريني،)ذو( كما يلتزم ما مع ،والتذكري لذلك
 :وعلّل ابن جين انصراف العرب إىل استخدام املصدر يف الوصف بأمرين

ت  كما أُوِقع،هاه موقعفليزيدك أُنسا بشبه املصدر للصفة اليت أوقعت«صناعي؛ : أحدمها
 وحنو ،تقوم قياما والناس قعود:  أي،أقاِئما والناس قعود؟: الصفة موقع املصدر يف حنو قولك

 .)٥(»ذلك
زلة املخلوق من ـ إذ إنّ استخدام املصدر وصفًا يِرتل املوصوف من؛وصفه باملعنوي: الثاين

ِ ٱ﴿ : كما يف قوله ،)٦(»وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إيا«الفعل؛ 
ۡ َ ِ ُ ِ  ٖ َ َ ۡ ُ ٰ َ﴾(١)، 

                                 
، اإليضاح يف شرح املفصل ١١٦املفصل يف علم العربية : انظر. التذكري وأالتأنيث، ويف التنكري،   وأتعريف،   ال ويف  

 . ٣٠٤-٣/٣٠٢، أوضح املسالك ١٠٢، الكناش ١١٥٥، شرح الكافية الشافية ١/٤٤٥
ـ  ١١٥، املفصل يف علم العربيـة     ٢٥٧، تصحيح الفصيح البن درستويه      ٢٨٨الفصيح  :  انظر )١( سالك ، أوضـح امل

 .٢/١١٧، شرح التصريح ٣/٣١٢
 .١:  اجلن)٢(
، وبـال   )رضي (١٦٦٤، لسان العرب    ٢/٢٠٢، اخلصائص   ٤٩ البيت من الطويل لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه           )٣(

 .مثبت فيه العجز دون صدر البيت٢/١٠٧احملتسب : نسبة يف
ـ ١/٤٤٣، اإليضاح يف شرح املفصل ٣/٥٠شرح املفصل :  انظر )٤( ، ٢/٤١١، املـساعد  ٣/٣١٣سالك ، أوضح امل

 .٢/٣٩٧شرح األمشوين 
 .٣/٢٥٩ اخلصائص )٥(
 .٣/٢٥٩ اخلصائص )٦(
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ٖ َ  : وقول اخلنساء،)٢( فعل اإلنسان للعجل واعتياده إياه أي لكثرة،(١)﴾َ
  تعتا رم عترت،   تكَرى ِإذَا ادتح  

 
 بــارِإدــالٌ وِإقْب ــا ِهــيم٣(فَِإن( 

 .)٤(»كأنها خملوقة من اإلقبال واإلدبار«: أي 
 فما كان يف أوله ، يكون املصدر ميمياالَّأشرط وقيدوا املصدر املستعمل يف الوصف ب

اميمنعت به أبدار:  حنو، زائدة ال يزسري،موزاد األزهري شرطني،)٥( وم : 
أن يكون املصدر ، ومجع وال ، وال يثنى، فال يؤنث،أن يلتزم حاليت اإلفراد والتذكري

 .(٦) أو بزنة املصدر الثالثي،ثالثيا
رة الوصف باملصدر يف اللغة العربية فإنّ اللغويني مل حيكموا بقياسيته  من كثعلى الرغمو

 ،)٨( والرضي،)٧(ابن مالك:  وكان من أبرز القائلني بذلك،السماع بل قصروه على ،واطّراده
حجتهم يف ذلك أنّ املصدر و ،)١٢( واألزهري،)١١(مشوين واأل،)١٠( وابن عقيل،)٩(واملرادي

واستخدامهم للمصدر نعتا من باب  ،)١٤(شتق أو مبا يف حكمه وال ينعت إال مب،)١٣(جامد
 فإنّ ، ذلك ملا كان املصدر يدل على اجلنس؛املبالغة؛ للداللة على كثرة وقوعه وحصوله

                                 
 .٣٧:  األنبياء)١(
 .٢/٢٠٣اخلصائص :  انظر)٢(
، وعجز البيت دون صـدره يف  ٤/٣٠٥، املقتضب  ١/٣٣٧، الكتاب   ٣٨٣ البيت من البسيط للخنساء يف ديواا        )٣(

 .١/٢١٣، شرح األمشوين ١/١١٥، شرح املفصل ٣/٢٣٠تضب املق: ، وبال نسبة يف١/١٩٧املنصف 
 .٢/٢٠٣ اخلصائص )٤(
 .٣/٩٤، حاشية الصبان ٢/١١٣، شرح التصريح ٢/٣٩٧، شرح األمشوين ٩٥٧توضيح املقاصد :  انظر)٥(
 .٢/١١٣شرح التصريح :  انظر)٦(
 .٣/٣١٣شرح التسهيل :  انظر)٧(
 .٢/٢٩٥شرح الكافية :  انظر)٨(
 .٩٥٧-٩٥٦ح املقاصد توضي:  انظر)٩(
 .٢/٤١١املساعد :  انظر)١٠(
 .٢/٣٩٧شرح األمشوين :  انظر)١١(
 .٢/١١٧شرح التصريح :  انظر)١٢(
 .٣٩٧، شرح األمشوين ٩٥٦، توضيح املقاصد ١٩٣شرح املكودي :  انظر)١٣(
 ، ١/٢٢٠، املقرب ١/٤٠٤، اللباب يف علل البناء ٣/٤٨شرح املفصل :  انظر)١٤(
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 ومن هنا جاءت إفادته ملعىن املبالغة ،الوصف بِه جيعل املوصوف كأنه وِصف جبميع اجلنس

 .)١(والتكثري
 فريى قياسية النعت باملصدر قياسا مطّردا إذا توفرت ، القاهرةأما جممع اللغة العربية يف
 .)٢(فيه الشروط الثالثة آنفة الذكر

 ،)٣(فهي صفة مشبهة )فَعيل(أو ) فَِعل( إذا جاءت على وزن )قمن(وما يهم أنّ كلمة 
يف ف  وتصن،فهي مصدر) فعل( أما إن كانت على وزن ، ومجعها، وتثنيتها،جيوز تأنيثها

 غري مقيس عليه عند العلماء ، وهو موقوف على السماعباب الوصف باملصدر للمبالغة،
 . ومقيس حبسب ما نص عليه قرار جممع اللغة العربية،القدامى

                                 
، شـرح التـصريح     ٣٩٧، شرح األمشـوين     ٢/٤١١، املساعد   ٣/٥٠، شرح املفصل    ٢/٢٠٢اخلصائص  :  انظر )١(

 .٣/٩٤، حاشية الصبان ٢/١١٨
 .١٠٨جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما : قرار جممع اللغة يف:  انظر)٢(
يف املعـىن، وشـبهت     هي املصوغة من ِفعٍل الزٍم، صاحلة لإلضافة إىل ما هو فاعل            : الصفة املشبهة باسم الفاعل   « )٣(

-١٠٥٤شرح الكافية الشافية    . »باسم الفاعل يف الداللة على معىن، وما هو له يف قبول التأنيث، والتثنية، واجلمع             
، شرح الـسريايف    ٢٠٦-١/١٩٤الكتاب  : ولالستزادة حول الصفة املشبهة وأوزاا وما جاء فيها انظر        . ١٠٥٥

-٦/٥٨،  ١٠٦-٩٢م  ٥، مهع اهلوامع    ٢،  ٢٥-٢/٢١٠اعد  ، املس ٤٤٥-٣/٤٣١، شرح الكافية    ١٨٠-٤/٩٧
٦٠. 
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 : وماضيه)ودع(ما جاء في مصدر : المسألة الثانية واألربعون

 وتتولّد فيها ، من حيث كوا تنمو وتتطور، بالكائن احلي اللغةَلقد شبه علماء اللغِة
 وتعتريها ، وترتقي وتطرأ عليها تغيريات كثرية،كلمات جديدة لتواكب احلياة ومتطلباا

 وهو ، وجودها حىت تصل بعض الكلمات إىل مرحلة املوتيفبعض املظاهر اليت تؤثر 
 اليت عرض هلا القاضي عياض من خالل شرحه  املسألةُاملوضوع الذي تسلط عليه الضوَء

 ويف ،)١())…لَينتِهين أَقْوام عن ودِعِهم اجلُمعاِت(( : فقد جاء عن النيب ،يفنيحلديثني شر
 – أَو تركَه - من ودعه ،ِإنَّ شر الناِس منِزلَةً ِعند اِهللا يوم الِقيامِة((: حديث آخر

اسع( حيث نص على املصدر ،)٢())…الندو (ِمرالًازري نقالذي وصفه املعن ش )أنَّ )٣ 
ن القاضي ،)٤(التوديع وهو الترك:  وأنّ أصله،ه بزعم علماء النحوالعرب أماتته وماضيمثّ بي 

 إمنا أرادوا ذا الوصف الداللة على أم مل )أماتوه(أنّ مذهب النحويني القائل بأنّ العرب 
 مث استدلّ على كلمة ،رفضو ،ترك:  وعدلوا عنه إىل كلمات أخرى مثل،يكثروا استعماله

 ، مل جتد من بعده من تكلموا به على جهة الكثرة، بأنه لو تكلّم به أحد من العرب)أماتوه(
 يف  املاضي منه ال يكاد يوجد يف أحاديث الرسول بدليل أن جميء هذا املصدر والفعِل

 .)٥(سوى هذين احلديثني مع شك الراوي يف أحدمها
 يف وصف األلفاظ هو )إماتة(ة اللغة جيد أنّ أقدم من استخدم لفظ واملتتبع ملراحل دراس

والعرب قد «:  منها على سبيل املثال قوله،اخلليل بن أمحد يف مواضع متفرقة من معجمه

                                 
 ).٨٦٥(باب التغليظ يف ترك اجلمعة، حديث رقم / ، كتاب اجلمعة٣/٢٦٤ إكمال املعلم )١(
 ).٢٥٩١(باب مداراة من يتقى فحشه، حديث رقم / ، كتاب الرب والصلة٨/٦٢ إكمال املعلم )٢(
، كان عاملا فاضالً ثقة، حنويا لغويا، راوية لألخبار واألشعار، أخـذ           مشر بن محدويه أبو عمرو اهلروي اللغوي       : هو )٣(

الرياشي، : يف العراق عن مجاعة من أصحاب أيب عمرو الشيباين، وأيب زيد األنصاري، وأيب عبيدة، والفراء، منهم                
ه كتـاب غريـب     وأبو حامت السجستاين، صنف كتابا كبريا رتبه على حروف املعجم ابتدأ فيه حبرف اجليم، ول              

: انظـر . احلديث كبري جدا، وكتاب السالح، واجلبال واألودية، وغري ذلك، مات سنة مخس ومخسني ومـائتني              
 .٥-٢/٤، بغية الوعاة ١٤٢١-١٤٢٠، معجم األدباء ٧٨-٢/٧٧إنباه الرواة : ترمجته يف

 .٨/٦٣، ٣/٢٦٤، إكمال املعلم ٣/٢٩٤، ١/٤٧٣املعلم :  انظر)٤(
 .٨/٦٣املعلم إكمال :  انظر)٥(
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 :وهي على لغة من قال«:  والكسائي يف قوله،)١(»…أماتت املصدر من يذَر والفعل املاضي

 ،بويه هذه الظاهرة باالستغناء عن الشيء بالشيء ووصف سي،)٢(» وهي لغة قد ماتت،حب
: وإىل ذلك ذهب كل من ،)٣(» استغنوا عنها بترك، ودع: وال يقولون، يدع:فإم يقولون«

 ،)٧( الربكات بن األنباري وأيب،)٦( سيدهوابن ،)٥( جينوابن ،)٤(أيب علي الفارسي
 .)١٢( والبغدادي،)١١(السيوطي و،)١٠( حيان وأيب،)٩( وناصر الدين املطرزي،)٨(القيسيو

 ، واسم الفاعل منه، وماضيه،)ترك(م عدلوا عنه إىل مصدر الفعل معىن استغنوا أنهو
 وال وذَر وذْرا فهو ،ودع ودعا فهو واِدع:  ومل يقُولوا،ترك تركًا فهو تاِرك: فقالوا
فقد ذكر أبو القاسم املؤدب عدم  ، إىل إنكار جميئه يف الكالمهم ولكن ذهب بعض،)١٣(واِذر

 وحكم الفارسي برداءته يف ،)١٤(جواز استعمال املاضي واملصدر منه يف الكالم املنثور
 وعد ،)٢( وعده ابن جين من الشاذ،)١( ووصفه بغري الشائع يف املسائل العضديات،)١٥(التعليقة

                                 
 ).وذر (١٩٦/ ٨ العني )١(
 .٩٨ معاين القرآن للكسائي )٢(
 .١/٢٥ الكتاب )٣(
 .٥١٢املسائل البغداديات :  انظر)٤(
 .٢/٣٦٤احملتسب :  انظر)٥(
 ).ودع (٢/٢٣٨احملكم واحمليط األعظم :  انظر)٦(
 .٣٨٩اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  انظر)٧(
 .٨٢٤مشكل إعراب القرآن :  انظر)٨(
 ).ودع (٢/٣٤٥املغرب يف ترتيب املعرب :  انظر)٩(
 .٨/٤٨٠البحر احمليط :  انظر)١٠(
 .٥/٢٤مهع اهلوامع :  انظر)١١(
 .٦/٤٧١خزانة األدب :  انظر)١٢(
، لسان العـرب  ٣٩٨، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )ودع (٣/١٣٦، ذيب اللغة    )ودع (٢/٢٢٤العني  :  انظر )١٣(

 ).ودع (٤٧٩٧
 .٧٧ق التصريف دقائ:  انظر)١٤(
 .٤/٥٦التعليقة :  انظر)١٥(
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 ،)٣(نهمامن اجلوامد لعدم استعمال األمر م) وذر و،ودع( وعد السيوطي الفعلني ،)٢(الشاذ
 قوله  يفوليس ذلك بصحيح؛ فقد جاء ،)٤(واستعماله عند البغدادي على جهة الشذوذ

ٰ ود ر و ﴿: تعاىل َ َ َ ََ َ ََ َ  وما جاء ،)٦( بالتخفيف أي تركك)كودع(قرئ حيث  ،)٥(﴾َ
 وكذا فقد ،)ودع(يف احلديثني السابقني دليل على استعمال املصدر واملاضي من الفعل 

 : من ذلك قول أيب األسود الدؤيل،ستعمال يف بعض أشعار العربا
 لَيت ِشعِري عن خليلي ما الـِذي      

 
 )٧(غَالَه ِفي احلُب حتـى ودعـه       

 :ومثله قول سويد بن أيب كاهل اليشكري 
 فَـسعى مــسعاتهم ِفـي قَوِمــهِ  

 
    و ِركدي لَم الَثُم   عدا وـزج٨( ع( 

 :جميء اسم الفاعل منه ما أنشده أبو علي الفارسيومن  
ــِإنِني  ــبعن فَ ــا أَت ــا م مهفَأَي 

 
        اِدعـا وِكي الَّـذي أَنرلَى تع ِزين٩(ح( 

 :وجاء كذلك على صيغة اسم املفعول يف قول خفاف بن ندبة 
 ِإذَا ما استحمت أَرضه ِمن سماِئه     

 
     وعدوم هوى وروجـصِدقِ   وم ١٠(اِعـد( 

                                  
 .٧٦املسائل العضديات :  انظر)١(
 .١/٩٩اخلصائص :  انظر)٢(
 .٥/٢٤مهع اهلوامع :  انظر)٣(
 .٦/٤٧١خزانة األدب :  انظر)٤(
 .٣:  الضحى)٥(
:  ويزيد النحـوي، انظـر   وهي قراءة جماهد، وعروة بن الزبري وابنه هشام، وأبو حيوة، وأبو حبرية، وابن أيب عبلة،      )٦(

 . ٢/٨٩٩، املصباح املنري ١١/٣٦، الدر املصون ٨/٤٨٠البحر احمليط 
ودع،  (٢/٢٣٨، احملكم واحمليط األعظـم      ١/٩٩، اخلصائص   ٣٥٠ البيت من الرمل يف ديوان أيب األسود الدؤيل          )٧(

/ ٣يف التهذيب   ) خليلي (بدل) أمريي(، وله ولكن رواية     )ودع (٢٢/٣٠٤ونسب ألنس بن زنيم يف تاج العروس        
 ٤٧٩٧، وأليب األسود أو ألنـس يف لـسان العـرب            )ودع (٢/٣٤٥، املغرب يف ترتيب املعرب      )ودع (١٣٦

 .١/١٣١، شرح الشافية ١١/٣٦، الدر املصون )ودع (٣/١٢٩٦، وبال نسبة يف الصحاح )ودع(
 .٦/٤٧٢، خزانة األدب ٣٨٩، اإلنصاف ٣٣ البيت من الرمل يف ديوانه )٨(
 ٢٢/٣٠٤، تاج العـروس    )ودع (٤٧٩٧، لسان العرب    ٤٠٠املسائل البصريات   :  البيت من الطويل بال نسبة يف      )٩(

 ). ودع(
، وبال نـسبة    ٦/٤٧٢، خزانة األدب    ٢٧، األصمعيات   ٣٣ البيت من الطويل يف شعر خفاف بن ندبة السلمي           )١٠(

= 

٢٥٤ 
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٢٥٥ 
 ،بتصريفات شىت) ودع(إىل غري ذلك من أبيات الشعر اليت استخدم فيها الشعراء لفظ 

لبتة أه ملا استعمل يف كالم العرب َء فنا)موت املصدر(فلو كان مراد علماء الصرف مبصطلح 
 ،ستعماله وهذا القول ينافيه ما جاء من شواهد يف العربية تدل على ا،وملا جرى على ألسنتهم

 ،)٢( وابن جين،)١( كاخلليل بن أمحد، إىل تسويغه يف ضرورات الشعرهموذهب بعض
 وروايات احلديث الشريف تنفي اقتصار ، بالتخفيف)كودع(ولكن قراءة ، )٣(والرضي

 عد استخدام املصدر واملاضي منه على جهة هم بل إنّ بعض،استخدام اللفظ على الشعر فقط
 وصنفه ابن جين بأنه مطرد يف القياس شاذ يف ،)٤(راءة من الشواذ وجعلوا الق،الشذوذ

أنّ الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق مبا يبيحه « ذلك ؛ وأباح استخدامه للشاعر،االستعمال
 بل ذكر ابن جين أنّ قراءة التخفيف ،السماع واردغري أنّ ، )٥(»القياس وإن مل يِرد به مساع

ءة من أقوى احلجج؛ إذ لو مل يكن من العرب من ينطق باللفظ  والقرا،هي قراءة الرسول 
 وهذه ، وقد جاءت روايات أحاديثه تثبت اللفظ، من أفصح العرب والنيب ،ملا قرأ به أحد

 والقاضي ،)٦(يزر وقد دافع املا،حجة بينة تدلّ كذلك على استعمال العرب للفظ
 عن لغة األحاديث النبوية الشريفة اليت )١٠( وغريهم،)٩(طرزي وامل،)٨( وابن األثري،)٧(عياض

 ،فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب«:  يقول الفيومي،وردت فيها استعماالت الكلمة

                                 
 .٥/٢٥وامع ، مهع اهل)ودع (٢/٢٣٧، احملكم واحمليط األعظم ٢/٢٤٢احملتسب : يف

 ).ودع (٢/٢٢٤العني :  انظر)١(
 .١/٣٩٦اخلصائص :  انظر)٢(
 .١/١٣٠شرح الشافية :  انظر)٣(
 .٦/٤٧١خزانة األدب :  انظر)٤(
 .١/٣٩٦ اخلصائص )٥(
 .١/٤٧٣املعلم :  انظر)٦(
 .٣/٢٦٥إكمال املعلم :  انظر)٧(
 ).ودع (٥/١٦٦النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٨(
 ).ودع (٣٤٦املغرب يف ترتيب املعرب : ظر ان)٩(
 ).ودع (٢٢/٣٠٦، تاج العروس )ودع (٤٧٩٧لسان العرب :  انظر)١٠(
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٢٥٦ 
 يقول )أُميت ماضيه( وعن عبارة ،)١(»…ونِقلت من طريق القُراء فكيف يكون إماتة

ه ما يأيت بأثره من وقوعه  وينافي،هي عبارة أئمة الصرف قاطبة وأكثر أهل اللغة«: الزبيدي
 واحلقيقة ،)٢(» فكيف يدعى فيه اإلماتة؟– الً ولو قلي– فإذا ثبت ، ووقوع القراءة،يف الشعر

 أو ،أنّ قول العلماء بأنّ العرب قد أماتوا استعمال هذا املصدر وماضيه واسم الفاعل منه
 وال ينفي استخدام العرب ،ا ال يعين عدم وجوده سابقً،وتصريفاته) ترك(استغنوا عنه بالفعل 

 ولكن استغنوا ، بل هو أصل موافق للقياس، كما ال خيرجه من دائرة الفصيح،له يف القدمي
 إذ ،ليس يف أوله حرف مستثقل) ترك( غري أنّ هنفس عىنامل وهو حيمل ،)ترك(عنه بالفعل 

فاستغنوا عنه مبا  ، والواو حرف مستثقل)واِدع( : ويف اسم الفاعل)ودع( :تقول يف املاضي
 وحِذف واوه ،فأصله يوِدع«:  يقول ابن الشجري،)٣( هذات املعىنهو أخف منه وله 

 ومن ثَم فإنّ قول ،)٤(» مث فُِتحت عينه ملكان حرف احللق،الجتماع الشرطني؛ الياء والكسرة
م استعماله  وال يكون املقصود عد،العلماء يحمل على قلة استعماله استغناًء مبا هو أخف منه

 واستعماله ،)٥( ألنّ هذا يتناىف مع جميء الكلمة يف احلديث الشريف وأشعار العرب؛الًأص
 .  ولكن يتناىف مع املسموع املطرد،يكون على األصل املوافق للقياس

                                 
 .٢/٨٩٩ املصباح املنري )١(
 ).ودع (٢٢/٣٠٦ تاج العروس )٢(
 .٢٦٠تصحيح الفصيح وشرحه البن درستويه :  انظر)٣(
 .٢/٥٣٢: ، وانظر٢/١٥٧ أمايل ابن الشجري )٤(
 .٣/٤١٩املفاتيح مرقاة :  انظر)٥(
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 ثالثالفصل ال
  فعال الصرفية المتعلقة باألمسائلال

 :املبحثني التاليني على ويشتمل
 . واللّزومعديتيف ال:  األولاملبحث
 . واملزيدارديف :  الثايناملبحث
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٢٥٨ 
 : واللّزومتعديفي ال:  األولالمبحث

 :ينقسم الفعل من حيث التعدي واللزوم إىل
 القتصاره ويسمى قاصرا؛ ،هو الذي ال يتجاوز الفاعل بنفسه إىل مفعول بهو: فعل الزم -

 .زمجاِو وغري ، كما يسمى غري واقع،على الفاعل
- اوزته ،وهو الذي يتجاوز الفاعل بنفسه إىل املفعول به: فعل متعد ا؛اوزجى مسموي 

 وينقسم إىل ثالثة ،)١(  ويسمى واقعا كذلك لوقوعه على املفعول به،الفاعل إىل املفعول به
 :أقسام هي

 .ما يتعدى إىل مفعول واحد -أ
 ،)ظن وأخواا( أصلهما املبتدأ واخلرب وهذا باب  إما أن يكون،ما يتعدى إىل مفعولني -ب

 .)أعطى وأخواا(أو ال يكون أصل املفعولني املبتدأ واخلرب فيكون من باب 
 .)٢(ما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل وهو باب أعلم وأرى -ج

 :وعالمة الفعل املتعدي أحد أمرين
 .تعود على غري املصدر) هاء(أن تتصل به  -١
 .)٣(منه اسم مفعول تامأن يبنى  -٢

 :أمور عدةوميكن تعدية الفعل الالزم من خالل 
ء﴿: كما يف قوله تعاىل: اهلمزة) ١ ء  ِ ٱ ل  ٗوأ َ َٓ َٓ ِ َ ََ َ﴾)٤(.  
ِل ٱ ﴿: التضعيف حنو قوله تعاىل) ٢ ّ َ ۡ ِ َ ٰ َ ِ ۡ َ َ﴾)٥(. 

                                 
كتاب شرح احلـدود للفـاكهي   : أيضا: ، وانظر١/١٩٥، شرح األمشوين ٤٥-٤٤شرح التصريف العزي  :  انظر )١(

 .٦٨٢، الكليات ٦٣٠-٦٢٩، شرح الكافية الشافية ١٧٤-١٧٣
 .٤/١٤١، شرح الكافية ٢٦٩-١/٢٦٨، اللباب يف علل البناء ٧/٦٢شرح املفصل :  انظر)٢(
وذكـر ابـن هـشام    . ١/٤٦٢، شرح التصريح ١/١٩٥، شرح األمشوين ١٧٧-٢/١٧٦سالك  أوضح امل :  انظر )٣(

واألزهري لالزم اثنيت عشرة عالمة، وهي األمور اليت ذكر ابن عقيل واألمشوين أا تحتم لزوم الفعل تباعا لقـول                   
-١٩٥ /١، شرح األمشـوين     ٤٨٧-١/٤٨٦، شرح ابن عقيل     ١٧٨-٢/١٧٧أوضح املسالك   : انظر. ابن مالك 

 .٤٦٥-١/٤٦٣، شرح التصريح ١٩٦
 .٣٢:  إبراهيم)٤(
 .١٧٦:  البقرة)٥(
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٢٥٩ 
 .جلس زيد وجالسته:  حنو،زيادة ألف املفاعلة) ٣
ء ٱ  ﴿:  رف اجلر كقولهزيادة ح) ٤ ۡو  ۡ َِ ِِ ۡ َ َ َُ َ َ َ ٓ َ ) بسمعهم(: فقوله، (١)﴾َ

 .)٢(أذهب اهللا مسعهم: وتقدير اآلية الكرمية، منصوب حمال، جمرور لفظًا
 .هاستخرجتو  خرج الشيء،،زيادة اهلمزة والسني والتاء) ٥
ُ ََو﴿: التضمني ومنه قوله تعاىل) ٦ ِ ۡ َ اَ ۡ ۥُ ح   ٱ أ ِ ۚة ٱ ُ َ ََ َُ ُ َٰ َ ِ ۡ َ ۡ ٰ ِ َ ّ َ﴾(٣). 

: حنو،  بنفسه متعدٍل تضمن معىن فع)عزموات( مفعول به منصوب؛ ألنّ الفعل )عقدة(فـ
 .)٤(أو تباشروا ، تنووا

 :كقول جرير )٥(حذف حرف اجلر توسعا) ٧
  اريونَ الـدرمـوا    و توجعت لَـم 

 
ــيالَكَ  ــم علَ ــراممكُ ٦( ِإذًا ح( 

 ويتضمن عددا ،املتشعبة و باب التعدي واللزوم من أبواب النحو والصرف الكبريةدويع 
 ولكن سأناقش بإذن اهللا بعض اجلوانب ،كبريا من القضايا واملسائل اليت يطول احلديث عنها

 .ض من خالل شرحه لألحاديث الشريفة واليت عرض هلا القاضي عيا،منه

                                 
 .٢٠:  البقرة)١(
 .٦٨٢الكليات ،١/٢٧٠اللباب، ٥/٦٥شرح املفصل: انظر) ٢(
 .٢٣٥:  البقرة)٣(
 .٢/٤٨٥الدر املصون: انظر) ٤(
 .٦٨٢، الكليات ٢/٩٢، األشباه والنظائر ٢٨٧، الكناش ١/٢٧٠، اللباب ٦٥-٧/٦٤شرح املفصل :  انظر)٥(
، لـسان العـرب   …أَتمضونَ الرسوم والَ تحيا:  وفيه الشطر األول برواية   ٥١٢ البيت من الوافر يف ديوان جرير        )٦(

، شـرح ابـن عقيـل       ٢٤٧رصف املباين   : ، وبال نسبة يف   ١٢١،  ١١٩،  ٩/١١٨، خزانة األدب    )مرر (٤١٧٤
 .٧/١٥٨، خزانة األدب ١/٤٨٨
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٢٦٠ 
 : ه ولزوم)يكُب( الفعل ما جاء في تعدي: لثالثة واألربعونالمسألة ا

 أشهرها ،قد سبقت اإلشارة إىل أنّ الفعل الالزم يمكن تعديته من خالل عدة أشياء
 غري أنّ يف اللغة ،)١(ا حىت ذهب كثري من النحويني إىل اعتبار التعدية باهلمزة قياسي،اهلمزة

 فقد جاء يف احلديث ،القاعدة األساسية وال تلتزم ابعض احلاالت النادرة اليت خترج عن 
 خشيةَ أَنْ يكَب ِفي الناِر علَى ،ِإني لَأُعِطي الرجلَ وغَيره أَحب ِإلَي ِمنه((: الشريف

اهللا قد كَبه :  يقال، فعل ثالثي متعد، بفتح الياء وضم الكاف)يكُبه( رواية الفعل ،)٢())وجِهِه
 ولكن عند زيادة اهلمزة ،)٣(ألقاه على وجهه فأكب:  وكبه أي، وكببته أنا لوجهه،لوجهه

 وذكر القاضي عياض أنّ الرباعي منه يأيت ،يف بدايته يتحول الفعل إىل الزم على غري القياس
 فعل رباعي الزم ،أكب الرجل وكببته أنا:  فيقال،غري معدى على نقيض املتعارف عليه

ِۦ﴿:  ومنه قوله ،ن الثالثي منه متعديايكو ِأ    و ۡ َ َٰ َ َ ِ ُ ِ ۡ َ َ  : وقوله تعاىل،)٤(﴾َ
ر﴿ ِ و  ٱ ۡ ُِ ُ ُ ُ ۡ ُ الزما إذا زيدت يف بدايته اهلمزة  إذ يقتضي القياس فيما كان ،)٥(﴾َ

ا من اللغة جاءت فيه هذه ا« ،أن يتحول إىل متعدفتجد ،لقضية خمالفة معكوسةغري أنّ ضرب 
 إال »أفعل الشيَء وفعلته« : وليس يف كالم العرب،)٦(»غري متعد) أَفْعل( وفيها متعديا) فَعل(

 ،كَبه فَأكب: تفتازاين يف اثنتني وال حصرها ابن خالويه،)٧(بضع كلمات عدت من النوادر
 نسلأو ، وقشعته الريح،الغيمأقشع :  ومثّل القاضي عياض هلا خبمس،)٨(وعرضه فأعرض

                                 
، شـرح   ٣/٢٦٣، التخمري   ١/١٢٠، التبصرة والتذكرة    ١١٨-١١٧، املسائل البغداديات    ٤/٥٥الكتاب  :  انظر )١(

 .٤٤٦-١/٤٤٥، املساعد ٤/١٤٠الكافية 
باب تألف قلب من خياف على إميانه لضعفه، والنهي عن القطع باإلميان من / ، كتاب اإلميان  ١/٤٦٢ إكمال املعلم    )٢(

 ).١٥٠(غري دليل قاطع، حديث رقم 
 .٣٦، التصريف العزي )كبب (٣٨٠٣، لسان العرب )كبب (١/٢٠٧، الصحاح ٣/١٧١ معاين الفراء : انظر)٣(

 .٢٢:  امللك)٤(
 .٩٠:  النمل)٥(
 .٢/٢١٥ اخلصائص )٦(
 .٢/٨٢، املزهر ١١٩-١١٨، ليس يف كالم العرب ٤٥٩أدب الكاتب :  انظر)٧(
 .٣٦، التصريف العزي ١١٩-١١٨ليس يف كالم العرب :  انظر)٨(
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٢٦١ 
 وأنزفت البئر إذا قلّ ، الطائر ووبر البعري ونسلته ريشنسلأو ، وقشعته الريح،الغيمأقشع 

 وأشنق البعري إذا رفع رأسه وشنقته ، إذا در لبنها ومرأا أنا الناقةُِت وأمرأَ،ماؤها ونزفتها أنا
بوها  وأظأرت الناقة إذا عطفت على ،أجفل الظليم وجفلته الريح:  وزاد بعضهم،)١(أنا

:  وأنقع العطش، وعلَوت الوسادة وأعليت عنها، وصر الفرس أذنه وأَصر ا،وظأرا ظَأْرا
 وأصرم النخل والزرع ،وقف عنه وحجمته:  وأحجم زيد عن األمر،سكن ونقعه املاُء سكّنه

 : قول العجاج)يكب( ومن استخدام الفعل ،)٢( وغري ذلك،وصرمته أي قطعته
 كُبي ـا ِللـذَّقن     فَهوهالِعيطَ ِمن  

 
ــاَألرنْ   ــشِبيٍه ِب ــأَرٍن أَو ِب  )٣(ِب

 :ومنه قول اخلنساء 
 يكُبـون الِعـشار ِلمـن أَتــاهم   

 
 )٤(ِإذَا مل تحِسب اِملئَـةُ الوليـدا       

وهذه األمثلة وما شاكلها أمجع علماء اللغة على ندرا وخمالفتها للقياس واالستعمال  
 فذهب فريق إىل القول بأنّ هذه اهلمزة تفيد معىن الصريورة ،فوا يف اهلمزة فيها واختل،اللغوي

 ،)٧(و حيان وأب،)٦( احلاجبوابن ،)٥(ابن جين:  منهم،طاوعة واملوالدخول يف الشيء
 ،)٩(الزخمشري:  أبرزهم، وذهبوا إىل عدم جواز ذلكآخرون واعترض ،)٨(سمني احلليبوال

                                 
 .١/٤٦٢إكمال املعلم : انظر )١(
 . ٢/٨٢، املزهر ٢/٩٤٤، املصباح املنري ٢/٢١٥، اخلصائص ٤٥٩أدب الكاتب :  انظر)٢(
احلفيظ السطلي، معجم مقاييس اللغـة        بتحقيق الدكتور عبد   ٢/٣٣٧ البيت من الرجز للعجاج يف ملحق ديوانه         )٣(

، لـسان العـرب     )كب (٩/٤٦١ذيب اللغة   : ، وبال نسبة يف   )كبب (٢/١١٧، أساس البالغة    )عيط (٤/١٩٥
 ).كبب (٣٨٠٣

 ٣٨٠٣، لـسان العـرب      )كبب (٢/١١٧، وبال نسبة يف أساس البالغة       ٣٢ البيت من الوافر يف ديوان اخلنساء        )٤(
 ).كبب (٤/٩٩، تاج العروس )كبب(

 .٢١٦-٢/٢١٥ اخلصائص )٥(
 .١/٨٣شرح الشافية :  انظر)٦(
 .٢٩٨-٨/٢٩٧البحر احمليط :  انظر)٧(
 .٣٩٢-١٠/٣٩٢الدر املصون :  انظر)٨(
 .٦/١٧٦الكشاف :  انظر)٩(
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٢٦٢ 
  .)١(والرضي

إفادا النقل؛ فاهلمزة عند زيادا على الفعل الالزم الثالثي تنقله إىل واألقرب للصواب 
 فصار النقل من ،هذه األمثلة جاءت على النقيض من القياس واالستعمالغري أنّ  ،)٢(التعدي

 ؛ هذه األمثلة من النوادر اليت تحفظ وال يقاس على شيٍء منهاعدت و،املتعدي إىل الالزم
 .س والقاعدة الصرفيةملخالفتها للقيا

                                 
 .١/٨٨شرح الشافية :  انظر)١(
 .٥٠-٤٨، رصف املباين ١/١١٩التبصرة والتذكرة :  انظر)٢(
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 ولزوم من تعد) َأوى(ما جاء في الفعل : المسألة الرابعة واألربعون

 :وقصر ومد
 :تتناول هذه املسألة جانبني مهمني من جوانب الصرف يرتبط أحدمها باآلخر

 . القصر واملد يف هذه الكلمةليدور حو: األول
 .يف تعدي الكلمة ولزومها: الثاين

 ِإلَى ِإذَا أَوى أَحدكُم((: قوله ملد؛ جاء يف احلديث عن النيبفمن حيث القصر وا
احلَمد ِهللا ((:  كَانَ ِإذَا أَوى ِإلَى ِفراِشِه قَالَأنَّ رسولَ اِهللا :  ويف حديث آخر،))…ِفراِشِه

 . )١()) مؤِويالَو كَاِفي لَه الَ فَكَم ِممن ، وكَفَانا وآوانا،سقَانا والَِّذي أَطْعمنا
 )آوانا(والفعل  ، ويقال بالقصر واملد،انضم لهب )أوى إىل فراشه(فسر القاضي عياض 

) حتى نأِْوي لَه: ( واستدلّ حبديث،)رِحمنا( وقد يكون مبعىن ، وقد ذكر فيه القصر،ممدود
ن يكون مبعىن ال تمل املعنيني؛ أحي )فكم ممن ال مؤوي له(:  ويف قوله،نرمحه ونرق له: أي

 .)٢(  فيه أو مبعىن ال موطن له وال مسكن يأوي إليه ويسكن،راحم له وال عاطف عليه
 وجاء فيه أقوال عدة يف كتب العربية ، فيه املد: كما قيل، القصر:وهذا الفعل قيل فيه

 :ميكن إمجال أبرزها فيما يلي
 ،زله يأِْوي أُِويا وِإواءـ إىل منأَوى اإلنسان: تقول العرب«: جاء يف كتاب العني للخليل -

اًء،أحسن: واُألِويه إيوي مبعىن التجمع،)٣(» وآويتأوت الطري إذا : ومنه، وفيه أنّ التأَوت 
 : واستدلّ بقول العجاج، ومتأَوياتا فتكون أُِوي،انضم بعضها إىل بعض

 أ اُألِويــد ــدانى اِحلـ ــا تـ  )٤(كمـ
 ،)١(» إذا رمحته ورثيت له،أَويت لفالٍن آوي أويةً وأَيةً ومأويةً ومأواة: وتقول«: مث قال 

                                 
، )٢٧١٤(باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع، حديث رقـم           / ، كتاب الذكر والدعاء   ٨/٢١١ إكمال املعلم    )١(

)٢٧١٥.( 
 .٨/٢١١مال املعلم إك:  انظر)٢(
 ).أوى (٨/٤٣٧ العني )٣(
، ولسان العرب   )أوا (٦/٢٢٧٤فَخف، واجلَنادلُ الثُِّوي، ويف الصحاح      : ، وقبله ٢٩٤ من الرجز يف ديوان العجاج       )٤(

 ).أوا (١٧٩
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 : مث أورد شطرا من بيت ذي الرمة،)١(»له

……………  يلَو أَناوى ِليا أَوم هتيأْوت٢( اس( 
 وآواه غريه فهو مؤوى ، وهو آٍو،أَوى إىل موضع كذا وكذا«: شتقاق البن دريداالويف  - 

ىمثل موِوي،ععِوي مثل مؤ٣(»… والفاعل م(. 
 هذا الكالم ، وآويته أنا إيواًء،يازله ياِوي أُِوـأَوى إىل من: تقول العرب«: يقول األزهري -

 ، باملد على أفعلته)وآويته( ، بالقصر)أَويته(: نه يقالأ ونقل عن أيب عبيد ،)٤(»اجليد
اهليثم أنكر ا  وأنّ أب، ال تكون إال بالقصر)نأويت إىل فال( : ولكن،وكالمها مبعىن واحد

 مث استشهد ، وأنّ أويت فالنا مبعىن أويت إليه،أن تكون أويت املقصورة مبعىن آويت
:  وقال،)) حىت كُنا نأِوي له، كان يخوي يف سجودِهإنَّ النيب ((: باحلديث الشريف

 ، واستأويته أي استرمحته، إذا رثيت له،ةً ومأواةأَويت له آوي له أويةً وأَيةً ومأوي: يقال«
 .)٥(»ستيواءا
- قالورأيا:  أيب علي الفارسي أنه يإىل فالن آِوي أُِوي تيا مثلُ،أَوزيد تيخرج :  وأنّ أَو

 والياء يف ،ٍوغموأنا مؤٍو مثل ، ىومغ مثل ى وزيد مؤو، فأنا أويه إيواًء،زيد وأخرجته
:  على الرغم من كوا ساكنة لسببني،)إواء: ( فال يقال،ال تدغم بالواو) إيواء (املصدر

 يوؤوي يؤي : وألا غري ثابتة يف تصرف الكلمة؛ ألنه إذا قيل،أا منقلبة عن اهلمزة
 )سوير( الياء يف كلمة زلةـمبن وهي بذلك ،صحت اهلمزة ومل تكن ياًء ومل تلزم الكلمة

 .)٦()ديوان(و
                                 

  ).أوى (٨/٤٣٨ العني )١(
 : ، وصدر البيت٢/١٣٠٥ البيت من الطويل يف ديوانه )٢(

    نِر مأَمـِرهِ    علَى أَم روِني ضشي لَم 
 

 …………… 
، وأسـاس البالغـة     ١/١٥٢، وبال نسبة يف مقاييس اللغة       )أوا (١٨٠، لسان العرب    ١٥/٦٥١ويف التهذيب   

 ). أوي (١/٤٠
 .٤١ اإلشتقاق )٣(
 ).أوى (١٥/٦٤٩ ذيب اللغة )٤(
 ).أوى (١٥/٦٥١ ذيب اللغة )٥(
 .٧١-٧٠املسائل العضديات :  انظر)٦(
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 ، وِإواًء،زله يأِوي أُويا على وزن فُعولـوذهب اجلوهري إىل القول بأنّ أَوى فالن إىل من -

 الً مبعىن واحد نق، على فَعلْت وأَفْعلْت، إذا أنزلته بك)آويته أنا ِإيواًء وأَويته(: وأنّ قول
يةً؛ فريى أنّ الواو قُِلبت فيها ياًء أَويت لفالٍن فأنا آوي له أويةً وِإ:  أما قول،عن أيب زيد

 وكلها مبعىن أرثي ، مأْواة: ويقال، ومأِْوية خمففة،وأُدغمت بالياء نتيجة لكسر ما قبلها
 .)١(وأرق له

 والثاين ، أحدمها التجمع،اهلمزة والواو والياء أصالن«): أَوى(ويقول ابن فارس يف  -
 .)٢(»…اإلشفاق

 فمن ، واملقصور منهما يكون الزما ومتعديا، أَوى وآوى مبعىن واحدوابن األثري يرى أنّ -
 ومن املمدود ، أي رجع إليه،))أَما أَحدهم فَأَوى إىل اهللا((: املقصور الالزم حديث

  .)٣( أي ردنا إىل مأْوى لنا،))احلَمد ِهللا الَِّذي كَفَانا وآوانا((: احلديث
 وما يهم هنا ،)٤()أوى(اللغة اليت جاء فيها الكالم عن الفعل وغري ذلك كثري من كتب 

ومن خالل اآلراء السابقة فيه ميكن التوصل   أم ممدود؟ هومقصورأ) أوى( الفعل هو معرفة
 ،زيل أُِويا وِإويا وأُويأـ وإىل من،زيلـأويت من: مقصور؛ إذ يقال فيه) أَوى(إىل أنّ الفعل 
أَووت تيمبعىن االنضمام إليهوأَو تيووأْت تاة:  وتقول،يأْوةً ومأِْويةً ومةً وأَييأي ،أوى إليه أَو 

ِإذ أوى ٱ إ ٱ﴿ : تعاىلمنه قولهو ،)٥(رق ورثَى ِۡ َ ۡ َۡ ِ ُِ َ َۡ َ   :ومنه قول ابن الدمينة ،)٦(﴾ۡ
ــي و ــةًالَأَراِن انَ ِهللا أَيــر  )٧( كُفْ

 
 )٨(د طَالَبت غَير مِنيـلِ    ِلنفِْسي لَقَ  

                                  
 ).أوا (٦/٢٢٧٤الصحاح : ظر ان)١(
 ).أوى (١٥٢-١/١٥١ معجم مقاييس اللغة )٢(
 ).أوى (١/٨٢النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٣(
، لـسان العـرب     ١/٤٧، غريب احلديث البن اجلوزي      )أوى (١٢٥-١٢٤الغريبني يف القرآن واحلديث     :  انظر )٤(

 ).أوا (١٨٠-١٧٩
 ).اأو (١٨٠-١٧٩لسان العرب :  انظر)٥(
 .١٠:  الكهف)٦(
 ).ِشقْوة: ( جاء يف الديوان بلفظ)٧(
، وبـال نـسبة يف اخلـصائص        ١/٣٢٢، ومنسوب لكثري عزة يف الدرر اللوامع        ٨٦ البيت من الطويل يف ديوانه       )٨(

 .٥/٨٧، ومغين اللبيب ١/٣٣٧



 المسائل الصرفیة المتعلقة باألفعال : الثالثالفصل

 

 

٢٦٦ 
 . فاَألوىل به القصر، وكلها بالياء وال يوجد ا مد،)١(وأَوى أَيا كشوى شيا

آويت فالنا :  فإنك تقول فيه،باجتماع مهزتني يف أوله) أَأْوى(وأصله ) آوى(أما الفعل 
 ويؤيد ذلك ما ذكره القاضي عياض يف ، ممدود فاملصدر منه، واستأْويته استيواء،ِإيواًء وِإواًء

 يف الفعل ))احلَمد ِهللا الذي أَطْعمنا وكَفَانا وآوانا((: مشارق األنوار فيما جاء عن احلديث
منه ما أن   جند وبالرجوع إىل ضوابط املقصور القياسي،)٢(»باملد عند أكثرهم«: قال) أوى(

 والنظري من ،)مأْوى( وذلك ينطبق على ،)٣( مكان علىالًمصدرا دا) مفْعل(كان على 
كل مصدر لفعل معتل الالم زائد على ثالثة :  ومن املمدود القياسي،)مذْهب: (الصحيح

 ،آوى ِإيواًء وِإواًء:  وذلك يف قولك،)٤(أحرف قبل آخر نظريه الصحيح ألف على االطراد
 .واستأْوى اسِتواء

 إذ جاء يف ، مرتبط جبانب التعدي واللزومهأو مدالفعل  واحلقيقة أنّ القول بقصر
 بين مراده القاضي عياض ،)٥())من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محِدثًا((: حديث رسول اهللا 

:  ومن حيث التعدي واللزوم يقال،)٦(» أو آوى من أتاه ومحاه وضمه إليه،أتى إمثًا«بأنه 
فَعل (أوى يأِْوي على وزن :  تقول،)٧( الالزم ومد املتعدي فاألشهر قصر،أَوى و،آوى
  .)٨( وهو من األوزان اليت يشترك فيها الالزم واملتعدي،)يفِْعل

أويت إىل :  فإن قلت،)٩( أويته وآويته و، إذا نزلت به،أَويت إىل الرجل وأويته: يقال
 ولكي يتعدى إىل مفعوله تزاد يف ،)إىل(فالن كان الفعل الزما وصل إىل مفعوله حبرف اجلر 

                                 
 ).أوى (١٧٧شرح التصريف العزي :  انظر)١(
 .١/٥٢ مشارق األنوار )٢(
 .٦٥٦-٣/٦٥٥، شرح األمشوين ٣/٣٣٠، املساعد ٢/٣٦٢، شرح اجلمل البن عصفور ٣٣٦ة التوطئ:  انظر)٣(
 .٣/٦٥٦، شرح األمشوين ٣٣١-٣/٣٣٠، املساعد ٢/٣٦٢، شرح اجلمل البن عصفور ٣٣٧التوطئة :  انظر)٤(
 وحترمي صـيدها   فيها بالربكة وبيان حترميهاباب فضل املدينة، ودعاء النيب / ، كتاب احلج ٤/٤٨٦ إكمال املعلم    )٥(

 ).١٣٦٦(وشجرها، وبيان حدود حرمها، حديث رقم 
 .٤/٤٨٦ إكمال املعلم )٦(
 .٤/٤٨٦إكمال املعلم :  انظر)٧(
 .٤/٣٨الكتاب :  انظر)٨(
 .٥٢٤، ٤٤٠أدب الكاتب :  انظر)٩(
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٢٦٧ 
الثانية مدا من جنس حركة مزة تقلب اهل  مث،)أَأوى( فيصبح الفعل ،بدايته مهزة التعدية

 فمن ، وأنّ املمدود متعدي، وهذا يفسر قوهلم بأنّ املقصور الزم،)آوى(فيصري األوىل، 
َل أرء إذ أو﴿ :املقصور الالزم قوله تعاىل ََ َۡ ِ َ ۡ َ َ ةَ ِ إ ٱ َ ۡ ََ ِ ٓ ۡ﴾)١(،ا  ومن جميء املمدود متعدي

هِۦَ َٔ﴿ :قوله ِو و  ۡ َ ِ ُ َُ َ َ ۡ ٖوءاو إ ر﴿:  وقوله،)٢(﴾َٰ َ َۡ َۡ َ َ َٰ َ ِ ٓ ُ ٰ  ولكن جاء ،)٣(﴾َ
ُو د﴿: قوله تعاىل الفعل منه ممدودا الزما تعدى إىل مفعوله حبرف اجلر كما يف َ َ َ ٰ  اَ َ َ

ه ِ أ ُۖ ءاوى إ َُ َ ۡ َ ِ َ َ َ مبعىن الفعل ) أَوى( مما دعا بعض العلماء إىل القول بأنّ الفعل ،)٤(﴾ُ
:  واحتجوا بقول النيب ،)٧( وتبعه ابن األثري،)٦(زخمشري وال،)٥(األزهري:  منهم،)آوى(
 . )٨()) ضالالَّ يأِْوي الضالةَ ِإالَ((

 وما نقله األزهري عن ،)٩(منهم ابن قتيبة ،متعديا ملقصور منهوأنكر آخرون أن يأيت ا
ا كما جاء يف اآليات السابقة،)١٠(ر أليب عبيدِمشرد إال الزمويف القرآن الكرمي مل يرد ا ، 

 كما وضع ،)١١(وفيما اشتهر عن العلماء أنّ كل زيادة يف مبىن الكلمة تقتضي زيادة يف املعىن
 ومن مثّ جعلوا ما كان فيه ،)١٢(»اق فعلت وأفعلت يف الفعل للمعىنافتر«سيبويه بابا يف 

 . وما كان جمردا ليدل على لزوم الفعل،الزيادة للداللة على الفعل املتعدي
 وهذا يوافق أن تكون ، لكن األشهر املد يف املتعدي،وكال االستعمالني موجود يف لغة العرب

                                 
 .٦٣:  الكهف)١(
 .٢٦:  األنفال)٢(
 .٥٠:  املؤمنون)٣(
 .٦٩:  يوسف)٤(
 ).أوى (١٥/٦٤٩ذيب اللغة :  انظر)٥(
 ).أوى (١/٦٤الفائق :  انظر)٦(
 .١/٨٢النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٧(
 ).١٧٢٠(، كتاب اللقطة، حديث رقم ٢٩٨ احلديث يف سنن أيب داود )٨(
 .٤٤٠أدب الكاتب :  انظر)٩(
 ).أوى (١٥/٦٥٠ذيب اللغة :  انظر)١٠(
 .٢٦٦-٣/٢٦٤اخلصائص :  انظر)١١(
 .١٥/١٣٤، شرح السريايف ٤/٥٥الكتاب :  انظر)١٢(
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 . لتجرده من اهلمزة اليت تنقل الفعل من اللزوم إىل التعدي؛ والقصر يف الالزم،زيادة اهلمزة للتعدية
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 :)أصغيت( و)صغيت(ما جاء في الفعل : المسألة الخامسة واألربعون

 أَصغى ليتا أو الَّ يسمعه أَحد إالَ فَ،ثُم ينفَخ يف الصور((: جاء يف حديث رسول اهللا 
ي أنّ معىن زر جاء يف داللته واشتقاقه عن املا نقل ما)أصغى( الفعل ،)١())…رفَع ليتا

ك  وصغو،صغاك معك:  ويقال، وصِغي يصغى،صغى يصغى:  يقال، أي مييل)يصغى ليتا(
 أو يصغى ، وصغا يصغو،أي أملته: صغيت إليه مسعي أ: ونقل عن اخلليل،)٢(معه أي ميلك
 وصغى ، صغى إليه مسعي: وكذلك،اصغيت أيض: وحكى غريه«:  مث قال،)٣( صغوا إذا مال

 ،صغيت أصغى:  ويقال،صغوا وصغوت أَصغى صغوا وصغوا:  يقال،)٤(»بالفتح والكسر
ِ ﴿:  وجاء يف القرآن الكرمي، كلها مبعىن امليل،)٥(صِغي يصغى صغى وصِغيا وصِغيت َو ۡ َ َ

ِ أ ۡإ َ ۡ َ ُة ِِٔ َ﴾)٦(،جميء الكلمة بالياء هي لغة بين أسدإنّ: قيل و )ونقل األزهري عن مشر ،)٧ 
أصغيت أُصِغي  و،صغيت أصغى شاذ:  وذهب الزجاج إىل أنّ قول،)٨()صِغيت(أن األكثر 

 ومما ، وذكر ابن السكيت أا من ذوات الثالثة مما يقال بالواو والياء،)٩(جيد بالغ كثري
مفتوح  )فعلت( باب يف وصنفها ابن قتيبة ،)١٠(عىن واحدوامل) فَِعلت وفَعلت(يكون على 

                                 
باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب         / ، كتاب الفنت  ٨/٤٩٥ إكمال املعلم    )١(

أهل اخلري واإلميان، وبقاء شرار الناس وعبادم األوثان، والنفخ يف الصور وبعث من يف القبـور، حـديث رقـم       
)٢٩٤٠ .( 

 .٣/٣٧٩املعلم :  انظر)٢(
وقد صِغي يصغى صغا، وصغا يصغو فؤاده إىل كذا أي          ): صغو (٤/٤٣٢، ويف العني    ٨/٤٩٥إكمال املعلم   :  انظر )٣(

 .استمعت: وأصغيت إليه: مال، وفيه
 .٨/٤٩٥ إكمال املعلم )٤(
 ٦/٢٤ظـم   ، احملكم واحمليط األع   )صغا (٨/١٥٩، ذيب اللغة    ٥/١٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن       :  انظر )٥(

، البحـر   )صـغا  (٢٤٥٤، لسان العرب    ٥٠٤-٨/٥٠٣، اجلامع ألحكام القرآن     )صغا (٢٨٢، املفردات   )صغو(
 .٤/٢٠٧احمليط 

 .١١٣:  األنعام)٦(
 .٥/١٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٧(
 ).صغو (٨/١٥٩ذيب اللغة :  انظر)٨(
 .٢/٢٨٥معاين القرآن :  انظر)٩(
 .٢١٥، ١٤١ املنطق إصالح:  انظر)١٠(
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 وفسر الزجاج ،)١(مفتوح العني ما جاء منه بالواو أو الياء كلها مبعىن واحد )فعلت( باب يف

إنما جاز أَصغى وكان ينبغي أن يكون أَصغو ملوضع « : بقولهسبب جميء الياء موضع الواو
 ،صري معها يف كثري من الكالم يفْعل وهو أنّ يفعل ويفِْعل ي،الغني؛ ألا تفتح هي وأخواا

 بأنه »صغوت أصغو«:  ووصف السمني احلليب قوهلم،)٢(»صبغ يصبغ وأصله يصبغ: حنو
إذا كان معتل الالم بالواو فإنّ مضارعه ) فَعل( والسبب يف ذلك أنّ ،)٣(»القياس الفاشي«
 ،غني فقد احتمل أن يكون أصله ياًء بكسر ال)صِغيت(:  وأما قوهلم،بضم العني قياسا) يفْعل(

 .)٤( وملا كان ما قبلها مكسورا قُلبت الواو ياًء،وقد يكون من ذوات الواو

 وحكى عن ،نه صحيح يف الرباعي معدىإ :)أَصغى(وقال القاضي عياض يف الفعل 
كما  فالفعل صغى الزم ،)٦( لغة يف الالزم أيضا)أصغيت إليه( أنه يأيت على صيغة )٥(احلريب

ۖ﴿: يف قوله تعاىل   َ ُ ُ ُۡ ُ ََ َ ۡ :  األصل أن يتعدى إىل مفعوله حبرف جر تقول،)٧(﴾َ
 :ومنه قول الطرماح )٨(صغوت إليه

 يخاِفتن بعض املضِغ ِمن ِخيفَِة الردى     
 

 )٩(ويصِغني ِللسمِع انِتصات القُناِقنِ    
 عمل الفعل ،أَصغيت اإلناء إذا أملته:  قوهلمبزيادة اهلمزة كما يف وأصغى متعدولكن است 

) يصغى(«:  يقول أبو حيان،أصغيت إليه:  واستعمل بنفس البناء الزما فقالوا،منه متعديا

                                 
 .٤٧٢أدب الكاتب :  انظر)١(
 .٢٨٥-٢/٢٨٤ معاين القرآن )٢(
 .٥/١١٩ الدر املصون )٣(
 .١٢٠، ٥/١١٩الدر املصون :  انظر)٤(
 . حبثت يف غريب احلديث للحريب فما وجدت نص هذا القول)٥(
 .٨/٤٩٥إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٤:  التحرمي)٧(
 ).صغوي (٣/٢٨٩ معجم مقاييس اللغة:  انظر)٨(
، )قـنن  (٣٧٥٩، لسان العرب )نق (٨/٢٩٤، ذيب الغة    )قن (٥/٢٧، العني   ٢٦٨ البيت من الطويل يف ديوانه       )٩(

 . ١٢٠٩، اجلمهرة ٨٥١غريب احلديث للحريب : ، وبال نسبة يف)نصت (٤٤٣٧
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 ،)١(» ويأيت متعديا بكون اهلمزة فيه للنقل،مثلها الزم) أصغى( و،بفتح الغني وهي الزمة

 وكالمها من األبنية اليت يشترك فيها الالزم ، فَعل يفعل أو،على فَِعل يفعل) صغى(والفعل 
 : فمن جميئه الزما قول الشاعر، متعديا والزماالً مستعم)أصغى( وقد جاء الفعل ،واملتعدي

 ترى السِفيه ِبِه عن كُلِّ محكَمـةٍ      
 

 )٢(ِفيِه ِإلَى التـشِبيِه ِإصـغاءُ    و زيغٌ 
 :ابغةومن املتعدي قول الن 

 أَصاخ ِمن نبأٍَة أَصغى لَهـا أُذُنـا       
 

    ورتسِق موخيِس الرا ِبدهاخ٣(ِصم( 
 )أَوى( فهما يف احلكم كالفعل ، جمرد ومزيد وهلما املعىن ذاته)أَصغى( و)صغى(فالفعل  

 الثالثي واحلاصل أنّ« ، حكي ما التعدي واللزوم على غري القياس املتعارف عليه،)آوى(و
 سواء كان الزما أو ، من الالزمالًمىت كان متعديا والزما يكون املزيد فيه منقو

 .)٤(»…متعديا

                                 
 .٤/٢٠٧ البحر احمليط )١(
، ٨/٥٠٤، اجلامع ألحكـام القـرآن       ٥/١٢٣آي القرآن   جامع البيان عن تأويل     :  البيت من البسيط بال نسبة يف      )٢(

 .٤/٢٠٧، البحر احمليط )صغا (٢٤٥٤لسان العرب 
 . ٥/١١٧، الدر املصون ٤/٢٠٨البحر احمليط : ، وبال نسبة يف١٥٨ البيت من البسيط للنابغة يف ديوانه )٣(
 .٦٨٣ الكليات )٤(
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 ):افْعوعل(ما كان على وزن : المسألة السادسة واألربعون
 ويف حديث ،)١())… ِبفَرٍس معرورىأُِتي النِبي: )) جاء يف احلديث عن الرسول 

 ،أعراء:  وقيل،فرس عري: يقال: ي أقوال أهل اللغةزرقل عن املا ن،) عريِبفَرٍس(: آخر
 وفرس عري ،)٢( وإمنا رجل عريان،رجلٌ عرى:  وال يقال،وقد اعرور فرسه إذا ركبه عريا

 ،)٣(ركبه عريا:  واعروراه،صار عريا:  واعرورى الفرس، واجلمع أعراء،أي ال سرج عليه
صار : احدودب:  منه، ثالثي مزيد بثالثة أحرف،)افْعوعل(على وزن ) اعرورى(وكلمة 
:  واغْرورقت عيناه،اجتمعوا:  واعصوصب القوم،كثُر عشبها:  واعشوشبت األرض،أحدب

 واغْدودن ،اشتد سواده:  واحلَولك الليل،إذا لبس خشنا:  واخشوشن الرجل،إذا سالتا
 وهو من األوزان اليت ،)٤(اخضر حىت ضرب إىل السواد:  واغدودن النبات،لطا: الشعر

 اجماوز) افعوعل( فذكر اخلليل أنه مل يأِت ، متعدٌءشي وقد جاء منها ،اشتهرت بلزوم أفعاهلا
: وذهب مجهور النحويني إىل أنه مل يتعد من هذا الوزن سوى فعلني ،)اعرورى(سوى الفعل 

 وكان أبرز ،احلَوليت الشيَء:  واحلَولَى يف قوهلم،اعروريت الفرس: ماعرورى يف قوهل
 وابن ،)٩( سيدهوابن ،)٨( جنيوابن ،)٧( السراجوابن ،)٦( قتيبةوابن ،)٥(سيبويه: القائلني بذلك

 : ومن جميء املتعدي قول محيد بن ثور اهلاليل،)١٢(سيوطي وال،)١١(رضي وال،)١٠(عصفور
                                 

 ).٩٦٥(على اجلنازة إذا انصرف، حديث رقم باب ركوب املصلي / ، كتاب اجلنائز٣/٤٣٢ إكمال املعلم )١(
 .٣/٤٣٢إكمال املعلم :  انظر)٢(
، الغريبني يف القـرآن واحلـديث   )عرا (٦/٢٤٢٤، الصحاح )عرا (٣/١٥٨ذيب اللغة  ،)عري/ عرو (٢/٢٣٣العني :  انظر)٣(

 ).عرا (٢٩٢٠، لسان العرب )عرا (١٢٦٦
 . ٤٠١، مفتاح األقفال ومزيل اإلشكال )افعوعل(٤٩٣-٢/٤٩٢، ديوان األدب )خشن (٤/١٧٠العني :  انظر)٤(
 .٤/٧٧الكتاب :  انظر)٥(
 .٤٧٠أدب الكاتب :  انظر)٦(
 .٣/١٣٨األصول يف النحو :  انظر)٧(
 .٨٢-١/٨١املنصف :  انظر)٨(
 ).عرى(٢/١٦٧احملكم واحمليط األعظم :  انظر)٩(
 .١٣٣املمتع :  انظر)١٠(
 .١١٣-١/١١٢شرح الشافية :  انظر)١١(
 .٢/١٠٣املزهر :  انظر)١٢(
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  ى عا أَتاِلهِ    فَلَمِفـصان ـدعاِن بام 

 
 )١(عِن الضرِع واحلَولَى ِدماثًـا يرودهـا       

: معدى إال قوهلم) افْعوعل(ومل يأِت «: وإىل هذا ذهب القاضي عياض يف قوله 
وريت الفرسرلَوليت الشيَء،اعر: ( ووقع عند العذري، واحورع٢(»وال وجه له) وفرس م(، 

 وجاء عن علماء اللغة أنه ال ،)٣())… ِبفَرٍس معروٍرأُِتي النِبي ( (:ية احلديثوقد جاء روا
 هو )املُعرور( والسبب يف ذلك أنّ ،)معروِري(:  وإمنا يقال،)معرور(يأيت اللفظ على 

 فيحتمل أن يكون قد جاء الفعل بصيغة املبين ،الشخص الذي يركب الفرس العري
 وقد ، ى والفرس معرور، فالفارس معروٍر،ااآليت بالفرس معرور: فيكون التقدير ،للمجهول

 .)٤( وال يصح القول فيها بالفتح،صحت الرواية بالكسر
 وقد ذهب كثري من العلماء ،فلها معاٍن عدة) افْعوعل(أما عن حروف الزيادة يف الوزن 

: ادة معىن املبالغة والقوة يف املعىن؛ يقول سيبويهإىل القول بأنّ الغاية من هذه الزيادة إف
اعشوشبت األرض :  كما أنه إذا قال،كأنهم أرادوا املبالغة والتوكيد: وسألت اخلليل فقال«

ا عاموهذا هو املعىن األكثر ،)٥(» وكذلك احلوىل، قد بالغ،افإمنا يريد أن جيعل ذلك كثري 
 ،)٧( جينوابن ،)٦(ابن قتيبة:  مثل،من علماء الصرف والذي قال به كثري ،شهرة هلذا البناء

اعرورى الفرس :  ولكن كيف يتأتى معىن املبالغة مع قوهلم،)٩( عصفوروابن، )٨(رضيوال
 على ا إذ يغلب استعماله مزيد،مبعىن ركبه عريا؟ فلعلّ املعىن األقرب له هو اإلغناء عن ارد

                                 
، وبـال نـسبة يف      ٦١٦، شرح شواهد اإليضاح     ٣/٢٩٢، واالقتضاب   ١/٣١٩، واحملتسب   ٧٣ البيت من الطويل يف ديوانه       )١(

 .١٣٣، املمتع ١/٨١، املنصف ٤٧٠أدب الكاتب 
 .٣/٤٣٢ إكمال املعلم )٢(
  ).١٦٦٦(نائز والصالة عليها، حديث رقم باب املشي باجل/ ، كتاب اجلنائز٤/١٣٥ احلديث يف مرقاة املفاتيح )٣(
، شرح الطـييب    ٢/٦٢٢، املفهم   ١/١٣٣، النظم املستعذب    )عرا(٣/٢٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر      :  انظر )٤(

 .٤/١٣٥، مرقاة املفاتيح ١٣٩٨
 .٤/٧٥ الكتاب )٥(
 .٤٧٠أدب الكاتب :  انظر)٦(
 .١/٨١املنصف :  انظر)٧(
 .١/١١٢شرح الشافية :  انظر)٨(
 .١٣٣املمتع :  انظر)٩(
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٢٧٤ 
 ،اى الفرس لإلشارة إىل كون الفرس الذي ركبه عرياعرور:  فيقال،استعماله كفعل جمرد

 وهذا املعىن استمده الفعل من حروف الزيادة اليت دخلت على ،)١(اعروريت البعري: ومثله
ويدل على معىن ) افْعوعل( ورمبا جييء الفعل على ،)٢( وهي زيادة الواو وتكرار العني،الفعل

 بل هناك ، ومثله خلَق الشيء واخلَولَق،لَولَىحلَى واح:  كما يف قوهلم،الفعل دون زيادة
) عرى(فعل  وال،)٣(اعروريت الفلو إذا ركبته:  حنو،بعض األفعال منه مل تستعمل إال مزيدة

أَعريت :  وميكن تعديته باهلمزة فيقال،عري الفرس من سرجه:  تقول،ثالثي جمرد الزم
يت الفرس،الفرس٤( أو بالتضعيف عر(، ورى على  أماراع)وعلذا الوزن أن ) افْع فاملشهور

 والثاين ،)اعرورى(  أحدمها،هناك لفظني فقط استعمال متعديني إىل جانب لزومهما
ألم يدخلون املفعول يف الفعل «: تعدية هذين الفعلني بكثرة عند سيبويهو ،)احلَوىل(

 ،فعل بد من فاعل يعمل فيه فكما مل يكن لل، كما يفعلون ذلك بالفاعل،ويشغلونه به
 .)٥(»كذلك أرادوا أن يكثر املفعول الذي يعمل فيه

                                 
 .٤٠٥، ٤٠٣، مفتاح األقفال ومزيل اإلشكال ١٤/٨٤املخصص :  انظر)١(
 : معاٍن عدة، من أشهرها) افعوعل( يفيد الوزن )٢(

 .صارت حلوة: احلولت الثمرة، أي:  الصريورة حنو-
 .اعشوشبت األرض:  املبالغة وهو أكثر معاين هذا الوزن تداوالً، مثل-
 .ثَنيته فاثْنونى: ، مثل)فَعل( مطاوعة -
 .استحاله مبعىن وجده حلوا: احلواله أي: الدال على إلفاء الشيء مبعىن ما صيغ منه، حنو) استفْعل( جميئه على -
مفتاح األقفال ومزيل اإلشكال : انظر. حال الشيء حيلو حالوة واحلولَى مثله:  موافقة ارد، كما يف قوهلم-

٤٠٥ -٤٠١.  
 .١٥/١٦٢شرح السريايف :  انظر)٣(
 ).عرا(٢/٥٥٦املصباح املنري :  انظر)٤(
 .٤/٧٨ الكتاب )٥(
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٢٧٥ 
 :في المجرد والمزيد: المبحث الثاني

 :إنّ من التقسيمات اليت وضعها علماء الصرف للفعل أن جعلوه على قسمني
 . وهو ما كانت مجيع حروفه أصلية: الفعل ارد -
 اليت مجعها ،روفه األصلية أحد حروف الزيادة العشرةما زاد على حوهو : )١(الفعل املزيد -

 . )٢( وحنوها،اليوم تنساه: علماء اللغة يف كلمات منها
 ،ضرب: فعل حنو: والفعل ارد يكون من املاضي الثالثي على أحد األوزان الثالثة

 .)٣(كَرم وظَرف: حنوفَعل و ،شِرب وفَِرح: حنوفَِعل و ،جلَس
 : صورتنيإحدى ويأيت على ،)٤()فَعلل ( هويس له إال وزن واحدلف الرباعي وأما

 . وسوس،زلْزل:  مثل،مضعف -أ
 .بعثَر:  حنو،غري مضعف -ب

 : ثالث صورىحدإوتدخل حروف الزيادة على الفعل الثالثي فيتخذ 
رب ج: مثل ، فعل، وأَكْرم،أخرج: مثل ،أَفْعل:  وله ثالثة أوزان،مزيد حبرف واحد -١

 .(٥)سافَر وقَاتل: مثل ، فاعل،وبشر
 ،اكْتسب: مثل افْتعل ، انطَلَق،انصرف:  مثل،انفَعل: اشتهر خبمسة أوزان: مزيد حبرفني -٢

 ،تجاهل :، مثل تفاعل، تيمم،تفَكّر :، مثل تفَعل، واسود،احمر : مثل، افْعلّ،اقْتدر
 .(٦)تغافَل

: حنو ، افْعوعل، واستحق،استخرج:  حنو،استفْعل: د بثالثة أحرف أوزانه أربعةمزي -٣
                                 

 :  تكون الزيادة اليت تطرأ على الكلمة بإحدى صورتني)١(
 . زيادة ناجتة عن تكرير بعض احلروف األصلية-
 ، ٢/٣٣١شافية شرح التصريف للثمانيين، شرح ال: انظر. زيادة تكون من حروف ليست من أصل الكلمة -

، شرح التصريف للثمانيين    ١/٩٨املنصف  : انظر. سألتمونيها، هويت السمان، أمان وتسهيل    :  ومن العبارات قالوا   )٢(
 .١٣٧، املمتع ٣٣١-٢/٣٣٠، شرح الشافية ٩/١٤١، شرح املفصل ٢٢٤-٢٢٣

 . ١٥٦-١٥٣، ارتشاف الضرب ٣١٠ شاالكن، ١/٦٧شرح الشافية :  انظر)٣(
 .٦/١٩، مهع اهلوامع ٢٣٠، النكت احلسان ١٢٣متع امل:  انظر)٤(
 .٣١٩-٣١٧، الكناش ٢/٢١٥، اللباب يف علل البناء ٧/١٥٦شرح املفصل :  انظر)٥(
 .٢٥-٦/٢٤، مهع اهلوامع ١/٦٧، شرح الشافية ٧٤شرح التصريف امللوكي :  انظر)٦(
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٢٧٦ 
اعلَوط إذا جد به  :حنو،  افْعول،احمار واشهاب :حنو ، افْعالّ،اعرورى واحلَولَى

 .)١(السري
 :ويكون الرباعي املزيد على ضربني

 .)٢(تبعثرو ،تدحرج:  حنو،وزنه تفَعلَل ،ما كانت الزيادة فيه حبرف واحد :األول
 : ويكون أحد وزنني،ما كانت الزيادة فيه حرفني :الثاين

 .احرنجمو ،افرنقَع:  حنو،افْعنلَل -
 .اطْمأَنّو ،اقْشعر:  حنو،افْعلَلّ -

 :وهذه الزيادة اليت تطرأ على األفعال هلا عدة معاٍن وتأيت على صورتني
 . الفعل مبا هو أكثر منه أحرفًازيادة إلحلاق •
 .(٣)زيادة للمعىن والتوسع يف اللغة •

وسيأيت احلديث والتفصيل يف بعض جوانب ارد واملزيد حبسب ما تتتناوله املسائل 
 .القادمة

                                 
 .١١٣-١/١١٢ح الشافية ، شر٢١٧-٢/٢١٦، اللباب يف علل البناء ١٦٢-٧/١٦١شرح املفصل :  انظر)١(
 .٢/٤٢، املزهر ١٢٣، املمتع ٢/٢١٧اللباب يف علل البناء :  انظر)٢(
 .١٣٩، املمتع ٧/١٥٥، شرح املفصل ٦٥-٦٤شرح التصريف امللوكي :  انظر)٣(
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٢٧٧ 
 :)مرباد(ما جاء في كلمة : المسألة السابعة واألربعون
 ناقش من خالله ،)١())…امربادود اآلخر أَسو((:  قولهجاء يف حديث رسول اهللا 

 : من ثالثة جوانب)مرباد(القاضي عياض كلمة 
 .داللة اللفظ وما ثار حوله من خالف -
 .بنية الكلمة -
 .الروايات اليت جاءت عليها -

: قلت لسعد بن طارق: قال أبو خالد«: جاء تفسريه يف رواية احلديثمن حيث املعىن 
 ويف هذا املعىن ذكر القاضي عياض عدة ،)٢(»دة البياض يف سوادش: ما األسود املرباد؟ قال

 :أقوال
 بأنّ هذا الوصف فيه تصحيف للمعىن )٣(ما نقله عن بعض شيوخه إىل الوليد الكناين -١

 ، إذا كان يف اجلسم)أبلق(املراد؛ حيث يطلق على شدة البياض يف السواد مسمى 
 خيالطه سواد وشبهه دة هو شيء من بياض يسٍري وإنما الرب،وجيوز أن يكون يف العني

 .بلون النعام
نقل عن أيب عبيد عن أيب عمرو وأيب زيد الكاليب وغريه أنّ املقصود من الربدة لونٌ بني  -٢

 ،)٥( وهو املعىن الذي قال به اجلوهري،)٤( وجعلوه لونا للنعام،السواد والغربة

                                 
ديث  بني املسجدين، ح   رزباب أنّ اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأ        / ، كتاب اإلميان  ١/٤٥٥ إكمال املعلم    )١(

 ).١٤٤(رقم 
 .١/٤٥٤إكمال املعلم :  انظر)٢(
أبو الوليد هشام بن أمحد بن خالد بن سعيد الكناينّ األندلسي الطليطلي، عرف بابن اوقَّشي، ولد سنة مثـان               :  هو )٣(

وأربعمائة، أخذ عن احلافظ أيب عمر الطلمنكي، وأيب حممد بن عياش اخلطيب، وأيب عمرو السفاقـسي ومجاعـة،     
ن أعلم الناس باهلندسة وآراء احلكماء، والنحو ومعاين األشعار، والعروض وصناعة الكتابـة، كـان غايـة يف              كا

. الضبط، نسابة، له تنبيهات وردود، نبه على كتاب أيب نصر الكالباذي، تويف سنة تسع ومثانني يف مجادى اآلخرة                 
-٤/١٣٧،  ٣٧٧-٣/٣٧٦، نفح الطيب    ٣٢٨-٢/٣٢٧، بغية الوعاة    ١٣٦-١٩/١٣٤سري أعالم النبالء    : انظر

١٦٣-١٦٢، ١٣٨ . 
 .٥/١٣٩غريب احلديث :  انظر)٤(
 ).ربد(٢/٤٧٢الصحاح :  انظر)٥(
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٢٧٨ 
 .)١(والفريوزآبادي

 ،)٢( وظليم أَربد، ومنها نعامة ربداء، أكدراريد أنّ الربدة تعين لونما جاء عن ابن د -٣
 :وأنشد بيت األعشى

 أَو صــعلَةٌ بالقَــارتين تروحــت
 

 )٣(ربداُء تتبـع الظلـيم اَألربـدا       
 ونقل القاضي عن غريه أنّ معناه لون ،)٤(وإىل هذا املعىن ذهب ابن فارس يف مقاييسه 

 .)٥(خيتلط فيه السواد بكُدرة
 بدرا:  وجعل منه قول، أبيضه وبعض، أي بعضه أسود،احلريب أطلقه على لون النعام -٤

 . لونه إذا تغير ودخله سواد
 أي تلون فصار كلون ، ومنه تربد لونه،نفطويه وصف املربد بامللمع بسواد وبياض -٥

 نعامة ربداء أو :ليث وعن اللحياين أنّ قوهلم وهذا ما نقله األزهري عن ال،)٦( الرماد
 وهو ما كان ابن قتيبة قد حكاه يف غريبه حينما فسر الرمد بأا ،)٧(رمداء تعين سوداء
 ورأى أن األصل يف كلمة ، وجعل األربد مثله، مأخوذ من الرماد،الغبر فيها كدرة

 .)٨( أُبدلت ميمه باًء)أرمد( :)أربد(
دل على أنّ الكلمة تدلّ على لون فيه مزيج من البياض والسواد وكل هذه األقوال ت

 .)١٠( ليقرب املعىن املراد من احلديث الشريف وهو ميل القلب إىل السواد،)٩(بنسب معينة

                                 
 ).ربد(٦٠٨القاموس احمليط :  انظر)١(
 ).ربد(٢٩٧مجهرة اللغة :  انظر)٢(
 ).ربد(٢٩٧، مجهرة اللغة ٢٧٦ البيت من الكامل يف ديوان األعشى )٣(
 ).ربد(٢/٤٨٥للغة معجم مقاييس ا:  انظر)٤(
 .١/٤٥٤إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .١/٤٥٤إكمال املعلم :  انظر)٦(
 ).ربد(١٠٩ -١٤/١٠٨ذيب اللغة :  انظر)٧(
 . ١/٣٧٧غريب احلديث البن قتيبة :  انظر)٨(
 النهاية  ،١٠٣، فقه اللغة    ٧٠١، الغريبني يف القرآن واحلديث      ٢/٤٧٣ديوان األدب   : معاين الكلمة أيضا يف   :  انظر )٩(

 ).ربد(١٥٥٥، لسان العرب )ربد(٢/١٨٣يف غريب احلديث واألثر 
 ).ربد(٢/١٨٣النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)١٠(
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 أو ارباد باملد على وزن ،)افعلّ(إما اربد على وزن : وتأيت الكلمة على أحد وزنني

ع استخدام هذين الوزنني فيما دلّ على لون أو  وقد عرف عن علماء اللغة شيو،)افعالّ(
 واحولّ ، واعور واعوار، واشهب واشهاب، واصفر واصفَار،احمر واحمار:  فقالوا،عيب

ه﴿:  ومنه قوله تعاىل،)٢( واملعىن يف كليهما واحد،)١(واحوالّ ٞم  و َُ ُ َ ۡۡ هََ د و ٞۚ و ُۡ ُ ََ َ﴾(٣)، 
اقطر النبت واقْطار إذا ولّى :  حنو، قد يأيت من غري ذلك: وقيل،)٤()تبياض وتسواد(رئ وقد قُ

فحذفوا ) افْعلّ(منه   مث قصر العرب،)افْعالّ( واألصل ،)٥( ومثله قوهلم اار،وأخذ جيف
الكالم  بدليل أنه ليس من ، طلبا للخفة يف النطق؛األلف من الكلمات اليت يكثر استعماهلم هلا

 ، واصفر، فاألكثر استخدام امحر،)افْعالّ (:إال ويقال فيه) افْعلَّ(شيء جاء على الوزن 
وابيض،لّ( وحنوها مما يكثر على لسان العرب على وزن ، واسودوحنو،)افْع  :ابهاش، 
امهواد، ابالّ( بإثبات األلف على ،واكْه٧(ويه وسيب،)٦( وهذا هو مذهب اخلليل،)افْع(، 

:  وهذا يفسر قول احلريب الذي نقله القاضي عياض،)٩( وابن عصفور،)٨(وتبعه ابن يعيش
 ،بغري ألف وما سواها بألف  هذه اخلمسة واسود، وابيض، واخضر، وامحر، اصفر:يقال«

ثبته  وعن أيب عبيد ما أ،)١٠(» إال ارباد فعلى هذا ال يقالّ، واصهاب، واشهاب،ادكانّ: مثل
 وكما يقال يف ، ومبيض، ومصفر، وحممر، مخضر:يف غريبه من أنّ قول مربد مياثل قوهلم

                                 
، شـرح   ٣٤٠-٣٣٩، أبنية األمساء واألفعال واملصادر      ٤٧٦-٢/٤٧٣، ديوان األدب    ٢٦-٤/٢٥الكتاب  :  انظر )١(

 .١٧٧لضرب ، ارتشاف ا٨٥٠، شفاء العليل ٨٤التصريف امللوكي 
 .١٧٧، ارتشاف الضرب ١٣٢، املمتع ٤/٢٦الكتاب :  انظر)٢(
 .١٠٦:  آل عمران)٣(
، أبنية األمساء واألفعال    ٢٨املختصر البن خالويه    : انظر.  اجلوزاء  وهي قراءة احلسن، والزهري، وابن حميصن، وأيب       )٤(

 .٣/٢٥، البحر احمليط ٣٣٩واملصادر 
 .٢/٦٠٧، املساعد ١٧٧، ارتشاف الضرب ٧/١٦١ل ، شرح املفص٤/٧٦الكتاب :  انظر)٥(
 .٢٩-٦/٢٨رأي اخلليل يف مهع اهلوامع :  انظر)٦(
 .٤/٢٦الكتاب :  انظر)٧(
 .٨٤، شرح التصريف امللوكي ٧/١٦١شرح املفصل :  انظر)٨(
 .١٣٣-١٣٢املمتع :  انظر)٩(
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )١٠(
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٢٨٠ 
  .)١(مربد:  كذا يقال،خضرو ،صفْرو ،حمر: مجعها
  حسي أو عيٍب يدل على لوٍن أنفاألغلب) افْعلّ( ما جاء من الكالم على إنّ: قيلو

 .)٢(فهو يف الغالب عارض غري ثابت) افْعالّ(ما جاء على  و، ال يتغري وثابٍتالزٍم
 باهلمز عن أكثر شيوخنا عن )مربِئد( :وكذا روينا قوله«: يقول القاضي عياض

 وكذا ، مسود ومحمر: ويكون مربد مثل، يهمزالّ وأصله أ، وكذا ذكره احلريب،العذري
 ،ربدا أيب مروان بن سراج؛ ألنه من  وصححه بعض شيوخنا عن،ذكره أبو عبيد واهلروي
 وروايتنا فيه عن ،دئ ومربدأربا:  فيقال، اللتقاء الساكننيرأامح: إال على لغة من قال

 مرباد – أيضا - وهي رواية ابن سعيد، وعن اخلشين عن الطربي، عن السمرقندي،األسدي
 لكنها ، هي كما ذكر القاضي عياض لغة)ئدمرب( واحلقيقة أنّ رواية اهلمز يف ،»غري مهموز

وقد ذكرها السيوطي يف ، فال تكاد جتد من يثبتها يف متون شرح األحاديث،اقليلة جد 
اء والدال املشددة من اربأد ب مزة مكسورة بعد الاويف بعض األصول مربئد«: الديباج

 وقد عرف عن العرب ،)٤(ياض وأغلب من ذكرها نقل فيها كالم القاضي ع،)٣(»كامحأر لغة
 وعِرف ذلك عند بعض القبائل يف بعض ،أا مز بعض الكمات واألصل عدم مهزها

 ومن املمكن أن يكون سبب ، فاهلمز ظاهرة عارضة وليست سائدة يف كالمهم،)٥(الكلمات
 )لُحنة( كلمة  ويف،اهلمز إرادة تقوية املعىن واإلشارة إىل املبالغة فيه كما مر يف مسائل املبالغة

 ويف ، من حيث كون كل زيادة يف بناء الكلمة يستدعي زيادة وقوة يف املعىن،وما شاها
 فإذا قوي ،امحر الشيء: يقال« - كما قال-هذا الغرض نقل القاضي عياض عن بعضهم 

ن  ويكون بعضها أبلغ م، فعلى هذا تصويب مجيع الروايات،امحأر:  فإذا زاد قيل، امحار:قيل
 . )٦(»بعض

                                 
 .٥/١٣٩غريب احلديث :  انظر)١(
 .٣٨٩، مفتاح األقفال ٨٥٠، شفاء العليل ١/١١٢لشافية شرح ا:  انظر)٢(
 .١/١٦٢ الديباج على صحيح مسلم )٣(
 .١٠/٦، مرقاة املفاتيح ٢/١٧٣شرح النووي :  انظر)٤(
 .٣٧٢، أدب الكاتب ١٦٠-١٥٨إصالح املنطق :  انظر)٥(
 .١/٤٥٥ إكمال املعلم )٦(
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٢٨١ 
ن إ : لذلك قال القاضي؛ جعلوا اهلمزة داللة على أعلى رتب املبالغة فيها أممبعىن

 فإن أرادوا الزيادة ، على درجة من املبالغةالً مث جعلوا املد فيها دا،األصل بالكلمة عدم اهلمز
 وهذا ،ب مع املدال سيما أنه األنسو ،عليهما والداللة على غاية املبالغة استخدموا فيها اهلمز

 .سبب كونه لغة قليلة يف هذه الكلمات
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٢٨٢ 
 ):َأفْعل(بمعنى ) فَعل (ءمجي: المسألة الثامنة واألربعون

 قال النيب :))ِإذَا نأَم اموا اِإلمن١())…فَأَم(ر القاضي عياض قولهفس ،: )نبلغ ب )ِإذَا أَم
ََِو﴿: وإذا قال(:  قوله وهو متام سورة الفاحتة، فهو مبعىن،موضع التأمني َ ٱ   أمنوا))٢(﴾ّ

:  على قوهلم)أَمن( ويحمل ،)٤( آمني بعد قراءة الفاحتة: إذا قال،أَمن اإلمام يؤمن:  يقال،)٣(
 .)٥(أنجد الرجل إذا بلغ نجدا من األرض، وأحرم إذا دخل احلرم وبلغه

 :لعني، وللزيادة هذه فيه معاٍن كثرية من أمهها ثالثي مزيد بتضعيف ا)أَمن(فالفعل 
 أي أكثر من اجلوالن والطواف، أو يف :جول وطوف: ويكون يف الفعل حنو: )٦(التكثري -١

ِو ﴿ :قوله تعاىل: ، أي كثر املوتان فيها، أو يف املفعول حنوموت اإلبلُ: الفاعل حنو َ َ َ

ب َٱ ٰ َ ۡ َ ۡ﴾)٧(. 
 .ت الصيب وعلّمتهأدب: حنو: التعدية -٢
 . أي أزلت عنها القذى،قذَّيت عينه: مثل قوهلم: الداللة على السلب أو اإلزالة -٣
 وإىل ،نسبته إىل الفسوق:  أي،فسقته وكذَّبته: كما يف قوهلم: النسبة إىل أصل الفعل -٤

 .الكذب
 غرب، واللشرق، وكوف، أي اجته إىل ا، وبصر، وغرب،شرق:  حنو،التوجه إىل الشيء -٥

  .كوفة والبصرة،وال
 .كقوس زيد، أي صار شبه القوس يف االحنناء: صريورة شيء شبه شيء -٦
 .كورق أي صار ذا ورق:  مبعىن صار ذا أصلهجميئه -٧

                                 
 ).٤١٠(تحميد والتأمني، حديث رقم باب التسميع وال/ ، كتاب الصالة٢/٣٠٨ إكمال املعلم )١(
 .٧:  الفاحتة)٢(
 .٢/٣٠٧إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٢/٥٣٩، فتح املنعم ٣٠٩-٢/٣٠٦فتح الباري :  انظر)٤(
 .٢/٣٠٧إكمال املعلم :  انظر)٥(
علـى أنّ   صدر مع اللغة العربية بالقاهرة قرار يف اجللسة السابعة من جلسات املؤمتر يف دورته العاشـرة يـنص          )٦(

القرار يف القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية بالقاهرة : ، انظر »املضعف مقيس للتكثري واملبالغة   ) فَعل(«
٦٢٧. 

 .٢٣:  يوسف)٧(
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٢٨٣ 
 إىل ،مدهللا واحلآمني، وسبحان اهللا،:  إذا قال،أَمن، وسبح، ومحد: حنو: اختصار احلكاية -٨

 .)١()فعل(عاين اليت يدل عليها بناء غري ذلك من امل
، وقد محل القاضي عياض )أَفْعل( ثالثيان مزيدان على وزن )أَحرم( و)أَنجد(والفعالن 

أنجد، وأتهم، :  وهو بلوغ املكان، حنو،)أَفْعل( على أحد معاين )أَمن( :من قوله) فَعل(معىن 
 :عراق، ومنه قول املمزق العبدي والشام وال،إذا بلغ جندا وِتهامة: وأَشأَم، وأَعرق
 فًـا علَـيكُم   الَنِجـد خِ  أُفَِإنْ تتِهموا   

 
 )٢(ِقعـرِ أُوِإنْ تعِمنوا مستحِقِبي احلَـرِب       

  .)٣( إذا بلغ املساء أو الصباح ودخل فيهما،أمسى وأَصبح: أو زمن حنو 
غ اإلمام يف قراءته املوضع الذي يقال فيه إذا بل: فاملعىن املقصود من احلديث الشريف

 ليس من املعاين اليت يدل عليها البناء - أي الدخول يف الزمن أو املكان–التأمني، وهذا املعىن 
، ويف العربية استخدامات كثرية )أَفْعل( لذلك حِمل على معنى من معاين البناء ؛)فَعل(

ب فيما بينها، كما يف استخدام فاعل مبعىن للعدول عن إحدى الصيغ إىل األخرى والتناو
مفعول، أو استخدام اجلمع يف التعبري عن املثىن، أو املذكر نيابة عن املثىن، وغري ذلك من 

) فَعل( من استخدام )أَمن(األساليب اليت جاء احلديث عنها يف مواضعها من املسائل، فيكون 
وجاء هنا ) فَعل(، بل هو )أَفْعل( فهذا اليحمل على معىن )فَأَمنوا(: ، أما يف قوله)أَفْعل(مبعىن 

إذا بلغ اإلمام يف :  آمني، ويكون التقدير:أي قولوا: مفيدا معىن اختصار احلكاية، تأويله
 .  ليوافق تأمينكم تأمينه؛ آمني: فقولوا- بعد انتهائه من قراءة الفاحتة-القراءة موضع التأمني

التعدية، : يف بعض املعاين، مثل) فَعل(تشارك ) أَفْعل(يغة وجتدر اإلشارة إىل أنّ ص

                                 
، شـرح   ٣/٤٥١، شرح التـسهيل     ١٢٩، املمتع   ٢٨١، املفصل يف علم العربية      ٤/٦٢الكتاب  : املعاين يف :  انظر )١(

 .٣٣٣-٣٣٠، مفتاح األقفال ٢٤-٦/٢٣ اهلوامع ، مهع١/٩١الشافية 
، معجـم   ٢/٣١٩، ديوان األدب    ٣٠٨، إصالح املنطق    ١٨٥األصمعيات  :  العبدي يف  زقمللم البيت من الطويل     )٢(

 .١٢/٥٠، وبال نسبة يف املخصص )عرق(٢٨٩، )عمن(٤/١٣٣، )م(١/٣٥٦مقاييس اللغة 
، صريورة شيء ذا شيء، الدخول يف شيء مكانـا أو زمانـا،  الـسلب      التعدية:  كثرية، منها  يمعاِن) أَفْعل( تفيد   )٣(

، ١١٩-٣/١١٧األصول  : انظر.  وغري ذلك من املعاين    ، التعريض ، االستحقاق ، مصادفة الشئ على صفة    ،واإلزالة
، ٣٧٤٨-٣٧٤٥، متهيد القواعد    ٤٥٠-٣/٤٤٩، شرح التسهيل    ١٢٨-١٢٧، املمتع   ٩٢-١/٨٦شرح الشافية   

 .٢٣-٦/٢٢ مهع اهلوامع ،٣١٨-٣١٧الكناش 
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٢٨٤ 
مها وتقلّ يف احدإنسبة، غري أنّ هذه املعاين قد تزيد يف  والوالتكثري، والسلب واإلزالة،

 : ، ومنه قول الفرزدق)غَلَّقت( مبعىن )أغْلَقت األبواب(األخرى، من ذلك استعماهلم 
 تحهـا ماِزلْت أُغِْلـق أَبوابـا وأَفْ     

 
 )١(حتى أَتيت أَبا عمرو بن عمـارِ       

 .)أغلق( تفيد معىن التكثري أكثر من )غَلّقت(فكلمة  
كَرم وأَكْرم، ونزل وأَنزل، ومنه : يف كلمات منها) أَفْعل(مبعىن ) فَعل(وأحيانا تأيت 

 :ذو الرمةسقْيا لك، يقول : الً قائسقَّيته وأَسقَيته إذا دعوت له
  نـاِقيت  وقَفْت علَى ربـٍع ِلميـةَ     

 
      ـهاِطبأُخو هدِكي ِعنأَب ا ِزلْتفَم 

 ثُّـه باوأُسِقيِه حتى كَـاد ِممـا ً       
 

    مو هـارجِني أَحاِوبجالَت ـه٢(ِعب( 
مته أي  وأعل، أي أدبته،علّمت الصيب: وأحيانا ختتلف داللة كل صيغة منهما، فتقول 

مرضت الرجل إذا قمت عليه، : كما يف) أَفْعل(مبعنى مضاد لصيغة ) فَعل(، وقد تكون هآذنت
 :وأمرضته أي جعلته مريضا، ومنه فَرط إذا قَصر، وأفْرط إذا جاوز احلد، يقول الشاعر

  خير ِفي اِإلفْـراِط والتفْـِريطِ      الَ
 

 )٣(ِطِكالهما ِعنِدي ِمـن التخِلـي      
 . )٤(وغري ذلك 

ومن خالل استعراض هذا التشابه بني الصيغتني واالختالف والتضاد يتضح مدى 
 ومحل معىن إحدامها على األخرى، كما يف ،االقتراب بينهما، وهذا يسوغ التناوب بينهما

يه ، وإتيانه على أحد معان)أَفْعل( على أحد معاين الصيغة )أمن(يف كلمة ) فَعل(محل معىن 

                                 
، سر صناعة اإلعـراب  ٤٦١، أدب الكاتب  ٤/٦٣،  ٣/٥٠٦ البيت من البسيط منسوب إىل الفرزدق يف الكتاب          )١(

  بتحقيـق    وال ،الـصاوي ، وغري مثبت يف ديوانه بتحقيـق        ١/٢٧، وبال نسبة يف شرح املفصل       ٥٢٨،  ٢/٤٥٦
 .احلاوي

، شرح شواهد اإليضاح    ١/٢٨٠، شرح التصريح    ٤٦٢ أدب الكاتب    ،٢٦ من الطويل يف ديوان ذي الرمة        ان البيت )٢(
 .١/١٣٠، شرح األمشوين ١/٣٠٧، وبال نسبة يف أوضح املسالك ٥٨٣

 .٣٦٣فقه اللغة :  البيت من الرجز غري منسوب يف)٣(
، شـرح  ٧/١٥٩، شرح املفصل ٣٦٣، فقه اللغة  ٥٢٦، التكملة   ١١٧-٣/١١٦، األصول   ٤/٥٨الكتاب  :  انظر )٤(

 .٧١-٧٠يف امللوكي التصر
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٢٨٥ 
 ومرونتها ،، وكل ذلك من املظاهر الدالة على اتساع جمال اللغة)أَمنوا(اخلاصة فيه يف الثانية 

 .فيما خيدم وصول املعىن الدقيق من خالل تطويع أبنية الكلمات
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٢٨٦ 
 ):فَعل(بمعنى ) فَاعل(مجيء : المسألة التاسعة واألربعون

أن يدل على أنّ اثنني اشتركا يف ) فَاعل (إنّ األصل يف الفعل الثالثي املزيد بألف املفاعلة
فاعلْته فقد كان من غريك إليك مثل ما كان منك إليه حني : اعلم أنك إذا قلت«هذا الفعل، 

ضارب زيد عمرا، يعين أنّ الضرب قد جاء من زيد إىل عمٍرو : ، فقولك)١(» فَاعلْته،قلت
 فاعل يف )زيد( إذ ؛يف الفاعلية واملفعولية، فهما مشتركان )٢(كما جاء من عمٍرو إىل زيٍد

 من زيد وعمٍرو فاعالن الً مفعول به، ولكن من حيث املعىن فإنّ ك)عمرو( واللفظ،
، ويف العربية أمثلة كثرية ملا )٣( منهما كذلك مفعول به وقع عليه فعل الضربالًللضرب، وك

، ضاربتهوصارعته، وشامتته، وه، نافرتوخاصمته، : دلّ منه على املشاركة فيه بني اثنني، حنو
 عرض القاضي عياض ألحدها من ،)٥( ملعاٍن أخرى) فَاعل(، ويأيت كذلك )٤(وغري ذلك

، حيث )٦())قَاتلَ اُهللا اليهود؛ اتخذُوا قُبور أَنِبياِئِهم مساِجد :))خالل شرحه لقول النيب 
 أي لعن اليهود، وذلك كما جاء احلديث يف روايات ،)هودقَاتلَ اُهللا الي(: بين بداية معىن قوله

                                 
 .٤/٦٨ الكتاب )١(
، ١/٩٦، شرح الشافية    ٢٨١، املفصل يف علم العربية      ٥٢٧، التكملة   ٣/١١٩، األصول   ١/٢١١املقتضب  :  انظر )٢(

 .٣١٩الكناش 
 .٨٤٨، شفاء العليل ٣/٤٥٣، شرح التسهيل ٧٣شرح التصريف امللوكي :  انظر)٣(
، وحصرها السيوطي يف أبيات منظومـة يف  ١٢٨، املمتع ٧٣وكي ، شرح التصريف املل  ٤٦٤أدب الكاتب   :  انظر )٤(

 .١١٦-٢/١١٥املزهر 
 ): فَاعل( من املعاين اليت تفيدها صيغة )٥(

 .باعدت الشيء وأَبعدته، ضاعفْته وأَضعفْته، عافاه اهللا أي أَعفَاه: حنو) أَفْعل( أن تأيت مبعىن -
بارك اهللا فيك، أي جعل فيك الربكة، قَاسى أي كَابد، واريت الـشيء             :  يف ، كما )فَعل(و) أَفْعل( اإلغناء عن    -

 .أخفيته
إصـالح  : يف) فاعل(معاين  : انظر. ضعف وضاعف، بعد وباعد، صعر خده وصاعر      : مثل) فَعل( جميئها مبعىن    -

، شـرح   ٩٩-١/٩٧، شـرح الـشافية      ١٦٩، الصاحيب   ٤٦٥-٤٦٤، أدب الكاتب    ١٤٥-١٤٤املنطق  
 .٦/٢٤، مهع اهلوامع ٣١٩، الكناش ٤٥٥-٣/٤٥٤التسهيل 

باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عـن   / ، كتاب املساجد  ٢/٤٥١ إكمال املعلم    )٦(
 ).٥٣٠(اختاذ القبور مساجد، حديث رقم 
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٢٨٧ 
يف  قيل ه، وذكر أن)١())…لَعن اُهللا اليهود والنصارى((: جاء احلديث يف روايات أُخر

 :، والفعل يف هذا احلديث ال خيرج عن أحد ثالث معاٍن)٢(قَتلهم وأهلكهم: تفسريه
 .)٣( لَعنهم-٣ . عاداهم-٢  .قَتلهم اهللا  -١

ن﴿: معىن قوله تعاىلويحمل على  ُ ٱ   َ ۡ ُ ٰ َ
ۖ ُ ُُ َ َ ٰ ، وهو دعاء عليهم عام (٤)﴾َ

 :، قال أوس بن حجر)٥( ويشتمل املعاين الثالثة السابقة،بأنواع الشر
      ـتلمقَـد عاِني ولْحا اُهللا تلَهقَات 

 
 )٦(ِحيالَِإص و أَني ِلنفِْسي ِإفْساِدي   

سواء - فاستعملوه لغرض التعجب ، على لسان العرب)قاتل اهللا( مث كثُر استخدام مجلة 
، وهم يف ذلك ال يريدون الدعاء كما هو يف )تربت يداه(:  كما يف قوهلم-يف اخلري أو الشر

 :، وأنشد يف ذلك األصمعي)٧(أصله
 يا قَاتلَ اُهللا لَيلَى كَيـف تعِجـبين       

 
 )٨(هـا  أُباِلي الَوأُخِبر الناس أَنـي      

 

                                 
ساجد على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عـن  باب النهي عن بناء امل / ، كتاب املساجد  ٢/٤٥١ إكمال املعلم    )١(

 ).٥٢٩( اختاذ القبور مساجد، حديث رقم
 .٢/٤٥٢إكمال املعلم :  انظر)٢(
، غريب احلـديث البـن اجلـوزي        )قتل(١٥٠١، الغريبني يف القرآن واحلديث      )قتل(٩/٥٥ذيب اللغة   :  انظر )٣(

 ).قتل(٣٥٢٩سان العرب ، ل)قتل(٤/١٢، النهاية يف غريب احلديث واألثر ٢/٢١٩
 .٣٠:  التوبة)٤(
، اجلـامع ألحكـام القـرآن       ٤/٣٨، تفسري البغـوي     ٨٦٣-٥/٨٦٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن       :  انظر )٥(

 .٥/٣٢، البحر احمليط ١٠/١٧٦
، وهو منسوب إىل أبـان بـن   ٣٤، ولعبيد بن األبرص يف ديوانه ١٣ البيت من البسيط ألوس بن حجر يف ديوانه        )٦(

 . ٥/٣٢، البحر احمليط ١٠/١٧٦اجلامع ألحكام القرآن : غلب يفت
، اجلـامع ألحكـام القـرآن       )قتـل (١٣-٤/١٢، النهاية يف غريب احلديث واألثر       ٤/٣٨تفسري البغوي   :  انظر )٧(

 .٥/٣٢، البحر احمليط ١٠/١٧٦
، ويف األشـباه  … قاتل اهللا سلمىيا:  برواية األشباه والنظائر١٧٢ يف ديوان ابن الدمينة    من البسيط، وهو     البيت )٨(

، البحر احمليط   ١٠/١٧٦، ويف الرواية املثبتة يف املنت يف اجلامع ألحكام القرآن           ٢/٨٤والنظائر من أشعار املتقدمني     
٥/٣٢. 
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٢٨٨ 
وهم ال يقصدون ا معىن ! ، وترحه اهللا ما أَسمحه!قَاتل اهللا فالنا، ما أشجعه: وقالوا

 .)١(الشر
 على اشتراك كل من الفاعل واملفعول يتبني أا تدل) فَاعل(وبالرجوع إىل معىن صيغة 

ة، وال يصح على  ال يتأتى مع املعىن املقصود يف احلديث الشريف أو اآلية الكرمي،يف الفعل
قتلهم : ، فيكون املراد)فَعل(مبعىن ) فَاعل( لذلك وجه القاضي عياض جميء ؛أي وجه كان

) فَاعل(، وتأيت )٢(اهللا، أو لعنهم، وال ميكن أن يكون من باب املفاعلة يف هذا السياق أبدا
، )٣(علطَارقت النوعاقَبت اللّص، :  فاِعل واحد، مثلمنإذا كان الفعل يقع ) فَعل(مبعىن 

 .)٤(، وحنو ذلك مما يقع على واحد فقطالشيءجاوزت وسافر زيد، و
) فَاعل(على واحد كلها مساعية؛ إذ القياس أن يدل البناء ي  هذه املعاين اليت تأِت:وقيل

 .)٥(على التشارك بني اثنني
 معىن املشاركة يف حينما مل تفد) قَاتل(وميكن التوصل إىل أنّ زيادة األلف على الفعل 

 )قَاتل( يفيد معىن القتل املعروف، لكن )قَتل(الفعل، أفادت معىن التكثري يف الفعل، فالفعل 
 هذه الزيادة أضافت على الفعل معىن إنّ: لفيه معىن كثرة القتل وتكراره، ومن ثَم ميكن القو

 .-واهللا أعلم-املبالغة 

                                 
 .٢/٢٢٥أمايل ابن الشجري :  انظر)١(
 . ٥/٣٢يط ، البحر احمل٢/٤٥٢، إكمال املعلم ٥/٨٦٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر)٢(
لـسان  . خصف إحدامها فوق األخرى   : لبس أحدمها على اآلخر، وطارق نعلين     :  طارق الرجل بني نعلَين وثوبين     )٣(

 ).طرق(٢٦٦٤العرب 
 .٧٣، شرح التصريف امللوكي ٤٦٤، أدب الكاتب ٢/٩٨، ١/٢١١املقتضب :  انظر)٤(
 .٥٠٨-٩/٥٠٧، خزانة األدب ١/٣٣٣أمايل ابن الشجري :  انظر)٥(
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٢٨٩ 
 ):نَزع(ما جاء في تصريف الفعل : المسألة الخمسون

  فَعل، فَِعل،فَعل: ينقسم الفعل املاضي الثالثي ارد حبسب حركة عينه إىل ثالثة أبواب

 فالقياس فيما كان ماضيا ،)٢( مث حبسب حركة عينه مع عني مضارعه إىل ستة أبواب،)١(
  :أن يكون مضارعه أحد بابني) فَعل(على وزن 

 .فَعل يفِْعل -١
 .فَعل يفْعل -٢

 ، يكون مضارعه مفتوح العني إال فيما كانت المه أو عينه أحد حروف احللقوال
 : وهي

 .)٣(اهلمزة، أو اهلاء، أو العني، أو الغني، أو احلاء، أو اخلاء
 بعث ، يشغررشغ ، قَهر يقهر،سأَل يسأَل: نت عينه حرفًا حلقيا قوهلمافمثال ما ك

 . فخر يفخر، حنَر ينحر،يبعث
 ، نفَع ينفَع، فرغَ يفرغ، جبه جيبه،قرأ يقرأ: نت المه أحد حروف احللق حنواوما ك
 .)٤( نسخ ينسخ،ذبح يذبح

بعض الكلمات مما هي حلقية العني أو الالم جاءت مكسورة العني أو مضمومة غري أنّ 
ث رسول  يف حدي)نزع( كالفعل ،)فعل(كما هي القاعدة األساسية ملا كان املاضي منه على 

 ،زع باجلذبـ فيه فسر القاضي عياض معىن الن،)٥())عسى أَنْ يكُونَ نزعه ِعرق :))اهللا 
 ومن حيث التركيب ، ونزع إليه،نزع الولد ألبيه: يقال منه« ،أي كأنه جذبه لشبهه به

صله املطرد إذ أ  وهو ما وصفه القاضي عياض بالشاذ عن األصل؛،نزع ينِزع:  يقال،الصريف
 املطرد فيه ، وهو أحد حروف احللق، ثالثي جمرد المه حرف العني)نزع( فالفعل ،فَعل يفْعل

                                 
 .٨٦، الفوائد احملوية ٢/١١٣اإليضاح يف شرح املفصل :  انظر)١(
 .٣١٢-٣١٠، الكناش ٢٨٠، املفصل ١/٢٠٩املقتضب :  انظر)٢(
 .٣٩، شرح التصريف امللوكي ١٤/٢٠٥، املخصص ٤/١٠١الكتاب :  انظر)٣(
الـشجري  ، أمـايل ابـن      ٢٠٦-١٤/٢٠٥، املخصص   ٢٢١-٢/١٩١، ديوان األدب    ٤/١٠١الكتاب  :  انظر )٤(

 .٣٤، بغية اآلمال ١/٢١١
 ).١٥٠٠(، كتاب اللعان، حديث رقم ٥/٩٥ إكمال املعلم )٥(
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٢٩٠ 
 ويف ،)١( حيكم بشذوذها عياض مما جعل القاضي،أن يأيت مفتوح العني لكنه جاء مكسورها

موضع سابق ذكر القاضي عياض أنه مل يأِت يف هذا الباب شيء من الكلمات ذات حروف 
 وعد علماء اللغة جميء هذه ،)٣(يهِنئ )٢( وهنأ،ِزعـنزع ين:  يف المها وعينها إاليةحلق

 ،رجع يرِجع:  وذلك كما يف،على األصل وليست بشاذة) فَعل(أو ) فَِعل(األفعال على 
ذلك من  وغري ، قَعد يقْعد، صلَح يصلُح، برأَ يربؤ، دخل يدخل، نطَح ينِطح،نضح ينِضح

 واعتربوا فتح عني ، وقد اعتربوها موافقة للقياس على األصل،األمثلة اليت مثلوا ا يف كتبهم
 ،)٦(فارسي وال،)٥( قتيبةوابن ،)٤(سيبويه:  وكان من القائلني بذلك،مضارع هذه األفعال فرعا

 .)١٠( وغريهم،)٩( وابن يعيش،)٨( وابن الشجري،)٧(وابن سيده
زأَر :  حنو،الضم أو الكسر مع الفتح: الكلمات بكال الوجهنيوقد جاء بعض من هذه 

 باألوجه الً وقد يأيت بعضها مستعم،)١١( فَرع يفرع يفرع، صلَح يصلُح ويصلَح،يزِئر ويزأَر
 ،)١٢(  رجح يرِجح يرجح يرجح، دبغ يدِبغ يدبغ يدبغ،صبغ يصِبغ يصبغ يصبغ:  مثل،الثالثة

 مما يعين أن جميء ،ءت حبسب ما سمع من لغات عن قبائل العربوهذه األوجه إمنا جا
 بل هو ،املضارع مفتوح العني مما كانت عينه أو المه أحد حروف احللق ليس بقياس مطرد

                                 
 .٥/٩٦إكمال املعلم :  انظر)١(
املعىن يف لسان العـرب     : انظر. ، ولعل الصواب ما أثبته يف املنت مبعىن عاجل اجلرب باِهلناء          )وهنا يهِني : ( يف املصدر  )٢(

 ).هنأ(٤٧٠٨
 .٢٨٨-٤/٢٨٧املعلم إكمال :  انظر)٣(
 .١٠٣-٤/١٠٢الكتاب :  انظر)٤(
 .٤٨٢أدب الكاتب :  انظر)٥(
 .١٢٢املسائل احللبيات :  انظر)٦(
 .١٤/٢٠٦املخصص :  انظر)٧(
 .٢/١٥٧، ١/٢١١أمايل ابن الشجري :  انظر)٨(
 .٤٠شرح التصريف امللوكي :  انظر)٩(
 .٣١١، الكناش ٣٤اآلمال ، بغية ٣٢٥أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)١٠(
 .٧/١٥٣، شرح املفصل ٣٥، بغية اآلمال ١/٢٠٨املنصف :  انظر)١١(
 .١/٢٥٨، شرح تسهيل الفوائد ٣٥، بغية اآلمال ٣٢٥أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)١٢(
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٢٩١ 
وأما فعل يفعل فليس «:  قائالزخمشري وال،)١(جائز وليس بأصل كما وصفه املربد

احللق من الضم أو الكسر إىل الفتح وليس تغيري حرف «:  وفيه يقول الرضي،)٢( »…بأصل
 وذهب ابن مالك إىل أنّ الفتح مسموع يف ،)٣(»… بل هو أمر استحساين،ِزٍبالَبضربة 

 وإمنا دعاهم إىل استعمال حركة الفتحة مع ،)٤( والكسر والضم هو األكثر،ألفاظ حمفوظة
 وهي ،ات هي أخف احلركلفتحة وا،احللق مستثقلة عند النطق هذه األفعال أنّ حروف

 من حرف املد اهلمزة ا عن كون الفتحة بعضالً فض،أدعى لنقل خفتها إىل احلرف احللقي
 ولكن جميء ،)٥( كذلك فكانت أنسب من حيث املخرج،الذي هو يف األصل حرف حلقي

 دا عدا األفعال املشتملة على أحد حروف احللق يف المها أو عينها بفتح العني يعممضارع امل
ى :  من ذلك، وثبت عن العرب استعماهلم لبعضها،)٦(خمالفًا لقياس األصلا وشاذالفعل أَب
ۡو ﴿:  ومنه قوله تعاىل)٧( ومل يأِت إال بالفتح،يأْبى َُ ُ ُ ُ ٰ َ ِو ٱ إ﴿:  وقوله ،)٨(﴾َۡ ُ َ ۡ َ َٓ 

رهۥ ُأن   َ ُ ِ ُ
 ،اء فيه يركُن ويرِكنركَن يركَن وج:  ومما سمع مفتوح العني كذلك،)٩(﴾َ

 وغري ،)١١( وعثَى يعثَى،)١٠( وجبى جيبى، وغَسى الليل يغسى إذا أظلم،وقلَى يقلَى إذا أبغض
 وابن القطاع يف أربعة ،)١٣(عشر كلماتيف  اليت حصرها ابن خالويه )١٢(ذلك من الكلمات

                                 
 .١/٢٠٩املقتضب :  انظر)١(
 .٢٧٧ املفصل يف علم العربية )٢(
 .١/١١٩ شرح الشافية )٣(
 .٣/٤٤٦شرح التسهيل :  انظر)٤(
، شـرح  ١٤/٢٠٦، املخصص ١/٢١٠، أمايل ابن الشجري     ٤/١٠١الكتاب  : سبب اختيار الفتح مع حروف احللق يف      :  انظر )٥(

 .١/١١٩، شرح الشافية ٣/٣٣٥، شرح التسهيل ٤٠التصريف امللوكي 
 .٣٢، بغية اآلمال ١٢٢، املمتع ١/٢٠٨أمايل ابن الشجري :  انظر)٦(
، املمتـع  ٢/١١٥، اإليـضاح  ٢٠٩-١/٢٠٨، أمايل ابن الـشجري  ١٠٦-٤/١٠٥الكتاب : الم يف هذا الفعل يف  الك:  انظر )٧(

 .١/١٢٣، شرح الشافية ٣/٤٤٥، شرح التسهيل ١٢٢
 .٨:  التوبة)٨(
 .٣٢:  التوبة)٩(
 ).جىب(٥٤١لسان العرب : انظر. مجعه:  جبى املاء جيباه وجيبيه أي)١٠(
 ). عثا(٢٨١٠لسان العرب : انظر.  مع كثرة شعرلون إىل السواد:  العثا)١١(
ـال   ١/٣٨٢، اخلـصائص  ٢٩-٢٨، ليس يف كالم العرب ٤٨٣-٤٨٢أدب الكاتب   :  انظر )١٢( ، اإليـضاح  ٣٣، بغيـة اآلم

 .٢/٩٢، املزهر ٢٥٣-١/٢٥٢، شرح تسهيل الفوائد ١٢٤-١/١٢٣، شرح الشافية ١٢٢، املمتع ٢/١١٥
 .٢٨ليس يف كالم العرب :  انظر)١٣(



 المسائل الصرفیة المتعلقة باألفعال : الثالثالفصل

 

 

٢٩٢ 
جاء من هذه الكلمات  واحلقيقة أنّ ما ،)٢( وسبعة عشر عند أيب جعفر اللبلي،)١(عشر حرفًا

العني  وإمنا القياس أن تكون بضم ، وإال فال يقاس عليها،)٣(إمنا هو نتيجة تداخل اللغات فيها
 وإن كان األكثر عن العرب الكسر خلفته وكثرته على ، يف املضارع باخليارهاأو كسر

إال أن  ،)٤(»فاجعله بالكسر) يفْعل(إذا أشكل عليك «: سنتهم، وقد حكي عن الفراء قولهأل
ضرب يضِرب :  حنو، إما الضم أو الكسر فيكون الكالم باألشهر،يشتهر بالكلمة وجه واحد
 وما مل يعلم مضارعه تكون ، وقتل يقتل ال يقال إال بضم العني،ال يكون إال مكسور العني

 .)٥(حركة عينه بالتخيري بينهما فيما يتناسب وحروف الكلمة
 على الفعل الً بكسر العني كان مح)ِزعـين( على )نزع(ولعلّ جميء مضارع الفعل 

 ألنه ؛)يدع( بالفتح على )يذَر( كما يف محل الفعل ، لداللته على معناه؛)يجِذب( )جذَب(
 واستغنوا ، كما سبق احلديث عنه يف املصادر–لٌ مستعم وإن مل يكن له ماٍض،هنفسباملعىن 

فت منه الواو لوقوعها بني الياء والكسرة مث فُتحت  وحذ)يوِدع( إذ أصله ،)ترك(عنه بالفعل 
 أن يأيت مكسور )يذر( وكان األصل يف ،ا حلقياه حرفً وكان ينبغي فتح عينه لكون الِم،عينه

 وكذلك الفعل ،)٦( جعلهم ينطقون به بالفتح)ودع( ولكن محله على ،العني أو مضمومها
جاء رمبا  ولكن ،ارعه مفتوح العني كان حقه أن يأيت مض، بكسر العني)ِزعـنزع ين(

ما حِذب( على الفعل الًمكسوروعلى هذا القول يكون نفس،باملعىن  لكونه ؛)جذَب جي 
قياسي يف كل فعل كانت ) فَعل(القاضي عياض ممن يذهب إىل القول بأنّ فتح عني مضارع 

 أو يكون ،)٨(طي والسيو،)٧( وهو ما ذهب إليه أبو حيان،عينه أو المه أحد حروف احللق
ال سيما أم قد مثلوا به يف متون كتبهم واملقيس كما يرى علماء الصرف  جاء على األصل

                                 
 .٣٢٦أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)١(
 .٣٣بغية اآلمال :  انظر)٢(
 .٣/٤٤٦، شرح التسهيل ١/٣٨٣، اخلصائص ٣٣، بغية اآلمال ١/٢٠٩أمايل ابن الشجري :  انظر)٣(
 .٣٢٤كالم الفراء يف أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٤(
 .٨٤٤، شفاء العليل ١١٨-١/١١٧افية ، شرح الش٤٤٦-٣/٤٤٥شرح التسهيل :  انظر)٥(
 .١/٢٥٣، شرح تسهيل الفوائد ٣/٤٤٥، شرح التسهيل ٣٢٧أبنية األمساء واألفعال واملصادر :  انظر)٦(
 .١٥٨ارتشاف الضرب :  انظر)٧(
 .٢/٣٨املزهر :  انظر)٨(
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٢٩٣ 
ن فتح عني مضارع هذه األفعال إ : وبناء على ذلك ميكن القول،)١(ملا جاء منه على األصل

جاء  فإن ، وهو املرجح عند انعدام السماع،شاع يف االستعمال حىت صار قاعدة يقاس عليها
 ، وقد يغلب السماع واالطراد يف االستعمال القياس،)٢(السماع بالكسر أو الضم فهو جائز

 .فال يحكم بشذوذه

                                 
 .١/٢٥٨د ، شرح تسهيل الفوائ٧/١٥٤، شرح املفصل ١٤/٢٠٦، املخصص ١٢٢املسائل احللبيات :  انظر)١(
 .٢/٣٨، املزهر ١/٢٥٨، شرح تسهيل الفوائد ١٥٨ارتشاف الضرب :  انظر)٢(
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 الرابعالفصل 
 لمشتركالمسائل الصرفية المتعلقة با

 :املباحث التالية على ويشتمل
 .يف القلب املكاين:  األولاملبحث
 .بدال واإلإلعالليف ا: ثاين الاملبحث
 .اهلمزيف : لثلثا ااملبحث
 .الوقفيف : رابع الاملبحث
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٢٩٥ 
 :في القلب المكاني: المبحث األول

يعد القلب املكاين من الظواهر اللغوية العامة واليت تطرأ على بعض الكلمات، وقد 
شغلت حيزا جيدا من الدراسات واختالف اآلراء حوهلا، وكانت حمل اهتمام دراسة علماء 

 . مذاهبهم كما سيتضح من خالل الدراسةتتباينمن مث الصرف واللغة، و
عر١(حتويل الشيء عن وجهه:  بأنهف القلب لغةوي(. 

ما أطيبه، وما : ، مثل(٣) يعين تقدمي بعض حروف الكلمة على بعض)٢(واصطالحا
 .)٤(أيطبه، وصاعقة وصاقعة، وعميق معيق، وغري ذلك

 :ملعرفة القلب املكاين يف كلمة ماهناك أربع طرق و
 ا بأا فيحكم هلىخر من األالً أكثر استعماالكلمتني ىحدإكون تويعين أن : األصل -١

 .)٥(ة املقلوبي ه واألقلَّ،األصل
، ومن ثَم فإنّ ىخردون األ الكلمتني ىحدإ وذلك أن جييء التصريف على :االشتقاق -٢

 .ة مقلوب األصل، واألقلَّياألكثر ه
 ة مقلوبا أاما يشهد هلالكلمتني  ىحدإيكون يف  بأن وذلك: الصحة وعدم اإلعالل -٣

 .أيسو يئس :، كما يفىخرمن األ
 ىخروجد إال مع حروف زوائد تكون يف الكلمة، واألت ال كلمتني الىحدإ  تكونأن -٤

                                 
 ).قلب(١٣٥٣، القاموس احمليط )قلب٣٧١٣، لسان العرب )قلب(٩/١٧٤ذيب اللغة :  انظر)١(
أحدمها تصيري حرف العلة إىل حرف علة آخر، والثاين تصيري حرف مكـان حـرف          : القلب يقال باصطالحني  « )٢(

 : ، وقسموه إىل قسمني»دمي والتأخريبالتق
 .شواعي وشوائع:  قسم قُلب للضرورة، حنو-
رعملي يف لَعمري، وأكثر ما يكون يف املعتـل واملهمـوز كمـا شـاك     :  قسم قُلب توسعا لغري ضرورة، حنو      -

 . وشائك
 .٣٣٤، ارتشاف الضرب ٢/١٠٥٨، شرح تسهيل الفوائد ٢/١٩٧املقرب : انظر

 .٦/٢٧٦، مهع اهلوامع ١/٢١لشافية شرح ا:  انظر)٣(
 .١/٤٧٦املزهر :  انظر)٤(
: انظـر .  يرى الرضي أن كون الكلمة قليلة االستعمال ال يعين أا مقلوبة، وذلك لوجود أمثلة تنايف هذه القاعدة                 )٥(

 .١/٢٤شرح الشافية 
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٢٩٦ 
 .(١) من الزوائدةوجد جمردت

اد ومن حيث مذاهب العلماء فيه فقد كانت هلم آراء متباينة جتاه القلب املكاين واالعتد
 .به، وهذا ما سأعرض له من خالل مناقشة املسألة القادمة

                                 
، مهع ١٢٩قريب املقرب ، ت٢٤-١/٢٣، شرح الشافية  ٢١٧٣-٢١٧٣، شرح الكافية الشافية     ٣٩٢املمتع  :  انظر )١(

 .٦/٢٧٦اهلوامع 
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٢٩٧ 
 :)جبذ( و)جذب(ما جاء في : المسألة الحادية والخمسون

، ويف ))…فَأَدركَه أَعراِبي فَجبذَه ِبِرداِئِه جبذَةً شِديدةً((: جاء يف احلديث الشريف
مبعىن ) فَجاذَبه(«: ، قال القاضي عياض)١())ى انشق البردفَجاذَبه حت((: رواية أخرى

)ذهافجب (قالوهو من املقلوب،جذب وجبذ: يف الرواية األخرى، ي «)٢( . 
: ، وجذب الشيء)٣(غلبته:  أي،جاذَبته فجذبته: مدك الشيء، يقال: واجلذب يعين
 بأنه من ، أما وصف القاضي عياض)٥(ضمه بيده إليه: ، وجذبه إليه أي)٤(حوله عن موضعه

 ومن ثَم ،املقلوب فإنّ هذا يستدعي استعراض آراء العلماء ومواقفهم من القلب املكاين
 :، فقد كانوا على ثالثة مذاهب)جبذ( و)جذب( تصنيفهم للفظي

أنكر وجود القلب يف اللغة العربية، وهذا مذهب ابن درستويه، الذي ألّف : األولاملذهب 
قول يف شرح الفصيح يف جمرى حديثه عن فاكهة ، ي)إبطال القلب(: كتابا أمساه

وفيها لغة أخرى، وهي الطبيخ بتقدمي الطاء، وليست عندنا على القلب كما «: البطيخ
 .)٦(»)إبطال القلب(يزعم اللغويون، وقد بينا احلجة يف ذلك يف 

يكون  يكون يف الكلمة و،ن العرب يف اللغة، وهو كثرين عدوا القلب من س:الثايناملذهب 
 جذب وجبذ، وتزحزحت عن املكان وحتزحزت، واضمحلّ: ، حنو)٧( يف القصة

امضحلّ، وأسري مكبل ومكلَّب، وأحجمت عن األمر وأجحمت، وسوى ذلك من و
ِ أو  ﴿:ومثال القصة ما جاء يف القرآن الكرمي ،)٨(األمثلة أ  ۥ  ِ إن  ْ ُ َُ ۡ ُ َُ ُ َ َۡ

ِ ٓ َ َ ِ َ ِ ٓ

ة ِٱ ُ  : قول النابغة اجلعدي ومما جاء يف كالم العرب، )٩(﴾ۡ

                                 
 ).١٠٥٧(باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، حديث رقم / ، كتاب الزكاة٥٩٥-٣/٥٩٤ إكمال املعلم )١(
 .٣/٥٩٥ إكمال املعلم )٢(
 ).جذب(١١/١٥، ذيب اللغة )جذب(٦/٩٦العني :  انظر)٣(
 ).جذب(٢٤٩القاموس احمليط :  انظر)٤(
 ).جذب(١/١٤٣ر مشارق األنوا:  انظر)٥(
 .٣١٣ شرح الفصيح البن درستويه )٦(
 .٣٧٢، فقه اللغة ١٥٣الصاحيب :  انظر)٧(
 .٤٨١-١/٤٧٦، املزهر ١٢٥٤، مجهرة اللغة ٦٥٠-٢/٦٤٩الغريب املصنف :  انظر)٨(
 .٧٦:القصص) ٩(
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٢٩٨ 
 كَانت فَِريضةَ مـا أَتيـت كَمـا      

 
 )١(كان الزنـاء فريـضة الـرجمِ       

 :  وحنوقول رؤبة 
 )٢(ه سماؤهكأنّ لونَ أرِض

  .)٣( يف إصبعيأدخلت اخلاتم: وحنو قول 
:  إىل هذا املذهب فهو مقلوب، وممن ذهب)جذب وجبذ( وكل ما جاء من قبيل 

، )٩(وهري واجل،)٨( فارسوابن، )٧(فارايب وال،)٦( دريدوابن، )٥( قتيبةوابن ،)٤(أبو عبيد
 . ، ويسمى هذا املذهب مبذهب الكوفيني أو اللغويني)١٠(والثعاليب

 ذهبوا إىل أن القلب يكون يف اللفظ إذا كان ال ميكن للفظني أن يكونا :الثالثاملذهب 
:  القلب األربعة، حنوأدلة لذا ال بد أن يكون أحد اللفظني حيوي أحد ؛نيأصلَكالمها 

رف هار وهائر، فإن كان كال اللفظني متصرفني تصرفًا وجشاكي السالح وشائك، 
 وكل واحد ،واحدا مل يعدوا اللفظ من باب القلب، وإمنا هذا التغري الطارئ عليه لغة

ف هذا املذهب مبذهب البصريني، يقول من اللفظني أصلٌ مستقلٌّ حبد ذاته، وعر
: وهذا القلب الصحيح عند البصريني، وأما ما يسميه الكوفيون القلب حنو«: النحاس

                                 
وبال ، ٣٧٢ة ومنسوب إىل الفرزدق يف فقه اللغ، )زين(١٨٧٥ولسان العرب، ١٦٩البيت من الكامل يف ديوانه) ١(

 .٣١٧اإلنصاف، ١٥٣نسبة يف الصاحيب
سر صناعة : وبال نسبة يف، ٢/٦١٩شرح التصريح، ٢٠٥٧املقاصد النحوية، ٣البيت من الرجز يف ديوان رؤبة) ٢(

 .٤/٣٤٢أوضح املسالك، ١٥٣الصاحيب، ٢/٦٣٦اإلعراب
 .٣٧٢فقه اللغة: انظر) ٣(
 .١/١٤٦ ، غريب احلديث٦٥٠-٢/٦٤٩الغريب املصنف :  انظر)٤(
 .٤٩٢أدب الكاتب :  انظر)٥(
 .١٢٥٤مجهرة اللغة :  انظر)٦(
 .٢/١٥٣ ديوان األدب )٧(
 .١/٥٠١، معجم مقاييس اللغة ١٥٣الصاحيب :  انظر)٨(
 ).جبذ(٢/٥٦١، )جذب(١/٩٧الصحاح :  انظر)٩(
 .٣٧٢فقه اللغة :  انظر)١٠(
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٢٩٩ 
، ونقل )١(»…فليس هذا بقلب عند البصريني، وإمنا مها لغتان) جذَب وجبذَ(

فإذا وجد املصدران حكم النحاة بأن كل واحد من «: السيوطي عن السخاوي
إن : جبذ وجذب، وأهل اللغة يقولون: ل وليس مبقلوب من اآلخر، حنوالفعلني أص

 .)٢(»ذلك كله من املقلوب
، )٦(، وابن سيده)٥( جينوابن، )٤(سيبويهو، )٣(اخلليل: من أبرز أصحاب هذا املذهبو

 . )١٠(، وغريهم)٩(رضي وال،)٨( مالكوابن ،)٧( وابن عصفور
 أحدمها أصل واآلخر مقلوب أن )جذب وجبذ(يف  :يروافأصحاب هذا املذهب مل 

وأما جذَبت وجبذت، وحنوه فليس « :، يقول سيبويهالًعنه، بل جعلوا كل لفظ منهما أص
فيه قلب، وكل واحد منهما على حدته؛ ألنّ ذلك يطّرد فيهما يف كل معىن، ويتصرف 

 وجبذ، جذَب: فمما تركيباه أصالن ال قلب فيهما قوهلم«: ابن جينيقول ، و)١١(»الفعل فيه
، والسبب يف كوما كلَيهما أصلَين أنّ هلما )١٢(»…ليس أحدمها مقلوبا عن صاحبه

 جذبا فهو جاذب واملفعول جمذوب، وجبذ جيِبذ جبذًا بجذَب يجذ: ، تقولهذات التصرف
، لكن لو قصر ا واآلخر مقلوبالًال ميكن اعتبار أحدمها أصف لذا ؛فهو جابذ واملفعول جمبوذ

، ومن ثَم عدوا ما جاء من  واآلخر أصلٌ،مها يف التصريف عن اآلخر لكان هو املقلوبأحد

                                 
 .٣٤٠-٣٣٩ شرح القصائد التسع )١(
 .١/٤٨١املزهر :  انظر)٢(
 ).جبذ(٦/٩٦العني :  انظر)٣(
 .٤/٣٨١الكتاب :  انظر)٤(
 .٢/١٠٥املنصف :  انظر)٥(
 ).جبذ(٧/٢٥٦احملكم واحمليط :  انظر)٦(
 .٣٩٣املمتع :  انظر)٧(
 .٢١٧٤شرح الكافية الشافية :  انظر)٨(
 .١/٢٤شرح الشافية :  انظر)٩(
 . ٣٣٥ الضرب ، ارتشاف٢/١٠٦٠، شرح تسهيل الفوائد ١١/١٥ذيب اللغة :  انظر)١٠(
 .٤/٣٨١ الكتاب )١١(
 .٢/٦٩ اخلصائص )١٢(
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٣٠٠ 
 .)٢( إىل متيم)جبذ(، ونسبوا لغة )١( لغاٍت)جذب وجبذ(باب 

 ما نوٍعإىل واحلقيقة أن تقسيم العلماء من حيث مذاهبهم إىل بصريني وكوفيني يفتقر 
: فيني؛ ألنّ من قالوا بوجود القلب يف لفظيقسموا إىل لغويني وصري أنإىل الدقة، واألجدر 

، إمنا كان حكمهم راجع إىل اعتبار التقدمي والتأخري احلاصل يف حريف اللفظ )جذب وجبذ(
وبالنظر إليه كظاهرة لغوية مسموعة عن العرب، أما أصحاب الرأي اآلخر فقد اعتمدوا يف 

 تغيريات كما تقدم، حكمهم على مالحظة تصريفات الكلمة وما يطرأ على بنيتها من
 يعين بأنه ذهب مذهب اللغويني، وال بد من ،وحكم القاضي عياض بأا من املقلوب

  عليها وإمنا هو مسموع مطرد يف الكلمات املتعارف،اإلشارة إىل أنّ القلب غري مقيد بقياس
ما فائدة القلب، وهال جاءت : فإن قلت«: ، ونقل السيوطي عن أيب حيان)٣( العربدعن
الفائدة يف ذلك االتساع يف الكالم واالضطرار إليه يف :  قلت،لتصاريف على نظر واحد؟ا

 . )٤(»بعض املواضع
وإىل جانب اهتمام العلماء القدامى ذه الظاهرة فقد حظيت كذلك بعناية العلماء 
احملدثني، فتناولوها من عدة جوانب، وارتكزت دراستهم حوهلا على اجلانب الصويت 

طلب : ثر دون اجلانب الصريف، وعزوا ظاهرة القلب املكاين إىل عدة أسباب منهاواللفظي أك
السهولة والتخفيف يف النطق، أو أن يرجع القلب إىل خطأ األجيال، أو نتيجة القياس 

 .)٥(اخلاطئ، أو احتمال خطأ الرواة
 وكل ،ة من الناحية الصرفية يعترب لغ)جذب وجبذ(وما يهم هو أنّ ما جاء يف كلميت 

واحد منهما أصل، ولكن بالرجوع إىل طرق معرفة وجود القلب ومن حيث مالحظة أنّ 
 فهذا يرجح كون ،)جبذ( أكثر من )جذب(االستعمال األكثر يف الوقت احلايل للفعل 

                                 
، لسان العرب   )جبذ(١/٢٣٥، النهاية يف غريب احلديث      )جبذ(٧/٢٥٦، احملكم واحمليط    )جبذ(٦/٩٦العني  :  انظر )١(

 ).جبذ(٢٣٣، القاموس احمليط )جذب(٥٣٤
 ). جذب(٥٧٣، لسان العرب )جبذ(١١/١٥ذيب اللغة :  انظر)٢(
 .١/٢٤شافية شرح ال:  انظر)٣(
 .٦/٢٧٩ مهع اهلوامع )٤(
 .٩٤، اللغة لفندريس ٦٥٥-٢/٦٥٤، اللهجات العربية يف التراث ٨٩التطور اللغوي :  انظر)٥(
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٣٠١ 
 املقلوب عنه، ويبقى القلب املكاين ظاهرة لغوية ال حتكمها قاعدة )جبذ( و األصل،)جذب(

 .وال يقيدها قياس
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٣٠٢ 
 :في اإلعالل واإلبدال: بحث الثانيالم
  :االصطالحيف  مفهوم اإلبدال: الًأو

 .)١(جعل حرف مكان حرف آخر
 : حروف اإلبدال

 مجعها ،ذكر ابن مالك أن حروف اإلبدال الشائع لغري إدغام تبلغ اثنني وعشرين حرفًا
منها يف تسعة  ومجع الضروري ،)٢(»لَِجد صِرف شِكس آمن طَي ثَوب عزتِه«: يف قول
 )٧( وغريه)٦(وعند ابن عصفور، )٥( وتبعه املربد،)٤( وعدها سيبويه أحد عشر حرفًا،)٣(أحرف

:  منها، وقد مجعوها يف عبارات عدة،)٨( وجعلها الصيمري أربعة عشر حرفًا،اثنا عشر حرفًا
 .)١٠( وهذه احلروف اليت ذكرت سبيلها االستقراء،)٩( وغريها)طال يوم أجندته(

 : اإلبدالضروب
 : يأيت اإلبدال على ضربني

 . حنو ِإشاح وِوشاح،إقامة حرف مقام حرف غريه -١
 .)١١(قام أصله قوم:  حنو،قلب احلرف نفسه إىل لفظ غريه على معىن إحالته إليه -٢

                                 
، حاشية ٤٤٩، الكناش ١/١٩٧، شرح الشافية ٢١٣، شرح التصريف امللوكي ١٥٤الصاحيب يف فقه اللغة     :  انظر )١(

 .٤/٣٩١الصبان 
 .٨٢١، شرح األمشوين ١٥٦٢، توضيح املقاصد ٣٠٠كميل املقاصد تسهيل الفوائد وت:  انظر)٢(
 .٢٠٧٧شرح الكافية الشافية :  انظر)٣(
 .٤/٢٣٧الكتاب :  انظر)٤(
 .١/١٩٩املقتضب :  انظر)٥(
 .٢١٣املمتع :  انظر)٦(
 .٨٢٣، شرح األمشوين ١٢٢، تقريب املقرب ١٥٦٢توضيح املقاصد :  انظر)٧(
 .٢/٢٧١التبصرة والتذكرة :  انظر)٨(
، شـرح التـصريح     ٤/٣٧٣، أوضح املـسالك     ٣/١٩٩، شرح الشافية    ٢١٣، املمتع   ٢/٢٥٣االقتضاب  :  انظر )٩(

٢/٦٨٩. 
 .١/٤٦٠، املزهر ٢/٣٩٢، اإليضاح ٢١٥شرح التصريف امللوكي :  انظر)١٠(
 .١٩٢، الكليات ١٥٦١، توضيح املقاصد ٤٥٠، الكناش ٢١٤شرح التصريف امللوكي :  انظر)١١(
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 : مفهوم اإلعالل: ثانيا

 .)١(هو تغيري حرف العلة للتخفيف
 :صور اإلعالل

 .إعالل باحلذف -١
 .بالقلبإعالل  -٢
 .)٢()النقل(لتسكني باإعالل  -٣

 : حروفه
 . والياء،واو وال،األلف: حروف العلة املعروفةحروفه 

وسيأيت التفصيل يف بعض جوانب اإلبدال واإلعالل من خالل ما عرض له القاضي 
 .عياض من مسائل يف أثناء شرحه للكتاب

                                 
 .١٢٥، الكليات ٤٨١، الكناش ٣١ نزهة الطرف : انظر)١(
 .١٢٥، االكليات ٦٧-٣/٦٦، شرح الشافية ٣١نزهة الطرف :  انظر)٢(
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٣٠٤ 
 :)ةالمصرا(ما جاء في اشتقاق كلمة : المسألة الثانية والخمسون

نقل القاضي عياض بعض ما جاء من أقوال العلماء يف لفظة مصراة عند شرحه 
 : فكان أبرز ما ذكر،)١())…من اشترى شاةً مصراةً((: للحديث

ٓ ََ﴿:  مثل قوله تعاىل)التصرية(ما نقله عن بعض شيوخه أا مشتقة من كلمة  - َ  اُ
ۖأ ۡ ُ َ ُ يف شرح  هو الصواب على مذهب الكافة« :ب بأنه وعقّ،من التزكية )٢(﴾َ

 . )٣(»املصراة واشتقاقها
 املشتق )الصرر( يدل على اشتقاقها من لفظ اجلمع )التصرية(أن رواية حديث آخر بلفظ  -

 .  مضعف الراء)صر( وليس من ،)صري(من 
ري  وذكر أنه تفس،)صر( باشتقاقها من )تصروا اإلبل(:  يف غري مسلمهمروى بعض -

 .(٤)الشافعي
 وأهل ،املياه اتمعة:  والصراة،صريت املاء يف احلوض أي مجعته: يزرما نقله عن املا -

 .)٥(ال تصروا: اللغة يقولون
أن تربط أحالب الناقة والشاة : نقل عن اخلطايب ما حكاه عن الشافعي أن معىن التصرية -

ويمشتق من صرى اللنب يف : ن أيب عبيد وع، حلبها ليومني أو ثالثة حىت جيتمع لبنهاترك
 مث علق اخلطايب بأنّ قول ، وأصل التصرية حبس املاء ومجعه،ه فيهظ مبعىن حف،ضرعها

 ذلك أن العرب تصر ضروع ، وما ذهب إليه الشافعي صحيح،أيب عبيد حسن
 وكذا قول ،)٦( إمنا حيسن احللب والصر،العبد ال حيسن الكر:  ومنه قوهلم،احمللوبات

 : بن نويرةمالك

                                 
 ).١٥٢٤(باب حكم بيع املصراة، حديث رقم / ، كتاب البيوع٥/١٤٢ إكمال املعلم )١(
 .٣٢:  النجم)٢(
 .٥/١٤٢ إكمال املعلم )٣(
 .٥/١٤٢إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٢/٢٥١ول املازري بتفصيله يف املعلم بفوائد مسلم ق:  انظر)٥(
 .١١٣-٣/١١١قول اخلطايب مفصالً يف معامل السنن :  انظر)٦(
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     كُمـدقَاتـذِه صا هذُوهخ قُلْتو 

 
 )١(مصررة أَخالفُها لَـم تحـردِ      

 يف اشتقاقها حتتمل أن تكون )مصراة(ويظهر من خالل األقوال السابقة أنّ كلمة  
 وهذا ،)صري( أو أن تكون مشتقة من الفعل ، بتضعيف الراء)صرر(مشتقة من الفعل 

 :عض ما قاله ا علماء اللغةيستدعي الوقوف عند ب
 وصر الناقة بالصرار فهي ،صر الرجل ناقته صرا: يقال: )صرر(ا مشتقة من إ: الًأو

 مصرور؛ ألن يديه : ومنه قيل لألسري،)٣( وكل شيء مجعته فقد صررته،)٢(مصرورة ومصررة
  أو اخليطُ، لئال يرضعها الفصيل والصرار هو ِخرقة تشد على أطباء الناقة،)٤(جمعتا إىل عنقه
 ، صررت الصرة شددا،الشدة: رةالص:  ويقال،)٥(صررا بصرار:  يقال،الذي تشد به

ابن و ،)٧(اخلليل: من فسروها ذا املعىن نممو ،)٦(شددت عليها الصرار: وصررت الناقة
 .)١٢( وغريهم،)١١(الفريوزآباديو ،)١٠(اجلوهريو ،)٩(ابن فارسو ،)٨(السكيت

 وصرى يصِري فهو ،صري املاء يصرى: يقال: )صري(ا مشتقة من الفعل إ: ثانيا
صري اللنب يصرى إذا مل يحلَب فتغير :  ومنه قالوا،ر إذا طال مكثه واستنقاعه وتغي،صرى

                                 
، لسان )صرر(٣/٢٣، النهاية يف غريب احلديث واألثر     ٣/١١٢معامل السنن   :  البيت من الطويل ملالك بن نويرة يف       )١(

 ).صرر(١٢/٣٠٤، تاج العروس )صرر(٢٤٣٠العرب 
 ، ٣٢٠إصالح املنطق : ر انظ)٢(
 .٥١٨، ١/٣٣٧غريب احلديث البن قتيبة :  انظر)٣(
 ).صرر(١٢/٣٠٣تاج العروس :  انظر)٤(
 ).صر(٣/٢٨٢، معجم مقاييس اللغة ٣٢٠، إصالح املنطق )صر(٧/٨٢العني :  انظر)٥(
 ).صرر(٧١١-٢/٧١٠الصحاح :  انظر)٦(
 ).صر(٧/٨٢ انظرك العني )٧(
 .٣٢٠إصالح املنطق :  انظر)٨(
 ).صر(٣/٢٨٢معجم مقاييس اللغة :  انظر)٩(
 ).صرر(٧١١-٢/٧١٠الصحاح :  انظر)١٠(
 ).صرر(٩٢٣القاموس احمليط :  انظر)١١(
 ).صرر(١٢/٣٠٣لسان العرب، تاج العروس :  انظر)١٢(
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٣٠٦ 
بالناقة ) صراةمن اشترى م: (ووجه ابن اجلوزي مراد الكلمة يف احلديث الشريف ،)١(طعمه

وصري  ،)٢(»وكل ماء جمتمع صرى وِصري« ،أو الشاة اليت يجمع اللنب يف ضرعها ويحبس
 : قالت اخلنساء،الدمع إذا اجتمع ومل جيِر

 فَلم أَمِلك غَـداة نعـي صـخرٍ       
  

ــربٍة   ع اِبقــو لَساحاهــر ــت ص ٣(ب( 
 مث قلبت الياء ألفًا كما يف ،صري:  األصل،سر بالفتح والك،صري املاء وصرى: يقال 

 ؛ ومنه سميت املصراة، والتصرية عند أيب عبيد مأخوذة من حبس املاء وجتميعه،)٤(بقَى وبقي
 :  واستشهد بقول عبيد بن األبرص،لتشبيه اجتماع اللنب فيها باجتماع املاء

ــه تدرى وــرــاٍء صم بــا ري 
 

ـ   ــاِئف جـ خ ــِبيلُه س٥(ِديب( 
، إذ  غري صحيح)صرار اإلبل( مشتقة من )املصراة( بكون هموذهب إىل أنّ تأول بعض 

 وإمنا يكون ، وهذا اللفظ غري جائز يف البقر والغنم)مصرورة(: لو كان ذلك صحيحا لقالوا
 .)٦(الصرار يف اإلبل وحدها

اجتماع رائني فقُلبت  حجته يف ذلك ، إنّ أبا علي القايل جعلها مبعىن املصرورة:وقيل
 .)٧(قَصيت أظفاري: أخرامها ياًء كما يف قول

 ولكن أُبدلت إحدى ،)مصررة( )املصراة(وذكر اخلطايب احتمال أن يكون أصل كلمة 
كرهوا اجتماع ثالثة أحرف من « ،تقضي البازي وأصله تقضض: الرائني كما يف قوهلم

                                 
، ـذيب اللغـة   )صـري (٧٤٦، مجهرة اللغـة     ٥٣٤، أدب الكاتب    ٤٠٦،  ١٢٢،  ١٠٣إصالح املنطق   :  انظر )١(

 ).صرى(١٢/٢٢٤
 .١/٥٨٨ غريب احلديث البن اجلوزي )٢(
، تاج العـروس  )صري(١٢/٢٢٥، ذيب اللغة )صري(٧/١٥١، العني ١١٦ البيت من الوافر للخنساء يف ديواا   )٣(

 ).صري(٣٨/٤٢١
 ).صرى(٢٤٤١لسان العرب :  انظر)٤(
، وعلى  )خوف(١/٢٧٠، أساس البالغة    …فَرب ماٍء وردت آِجنٍ   :  برواية ،١٦ البيت من خملع البسيط يف ديوانه        )٥(

 .٢/٦٢رواية املنت يف غريب أيب عبيد 
 .٦٣-٢/٦١غريب احلديث :  انظر)٦(
 ).صري(٣٨/٤٢١، تاج العروس ٧١٧ملحق البارع :  انظر)٧(
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٣٠٧ 
 .)١(»رف آخر ليس من جنسهاجنس واحد يف كلمة واحدة فأبدلوا حرفًا منها حب

اة(علت وهو متوافق مع ما ذهب إليه األزهري إذا ج( مشتقة من الفعل )املصرصر(، 
 ولذلك أمثلة كثرية ؛ تظنيت من الظن: مث حصل ا القلب كما يف قوهلم،)مصررة(فكانت 

ب  د﴿: يف كالم العرب كما يف قوله تعاىل َو  َٰ َ ََ ۡ َ  : يف قول العجاجوكما، )٢(﴾َ
      رـاِزي كَـساِزي ِإذَا البي البقَض٣(ت( 

 مشتقة )مصررة( قد يكون أصلها )املصراة(ومن خالل األقوال السابقة يتضح أنّ كلمة  
 منعا ؛ يؤدي إىل قلب أحدها ياًء، متتالية فيهاات راءة مما يعين اجتماع ثالث؛)صر(من الفعل 

 ،؛ حيث تبدل من مثانية عشرة حرفًاالًمن أوسع احلروف إبدا والياء ،من توايل املتماثالت
 ألنّ هذا االشتقاق يستدعي أن ، على هذا األصلهم وقد اعترض بعض،)٤(منها حرف الراء

 )صري( وإمنا ذلك يتأتى باشتقاقها من الفعل ، ال مصراة)مصرورة(يكون اسم املفعول منه 
 وهذا الرأي هو املذهب األكثر شهرة ،ية يف الفعلومن ثَم ال يوجد ا قلب؛ ألنّ الياء أصل

نه لو قُصد منها الوصف باجتماع احلليب فيها إ : وميكن القول، القاضي عياضذكركما 
كانت ) الصر( وإن قُصد وصفها بأا وقع عليها فعل ،)صري(  من الفعل)مصراة(كانت ل
 كيال ؛لفظ مشتمل على قلب فهذا ال)مصراة( فيها : قيل، وإن)صرر( من الفعل )مصرورة(

 .جيتمع يف الكلمة ثالثة أحرف من جنس واحد

                                 
 .٣/١١٢ معامل السنن )١(
 .١٠:  الشمس)٢(
، وبال  ١٠/٢٥، شرح املفصل    ٤٨٧ ، أدب الكاتب  ٣٠٢، إصالح املنطق    ٨٣ البيت من الرجز للعجاج يف ديوانه        )٣(

 .٨٧٩، شرح األمشوين ٢/١٧٠، املقرب ٢/٩٠اخلصائص : نسبة يف
األلف، الواو، اهلمزة، اهلاء، السني، الباء، الراء، الواو، النون، الالم، امليم، الـصاد،             :  احلروف اليت تبدل منها الياء     )٤(

، شـرح   ١٧٤-٢/١٦٨، املقرب   ٢٨-١٠/٢٤ملفصل  شرح ا : انظر. الضاد، العني، الدال، التاء، اجليم، الكاف     
 .٨٨٠-٨٧٨األمشوين 
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 :)عيادة(ما جاء من قلب في كلمة : المسألة الثالثة والخمسون
 ومعىن عائد أي ،)١())…عاِئد املَريِض يف مخرفَِة اجلَنِة((: جاء يف احلديث الشريف

 :منه قول أيب ذؤيب اهلذيلو ،)٢(اعاد العليل عودا وِعيادة وِعياد:  يقال،زائر
  لَيت ِشعِري هلْ تنظَّر خاِلـد      الَأَ
 

        ـاِئسي ـوه اِن أَمرلَى اِهلجاِدي ع٣(ِعي( 
 وهم الذين يعودونه إذا ،زوره وزواره:  مثل،هؤالء عود فالن وعواده: يقال: قال الفراء 

 وعند اخلليل النساء عود وال ،)٤( الواحدة عائدة،دن املريضالنساء اللوايت يع:  والعوائد،عتلّا
ولفظة «:  يقول القاضي عياض،)٥( العوادة من عيادة املريض: ونقل عن اللحياين، عواد:يقال

 ويف ،)٦(» الفتقاد حاله؛تقتضي التكرار والعود والرجوع إليه مرة بعد أخرى) العيادة(
 وعرف عن ،)٧(زوارها:  أي،))أُم مكتوم امرأَةٌ يكْثُر عوادهاِإنَّ ((: حديث فاطمة بنت قيس

 مث اشتهر هذا اللفظ يف عيادة املريض حىت ،العرب أن كل من أتاك مرة بعد مرة فهو عائد
:  ومنه جاء قوهلم، الرجوع مث ذكر القاضي عياض من معاين العودِة،)٨(صار كأنه خمتص به

 ،)١٠(عاد إليه يعود عودا إذا رجع:  يقال،)٩(عودا بعد بدء أي رجع:  وقوهلم،العود أمحد
 يعين أنه مل يقطع ذهابه حىت وصله ، وعوده على بدئه،ويعين تثنية األمر عودا بعد بدء

 : ومنه قول مالك بن نويرة،)١١(برجوعه
                                 

 ).٢٥٦٨(باب فضل عيادة املريض، حديث رقم / ، كتاب الرب والصلة٨/٣٧ إكمال املعلم )١(
 ).عود(٣١٥٩، لسان العرب )عود(٢/٢٣٢احملكم واحمليط األعظم :  انظر)٢(
 ).عود(٨/٤٣٣، تاج العروس ١٢٧هلذليني ، شرح أشعار ا١٣٢ البيت من الطويل يف ديوان أيب ذؤيب )٣(
 ).عود(٨/٤٣١، تاج العروس )عود(٣١٥٩، لسان العرب )عاد(٣/١٢٦ذيب اللغة :  انظر)٤(
، تـاج   ١٢/٣٠٥،  ٥/٨٦، املخـصص    )عود(٣١٥٩، لسان العرب    )عود(٢/٢٣٢احملكم واحمليط األعظم    :  انظر )٥(

 ).عود(٨/٤٣١العروس 
 .٨/٣٧ إكمال املعلم )٦(
 ).عود(٣/٣٧، الفائق ١/٩٥يث يف غريب احلديث للخطايب  احلد)٧(
 ).عود(٨/٤٣٤، تاج العروس )عود(٣١٥٩لسان العرب :  انظر)٨(
 .٨/٣٧إكمال املعلم :  انظر)٩(
 ).عود(٣/٣١٦، النهاية يف غريب احلديث واألثر )عود(١٠٥٩، مجهرة اللغة ٣٥١املفردات :  انظر)١٠(
، القاموس احملـيط    )عود(٤/١٨١، معجم مقاييس اللغة     )عاد(٣/١٢٧ اللغة   ، ذيب )عود(٢/٢١٧العني  :  انظر )١١(

 ).العود(١١٥٨
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  ِبقَرِضـِهم  جزينا بِني شـيبانَ أَمـسِ     

 
 )١(العود أَحمد  و وعدنا ِبِمثِْل البدءِ   

 )عيادة( وذكر القاضي عياض أن كلمة ،)٢( جمرى األمثال)العود أمحد( :وجرت عبارة 
 فهو على فعل ، مشتقة من العودة،عاد يعود:  فاألصل أن تقول،)٣(ياؤها منقلبة عن واو

 )قال(كما يف  ، قُلبت عني الكلمة من الواو إىل األلف يف املاضي النفتاح فاء الكلمة،يفْعل
 وقد اُبِدلت فيه ،)٥( باإلعالل)قائم( و)خاِئف( كما يف )عائد( واسم الفاعل منه ،)٤(من قَول

 حيث إنّ الفعل الذي اشتق منه اسم ،اهلمزة من الواو لوقوعها بعد ألف الفاعل الزائدة
 كما يف )ِودعا(:  واألصل يف اسم الفاعل أن يقال، قد اعتلت عينه فقُلبت ألفًا)عاد(الفاعل 

 ونظرا النفتاح ما قبل العني واعتالل الفعل منه فقد اعتل اسم الفاعل ،)قام( من الفعل )قاِوم(
 فأُبِدلت األلف ، مما أدى إىل اجتماع ساكنني؛ فقُِلبت الواو ألفًا، على اعتالل فعلهالًمح

ما عينه واو إذا  واألصل في، فهي مصدر)عيادة(أما كلمة ، )٦(الثانية مهزة وحركت بالكسر
 العتالل )ِعيادة( فاعتلّ املصدر ،)٧(  الواو ياًءأن تقلبها ومل تدغم سكِّنت وكُسر ما قبلَ

 فقُِلبت ياًء لكون الياء أخف من ، مث لوقوع الواو بني كسر وألف بعدها،)عاد( الًالفعل أو
 ،)٩()ِحول( و،)٨()ِلواذ( ولو اختل أحد هذين السبني المتنع القلب كما امتنع يف ،الواو

 مع جميء األلف بعدها واعتالل ، فقُلبت واوه ياًء النكسار ما قبل الواو)ِقيام( أما ،)القَوام(و
 .  ياء)عيادة( وعلى ذلك يحمل قلب واو ،)١٠(الفعل فيها

                                 
 .٨/٤٣٢، تاج العروس )عود(٣٥١٧، لسان العرب ٦٥ البيت من الطويل ملالك بن نويرة يف ديوانه )١(
 .٢/٣٤جممع األمثال :  انظر)٢(
 .٨/٣٧إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٤٨٧-٤٨٦، الكناش ٣/٩٥فية ، شرح الشا٢/١٩٣املقرب :  انظر)٤(
 .٤/٣٥٥الكتاب :  انظر)٥(
 .٢١٨، املمتع ٤٣٤-٢/٤٣٣، اإليضاح يف شرح املفصل ١/٢٣٧املقتضب :  انظر)٦(
 . ٣١٠، املمتع ١٠/٢١، شرح املفصل ٧٣٢سر صناعة اإلعراب :  انظر)٧(
 ).لوذ(٤٠٩٧ لسان العرب :انظر. أي التجأ بعضهم إىل بعض:  مالوذة وِلواذًاالَوذ القوم:  يقال)٨(
 ).حول(١٠٥٦، لسان العرب )حال(٥/٢٤٢ذيب اللغة : انظر.  اِحلول من التحول عن الشيء)٩(
 .٣١٩، املمتع ١٠/٢٣، شرح املفصل ٧٣٣سر صناعة اإلعراب :  انظر)١٠(
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 :في الهمز: الثالثالمبحث 

 ،تهمودراس اللغويني واليت حظيت بعناية ، ظاهرة اهلمز من الظواهر اللغوية املهمةدتع
 ويكون ، يف تغري داللة بنية الكلمةا هلا دور أن كما،ومتثل جانبا بارزا يف دراسات اللهجات

احلديث عن إبدال   وسيأيت،)١(  والبدل، والتخفيف،التحقيق: للهمزة ثالث أحوال معروفة
  .اهلمزة
وتقوية املعىن قد عمد العرب يف بعض الكلمات غري املهموزة إىل مهزها لقصد املبالغة و

 والكالم حول اهلمز وما يتناول من جوانب ودراسات يطول ،كما مر يف مسائل سابقة
 .وسأكتفي منه باحلديث يف املسألة اخلالفية اليت تطرق هلا القاضي عياض

                                 
 ، ١٤/٧٤، شرح السريايف ٢٩٩-٢/٢٩٢، املقتضب ٣/٥٤١الكتاب :  انظر)١(
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 :)الذام( و)السام(: الهمز في كلمتي: المسألة الرابعة والخمسون

 أو ، أو حذفه، إما بقلبه،غيري حرف العلةأشرت مسبقًا إىل مفهوم اإلعالل الذي يعين ت
السام : ِإنَّ اليهود ِإذَا سلَّموا علَيكُم يقُولُ أَحدهم((: وقد جاء يف احلديث الشريف بنقله،
كُملَيوِل اِهللا ((: ، وجاء عن عائشة رضي اهللا عنها)١())…عسلَى رطٌ عهأْذَنَ رتفقالوااس :
امالس لَيلْ: فقَالَت ،كُمعب كُملَيع امةُ والسن((: ، ويف رواية أخرى)٢())…اللَّع كُملَيلْ عب

والذَّام اممن جانبني)الذام( و)السام(: ، واملسألة تتناول بالدراسة لفظي)٣())…الس :  
 .الًما قد حدث فيهما قلبا أو إبدا:  والثاين.ما جاء يف داللتهما: األول

 هو الدعاء )السام عليكم(: ذهب القاضي عياض إىل أنّ املقصود من قول اليهود :الًأو
يا رسول اهللا، ما : ، قيل)) السامالِّلكُلِّ داٍء دواء ِإ((:  حبديث الرسول الًباملوت، مستد

تسأمون ( : مأخوذ من)السام(تادة قد تأول أن معىن قَ، وذكر أنّ )٤()املوت: (قال السام؟
 .)٦( مبعىن يسمون دينكم:)٥( على أنه مصدر سئمت سآمة، ويف تفسري بقي بن خملد،)دينكم

 :  جاء فيها تأويالن)السام(فكلمة 
 والذي قال به مجع من العلماء ،أن تكون مبعىن املوت، وهو املعىن األشهر: األول

 وابن، )١( اجلوزيوابن، )٩(قاضي عياض وال،)٨(زخمشري وال،)٧(اهلروي: واملفسرين مثل

                                 
 ).٢١٦٤(باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم، حديث رقم / تاب السالم، ك٧/٤٩ إكمال املعلم )١(

 .٥١-٧/٥٠ إكمال املعلم )٢(
 .٧/٥١ إكمال املعلم )٣(
 ).سوم(٢/٤٢٦، النهاية يف غريب احلديث واألثر ٥٩٩، الغريبني ٧/٤٩إكمال العلم :  احلديث ذه الرواية يف)٤(

، ولـد يف رمـضان   )املسند(و) التفسري(الرمحن القرطيب األندلسي، صاحب  د بن يزيد، أبو عبد بقي بن مخل  : هو )٥(
سنة إحدى ومائتني، سمع من حيىي الليثي، وأيب مصعب الزهري، ومن أمحد بن حنبل فوائد ومسائل، وغريهـم،                  

، كان إماما جمتهدا صاحلًا،     ابنه أمحد، وأيوب بن سليمان املري، وهشام بن الوليد الغافقي، وآخرون          : وحدث عنه 
. صادقًا، وِرعا فاضالً، زاهدا، وكان أول من كثَّر احلديث باألندلس ونشره، تويف سنة ست وسـبعني ومـائتني                 

 .٥٢٠-٥١٨، ٢/٤٧، نفح الطيب ٣/٨٧، النجوم الزاهرة ٢٩٦-١٣/٢٨٥سري أعالم النبالء : انظر
 .٧/٤٩إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٩٥٦يبني يف القرآن واحلديث الغر:  انظر)٧(
 .٢/١٤٤الفائق يف غريب احلديث :  انظر)٨(
 .٧/٤٩إكمال املعلم :  انظر)٩(
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٢( األثريوابن، )١(اجلوزي(والقرطيب ،)شاهدهم يف ذلك حديث الرسول)٤(، وغريهم)٣ ، :

: ِقيل السام، الَِّإ داٍء ِلكُلِّ ِشفَاٌء السوداِء احلَبِة ِفي((: وحديث، )) السامالِّلكُلِّ داٍء دواء ِإ((
 املوت ألنّ ؛)وعليكم(: الرد يف الواو بإثبات عليه استدلوا كما ،)٥())املَوت: قال السام؟ وما

 .)٦(حمالة ال اجلميع على واقع
 وسئمت منه أَسأَم سأْما ، وسِئم منه،سئم الشيء: سآمة، يقالال مبعىن تكون أن: الثاين

 يسأَم حتى الَِإنَّ اَهللا ((:  ويعين امللل والضجر، ومنه احلديث،)٧( وسأْمةً وسآما وسآمة
غري أنّ  أنكم تسأمون دينكم، :، ومعناه)١٠( وهو تفسري قتادة)٩(، قاله اخلطايب)٨())تسأَموا

 .)١١(املشهور فيه عدم اهلمز؛ ألن املعىن األقرب هو املوت
، )١٢(فهي من الذم نقيض املدح، والذام والذمي والذم مبعىن العيب: )الذام(أما كلمة 

، ومنه ما جاء يف )١٣(، وذامه يذميه وذماه يذميه فهو مذموم وذَم:ذمه يذمه ذما ومذمه: يقال
                                 

 .١/٥١٠غريب احلديث البن اجلوزي :  انظر)١(
 ).سوم(٢/٤٢٦النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)٢(
 .٢٠/٣١٢اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٣(
 ).سوم(٢١٥٩، لسان العرب )سوم(٥/١٩٥٥، الصحاح )سام(١٣/١١٣ اللغة ، ذيب٣٣٢األلفاظ :  انظر)٤(
/ ، كتاب الطب  ١٤٤٣باب احلبة السوداء، صحيح البخاري      /، كتاب الطب  ٧/١٢٤ احلديث يف اجلامع الصحيح      )٥(

بـاب احلبـة    / ، كتاب الطب  ٢/١١٤١، سنن ابن ماجه     )٥٦٨٨(،  )٥٦٨٧(باب احلبة السوداء، حديث رقم      
 ).٣٤٤٧(رقم السوداء، حديث 

 .٨/٤٦١، مرقاة املفاتيح ٥/٤٣٣مطالع األنوار :  انظر)٦(
، القاموس احمليط   )سأم(١٩٠٧، لسان العرب    ٢/١٤٤، الفائق يف غريب احلديث      )سأم(٥/١٩٤٧الصحاح  :  انظر )٧(

 ). سأم(٧٣٦
ال يملُّ  : (ة املشهورة ، والرواي ٥/٤٣٤، مطالع األنوار    )سئم(٢/٣٢٨ احلديث يف النهاية يف غريب احلديث واألثر         )٨(

 ).٤٣(باب أحب الدين إىل اهللا أدومه، حديث رقم / ، كتاب اإلميان٢١صحيح البخاري : انظر). حتى تملُّوا
 .١/٣٢٠غريب احلديث :  انظر)٩(
، مرقـاة املفـاتيح   ٥/٤٣٣، مطالع األنـوار  ٢/١٤٤، الفائق يف غريب احلديث ١/٣٢٠غريب اخلطايب  :  انظر )١٠(

٨/٤٦٢. 
 ).سئم(٢/٣٢٨النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)١١(
 .١٤/١٤٥، شرح النووي ١/٣٦٨، غريب احلديث البن اجلوزي )ذم(١٤/٤١٦ذيب اللغة :  انظر)١٢(
 ).ذمم(١٥١٦لسان العرب :  انظر)١٣(
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ذأَمه ذأما إذا : ، ويأيت كذلك مهموزا فيقال)١(عيبا: ال تعدم احلسناُء ذاما، أي: املثل

 :كما يف قول أوس بن حجر ،)٢(استصغره واستحقره
   ـاِفعٍ     الَفَِإنْ كُنتِر نو ِإلَى غَيعدت  

 
     نم أَكِْرمِني وواذْأَمِ    فَذَر ا لَـكـد٣(ب( 

ءو﴿ :ومنه قوله تعاىل   ِ ج  ٗل ٱ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ رَ  ٗ ُ ، أي صغريا، حمتقرا، مقيتا، )٤(﴾ۖۡ
ذَأَمته  وِعبته،: ذَأَمته«: ، ونقل عن ثعلب)٦(بنفس املعىن)) مذُوما((: ئ، وقُر)٥(ملعونا، منفيا

، فهو )٨(أبلغ يف العيب من الذم )الذمي( و)الذأم( إىل أنّ ، وذهب الطربي)٧(»أكثر من ذممته
 منه إفادة املبالغة، من حيث إنّ الزيادة  الغايةُ،، وهذا يعين أنّ اهلمز لغة فيه)٩(يهمز وال يهمز

على بناء الكلمة تفيد زيادة املبالغة يف معناها، وقد جاء احلديث كثريا يف الزيادة لقصد 
، )الدام(:  عن الذال، فقالواالًابقة، وجاءت روايته كذلك بالدال بداملبالغة يف مسائل س

عليكم املوت الدائم، وهو ما : ونقل القاضي عياض عن ابن األعرايب أنه ذا اللفظ يعين
، وذكر القاضي عياض االتفاق )١٢(، والنووي)١١(، وابن األثري)١٠(ذكره ابن اجلوزي يف غريبه

 .)١٣(»باملهملة لكان له وجهولو كان «على روايته بالذال؛ 

                                 
 . ٢/٢٥٦، املستقصى يف أمثال العرب ٢/٢١٣، جممع األمثال ١٥٥الفاخر :  انظر)١(
 ).ذأم(٥٨٤، القاموس احمليط ٦٦٩، الغريبني يف القرآن واحلديث ١/٣٢١ب اخلطايب غري:  انظر)٢(
 ).ذأم(٣٢/٢٠١، تاج العروس )ذأم(١٤٨٢، لسان العرب ١٢٠ البيت من الطويل يف ديوانه )٣(
 .١٨:  األعراف)٤(
 .٤/٢٧٨، البحر احمليط ٩/١٧٣اجلامع ألحكام القرآن  ،٢٨٧-٥/٢٨٦جامع البيان :  انظر)٥(
، الـدر   ٩/١٧٣، اجلامع ألحكام القـرآن      ١/٢٤٣احملتسب  : انظر. األعمشو جعفر،   أيبوالزهري،  :  هي قراءة  )٦(

 .٤/٢٧٨، البحر احمليط ٥/٢٧١املصون 
 ).ذأم(١٥/٢٥ ذيب اللغة )٧(
 .٥/٢٨٦جامع البيان :  انظر)٨(
اجلـامع ألحكـام القـرآن      ،  ١٧٥،  ٢/١٥١، النهاية يف غريب احلديث واألثر       )ذأم(٥/١٩٢٥الصحاح  :  انظر )٩(

٢٠/٣١٢ . 
 .١/٣٥٢غريب احلديث :  انظر)١٠(
 ).دوم(٢/١٤٢النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)١١(
 .١٤/١٤٥ شرح النووي )١٢(
 .٧/٥٠ إكمال املعلم )١٣(
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٣١٤ 
فال وجه له إال أن يكون مبعىن «:  وفيه يقول القاضي عياض)اهلام(وجاء يف رواياته 
، وكانت العرب تزعم أن الرجل إذا )١(»…فالن هامة اليوم وغد: املوت أيضا، من قوهلم

 : قربه طائر يسمى اهلام، يصيح عند–هامته- يؤخذ بثأره خرج من أعلى رأسه قُتل ومل
 : ، ومنه قول ذي اإلصبع)٢( حىت يدرك بثأره،)اسقوين(

  تدع شتِمي ومنقَصِتي   الَّيا عمرو إِ  
 

 ِربأَضـةُ      كقُـولَ اهلَامـى تتـقُوِني : ح٣(اس( 
، وملن )٥( روح امليت:، وقيل)٤(وذكر أبو عبيد أم زعموا بأنّ عظام املوتى تصري هامة 

 : أي موته قريب، كما يف قول كُثري،أنت هامة اليوم أو غد:  لهكَرب وشاخ يقال
  ِليٍل ركُلُّ خقَاِئـلٌ    اءو ـوِنـي فَه 

 
 )٦(أو غَـدِ  ِمن اجِلـك هـذَا هامـةُ اليـومِ       

  وى الرسول ،)٧( من الطرية اليت كانت تتطري ا العرب)اهلام(وقد حيتمل أن تكون  
عليكم املوت «: رضي اهللا عنها كما تأوله القاضي عياضعنه، فيكون معىن قول عائشة 

 .)٨(»والطرية والشؤم
 )الذام( اجلانب الذي ينظر إىل القلب واإلبدال، فقد ذكر القاضي عياض أن كلمة :ثانيا

 وذمته أذميه ذميا، أو منقلبة من مهزة ،ذممته ذما: ألفها حتتمل أن تكون منقلبة من ياء، يقال
، )١٠( والنون، واهلمزة، والياء،الواو: ، فاأللف تبدل من أربعة أحرف هي)٩(ماذأمه ذأ: يقال

                                 
 .٧/٥٠ إكمال املعلم )١(
، النهاية يف غريب احلـديث      ٢/٥٠١، غريب احلديث البن اجلوزي      ٦/١٤٦، مطالع األنوار    )هيم(٥/٢٠٦٣الصحاح  :  انظر )٢(

 ).هوم(٥/٢٨٣واألثر 
 ).صدى(١٢/٢١٥، وبال نسبة يف التهذيب ٢٨٩، مسط الآللئ ٧٠٨، الشعر والشعراء ٩٢ البيت من البسيط يف ديوانه )٣(
 ).هوم( ٥/٢٨٣، النهاية يف غريب احلديث واألثر ٢/٥٠١، غريب ابن اجلوزي ١/١٥١غريب أيب عبيد :  انظر)٤(
 ).هوم(٥/٢٨٣النهاية يف غريب احلديث واألثر : ر انظ)٥(
 ).هوم( ٤٧٢٣، )رأي(١٥٤٥، لسان العرب ٣/٤٦٧، الكتاب ٤٣٥يف ديوان كثير عزة  الطويل، وهو  البيت من)٦(
 .٦/١٤٦، مطالع األنوار )هوم(٢/٢٧٣مشارق األنوار :  انظر)٧(
 .٧/٥٠ إكمال املعلم )٨(
 .٧/٥٠إكمال املعلم :  انظر)٩(
 .٢٠٩-٣/٢٠٨، شرح الشافية ٦٦٤، سر صناعة اإلعراب ٣٦٣املفصل يف علم العربية : نظر ا)١٠(
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٣١٥ 
، )١(أما الياء والواو فهو من باب القلبو، الًوعد ابن عصفور ما كان من اهلمزة والنون إبدا

 من اهلمزة، فقد ذهب علماء الصرف إىل أنّ األلف تبدل من )الذام(فمن حيث إبدال ألف 
 عدة؛ منها إذا كانت اهلمزة عني الكلمة وكانت ساكنة وما قبلها مفتوح، اهلمزة يف مواضع

، وإمنا أُبدلت هذه اهلمزة بقصد )٢(قرات وراس وباس: قرأْت، قالوا وبأْس ورأْس: حنو
، )٥(، إال عند أهل احلجاز)٤(، وهذا الضرب من اإلبدال جائز لكنه غري ضروري)٣(التخفيف

 واألشهر ، من الكلمات اليت تهمز وال تهمز)الذام(أن من  اللغة وهذا يفسر ما ذكره علماء
تمل أن حي، كما )٨( لغة فيهاهم، وجعله بعض)٧(، وروايتها عند الكافة بال مهز)٦(ترك مهزها

، ومنه )٩(ذأمت الرجل أذأمه، وأذأمتين على كذا:  من حيث قوهلمالًتكون اهلمزة أص
رمية، وهذا حيتمل أن يكون إبداهلا وختفيفها لغرض اإلتباع  كما يف اآلية السابقة الك)مذؤوم(

 .)مأجورات مأزورات( كما يف ، لتتناسب معها حبكم ااورة واإلتباع؛بكلمة السام

 فال بد من اإلشارة إىل أنّ األلف يف )اإلعالل(وأما قلب األلف من الياء، أو ما يسمى 
، واأللف )١٠(تكونا أصلَني، أو منقلبتني، أو زائدتنيأن : إبداهلا عن الياء والواو ثالثة أضرب

                                 
 .٢٦٩املمتع :  انظر)١(
 .٢٦٩، املمتع ٦٦٥، سر صناعة اإلعراب ٣/٥٤٣الكتاب :  انظر)٢(
 .٣٤٩، املفصل يف علم العربية ٦٦٥، سر صناعة اإلعراب ٣/٥٤٣الكتاب :  انظر)٣(
ي ال بد منه هو أن جتتمع مهزتان، األوىل مفتوحة والثانية ساكنة، فيلزم إبدال الثانية ألفًا                 الضروري أو اإلبدال الذ    )٤(

، ٢٦٩، املمتع   ١٠/١٩، شرح املفصل    ٦٦٥سر صناعة اإلعراب    : كراهية اجتماع مهزتني يف كلمة واحدة، انظر      
 .٣/٢٠٩شرح الشافية 

 .٢٠٩/ ٣شرح الشافية :  انظر)٥(
، شـرح  ٢٠/٣١٣، اجلامع ألحكـام القـرآن   )ذمي(١٧٥، )ذأم(٢/١٥١ احلديث واألثر   النهاية يف غريب  :  انظر )٦(

 .١٤/١٤٥النووي 
 .٣/٦٩، مطالع األنوار ١/٢٧٤مشارق األنوار :  انظر)٧(
 .١/٣٢١غريب احلديث للخطايب :  انظر)٨(
 ).ذأم(٢/٣٦٨، معجم مقاييس اللغة ٢/٥٦٥، كتاب اإلبدال ١٢كتاب اهلمز أليب زيد :  انظر)٩(
 .٦٦٧سر صناعة اإلعراب :  انظر)١٠(
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٣١٦ 
ذَامه يذميه فهو : ، يقال)١( ذكر القاضي عياض أا منقلبة من ياء)الذام(واأللف يف كلمة 

 :، كقول احلارث بن خالد املخزومي)٢(مذمي ومذيوم
ـ تِبعتك ِإذْ عيِني علَيهـا         شاوةٌِغ

 
 )٣(ي أَِذميهـا  فَلَما انجلَت قَطَّعت نفْـسِ     

، وكذا )٤(والياء يف هذه الكلمة أصل، وذهب القرطيب إىل أنّ األلف فيها منقلبة عن واو 
، ولكن األشهر أنه مقلوب عن الياء، وجاء عن علماء الصرف أنه إذا )٥(النووي يف شرحه

ا قبله على  عينا يف الكلمة وكان متحركًا مع انفتاح م- الياء أو الواو– أحد حريف العلة وقع
فإنه يقلب ألفًا منعا الستثقال حرف العلة، فتقلب الياء أو الواو إىل أخف ) فَعل(وزن 

 وهي الفتحة فال حيدث ،حروف العلة، وبذلك تكون عني الكلمة من جنس حركة الفاء
 فقُلبت ،)مذَي(:  كان أصله)الذام(، وكذا يف )٦(باع و قَام:)بيع( و)قَوم(االستثقال، فقالوا يف 

: ، ويترك القلب إذا وجد ما مينعه كألف التثنية يف حنو)ذام( فصارت ،الياء ألفًا لذات السبب
، وذكر ابن )٧(الصيد، واَألود: رميا وخلَوا، كما قد تأيت ألفاظٌ على أصلها دون إعالل، حنو

، وحكى )ذام( غري املهموز ، وذكر السمني احلليب أن مصدر)٨()الذام( لغة يف )الذمي(قتيبة أن 
 .)٩()ذَيم(عن ابن األنباري 
 فلم يتطرق القاضي عياض إىل جانب القلب واإلعالل فيها، فإن )السام(وأما كلمة 

                                 
 .٧/٥٠إكمال املعلم :  انظر)١(
 ).ذمي(٦٠٢، القاموس احمليط ١/٢٧٤، مشارق األنوار )ذمي(٢/٣٦٧معجم مقاييس اللغة :  انظر)٢(
يف الكامل  ) أذميها… صحبتك(، وبرواية   )ألومها…صحبتك إذ عيين  : ( برواية ١٠١ البيت من الطويل يف ديوانه       )٣(

 . بال نسبة٥/٢٧١، الدر املصون ٢/٥الرواية املثبتة يف املنت يف الزاهر ، وب١٠٥١
 .٢٠/٣١٢اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٤(
 .١٤/١٤٥ شرح النووي )٥(
، املمتع ٤٢٥-٢/٤٢٤، اإليضاح يف شرح املفصل  ٣٧٦، املفصل يف علم العربية      ٦٦٧سر صناعة اإلعراب    :  انظر )٦(

 .٣/٩٥، شرح الشافية ٢٨٧
 .٦٦٨-٦٦٧سر صناعة اإلعراب : انظر )٧(
 .٥٢٧أدب الكاتب :  انظر)٨(
 .٥/٢٧١، الدر املصون ٢/٥الزاهر :  انظر)٩(
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٣١٧ 
، فلما )١(سام يسوم: كانت مبعىن املوت غري مهموزة فاأللف فيها منقلبة عن الواو، يقال

، وحكمها يف اهلمز كما جاء يف )الذام(ياء يف  حدث  كما،حتركت وفُتح ما قبلها قُلبت ألفًا
هذا األصل « : عن واو)السام(عقّب القاري على قول الطييب بانقالب ألف  و،)الذام(مهز 

 .)٣(، وذهب إىل أنّ رواية اهلمز قد تكون بلغة اليهود)٢(»فرع إثبات كونه عربيا
، )ذَأْم(صدره مهموزا إما أن يكون م:  حيتمل وجهني)الذام(ن لفظ إ :نهاية أقوليف الو

 لذا وصف ؛ منقلبا عن ياء، وهو مما يهمز وال يهمز واملعىن واحد)الذام(أو أن يكون بال مهز 
ه بعض القبائل  باللغة، ورمبا كان يف األصل منقلبا عن ياء، مث بعد ذلك مهزتهمذلك بعض

، وكالمها صحيح اذالمعاين ل وشاع كال االستخدامني بني العرب ،اليت اشتهرت باهلمز
 .ووارد يف كالمهم

                                 
 ). سوم(٢/٤٢٦، النهاية يف غريب احلديث واألثر ٢/١٤٤الفائق :  انظر)١(
 .٨/٤٦٢ مرقاة املفاتيح )٢(
 .٨/٤٦٢مرقاة املفاتيح :  انظر)٣(
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٣١٨ 
 :بتداء واالفي الوقف: الرابعالمبحث 

وال الوقوف على ، البدء بساكنإنّ من القوانني واألصول املطردة يف اللغة العربية عدم 
، وهو يعين قطع النطق عند )١( يكون عند انتهاء الكلمة،متحرك، والوقف ضد االبتداء

، ويكون يف االسم، )٣(»ع الكلمة عما بعدها لفظًا أو تقديراقط«، أي )٢(إخراج آخر الكلمة
 :، ويلِحق يف آخر الكلمة تغيريات)٤(والفعل، واحلرف

 : على مستوى احلركة -أ
 . أو اإلمشام،حذف احلركة أي تسكني احلرف، أو الروم

 :على مستوى األحرف -ب
 .إما بالتضعيف، أو زيادة هاء السكت: الزيادة -
 .ف حرف العلةحبذ: النقص -
 .قلب آخر الكلمة إىل حرف علة -
 .)٥(إبدال حرف صحيح من حرف العلة -

وفيما يتعلق باملسائل اخلاصة بالوقف فقد عرض القاضي عياض ملسألة واحدة تدور 
  .حول زيادة هاء السكت، وهو ما سيتم احلديث عنه بالتفصيل إن شاء اهللا

                                 
 .٢/١٩٦، اللباب ٢/٧١٦التذكرة ، التبصرة و٢٠٤التكملة :  انظر)١(
، شـرح املكـودي     ٤/٣٠١، املساعد   ١٤٦٩، توضيح املقاصد    ٧٩٨، ارتشاف الضرب    ٢/١٩٦اللباب  :  انظر )٢(

٣١٤. 
 .٣٩٦ الكناش )٣(
 .٣٠٢، اإليضاح ٩/٦٧، شرح املفصل ٣٣٨املفصل يف علم العربية :  انظر)٤(
، شـرح التـصريح     ٧٩٨، ارتشاف الـضرب     ٢٢٥-٢٠٤، توضيح املقاصد    ٢/٧١٦التبصرة والتذكرة   :  انظر )٥(

٢/٦١٥. 
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٣١٩ 
 :)كيف(ت السم االستفهام لحاق هاء السك: المسألة الخامسة والخمسون

، أو )٢(، إما لتحرك آخر الكلمة)١(هاء السكت هي هاء تزاد يف آخر الكلمة عند الوقف
 ذكر ،)٤())كَيفَه؟ :تقُولُونَ الَأَ((: ، ويف قوله )٣(لبيان حركة حرف ساكن قبله متحرك

فعال، وعلل عياض أن هذه اهلاء عند أهل العربية تلحق األمساء واحلروف واأل القاضي
 :أسباب لزيادا بثالثة

، وعن ، وكتابيهغُالميه: صحة احلركة اليت قبلها آخر الكلمة، كما يف قوهلم -١
 .، وكيفَهه، وكذا يف أينهمل يتسن: بعضهم

 .، ِقههِلم، هعم: متام املنقوص، كما يف -٢
 .)٥(احلاجة عند مد الصوت يف النداء والندبة -٣

صيل قول القاضي عياض ال بد من ذكر املواضع اليت اشتهرت زيادة هاء السكت ولتف
 :فيها كما جاءت يف كتب الصرف، فمن أبرز هذه املواضع

مل يغزه، مل :  أو األمر منها، حنو،يف األفعال املعتلة حبذف حرف العلة، يف حاليت اجلزم •
 .)٦(يقِْضه، مل يرضه، ارِمه، ادعه، ِقه

هناه، هذاه، اله، وتدخل فيها ألف الندبة، : ه ألف، حنو آخر حرف أو اسم مبينيف كل •
هذه عصاه، وال هذا موساه، وهذا أفعاه، ألنه : ، وال تقول!، وازيداه!واغالماه: كما يف

اء الضمري،معرب وليس مبني وإمنا أحلقت اهلاء يف األمثلة  ا، ورمبا التبست هاء السكت
 (٧) .اهلاءه حرف ساكن وأرادوا بيانه يف النطق فأحلقوه بفهي لف خفية، السابقة؛ ألنّ األ

 امسا مأ على مه؟، مبه؟، حتامه؟،: كان حرفًا حنوأما االستفهامية إذا سبقت خبافض، سواء  •
                                 

 .٤/٤٩٨، شرح الكافية ٩/٤٥، شرح املفصل ٥٦٨التكلمة :  انظر)١(
 .٤/١٥٩الكتاب :  انظر)٢(
 .٤/١٦٣الكتاب :  انظر)٣(
 ).١٩٤(باب أدىن أهل اجلنة منـزلة فيها، حديث رقم / ، كتاب اإلميان١/٥٨٤ إكمال املعلم )٤(
 .١/٥٨٣علم إكمال امل:  انظر)٥(
 .٢/٤٣٥، شرح اجلمل البن عصفور ١٤٨٣، توضيح املقاصد ٤/١٥٩الكتاب :  انظر)٦(
، شرح الـشافية    ٤٩٩-٤/٤٩٨، شرح الكافية    ١١٣-١٦/١١٢، شرح السريايف    ١٦٦-٤/١٦٥الكتاب  :  انظر )٧(

 .٣٠٦، املساعد ٢/٣٠٠
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 ،، وحلاق هاء السكت خمصوص مبا االستفهامية(١)اقتضاء مه؟، اعتداء مه؟، جميء مه؟: حنو

املصدرية، فهذه مجيعها ال تحذف ألفها وال تزاد ب أو ،وال باملوصولة ،فال يلحق بالشرطية
 .)٢(فيها هاء السكت

إذا وِقف على كلمة متحركة اآلخر حبركة غري إعرابية وال مشبهة ا؛ لبيان تلك احلركة  •
 )هيِه(: الالزمة، ولسقوطها يف حالة الوقف ما مل تتصل اء السكت، ويدخل يف ذلك حنو

ۡو أدر  ﴿:  قوله تعاىلكما يف َ َ َِ َ ََ ٰ ۡ َ ٓ﴾)٣( ،)هوكما يف قول حسان بن ثابت)هو : 
ــ ــا الغ ِفين عــر عرــا تالَِإذَا مم 

 
     قَالُ لَـها أَنْ يفَم:    هـوه ـن٤( م( 

زيدونه، وضربكَه، عصايه، أينه، وكيفه، ومن كانت لغتهم حتريك الياء يف  والالزيدانه،و 
غالميه، جاريه، : ، فال بد عند الوقف من الوقوف على اهلاء، فيقول، جاريالميغ: حنو

ِ﴿: ذلك كما يف قوله تعاىل ۡۜ أ   َّ َ َ َِ َ ٰ ۡ َ ٓ﴾)٥( ،﴿  ۡ َّ ِ ٰ َ ُۡ
ِ َ َ ، أما من مل )٦(﴾ََ

ا أشبهها تكن لغتهم التحريك فال تلزمهم الزيادة، ومسوغ زيادة الياء يف هذه الكلمات وم
 : وهي، والنون يف،وه:  ال تعرب، وكذا الواو والياء يف)سلطاين( و)مايل(: أنّ الياء يف حنو

، وكل متحرك ليست حركته حركة إعرابية )٧( واملسلمون، والزيدون، والرجالن،الزيدان
: وأما يف األفعال حن  وهي،، هو:جيوز الوقف عليه باهلاء، وكل مبين بناًء دائما كما يف

ها فال تدخل عليها هاء السكت؛ لتغري حركته اإلعرابية إذا كان ،اضربوجاَء وما شا 
، )١(يضرب، يقتلُ، يذهب: مضارعا، فآخر ضرب، وقتلَ، وذهب، مبين، وهو معرب يف

                                 
، شرح التصريح   ٢/١١٧١سهيل الفوائد   ، شرح ت  ١٩٩٩، شرح الكافية الشافية     ٢/٧٢٢التبصرة والتذكرة   :  انظر )١(

٢/٦٣٤. 
 .٢/٦٣٤، شرح التصريح ٣/٧٥٨، شرح األمشوين ٣١٨شرح املكودي :  انظر)٢(
 .١٠:  القارعة)٣(
، وبال نسبة   ٢/٤٢٨، خزانة األدب    ٢/٦٣٤، شرح التصريح    ٣٩٧ البيت من املتقارب يف ديوان حسان بن ثابت          )٤(

 .٩/٨٤، شرح املفصل ٣٩٩، رصف املباين ٢٣٥مجهرة اللغة : يف
 .٢٨:  احلاقة)٥(
 .٢٩:  احلاقة)٦(
، شـرح تـسهيل الفوائـد       ٤/٤٩٨، شرح الكافية    ٢/٧٢٠، التبصرة والتذكرة    ١٦٣-٤/١٦١الكتاب  :  انظر )٧(

 .٦٣٦-٢/٦٣٥، شرح التصريح ١١٣٤، شفاء العليل ٢/١١٧٢
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لُ(ـ، وشذ اتصال هاء السكت ِب)١(يذهبيف قول الراجز)ع : 

ــي   ــوم ِلـ ــا رب يـ ــهالَيـ   أَظْلَلُـ
  ِمن ضمأَر        لُـهع ى ِمـنـحوأَض حـت٢( ت( 
 .)٣()بعد( و)قبلُ(حيث إنّ احلركة فيها عارضة وليست أصلية، فهي من باب  

 :ويتضح من املواضع أن زيادة اهلاء إما أن تكون واجبة وذلك يف
وقى يقي، : األفعال املعتلة اليت تبقى بعد احلذف على حرف واحد، يف األمر من األفعال -

؛ ألنّ أقل ما يأيت عليه الكالم ه، وِعهِل و،هر و،هِق:  يلي، وعى يِعي، تقولرأى يرى، ويلَ
، والوقوف على حرف واحد يوِجب تسكينه ويف حال إسكانه ينعدم النطق به )٤(ناحرف

 .لعدم وجود حرف آخر لالبتداء به
؟، أما إذا جرت ه ممثلَ؟ وه م؟ وجميَءه ماعتداَء: ما االستفهامية املضاف إليها اسم، حنو -

 .)٥(عمه؟ وعم؟: حبرف اجلر فإحلاق هاء السكت ا جائز، تقول
ذهاب ، وا!، واغالموه!غالماه، وازيداه يا: ندبة، حنو والواجبة زيادا يف النداء -

ألنه موضع تصويت «: كما علل سيبويهيف الوقف ، والسبب يف إلزامها )٦(!غالمِهيه

                                 
، شرح التصريح   ٣٥١-٤/٣٥٠سالك  ، أوضح امل  ٢٠٠٠، شرح الكافية الشافية     ٢/٥٢١التبصرة والتذكرة   :  انظر )١(

٢/٣٣٦. 
، وأليب اهلجنجل يف شـرح      ٢/٦٣٦، شرح التصريح    ٤/٢٠٦٢املقاصد النحوية   :  البيت من الرجز أليب ثروان يف      )٢(

، مغـين اللبيـب     ٢/١١٧٣، شرح تسهيل الفوائـد      ١٣١٨مجهرة اللغة   : ، وبال نسبة يف   ١/٤٤٨شواهد املغين   
 .٣/٧٦٠، شرح األمشوين ٢/٤٣١

، شـرح  ٣٥٢-٤/٣٥١، أوضح املـسالك  ٢/١١٧٣، شرح تسهيل الفوائد  ٢٠٠٠شرح الكافية الشافية    : نظر ا )٣(
 .٢/٣٦٣، شرح التصريح ٣/٧٦٠األمشوين 

، ١٩٩٩، شرح الكافية الـشافية  ٩/٤٥، شرح املفصل ١٦/١٠٥، شرح السريايف   ١٦٠-٤/١٥٩الكتاب  :  انظر )٤(
 .٢/٦٣٣، شرح التصريح ٤/٣٤٩ملسالك ، أوضح ا٢/٢٩٦، شرح الشافية ٤/٥٠٠شرح الكافية 

، أوضح املـسالك    ٢٩٧-٢/٢٩٦، شرح الشافية    ١٩٩٩، شرح الكافية الشافية     ١٦٥-٤/١٦٤الكتاب  :  انظر )٥(
٤/٣٥٠ . 

 .٤/٣٠٦، املساعد ٨٢٥، ارتشاف الضرب ٢/٤٣٤، شرح اجلمل البن عصفور ١٦٦-٤/١٦٥الكتاب :  انظر)٦(
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 . )١(»… أن ميدوها فألزموها اهلاء يف الوقفوتبيني، فأرادوا

ُؤم ﴿ :اآليات اليت جاءت يف القرآن الكرمي موقوف عليها باهلاء، كما يف قوله تعاىل - ُ ٓ َ

ءو ُٱ َ ِاۡ  ۡ َ ِ ٰ ۡإ    ﴿: ، وقوله تعاىل)٢(﴾َ ََ ِ َ ُِ ٍ ٰ
َ ُ ِ ِ ِّ َّ ، ألنّ يف ذلك موافقة (٣)﴾َ

 .)٥)(٤(لرسم املصحف
: يما عدا ذلك تكون زيادا جائزة، وذلك يف األفعال معتلة اآلخر باحلذف، حنووف

ارم، اغْز، اخش، ويرى سيبويه أنّ األجود يف هذه األفعال : ه، واخشه، قالوا فيهاه، اغْزارِم
، ووافقه السريايف بأنّ إثبات اهلاء يف هذه األفعال )٦(إثبات هاء السكت يف حال الوقف

، وكذا هو )٧( عن حرف العلة الذي حذف منهاعوض ألزم يف حال الوقف؛ ألا هاوحنو
، وعند املرادي املختار إحلاق اهلاء للحفاظ على احلركة عند )٨(األجود عند أيب علي الشلوبني

، والرأي الغالب جواز اجتالب اهلاء مع هذه األفعال يف حال الوقف، وجواز )٩(الوقف
 .)١٠(احلرف األخرياالستغناء عنها بتسكني 

؛ ألنّ الغاية من استعانتهم ا للوقف عليها  دائماوحركة هاء السكت تكون السكون

                                 
 .١٦٦-٤/١٦٥ الكتاب )١(
 .١٩:  احلاقة)٢(
 .٢٠:  احلاقة)٣(
 .٧٢٢-٢/٧٢١التبصرة والتذكرة :  انظر)٤(
، بإثبـات هـاء     )ِهيـه  ما(ويف القارعة   ) سلْطَاِنيه(، و )ماِليه(يف موضعيهما، و  ) ِحساِبيه(، و )ِكتاِبيه( قرأ اجلمهور    )٥(

ل الوصل والوقـف مـع       حبذف اهلاء يف حا    السكت وقفًا ووصالً ملراعاة خط املصحف، وقرأ ابن حميصن اآلياتِ         
، وقـرأ ابـن أيب      )هيـه  ما(ِكتاِبي، ِحساِبي، ماِلي، سلْطَاِني، ومل ينقل عنه حذف اهلاء يف           : تسكني الياء، فقال  

، وقـرأ   )سـلْطَاِني (و) ماِلي: (إسحاق، واألعمش، اآليات حبذف اهلاء يف الوصل ال يف الوقف، وحذفها محزة يف            
، ١٦١، خمتصر الـشواذ     ١٨٩السبعة يف القراءات    : انظر. ون الوقف وفتح الياء   حبذف اهلاء يف الوصل د    ) ماهي(

 .٨/٣١٩البحر احمليط 
 .٤/١٥٩الكتاب :  انظر)٦(
 .١٦/١١١شرح السريايف :  انظر)٧(
 .٣/١٠٧٣املقدمة اجلزولية :  انظر)٨(
 .٢/١١٧١شرح تسهيل الفوائد :  انظر)٩(
 . ٢/٦٣٣، شرح التصريح ٢/٢٩٦الشافية ، شرح ٢/٢٧٦، اللباب ٢١٠التكملة :  انظر)١٠(
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حىت يتمكنوا من بيان حركة احلرف الذي قبلها، أو بيان ما فيه من مد قد يزيله الوقف، 

م والوقف ال يتأتى إال بالتسكني، لذلك استعاروها من أجل الوقوف عليها، فإن وصلوا الكال
استغنوا عنها وحذفت، وإنْ حركت خرجت عن الغرض الذي زيدت من أجله، ومن ثَم 

ا وخروجا عن مطرد كالم العرب؛ لعدم جواز ثباا يف حال الوصل، حتريكها حلنا شاذ ديع
، وما جاء يف كالم العرب ظاهره حتريك هاء )١(بل يستغنى عنها مبا بعدها من الكالم

ٰ إ ﴿ : بأنه من باب إجراء الوقف جمرى الوصل، فكان منه قوله تعاىلتأويلهفالسكت  َ ِ ۡ ُ َ

رك ا   وٱ إ  َِ و َ ِۡ ِ ٰ َ ِ ۡ َُ ََ ۡ َۖ َ ََ َ َ َِ َ ه  ﴿ :، وقوله )٢(﴾َ ُ ٱ َۗ ۡ ِ َ ۡ ُ ُ ُٰ َ ۡ أِٓ َ
ٔ َ ۡ ُ ُ

ِۖ أ ً ۡ َ ۡ َ ، ومما )٦( يف حاليت الوقف والوصل)٥()اقْتِده( و)٤()هيتسن(: ، بإثبات اهلاء يف)٣(﴾َ
 وروي بالوجهني يف ، أو الكسر رباِه،يا رباه بضم اهلاء: جاء عن العرب يف حتريكها قوهلم

 :قول عروة بن حزام
 )٧(ياَ مرحبـاه ِبِحمـاِر عفْـراء      

  

                                 
 .١١/٤٥٨، خزانة األدب ٩/٤٦، شرح املفصل ٣٣٢، املفصل ٤/١٦٢الكتاب :  انظر)١(
 .٢٥٩:  البقرة)٢(
 . ٩٠:  األنعام)٣(
)٤( »                  قرأ ابن كثري، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر، هذه احلروف كلها بإثبات اهلاء يف الوصل، وكان محزة حيذفهن

، ويثبت اهلـاء يف الوصـل يف        )اقْتِده(، و )لَم يتسنه : (، وكان الكسائي حيذف اهلاء يف الوصل من قوله        يف الوصل 
 .١٨٩السبعة يف القراءات . »الباقي

بإثبات اهلاء يف الوصل ساكنة، وقـرأ  ) اقْتِده: ( قرأ ابن كثري، وأهل مكة، ونافع، وأهل املدينة، وأبو عمرو وعاصم          )٥(
بكـسر  ) فَِبهداهم اقْتِدِه قل: (بغري هاء يف الوصل وإثباا وقفًا، وقرأ ابن عامر   ) فَِبهداهم اقْتِد قُلْ  : (لكسائيمحزة وا 

الدال وإمشام اهلاء الكسر دون بلوغ الياء، وهشام باختالس الكسرة يف اهلاء وصالً وسكوا وقفًا، وقرأ ابن ذكوان            
    قرأ ابن حصني    بكسرها ووصلها بياء وصالً، وسكوِدي : (ا وقفًا، وفَاقْت يِهمدالـسبعة يف   : انظـر . ، باليـاء  )فَِبه

 .٤/١٨٠، البحر احمليط ٤٤، خمتصر الشواذ البن خالويه ٢٦٢القراءات 
، شـرح   ٨٢٦، ارتشاف الـضرب     ٤/٥٠١، شرح الكافية    ٢٠٠١، شرح الشافية الكافية     ٢/٢٤املقرب  :  انظر )٦(

 .٣/٧٦١ األمشوين ، شرح٢/١١٧٥تسهيل الفوائد 
، ٢٧٣-٧/٢٧٢، خزانـة األدب  ٤٧-٩/٤٦شرح املفصل : ، ويف٢١ البيت من الرجز لعروة بن حزام يف ديوانه    )٧(

 .٣/١٤٢، املنصف ٩٢، وبال نسبة يف إصالح املنطق ٤٥٩، ١١/٤٥٧
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 :وقوله أيضا

 يا رب يـا ربـاِه ِإيـاك أَسـلْ         
 

 )١(راَء يا رباِه ِمن قَبِل اَألجـلْ      عفْ 
فاللتقاء : شبه اهلاء حبرف اإلعراب، ومن كسر قالوا: فمن ضم قالوا«: يقول ابن جين 

 .)٢(»الساكنني
 حلقتها هاء السكت لوقوفه عليها  يف كالم النيب )كيف(وأخريا ميكن التوصل إىل أنّ 

وغ حلاق اهلاء فيها أنّ آخرها حرف متحرك حبركة غري ، والذي س)كيفَه( فقال يف السؤال
إعرابية، وال مشبهة باإلعرابية، وإمنا هي حركة بناء جاءت بعد حرف ساكن، وقد كره 
العرب أن يقفوا على حرف ساكن أتى بعد آخر ساكن، فأحلقوا باللفظ هاء السكت منعا 

آخره ساكن أقوى من دخوهلا على ما لتوايل ساكنين، فكان دخوهلا على ما كان مبنيا قبل 
، وإمنا اختاروا اهلاء للوقف عليها دون سائر احلروف؛ خلفّتها )٣(ل آخره متحرككان قب

 .)٤(وضعفها ومشاتها حروف املد، فكانت أنسب للوقف عليها دون غريها من احلروف
 :االبتداء باهلمزة

 فمما هو معروف متيز ،االبتداء ظاهرةَ إنّ من املظاهر اليت اختصت ا اللغة العربية
 لذلك استعانت مزة الوصل للبدء مبا كان من الكلمات ؛العربية بعدم ابتدائها حبرف ساكن

 : وتنقسم اهلمزة يف بداية الكلمة إىل قسمني،ساكن احلرف األول
 . استخراج، انطلق،اخرج: مهزة الوصل حنو -١
 . أعلم، أقبل،أكرم: مهزة القطع مثل -٢

 : لكوفيون أنواعا أخرىوزاد ا
 . وآي،إي: مهزة األصل حنو -

                                 
، ٢٧٣، ٧/٢٧١، خزانـة األدب  ٩٢، ويف إصالح املنطـق    ٣٢-٣١ البيت من الرجز لعروة بن حزام يف ديوانه          )١(

١١/٤٥٧. 
 .٣/١٤٢ املنصف )٢(
، شرح الكافية   ٢/٢٧٦، اللباب   ٣٣٥، املفصل يف علم العربية      ١٦/١٠٥، شرح السريايف    ٤/١٦٢الكتاب  :  انظر )٣(

٤/٤٩٩. 
 .٢/٢٩٦، شرح الشافية ٤/٤٩٨، شرح الكافية ٢/٢٧٦اللباب :  انظر)٤(
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٣٢٥ 
َءأ ﴿ : حنو،مهزة االستفهام - َۡ ُ َ َ﴾(١). 
 .أقوم:  حنو،أو املخرب عن نفسه مهزة املتكلم -
 .(٢)استخِرج وانطُلق:  حنو،مهزة ما مل يسم فاعله -

ل والقطع وقد تطرق القاضي عياض يف كتابه ملسألة تناولت اخلالف حول مهزة الوص
 :كما سيظهر من خالل دراسيت للمسألة اآلتية ،)أمي(يف كلمة 

                                 
 .١١٦:  املائدة)١(
 .٣٩١كناش ، ال٦٤الصاحيب يف فقه اللغة :  انظر)٢(
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٣٢٦ 
 :هاووصل) أيم(الخالف حول قطع همزة : المسألة السادسة والخمسون

 ناقش القاضي عياض يف ،)١())…وايم الذي نفْس محمٍد ِبيِده((: يف قول الرسول 
  : جوانب عدة)امي(كلمة 

 . ورجح القول بأا ميني، وذكر فيها األقوال،نا أو الاخلالف حول كوا ميي -١
 بقطع )أمي(:  منها،)٢( وذكر أنها جاءت على أربع عشرة لغة:اللغات اليت تأيت عليها -٢

 ،)مي اهللا( و،)من اهللا( و،)ليمن اهللا( و،)إمين( و،)أمين( و، بكسرها)ِإمي( و،األلف وفتحها
 .)٣( وغريها،)م اهللا(و

 ويف معناها يقول ،)٤( فاملعروف أا لفظ استخدمه العرب لقصد القسم:اهاتأويل معن -٣
:  وبه فسر من قال هذا قوله،ميني: ومعىن ليمن اهللا: وقال بعضهم«: القاضي عياض

ميني : أي:  وقد يكون على هذا، أي ميني احلالف باهللا أو أميانه باهللا،وأقسم: ليمن اهللا
 أو ،ناقة اهللا:  كما قيل،ى إضافة التعظيم والتشريفاهللا أو أميانه اليت حيلف ا عل

ومسي اليمني ميينا ليدل أم كانوا يبسطون :  قال،عباد اهللا: االختصاص كما قيل
أمين :  يقال،)٥(» اسم من أمساء اهللا تعاىل)ميني(أن :  وعن ابن عباس،أيديهم إذا حتالفوا
 فحذفوا النون منه ،امه على لسام مث كثر استخد، وليمنك، وأمينك،اهللا ال أفعل هذا
 .)٦()امي(: للتخفيف فقالوا

 وكان العلماء يف ذلك : من حيث القطع والوصل)امين(اختالف العلماء حول كنه مهزة  -٤
 :)٧(على مذهبني

                                 
 ).١٦٥٤(باب االستثناء، حديث رقم / ، كتاب األميان٥/٤١٩ إكمال املعلم )١(
 ٤/٢٣٨، وجاء يف مهع اهلوامع      ١/٢١١اثنتا عشرة لغة، وكذا يف حاشية الشمين         ٢٠٧٣ يف شرح الكافية الشافية      )٢(

 . أا عشرون لغة
، ٨/٣٦، شرح املفـصل     ١١٧ناعة اإلعراب   ، سر ص  ١/٦١، املنصف   ٥/٤٤٨غريب احلديث   : اللغات يف :  انظر )٣(

 . ٢١٢-١/٢١١، حاشية الشمين ٩٩-٩٨، شرح خالصة ابن مالك ٣/٢٠٣شرح التسهيل 
 ).مين(٤٩٧٠، لسان العرب )مين(٦/٢٢٢١، الصحاح )مين(١٥/٥٢٥ ذيب اللغة )٤(
 .٥/٤٢٠ إكمال املعلم )٥(
 ).مين(١٥/٥٢٥ذيب اللغة ، ٥/٤٤٨، غريب احلديث للهروي ٥٠٣-٣/٥٠٢الكتاب :  انظر)٦(
 ، ٥٣٩-٥٣٨، اجلىن الداين ٢٢-٢٠األزهية : اخلالف يف:  انظر)٧(



 المسائل الصرفیة المتعلقة بالمشترك:رابعالفصل ال

 

 

٣٢٧ 
 ،)١( ومهزته مهزة وصل، اسم مفرد مشتق من اليمن أي الربكة)امين(يرى أن : األول

 كما يف قول نصيب بن ،)ليمن اهللا(: صاهلا بالالم يف قوهلمحجتهم يف ذلك حذفها عند اتو
 :رباح

      مهتدـشـا نِم لَمالقَو فَقَالَ فَِريق 
 

  فَِريقو معِري   : ندا ناِهللا م نم٢(لَي( 
 ،)٦(فارسي وال،)٥(زجاجي وال،)٤(ربد وامل،)٣( كسيبويه،وهذا مذهب البصريني 

 .)١٠( وغريهم،)٩( هشاموابن ،)٨( مالكوابن ،)٧(زخمشريوال
 وهو مذهب ، مهزة قطع؛ لكوا لديهم مجع ميني)امين(ذهب إىل أن اهلمزة يف : الثاين

حجتهم فيما ذهبوا و ،)١٢( وابن درستويه، وابن كيسان،)١١(الكوفيني وعلى رأسهم الفراء
 :إليه
: )أمين اهللا(: هلم فيكون تقدير قو،صة باجلمعاوهو أحد األوزان اخل) أَفْعل(زن أنه على و -

 : واستشهدوا على ذلك بقول زهري بن أيب سلمى، اهللاأميانُ
ــنكم ــا وِم ِمن ــن مأَي ــع جمفَت 

 
 )١٣(ِبمقِْسمٍة تمور ِبهـا الـدماءُ      

 : النجمأيب وقول 
                                 

 .٢/١١١، مغين اللبيب ٥٣٨، اجلىن الداين ٩٨شرح خالصة ابن مالك :  انظر)١(
سـر صـناعة    : ، وبال نسبة يف   ٢١، األزهية   ٣/٥٠٣، الكتاب   ٩٤ الببيت من الطويل يف ديوان نصيب بن رباح          )٢(

 .٤٣، رصف املباين ٣٤٤، اإلنصاف ١١٣اإلعراب 
 .٣/٥٠٣الكتاب :  انظر)٣(
 .٢/٣٢٩، ١/٣٠٠املقتضب :  انظر)٤(
 .٧٣اجلمل يف النحو :  انظر)٥(
 .٤/١١التعليقة :  انظر)٦(
 ).مين(٤/١٢٩ انظرك الفائق )٧(
 .٢٠٧٣شرح الكافية الشافية :  انظر)٨(
 .٢/١١١مغين اللبيب :  انظر)٩(
 .٨/٣٣٦، نيل األوطار )مين(٥/٣٠٢، النهاية يف غريب احلديث واألثر )مين(٦/٢٢٢١الصحاح :  انظر)١٠(
 . ٤٢، رصف املباين ٢/٣٢٤، اإليضاح يف شرح املفصل ٧٤اجلمل :  نسبة القول إىل الفراء يف)١١(
 .٨/٣٣٧، نيل األوطار ٨/٣٦شرح املفصل :  نسبة الرأي إىل ابن كيسان، وابن درستويه يف)١٢(
 .٥٣٩، اجلىن الداين ٨/٣٦، شرح املفصل ٢١، األزهية ١٤لوافر يف ديوان زهري بن أيب سلمى  البيت من ا)١٣(
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٣٢٨ 
ـ    يأْيت   أَيمـٍن وأَشـملِ    ن هلَـا ِم

 
 (١) ِخرٍق طُلٍْس وشخٍص ِمذْأَلِ    ذُو 

 :رق العنربيوقول األز 
 ِطرنَ انِقطَاعةَ أَوتـاٍر محظْربـةٍ     

 
      ـمش نما أَيهتعازٍس ن٢(الَِفي أَقْو( 

 ولكن لكثرة االستعمال وِصلت ، ألا مجع؛ أن تكون مهزة قطع)أمين(أنّ األصل يف مهزة  - 
 تكون  إذ لو كانت مهزة وصل لكُِسرت على ما ينبغي أن؛وبقيت مفتوحة على األصل
 .عليه مهزة الوصل يف األصل

- اهللا ألفعلن(: ها يف قوهلممن األدلة على عدم وصلها ثبوت إذ دخلت اهلمزة على امليم ،)أَم 
 .)٣( ولو كانت مهزة وصل الستدعى ذلك حذفها،املتحركة

وقد رد أصحاب املذهب األول على ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من عدة 
 :أوجه

 ، إذ لو كان مجعا لوجب أن تكون مهزته مهزة قطع، مفرد وليس مجعا)أمين(فظ أنّ ل -أ
 .ستوجب أن تكون مهزته مهزة وصلاكونه امسا مفردا لولكن 

 ولو كانت مهزة قطع ملا كُِسرت؛ ،أنّ هذه اهلمزة قد جاءت مكسورة مع فتح امليم -ب
امين : قوهلم: إال يف موضعني وال تأيت مهزة الوصل مفتوحة ،ألن ألف اجلمع ال تكسر

 وذلك ملا كثر استعماهلا يف كالم العرب عمدوا إىل فتح ، وألف الم التعريف،اهللا
 . )٤(مهزا؛ ألنّ الفتح أخف من الكسر

لَيمنك لَِئن ((:  كما يف حديث عروة بن الزبري)ليمنك(: أا جاءت حمذوفة يف قوهلم -ج
تافَيع لَقَد تلَيتاب تفلو كانت مهزة قطع ما جاز حذفها،)٥())…كُن . 

                                 
، واإلنـصاف   ٦٠٧و  ٣/٢٩٠،  ١/٢٢١الكتـاب   :  البيت من الرجز أليب النجم الفضل بن قدامة العجلي، انظر          )١(

 لـسان العـرب   :البيـت، انظـر  ) …يبرى هلا: (، وجاء يف لسان العرب برواية٦/٥٠٣، وخزانة األدب    ٣٤٣
 ).يمن(٤٩٦٩

 .٥/٣٤، شرح املفصل ٣٤٣، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٣/٦٠٧الكتاب :  البيت من البسيط يف)٢(
 .٣٤٤-٣٤٣اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  انظر)٣(
 .٤٢، رصف املباين ٢٠٧٦، شرح الكافية الشافية ١١٧، سر صناعة اإلعراب ١/٣٠٠املقتضب :  انظر)٤(
 .٢٠٧٣ فية، شرح الكافية الشا)مين(٤/١٢٩، الفائق ٥/٤٤٧ لهرويلغريب احلديث :  يفاخلرب:  انظر)٥(
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٣٢٩ 
 مث إنّ ، دخلت على ياء ساكنة بداية حذفت وبقي حكمها)أم اهللا(: أنّ اهلمزة يف قوهلم -د

 وإمنا هي حركة إعراب تسقط يف حالة الوقف مما يثبت ،حركة امليم ليست الزمة
 .كوا مهزة وصل ال قطع

 ،)م اهللا(:  كما يف قوهلم،ف حبذف بعض أجزائهالو صح كوا مجعا ملا جاز التصر -ه
 .)١(وكما جاء يف اللغات اليت وردت فيها

 لتمييزه ؛ مهزة وصل)امين(وبناًء على مذهب البصريني تكون مهزة االسم املقصود به القسم 
 فكان نوع اهلمزة هو ، أحد أوزان مجوع القلة املشهورة)٢()أَفْعل( على وزن )أمين(عن اجلمع 

 :قُصد مجع القسم للمبالغة والتكثري كما يف قوله تعاىلأ سواء ،لفارق بني اسم القسم وبني اجلمعا
و﴿ ٓٱ ُ ٗ  اَ ُ ۡۡ ُ َ َٰ   : بيت أيب النجم اليمني املقصود به الوجهة أو الظرف كما يف مجعمأ ،)٣(﴾َ

ــأْيت ــي ــا ِم ــمِلن هلَ ــٍن وأَش م٤( أَي( 
 وليس ذلك ، حرفًا)٦(والرماين ، وعده الزجاج،)٥(امسيته أمجع العلماء على وقد 

 األمساء وأحد ، بل هو اسم خاص للقسم،)٧(»وهو خالف شاذ«:  قال أبو حيان،بصحيح
 . )٨(العشرة املعروفة اليت تكون مهزا مهزة وصل

                                 
-٤/١١، التعليقـة  ٣٤٠، اجلمل  ١٤٩-٤/١٤٨،  ٣٢٥-٣/٣٢٤الكتاب  : الرد على مذهب الكوفيني يف    :  انظر )١(

، توضـيح   ٧٠٢، رصف املبـاين     ٢٠٧٣، شرح الكافية الشافية     ٣٤٦-٣٤٥، اإلنصاف يف مسائل اخلالف      ١٢
 .١٥٥٥قاصد امل

 .٢/٣٠٩، املساعد ٣/٢٠٢، شرح التسهيل ٢/٣٢٩املقتضب :  انظر)٢(
 .١٦:  اادلة)٣(
 .سبق خترجيه يف املسألة األوىل) ٤(
 . ١/١١١، مغين اللبيب ١٦/٧٨، شرح السريايف ٤/١٤٨الكتاب :  انظر)٥(
، حاشـية الـشمين     ١/١١١بيب  ، مغين الل  ٥٣٨، اجلىن الداين    ١٧٧٠ارتشاف الضرب   :  نسب الرأي إليهما يف    )٦(

 .٤/٢٣٨، مهع اهلوامع ١/٢١١
 .٤/٢٣٨، مهع اهلوامع ١٧٧٠ ارتشاف الضرب )٧(
اسم، واست، وابن، وابنة، وابنم، واثنان، واثنتان، وامـرؤ، وامـرأة،           :  األمساء غري املصادر املبدوءة مزة الوصل      )٨(

، ٢٠٧٣-٢٠٧٢، شرح الكافية الشافية ٣٢٥ة ، التوطئ١١٥، سر صناعة اإلعراب     ٤/١٤٩الكتاب  : انظر. وامين
 .٣٣٢شرح املكودي 
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٣٣١ 
 :منهجه في عرض المسائل: المبحث األول

منهجا واضحا ) إكمال املعلم(ج القاضي عياض عند عرض املسائل الصرفية يف كتابه 
يسريا، بعيدا عن الوعورة والتعقيد، اتسم بسالسة التركيب، وسالمة العبارة، ووضوح 

ا عن اإلطناب اململ، أو االختصار املخل، بل كان يراوح يف الشرح ما بني املعىن، بعيد
اإلجياز والتفصيل مبا تقتضيه احلاجة إىل رفع اإلام أو دفع إشكال، وميكن إمجال منهجه يف 

 :نقاط عدة
 وكان الً يف املسائل اليت تطرق هلا املازري كان يذكر قول املازري يف املسألة الصرفية أو-

، مث يعقب عليه ويشرح ما أشكل منه، أو يضيف عليه من أقوال العلماء، )باإلمام(يلقبه 
اليت أورد يف تفسريها ما نقله املازري عن اهلروي، مث أردفه ) ضبائر(كما يف مسألة 

؛ ابتدأ بقول )لبيك(، وكذلك يف مناقشة مسألة )١(بتصويب الكناين لريد به قول اهلروي
، مث عرج على مذاهب العلماء فيها )٢(…»و مصدر ثين للتكثري واملبالغةوه«: املازري

 عن املازري وما جاء من اختالف يف اشتقاقها، الً نقا وسيبويه وغريمه،كيونس بن حبيب
ِس ﴿: هذه اإلجابة لقوله تعاىل إلبراهيم: قيل«: ليعقب أخريا بقوله َِوأذِن  ٱ ّ َ

ِّ َ ۡ   .)٥(هذه املسألة بقول احلريب مث أيب نضرحول  المالك، وخيتم )٤(»(٣)﴾ِ
 لينتقل هو إىل دراسة ، بعض املسائل كان ينقل دراسة اجلانب اللغوي منها عن املازري-

، فقد نقل ما أثبته املازري عن )معرورى(اجلانب الصريف منها، كما جاء يف دراسة لفظ 
: ، مث استدرك عليه بقوله…» أعراء:قيلفرس عري، و: يقال«أهل اللغة من أقوال فيه، 

، ووقع  الشيَء، واحلوليت الفرس اعروريت،ى إال قوهلمومل يأِت افعوعل معد: قالوا«
 . )٦(»وال وجه له) وفرس معرور: (عند العذري

                                 
 .١/٥٦٢إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٤/١٧٦ إكمال املعلم )٢(
 .٢٧:  احلج)٣(
 .٤/١٧٧ إكمال املعلم )٤(
 .٤/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٣/٤٣٢ إكمال املعلم )٦(
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 مث ينقل ، ويعرض للكلمة حمل اخلالف، أحيانا يبدأ بتفسري ما جاء من قول رسول اهللا -

 ثنايا عرضه للمسألة مع أقوال العلماء اآلخرين، حيث كان ينقل عن كالم املازري يف
ليها أقوال آخرين، وكان يتحرى األمانة إ ويضيف ،املازري ما نقله من أقوال العلماء

العلمية يف نقله عنهم، كما جاء يف املسألة اليت ناقشت موضوع القلب واإلبدال يف كلمة 
 مث ، وذكر ما جاء فيها من أقوال العلماء،قها إذ ناقش أصل الكلمة واشتقا،)مصراة(

 .)١( بقول اخلطايبلهعرض لرأي املازري فيها متبعا 
 هناك مسائل اكتفى ا مبا ذكره املازري ومل يعقب عليه بشيء، كما يف مسألة جواز مجع -

 حيث ذكر قول املازري وما نقله عن اهلروي، مث انتقل للحديث عن ،)النعي على نعايا(
 .)٢(كام الشرعية املرتبطة باحلديثاألح

 أحيانا يذكر عبارة احلديث املشتملة على الكلمة موضع الدراسة، ويستقصي يف ذكر ما -
 مبينا الرواية الصحيحة وما جاء منها مغالطًا، كما جاء يف دراسة ،ورد فيها من روايات

كذا روايتنا فيه «: ، يقول)ة الرجل وقصر خطبته مِئنةٌ من فقههالَِإنّ طُول ص: (حديث
د النون، من طريق شيخنا أيب بكر، وكذا عند احلذاق منهم واملتقنني اهنا مقصورمشد 

، باملد وآخره هاء، )ماينة(وهو الصواب، ووقع يف رواية القاضي الصديف وابن أيب جعفر 
 .)٣(»وهو غلط، وكذلك كل ضبط خالف األول

 كما يف ،ل واكتفى باإلشارة إىل الظاهرة الصرفية عمد إىل االختصار يف بعض املسائ-
: اليت اكتفى فيها بقول) حائش( وذلك يف شرحه ملفردة ،مسألة اجلمع الذي ال واحد له

، ومل يفصل يف اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها، )٤(»وال واحد للحائش من لفظه«
:  قول رسول اهللاوكما يف إشارته الستخدام العرب االثنني موضع اجلمع يف شرح

حنن بني ظهريهم : العرب تقول«:  األصمعيقول، نقل فيها ))…بين ظَهري خيٍل((

                                 
 .١٤٣-٥/١٤٢إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٣/٤١٢م إكمال املعل:  انظر)٢(
 .٣/٢٧٣ إكمال املعلم )٣(
 .٢/١٩٢ إكمال املعلم )٤(
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، )١(»والعرب تضع االثنني موضع اجلمع:  على لفظ االثنني، أي بينهم، قال،وظهرانيهم

يف رواية ) عشيشية( وذلك عند شرحه لكلمة ،ويف إشارته ملا جاء مصغرا على غري مكربه
 .)٢(رأي سيبويه بأا مصغرة على غري مكربهاعلى ر هلا من باب التصغري، وخرجها األكث

ومجعه «: يقول) أضاة( كان يعرض ألكثر من ظاهرة صرفية يف بعض الكلمات كما يف -
اأَضى مفتوحا مقصورجمع ِإضوي ،اى وإضاءة مكسوروكذلك يف )٣(…»ا وممدود ،

 .)٤(»… ومؤنثًا ومذكرا،حداوقد يكون الطاغوت مجعا ووا«: قوله
وقد جاء «:  مث يدعمها باألمثلة كما يف قوله، يتناول القاعدة الصرفية وفق أبواب الصرف-

، وإذا كانت الظاهرة )٥(»طارقت النعل، وسافَرت: فاعل مبعىن فَعل يف ألفاظ كقوهلم
 يأِت يف لسان ومل«): يكبه(قليلة ساق األمثلة احملصورة فيها كما يف قوله يف الفعل 

العرب فعل ثالثيه معدى ورباعيى على نقيض املتعارف إال كلمات قليلة منها ه غري معد
، وكما يف كلمة )٦(»…نسل ريش الطريأأقشع الغيم، وقشعته الريح، و:  ومثله،…هذا

فقد نقل عن املازري يف تأويل معناها ما نقله عن أيب عبيد، مث ساق القاعدة ) الناموس(
ل الم الفعل سني إال مل يأِت يف الكالم فاعو«:  عن ابن األعرايبالًلصرفية اليت حتكمها نقا

، ومل يكتِف بذلك وإمنا استجلب أكرب قدر من )٧(»… واجلاروس،اجلاسوسالناموس، و
 واستشهد مبا جاء منها يف األحاديث وأشعار العرب ،األمثلة اليت نقلها عن العلماء

: مجع ضريب) أضرام(مة الكتاب استدرك على املازري قوله ورجزهم، بينما يف مقد
وجه العربية فيه وضربائهم؛ إذ مل يأِت مجع فعيل على أفعال يف الصحيح إال يف كلمات «

، وهنا مل يذكر أمثلة هلذه الكلمات، ورمبا كان السبب أنّ هذه اللفظة جاءت يف )٨(»قليلة
                                 

 .٢/٤٩ إكمال املعلم )١(
 .٨/٥٦٥ إكمال املعلم )٢(
 .٣/١٩٥ إكمال املعلم )٣(
 .٥/٤٠٤ إكمال املعلم )٤(
 .٢/٤٥٢ إكمال املعلم )٥(
 .١/٤٦٢ إكمال املعلم )٦(
 .٤٨٨-١/٤٨٧ إكمال املعلم )٧(
 .١/١٠٠ إكمال املعلم )٨(
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 شريف، فعنايته كانت منصبة على أقوال ديثحبحديث املازري يف املقدمة ومل ترتبط 

 .النيب 
 كيال يقع طالب العلم ؛ اهتم بشرح بعض العبارات الدارجة عن علماء النحو والصرف-

يف اللبس أو عدم حصول الفهم الدقيق للمعىن املراد، ومثال ذلك حني تكلم عن مصدر 
العرب أماتوا مصدره زعمت النحوية أنّ «:  حني نقل عن مشر قوله،وماضيه) يدع(الفعل 

، )أماتوه: (مذهب النحوية يف قوهلم«: ، وفسر ذلك بقوله يف موضع آخر)١(»…وماضيه
 .)٢(»… ورفض،مل يكثروا استعماله، واستعملوا أمثال ترك

 كان يقف عند بعض املصطلحات الصرفية يشرحها ويبين عللها ويضرب هلا األمثلة، كما -
هذه اهلاء هاء السكت عند أهل «): كيفه(:لنيبيف مسألة هاء السكت من قول اجاء 

 .)٣(»…العربية امللحقة يف الوقف، وهي تلحق األمساء واحلروف واألفعال لثالث علل
 كان شديد احلرص على ضبط الكلمة ضبطًا دقيقًا، فيذكر األوجه اليت جاءت عليها وفق -

سمع (ثه عن املصدر  وخيتار األصوب منها كما يرى، من ذلك يف حدي،ما حكاه العلماء
 ،كذا ضبطناه هنا على بعضهم بسكون امليم وفتح العني على املصدر«: ، يقول)…أذين

سمع أذُني، وضبطناه عن طريق اجلياين كذا بضم العني : قال رسول اهللا : كأنه قال
 أو كذا زيد يقول ذلك بالرفع، ،مسع أذين لكذا: العرب تقول: هو الوجه، وقال سيبويه

، وما تقدم هو ا ماضيالًبكسر امليم فع) ِمسع(ضبطناه على القاضي أيب علي و
، ويذكر األقوال والروايات املختلفة اليت وردت يف الكلمة الواحدة لتحري )٤(»الصواب

ممدود عندهم مفتوح الكاف، وعند «): كداء(الدقة يف ضبطها، كما يف لفظة 
ى، بضم  أيب أكثر ما يدخل من كُدوكان: ةالسمرقندي مقصور، وقول هشام بن عرو

الياء آخره، وكذا اختلف يف األعلى واألسفل يف : هنا، وقيلاالكاف مقصور صوابه شد 

                                 
 .٣/٢٦٤إكمال املعلم  )١(
 .٨/٦٣ إكمال املعلم )٢(
 .١/٥٨٣ إكمال املعلم )٣(
 .١/٣٢١ إكمال املعلم )٤(
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، كما كان يقف عند اشتقاقها )١(»…كتاب البخاري أيهما املقصور، وأيهما املمدود

وهو «): أصغى( ولذلك أمثلة كثرية، منها قوله يف الفعل ؛وتصريفاا وما فيها من لغات
أي أملته، وصغا يصغو : أصغيت إليه مسعي:  قال صاحب العني،اصحيح يف املعدى رباعي

صغيت أيضا، وكذلك صغى إليه مسعي، وصغى : إذا مال، وحكى غريه: أو يصغى صغوا
 .)٢(»أصغيت إليه لغة يف غري املعدى أيضا: بالفتح والكسر، وحكى احلريب

خدامها يف توجيه املسائل من أجل توثيق قاعدة صرفية  كان يعىن بضبط الكلمات الست-
نزع : االستقاء بالرشا، يقال منه: زعـالن«): نزع(، من ذلك ضبطه لكلمة ا وإثبامعينة

 وهنا ،إال نزع يِرتع) فعل يفِعل(زع بالكسر، ومل يأِت يف هذا الباب على ـبالفتح ين
و المه حرف حلق فمستقبله يفعل بالفتح مما عينه أ) فعل(يهين، وإال فكل ما جاء على 

، وإذا عرض للكلمة يف شرح حديث آخر كان يسوق القاعدة الصرفية اليت )٣(»أيضا
 ومل يكتِف باإلشارة ملا ذكره فيها ،يف حديث آخر) نزع(حتكمها، فقد تطرق للكلمة 

لشبهه اجلذب، كأنه جذبه : زعـوأصل الن«:  بل توقف عندها بالشرح والتوضيح،سابقًا
زع وهو مما شذ عن األصل مما جاء على فَعل يفْعل فيما عينه من ـنزع ين: به، يقال منه

 وهذا ليدلل على أنّ بنية الكلمة ؛)٤(»…حروف احللق أو المه، وأصله املطرد فعل يفعل
 .ثابتة ال تتغري بتغري داللتها اليت تتغري بتغري السياق

 فائقة ليوظفها يف االحتجاج إلثبات صحة رأي صريفّ  كانت عنايته بداللة الكلمة عناية-
 على األصل ياندمان، فعلى هذا يكون اجلمع جار: يقال يف النادم«: وترجيحه، من ذلك
 .)٥(»ال على جهة اإلتباع

قِمن : ( يوظف ضبط حركات اللفظ يف تصنيف نوع الكلمة، من ذلك ما جاء يف مسألة-
 وغريه نعت يثنى ،ار امليم، وقمن بالفتح مصدرقَِمن بكس: يقال«: ، يقول)وقمني

                                 
 .٤/٣٣٥ إكمال املعلم )١(
 .٨/٤٩٥ إكمال املعلم )٢(
 .٢٨٨-٤/٢٨٧ إكمال املعلم )٣(
 .٥/٩٦ إكمال املعلم )٤(
 .١/٢٣٠ إكمال املعلم )٥(
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 . )١(»ويجمع

كان ذلك بينا و يف بعض املسائل كان جيمع ما بني اجلانب اللغوي، والصريف، والنحوي، -
 ال، ويف القسم، فقد ناقش جانبها اللغوي من حيث كوا ميينا أ) امي اهللا(يف تناوله لعبارة 

قة ذا اجلانب، مث انتقل إىل القسم الصريف منها للحديث عن وساق أقوال العلماء املتعل
 أم قطع مبتدئًا برأي سيبويه واللغات اليت حكيت ا، مث عرج على  هيوصلأ ،نوع ألفها

رأي الفراء وأيب عبيد، ونقل عن غريهم ما طرأ عليها من حذف، وبعد ذلك انتقل إىل 
وإن كان حكم ) امي(ي من حكم ضم آخر  موردا ما قاله األزهر،التحليل النحوي هلا

 .)٢()لعمرك( على ضم الً وذلك مح،القسم اخلفض أو اجلر
 يذكر بناء الكلمة ويصنفه مث يربطه بالناحية النحوية واإلعرابية، ويوظف ذلك يف التوصل -

عاشوراء فاعوالء، «): عاشوراء( فقد جاء يف شرحه ملفردة ،إىل املعىن الصحيح للكلمة
هو اليوم العاشر، : نية املؤنث، صفة لليوم والليلة مضاف إليها، قال اخلليلوهو من أب

، فقد كان يعتمد يف بعض األحيان على )٣(»… التاسع، فعلى هذا هو صفة لليوم:ويقال
حلبها على (وزن الكلمة والقاعدة الصرفية يف حتري الضبط الدقيق هلا، يقول يف مسألة 

خنا يف األم بسكون الالم على املصدر، واألصل فيما هو عندنا مضبوط عن شيو«): املاء
 .)٤(»…كان على فعل يفْعل السكون

-ا ملن جاء من بعده من شراح احلديث، كمسألة اهلمز يف  هناك مسائل اعتمدت مرجع
؛ إذ ال يكاد يتطرق هلا أحد الدارسني واملهتمني بعلوم احلديث إال ويذكر ما )مربئد(

 ، عن شيوخه يف ضبط هذه الكلمة، مثل النوويالًخالف نقساقه القاضي عياض من 
 .ا وغريمه،والقاري

 أو ، أو تغليط قول أحد العلماء كان بعيدا عن اإلساءة إليهم، يف نقده لآلراء املخالفة-
 أو يصوب ما يراه ،االنتقاص من شأن أي قول، وإمنا يرجح األصوب ويرد الرأي اخلاطئ

                                 
 . ٢/٣٩٦ إكمال املعلم )١(
 .٤٢٠-٥/٤١٩ملعلم إكمال ا:  انظر)٢(
 .٤/٧٧ إكمال املعلم )٣(
 .٣/٤٩٧ إكمال املعلم )٤(
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 .جمانبا للصواب

ت املسألة مرتبطة حبديث آخر سيعرض له يف موضع آخر كان يعمد إىل اإلحالة  إذا كان-
وسيأيت الكالم على قوله يف «: ، يقول)الناموس(يف موضعها لالحق، كما يف مسألة 

 . )١(» واخلالف فيه يف موضعه بعد هذا إن شاء اهللا،)قاعوس البحر (:الكتاب

                                 
 .١/٤٨٨ إكمال املعلم )١(
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 :ر واإلفادة منهامنهجه في االعتماد على المصاد: المبحث الثاني

إنّ دراسة منهج القاضي عياض يف اعتماده على املصادر تستدعي الوقوف على جانبني 
 .اعتماده على العلماء: اعتماده على الكتب، والثاين: مهمني؛ مها

 :منهجه في االعتماد على الكتب واإلفادة منها: الًأو
بعض اآلراء واألقوال يف يف ثنايا شرحه لألحاديث كان القاضي عياض يشري إىل مظان 

 :كتبها، وميكن تصنيف الكتب اليت ذكرها القاضي يف كتابه على النحو التايل
 :  كتب احلديث الشريف-

هو كتاب معين بشرح صحيح مسلم ) إكمال املعلم بفوائد مسلم (:ال شك أن كتاب
ديث،  لذلك كان من احملتم على القاضي عياض رجوعه إىل كتب احل؛يف الدرجة األوىل

 :ومن أبرز الكتب اليت عاد إليها عند مناقشة املسائل الصرفية
فهو املرجع الرئيس له فيما اختلفت فيه الروايات، يقول يف اخلالف :  صحيح مسلم-١

، وكان )١(»وروايتنا يف كتاب مسلم بالباء بواحدة«): رايح(أو ) رابح(حول كلمة 
فقد ذكره يف بداية عرضه للخالف يف مواضع من شرحه، ) األم(يشري إليه مبسمى 

ما وقع من التفسري يف األم مما ذكر مسلم يف بعضه تلفيف، ويف «): مرباد(حول كلمة 
، وأشار إىل اعتماده يف ضبط بعض الكلمات كما يف مسألة )٢(»…بعضه تصحيف

كر األوجه يف ، ومن ِذ)٣(»…هو عندنا مضبوط عن شيوخنا يف األم« :)حلبها(املصدر 
 .)٤(»…رويناه يف غري األم وغريها بوجهني): خشبة: (قوله«: تالروايا

ذكره يف مواضع عدة يقارن فيها ما جاء من أوجه خمالفة ملا جاء يف :  صحيح البخاري-٢
هو يف صحيح «: مسيحا، وفيه قالصحيح مسلم، منها ذكره إياه يف تسمية عيسى

                                 
 .٣/٥١٧ إكمال املعلم )١(
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )٢(
 .٣/٤٩٧ إكمال املعلم )٣(
 .٥/٣١٧ إكمال املعلم )٤(
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٣٣٩ 
ألعلى واألسفل يف كتاب وكذا اختلف يف ا«: ، ومنه)١(»البخاري من قول إبراهيم

 .)٢(»… أيهما املقصور وأيهما املمدود،البخاري
تعددت  كان يعول عليه كثريا فيما جاء من األلفاظ على روايات خمتلفة أو:  املوطأ-٣

، ويف )٣(»…وجاء سنده أيضا بعينه يف املوطأ بعده«: ، من ذلك قوله لفظ يفاألقوال
واة فيه عن مالك يف البخاري واملوطأ واختلفت الر«: اختالف الروايات يقول

وقد جاء عند بعض رواة «): قيوم(و) قيام(وقوله يف اخلالف حول ، )٤(»…وغريمها
 .)٥(»…املوطأ من شيوخنا قَيام

 هاوقصر »الها اهللا«ذكره يف مسألة اخلالف حول مد :  كتاب التاريخ أليب حامت الرازي-٤
 .)٦(يف القسم

ويف «: ، قال)أوطاب(شرحه حلديث أم زرع، عندما عرض للجمع يف :  سنن النسائي-٥
 .)٧(»…)أطاب بالتمر: (النسائي

 :  كتب غريب احلديث-
روي، ونقل عنه املازري كثريا، ونقل القاضي اهل عبيدمن أشهر ما ذكره فيها كتاب أيب 

 يف ، وكذلك اعتمد عليه)٨(»…:قال أبو عبيد يف مصنِفه: قال اإلمام«: عياض عنهما
، يقول القاضي )ودع(تصويب بعض الكلمات أو الروايات، من ذلك ما جاء يف كلمة 

كان يف النسخ الداخلة إلينا من املعلم يف هذا الكالم اختالل أصلحناه من كتاب «: عياض
غريب (هو  كتاب أيب عبيد  أن، ومعروف)٩(»…روي املنقول منه بال شكاهل عبيدأيب 

                                 
 .١/٥١٩ إكمال املعلم )١(
 .٤/٣٣٥ إكمال املعلم )٢(
 .٢/٣٠٧م إكمال املعل)٣(
 .٣/٥١٧ إكمال املعلم )٤(
 .٣/١٣٠ إكمال املعلم )٥(
 .٥/١١٦إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٧/٤٦٨ إكمال املعلم )٧(
 .١/٤٨٧ إكمال املعلم )٨(
 .٢٦٥-٣/٢٦٤ إكمال املعلم )٩(
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٣٤٠ 
 .ه صراحة لكنه مل يذكر امس،)احلديث

، )بهم(يف أثناء شرحه ملدلول كلمة ) الدالئل يف غريب احلديث(وذكر أيضا كتاب 
بعدما فرغ من احلديث عن مسألة وضع االثنني موضع اجلمع، إذ عزا القول إىل صاحب 

، فلم يصرح )١(»يريد متشاي األلوان: قال صاحب الدالئل«: الكتاب دون التصريح بامسه
 . واكتفى بنسبته إىل كتابه،ب وهو السرقسطيباسم صاحب الكتا

 : كتب اللغة واملعاجم-
ال وكان القاضي عياض يرجع إىل كتب اللغة ومعامجها عند تأويل بعض الكلمات، 

 :يحتج بقول أصحاب املعاجم، من ذلكفسيما تلك اليت تدور حوهلا عدة أقوال، 
 على معجمه العني يف أكثر  ونص،نقل القاضي عياض عن اخلليل كثريا:  كتاب العني-١

، )٢(»…أي أملته: أصغيت إليه مسعي: قال صاحب العني«: من موضع، من ذلك
 .(٣)»…مقدار فرسخني: قال صاحب العني يف العقبة«: وكذا

 وقد تكلمت ،جاموس أعجمي: قال ابن دريد يف اجلمهرة«: نقله عن املازري:  اجلمهرة-٢
 .)٤(»…به العرب

وقال القزاز يف «: ذكره يف مسألة مجع نادم على ندامى، يقول: ز جامع اللغة للقزا-٣
 .)٥(»…يقال يف النادم ندمان: جامعه

 :منهجه في االعتماد على العلماء واإلفادة منهم: ثانيا
رواة، فال يكاد خيلو شرحه من  وال بذكر أمساء العلماءإنّ كتاب القاضي عياض مليٌء
، أو األخذ برأي شيوخه كما كان يصرح، بل كانت اإلفادة من قول عامل لغوي أو راٍو

نسبته يف األقوال إىل صاحب الكتاب أكثر من إحالته إىل اسم املصنف الذي أخذ منه 

                                 
 .٢/٤٩ إكمال املعلم )١(
 .٨/٤٩٥ إكمال املعلم )٢(
 .٨/٥٦٥ إكمال املعلم )٣(
 .١/٤٨٨ إكمال املعلم )٤(
 .١/٢٣٠ل املعلم  إكما)٥(
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٣٤١ 
القول، فضال عن الشيوخ أو العلماء الذين نقلهم عن املازري، وميكن تقسيم العلماء الذين 

 :جاء ذكرهم يف املسائل إىل أقسام
 : شيوخه•

 ، ويأخذ بآرائهم،ان القاضي عياض يروي ضبط بعض الروايات عن شيوخهكثريا ما ك
كما جاء عن شيوخنا، وهكذا ضبطناه، : وال خيلو شرحه من عبارات تنص على ذلك كقوله

 :فكان ممن جاء ذكرهم يف املسائل
:  حممد بن حارث بن أسد اخلشين القريواين، كما يف قولهاهللا عبد اإلمام احلافظ أبو -

 .)١(»… وعن اخلشين عن الطربي،نا فيه عن األسدي عن السمرقنديوروايت«
وصححه «: ، يقول)مربد( كحديثه عنه يف مسألة عدم مهز كلمة ، أبو مروان بن سراج-

، وابنه أبو احلسني بن سراج، الذي برز )٢(»…بعض شيوخنا عن أيب مروان بن سراج
 عن ، عن أبيه،اج اللغويوأتقناه على احلافظ أيب احلسن بن سر«: امسه يف قوله

قال يل أبو احلسني «: ، وأيضا يف قوله)٣(»… عن اهلروي، عن الصابوين،السفاقسي
 من مأنت إذا شعرت، وقاله أبوه أبو ، وزا فَعلَة،أصلية) مئنة( امليم يف :شيخنا
 .)٤(»مروان

: لّق بقوله، مث ع)وأنا حائضة: (قرن امسه مع اخلشين يف رواية حديث:  أبو علي الصديف-
 .)٥(»والوجهان جائزان«

 عامل بالقراءات ،مالكي الفقيهرمحن بن حممد بن عتاب بن حمسن القرطيب، ال عبد حممد أبو -
 ََ﴿: مثل قوله تعاىل) التصرية(والتفسري واللغة، رجح ما حكاه عن أبيه من أنّ 

ٓ َ ۖأاُ ۡ ُ َ ُ مذهب الكافة يف شرح وهو الصواب على «: الً، وعلق عليه قائ(٦)﴾َ

                                 
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )١(
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )٢(
 .٣/٢٦٥ إكمال املعلم )٣(
 .٣/٢٧٣ إكمال املعلم )٤(
 .٢/١٣٥ إكمال املعلم )٥(
 .٣٢:  النجم)٦(
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٣٤٢ 
 .)١(»اشتقاقهاواملصراة 

ورأيت «:  فقال)يحسِم( بن أمحد التجييب، ضبط عنه كلمة اهللا عبد القاضي أبو الشيخ -
 عن أيب مروان بن سراج من كسر امليم ، بن أمحد التجييباهللا عبدخبط شيخنا القاضي أيب 

 .)٢(»شدد السني

 :نون واملفسرو الرواة واحملدث•
) ظئر(حدمها يف حكايته جلمع كلمة إ: جاء ذكره يف مسألتني صرفيتني: يد األحولأبو ز -

 .)٤( ها ومديف القسم) ها(، والثانية يف جتويز قصر كلمة )٣(على ظؤار
 .)٥( هاأو مجع) خشبة(ذكره يف مسألة اخلالف حول إفراد كلمة :  روح بن الفرج-
 .)٦()ذلك مالٌ رابح: (يف قوله ) ايحر(بلفظ ) رابح(ذكر روايته ملفردة :  ابن دينار-
 حممد بن إدريس الشافعي املطّليب القرشي، املتويف سنة أربع اهللا عبدأبو  : الشافعي-

، وما نقله )٨()قروء(ما جاء يف تفسري معىن : ، تكرر امسه يف مسائل عدة، منها)٧(ومائتني
القاضي من تأويله لكلمة ، وما أورده (٩))التصرية(عنه القاضي عياض يف تفسري معىن 

 . )١١()امي(، وما حكاه عنه يف معىن )١٠()عرية(
حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران، املتويف سنة سبع وسبعني :  أبو حامت الرازي-

                                 
 .٥/١٤٢ إكمال املعلم )١(
 .١/٥٢٠ إكمال املعلم )٢(
 .٧/٢٨١إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٥/١١٦إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٥/٣١٧إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٣/٥١٧ إكمال املعلم )٦(
 .٩٩-١٠/٥، سري أعالم النبالء ١٦٩-٤/١٦٣، وفيات األعيان ٢٦٤-٢٦٣الفهرست : ترمجته يف:  انظر)٧(
 .٥/١١إكمال املعلم :  انظر)٨(
 .١٤٣-٥/١٤٢إكمال املعلم :  انظر)٩(
 .٥/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)١٠(
 .٥/٤١٩املعلم إكمال :  انظر)١١(
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٣٤٣ 
ويف «: ، إذ يقول)ال ها اهللا(يف مسألة مهز ) التاريخ(، نقل قوله من كتابه )١(ومائتني

 .)٢(»…ال هاء اهللا: اليق: التاريخ قال أبو حامت
، يقول هاومد )ال ها اهللا ( ألفأورد ما حكاه عن املازين حول قصر:  إمساعيل القاضي-

وحكاه عن املازين وغريه من أهل اللسان بالقصر وحذف األلف : قال إمساعيل القاضي«
 .)٣(»…قبل الذال

 مسألة اسم غين يفال عبد عن الًباإلفراد نق) ةخشب(ذكر حكايته للفظ :  الطحاوي-
 .)٥( أا ميني:)امي اهللا(، ونقل حكايته عن مالك يف )٤(اجلنس

يذكر أقواله يف تفسري املفردات، كما يف نقاش اخلالف الذي كان حول كلمة :  اخلطايب-
اختلف أهل العلم واللغة يف تفسري : قال اخلطايب«:  ونقله عنه القاضي عياض،)املصراة(

، وسرد األقوال اليت جاءت فيها عن أيب عبيد )٦(»…قت ومن أين أخذت واشت،املصراة
، )٧(»…، وقول الشافعي صحيحوقول أيب عبيد حسن«: والشافعي، مث قال اخلطايب

 ،، وأنه حيتمل تأويله مبعىن يسمون دينكم)السام(وأيضا يف املسألة اليت ناقشت لفظ 
 .)٨(»له اخلطايبوقا«: وروايته حبذف الواو العاطفة قبله أحسن، وأعقبه بقوله

أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن بن منصور، الطربي الرازي، الشافعي، :  الطربي-
، ورد امسه يف مواضع شىت من شرح القاضي عياض، كما يف قوله يف مسألة )٩(الاللكائي
، وما جاء )١٠(»… عن الطربي، وعن اخلشين،وروايتنا فيه عن السمرقندي«: مهز مربئد

                                 
 .٢/١٢٨، الوايف بالوفيات ٢٦٢-١٣/٢٤٧سري أعالم النبالء : ترمجته يف:  انظر)١(
 . ٥/١١٦ إكمال املعلم )٢(
 .٥/١١٦ إكمال املعلم )٣(
 .٥/٣١٧إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٥/٤١٩إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٥/١٤٢ إكمال املعلم )٦(
 .٥/١٤٣ إكمال املعلم )٧(
 .٧/٤٩ملعلم  إكمال ا)٨(
 .٤٢١، طبقات احلفاظ ٢/٢٣٦، العرب ٤٢٠-١٧/٤١٩سري أعالم النبالء : ترمجته يف:  انظر)٩(
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )١٠(
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٣٤٤ 
رزاق وال ال عبدووقع عند الطربي يف حديث «: يقول) سحاء(لمة من روايات يف ك

وهذا اختيار اإلمام أيب القاسم «): القرء(، ويف تفسري معىن )١(»…يغيضها سح
 . )٢(»…الطربي

 ويبني أوجه اخلالف ،وكان يعود كثريا إىل رواياته ليعرض للروايات املختلفة:  العذري-
ووقع «: يقول) رجلٌ حلّانة( جاء يف رواية ويصوب ما كان فيه لبس، من ذلك ما

ووقع «: ، وقوله)٣(» وهو مبعناه،لُحنة بسكون احلاء وضم الالم: للعذري وابن أيب جعفر
ويف رواية العذري «: ، ومن الروايات)٤(» وال وجه له،)وفرس معرور: (عند العذري

رأي عيين، روى عن  و،مسع أذين: ، وما جاء يف قول العرب)٥(»…)الذام(مكان ) اهلام(
 .، وغري ذلك يف مواضع كثر)٦(»بصر عيين بفتح الصاد وفتح الراء«: العذري

أبو حممد احلسن بن أمحد احلسن بن أمحد بن قاسم بن جعفر السمرقندي، :  السمرقندي-
، كان يعود إليه يف ضبط بعض الكلمات كما يف )٧(املتويف سنة إحدى وتسعني وأربعمائة

، ويف )٨(»كذا للسمرقندي«: ، عقب عليه بقوله) حلانةالًقاسم رجكان ال: (احلديث
 .)٩(»وعند السمرقندي مقصور«: يقول هاومد) كداء(مسألة قصر 

وعلى هذا وقع «: يف قولهها  وقصر)ال ها اهللا ( ألفجاء ذكره يف مسألة مد:  اهلوزين-
 .)١٠(»… واهلوزين،غريه يف األم من رواية العذري

                                 
 .٣/٥٠٩ إكمال املعلم )١(
 .٥/١١ إكمال املعلم )٢(
 .٢/٤٩٥ إكمال املعلم )٣(
 .٣/٤٣٢ إكمال املعلم )٤(
 .٧/٥٠ إكمال املعلم )٥(
 .٨/٥٦١ إكمال املعلم )٦(
 .٤٤٩ترمجته يف طبقات احلفاظ :  انظر)٧(
 .٢/٤٩٥ إكمال املعلم )٨(
 .٤/٣٣٥ إكمال املعلم )٩(
 .٥/١١٦ إكمال املعلم )١٠(
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٣٤٥ 
 : نحو والصرف وغريب احلديث علماء اللغة وال•
وتارة يذكر امسه ) صاحب العني( اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كان أحيانا يصفه بـ-

 .)١()عاشوراء(اخلليل، كما يف مسألة 
): امي(، ويف مسألة مهزة )٢()مسع أذين(إمام النحاة، نص على قوله يف مسألة :  سيبويه-

، )٤(على غري مكربها) عشيشية(صغري ، ويف ت)٣(»…وألفها عند سيبويه ألف وصل«
 لقلب ؛مثىن) لبيك(ونقل مذهبه الذي ذكر املازري أنه مذهب أكثر الناس يف أنّ لفظ 

 .)٥(يائه مع املضمر
الكويف   بن منظور بن مروان األسلمي الديلمي اهللا عبدأبو زكريا حيىي بن زياد بن :  الفراء-

 عياض ملذهبه وآرائه يف مسائل كما ، كان يعرض القاضي)٦(النحوي، صاحب الكسائي
كل ما كان «: ، نص فيه على قول الفراء)حلبها على املاء (:يف مسألة معىن املصدر يف

ويف مسألة قطع أو وصل )٧(»ى من الثالثية فالفعل والفعول جائزان يف مصدرهمعد ،
 االتباع مث أعقبه ، ونقل عن ابن قتيبة ما ذكره من قول الفراء يف مسألة)٨()امي اهللا (:مهزة

 من )ارجعن مأزورات غري مأجورات: (وأرى قوله يف احلديث«: بقول الفراء
 وهذا الرأي كان ، وألفها ألف قطع،أا مجع ميني) امي اهللا (:، ومذهبه يف)٩(»…هذا

 .)١٠(مبقابل رأي سيبويه املخالف له
ليت تناولت تفسري كلمة  حيىي بن زيد، جاء ذكره يف املسألة اأمحد بن أبو العباس:  ثعلب-

                                 
 .٤/٧٧إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٨/٥٦١، ١/٣٢١إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .٥/٤١٩ إكمال املعلم )٣(
 .٨/٥٦٥إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .إكمال املعلم:  انظر)٥(
 .١١٩-١٠/١١٨سري أعالم النبالء :  انظر)٦(
 .٣/٤٩٧ إكمال املعلم )٧(
 .٥/٤١٩ إكمال املعلم )٨(
 .١/٢٣٠ إكمال املعلم )٩(
 .٥/٤١٩إكمال املعلم :  انظر)١٠(
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٣٤٦ 
سمي بذلك لضربه يف :  فقال ثعلبالًوأما تسميته دجا«: ، حيث يقول)مسيح(

 . )١(»…األرض
 . )٢(بالقصر واملد) النجاء(نقل القاضي عياض حكايته ملفردة :  أبو زيد األنصاري النحوي-
 البصري، لك بن علي بن أصمع، األصمعيامل عبدلك بن قريب بن امل عبد:  األصمعي-

ومن األمثلة املتويف سنة مخس عشرة ومائتني، وكان القاضي عياض يعتد برأيه يف املسائل، 
حنن بني ظهريهم وظهرانيهم على لفظ : العرب تقول«:  على قولهاليت نص فيها

  .)٣(»…االثنني
، )٤(م اهلروي، املتويف مبكة سنة ثالث وعشرين ومائتنيالّالقاسم بن س: روياهل عبيد أبو -

: قال أبو عبيد«): العرق(جاء ذكره يف املسائل كثريا، من ذلك نقل القاضي تفسريه ملعىن 
قال أبو عبيد «): مرباد(، ونقل روايته عن غريه كما يف رواية )٥(»العرق الِقدرة من اللحم

 .)٦(»…الربدة لون بني السواد والغربة: عن أيب عمرو وغريه
إحدى  ، حممد بن زياد بن األعرايب اهلامشي، املتويف سنةاهللا عبدة أبو إمام اللغ:  ابن األعرايب-

إزالة اللبس : ، جاء ذكره يف مسائل متفرقة، منها على سبيل التمثيل)٧(وثالثني ومائتني
، )املسيح(عن بعض قول ابن األعرايب يف مظانه، كما جاء يف شرح املعىن املراد من كلمة 

ملسيح الصديق، هو يف صحيح البخاري من قول ا: وقول ابن األعرايب«: يقول
، وكان يعرض لتفسريه للمفردات يف مقابل تفسري العلماء اآلخرين، من )٨(»…إبراهيم

كدا باملد : وقال ابن األعرايب«: ، ومنها)كداء(ذلك ما ذكره من تفسري العلماء ملعىن 

                                 
 .١/٥٢٠ إكمال املعلم )١(
 .٧/٢٥٢إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .٢/٤٩ إكمال املعلم )٣(
 .٦٣-٤/٦٠يان ع، وفيات األ٢٣-٣/١٢، إنباه الرواة ٥٠٩-١٠/٤٩٠الء سري أعالم النب: ترمجته يف:  انظر)٤(
 .٢/١٣٢ إكمال املعلم )٥(
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )٦(
 .١٣٧-٣/١٢٨، إنباه الرواة ٦٨٨-١٠/٦٨٧، سري أعالم النبالء ٧٦-٧٥الفهرست : ترمجته يف:  انظر)٧(
 .١/٥١٩ إكمال املعلم )٨(
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٣٤٧ 
 ويكون ،عىن الدائمالدام مب: قال ابن األعرايب«: ، وكما يف قوله)١(»…عرفة نفسها

 .)٢(»…معناه
وقد جاء يف رواية ابن «: ، فقال)األوطاب(استدل بروايته يف مسألة مجع :  ابن السكيت-

 .)٣(»على األصل) ِوطَاب: (السكيت
 عندما عرض ملسألة القصر واملد ،ذكره يف موضع واحد يف املسائل الصرفية فقط:  املازين-

 .)٤()ال ها اهللا(يف 
، نقل قوله يف ضبط كلمة )٥(د التميمي املصادريالّالوليد بن حممد بن و: دالّ ابن و-

 .)٦(»…هو مكسور األول ممدود: قال ابن والد«: ، يقول)أضاة(
) قُرط(أخذ عنه تفسري بعض الكلمات كما جاء يف تفسريه ملعىن :  ِمشر بن محدويه-

، )٧(»من احللي خرصاحللقة الصغرية «: الذي فسره مشر بقوله) خرص(ومقابلته لفظ 
 )يدع(زعمت النحوية أنّ العرب أماتوا مصدر «): ودع(وكما يف تعليقه على مصدر 

 .)٨(»…وماضيه
قال ابن قتيبة «تباع يف كالم العرب، أورد ما نقله ابن قتيبة عن الفراء حول اإل:  ابن قتيبة-

 عن املازري ، ونقل)٩(»…العرب إذا ضمت حرفًا إىل حرف: قال الفراء وغريه: وغريه
الراحلة هي اليت : قال القتيب: قال اإلمام«:  مشريا إليه باسم القتيب)الراحلة(تفسريه ملعىن 

 .)١٠(»…خيتارها الرجل ملركبه

                                 
 .٤/٣٣٦ إكمال املعلم )١(
 .٧/٥٠ املعلم  إكمال)٢(
 .٧/٤٦٨ إكمال املعلم )٣(
 .٥/١١٦إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٢١٣، طبقات النحويني واللغويني ٢/٣١٨بغية الوعاة : ترمجته يف:  انظر)٥(
 .٣/١٩٥ إكمال املعلم )٦(
 .٣/٢٩٢ إكمال املعلم )٧(
 . ٨/٦٣، ٣/٢٦ إكمال املعلم )٨(
 .١/٢٣٠ إكمال املعلم )٩(
 .٧/٥٩١  إكمال املعلم)١٠(
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٣٤٨ 
 ة عام مخس البغدادي احلريب، املتوىفراهيم إبراهيم بن إسحاق بن إباق إسحأبو : احلريب-

 ويذكر أقواله يف ،سريه لغريب احلديثكثريا ما يعول على تفكان  ،)١(ومثانني ومائتني
 بعضه أسود ،الربدة لون النعام: قال احلريب«): الربدة(ثنايا شرحه، مثل شرحه ملفردة 

 عن اليت نقلها، بعدما عرض أقوال العلماء )لبيك(، ويف معىن )٢(»…وبعضه أبيض
 عن ابن  كما يف حكايته،، وحكايته عن غريه)٣(املازري، أضاف إليهم تفسري احلريب

 .)٤(األعرايب يف معىن الناموس
كل «): قرط(، ومفردة )٥(لون أكدر: بأا مبعىن) الربدة(عرض تفسريه لكلمة :  ابن دريد-

 .)٦(»…ما علق من شحمة األذن فهو قرط
لبيك (اللغوي إمساعيل بن القاسم البغدادي، مر ذكره تباعا يف مسألة :  أبو علي القايل-

وحكى أبو علي القايل «: ، ونقل فيها القاضي عياض)والرغباء(ا  وجاء فيه،)وسعديك
وقال أبو «: يقول) كداء(، ويف لفظ )٧(»…يف ذلك أيضا الفتح والقصر مثل سكرى

 . )٨(»… جبل مبكة، غري مصروف،ممدود) كدا: (علي القايل
 ،)أدمي(مة يف مسألة مجع كل) فَعل(على ) فَعيل(استدلّ بقوله على قلّة مجع :  السريايف-

 .)٩(»…مل يجمع فَِعيل على فَعل إال أَدمي وأدم: قال السريايف«: حيث قال
وقد يكون احللب اسم : قال الفارسي«: نص على قوله يف مسائل منها:  أبو علي الفارسي-

                                 
-٥/٢١١، الـوايف بالوفيـات      ٣٧٢-١٣/٣٥٦، سري أعالم النبالء     ٥٠-١/٤١معجم األدباء   : ترمجته يف :  انظر )١(

٢١٣. 
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )٢(
 .٣/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .١/٤٨٨إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .١/٤٥٤إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٣/٢٩٢ إكمال املعلم )٦(
 .٤/١٧٨املعلم  إكمال )٧(
 .٤/٣٣٥ إكمال املعلم )٨(
 .١/٢٣٤ إكمال املعلم )٩(
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٣٤٩ 
 (١) .»احمللوب

للغوي الشافعي ا رمحن اهلرويال عبدأبو عبيد، أمحد بن حممد بن حممد بن  العالمة:  اهلروي-
، وقد كثر نقل القاضي )٢(، واملتويف سنة إحدى وأربعمائة)الغريبني(املؤدب، صاحب 

وهو : قال اهلروي«): العراق( واالستدالل برأيه يف مسائل، كما يف قوله يف اجلمع ،عنه
، ويف شرحه ملعاين األحاديث، كما نقل عنه القاضي عياض يف تأويل )٣(»مجع عرق نادرا

، وكان )٤(»…أي غري مستحيني، مأخوذ من اخلزاية«: ) خزايا وال نادمنيغري: (احلديث
: املازري كذلك ينقل عنه كما جاء يف مسألة مجع ضبارة، فقد نقل املازري عن اهلروي

: ، مث صوبه القاضي عياض بقول الكناين»…ضبائر مجع ضبارة بكسر الضاد«
 يرد قوله؛ ألنه مل يعرف أضابر مجع إضبارة، وما حكاه اهلروي قبلُ: والصواب«

 .)٥(»…ضبارة
يف املسائل الصرفية اليت درستها للقاضي عياض جاء ذكره يف مسألة واحدة مقترنا :  القزاز-

 . وذلك يف مسألة مجع نادم على ندامى،)اجلامع(مع اسم كتابه 

                                 
 .٣/٤٩٧ إكمال املعلم )١(
 .٤/٢٢٩، النجوم الزاهرة ٢/١٩٩، العرب ١٤٧-١٧/١٤٦سري أعالم النبالء : ترمجته يف:  انظر)٢(
 .٢/١٣٢ إكمال املعلم )٣(
 .١/٢٣١ إكمال املعلم )٤(
 .١/٥٦٢ إكمال املعلم )٥(
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٣٥٠ 
 :منهجه في االستدالل باألصول الصرفية: المبحث الثالث

 اليت اعتمدوها يف دراسة النحو؛ اذااألصول راسة الصرف اعتمد علماء العربية يف د
 الربكات ابن األنباري و الصرف والنحو علما واحدا، وقد عرف أبدواذلك أنّ كثريا ع
: ، وهو عند السيوطي)١(»أدلة النحو اليت تفرعت منها فروعه وأصوله«: أصول النحو بأا

، من حيث هي أدلته، وكيفية االستدالل ا، وحال علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية«
 ،القياسو، السماع: ، أما أدلة األصول فهي أربعة كما جاء عن السيوطي)٢(»املستِدلّ

  .)٣(استصحاب احلالو ،اإلمجاعو
يلحظ مدى اعتداد القاضي عياض باألصول يف ) إكمال املعلم(ومن يطّلع على كتاب 
 وقف عليها من خالل شرحه وحتليله، وأبرز معامل منهجه يف معاجلة املسائل الصرفية اليت

 كما سيتضح من خالل ،ذلك يتضح من خالل استخدام األدلة يف القواعد والقضايا الصرفية
 :اآليت

 : السماع
وهو األصل األول من أصول الصرف البارزة؛ ذلك ألمهيته وقوته يف االحتجاج، وهو 

 العلماء يف استدالهلم على األحكام والضوابط اللغوية الركيزة األساسية اليت ارتكز عليها
 األمر الذي جعل ما جاء من الكالم مسموعا بكثرة يتفوق على القياس، ويف ذلك ؛املختلفة

واعلم أنّ الشيء إذا اطّرد يف االستعمال وشذّ عن القياس فال بد من اتباع «: يقول ابن جين
ما ثبت يف كالم من يوثَق «: بالسماع أو النقل، ويعين )٤(»…السمع الوارد به فيه نفسه

، وكالم العرب قبل بعثته، ويف زمنه،  فشمل كالم اهللا وهو القرآن، وكالم نبيه،بفصاحته

                                 
 .٨٠لة  ملع األد)١(
 .١٣ االقتراح )٢(
، حيث هي عند ابن األنباري ثالثة فقط، وكذا اختلـف احملـدثون يف     ٨١ملع األدلة   : ، وانظر ١٤االقتراح  :  انظر )٣(

مقدمة لدراسة علم   : تقسيمها، منهم الدكتور حلمي خليل الذي أضاف على السماع والقياس نظرية العامل، انظر            
السماع، والقيـاس، ونظريـة العامـل، والتقـدير،      : رأى أا مخسة أقسام   ، والدكتور حممد عيد     ١٨-١٢اللغة  

 .أصول النحو العريب، هذه التقسيمات موزعة على فصول الكتاب: والتعليل، انظر
 .١/٩٩ اخلصائص )٤(
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٣٥١ 
، ومن خالل )١(»دين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولَّ،وبعده

يبدو واضحا جليا رجوعه إىل األصول الصرفية املسائل الصرفية اليت عرض هلا القاضي عياض 
 :يف النقل وإفادته منها يف معاجلة هذه املسائل كما سيتضح

 : والقراءات، القرآن الكرمي-١
 :القرآن الكرمي -

 أهم مصدر يستقي منه العلماء األحكام اللغوية مما ال شك فيه أنّ كتاب اهللا 
ع القبائل على اختالف هلجاا يف بعض املظاهر، املختلفة، فقد نزل بلسان عريب يناسب مجي
 الصرفية باآليات الكرمية، فقد رجع إىل لظواهراوقد استشهد القاضي عياض على بعض 

، حيث )كب وأكب(اآليات لالحتجاج مبا كان على لغة قليلة يف العربية، كما يف الفعل 
 ذلك خمالفة ملا هو متعارف عليه  والرباعي غري متعد، ويف،جاء الفعل الثالثي منه متعديا

ٰأ    ﴿: باألحكام الصرفية، وقد استشهد على ذلك بقول اهللا  َ َ ِ ُ ِ ۡ َ َ َ َ

ِۦ ٓو ِ ۡ ر﴿:  وقوله)٢(﴾َ ِ و  ٱ ۡ ُِ ُ ُ ُ ۡ ُ كذا يف مسألة إثبات التاء وحذفها يف َو، )٣(﴾َ
 واستدلّ على ذلك بقوله ،)٤( الوجهني فقد ذكر القاضي عياض جواز كال،)حائضة(كلمة 
ِ ٱ ﴿: تعاىل ٗو َ ِ َ ََ ۡ ُِ ّ َ ٰ َ ٞء ر ﴿: ، وقوله تعاىل)٥(﴾َ ِ َ ٌ ِ َ ۡ َ ٓ ، وفيها أيضا )٦(﴾َ

ء ﴿:  ومحله على قول اهللا ،رجح روايتها بغري هاء على طريق النسب ُٱ ٓ َ

ِۚۦ ِ ۢ ُ ِ َ  ،مجعا«ذكر أنه حيتمل هذ اللفظ أن يكون ) طاغوتال(، وحينما عرض ملسألة )٧(﴾ُ
ِ ٱ﴿: ، مدعما رأيه باآليتني الكرميتني)٨(» ومذكرا، ومؤنثًا،وواحدا ُوٱ َ َ ۡ َ ت أن اَ ٱ

َ َ ُ ٰ

                                 
 .٧٤ االقتراح )١(
 .٢٢:  امللك)٢(
 .٩٠:  النمل)٣(
 .٢/١٣٥إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٨١:  األنبياء)٥(
 .٢٢:  يونس)٦(
 .١٨:  املزمل)٧(
 .٥/٤٠٤ إكمال املعلم )٨(
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٣٥٢ 
َو ُ ُ ٓون أن ﴿: ، وقوله تعاىل)١(﴾َۡ ُ َ َ َُ َ َ َ ِ واُ ِ أ  ت و ٓ إ ٱ َُ ُ ۡ َ ِ ُ ٰ َ ُ أن اِ ۡ َ َ

و ِۖۦاُ ِ﴾)٢( ،
وء﴿: كما ساق اآلية الكرمية  ٖ ٓ ُ ُ َ ََ ٰ  اليت احتج بعضهم ا للداللة على أنّ املعىن املقصود )٣(﴾َۚ

األطهار، ورده بأنّ العرب تراعي يف حاليت التذكري والتأنيث معىن اللفظ الذي ) قروء(من 
كلمات يف تفسريها ، ويف مسائل أخرى محل تأويل بعض اللفظهيقترن به العدد دون 

، مصدر مثىن )لبيك(وتوجيه داللتها على اآليات الكرمية، كما نقل عن املازري أنّ كلمة 
اه ﴿:  ومحله على تأويل اليد يف اآلية الكرمية، وليس للداللة على اثنني،لغرض التكثري  ُ َ َ َۡ

ِن َ َۡ ُ وأيضا حكى عن شيخه أيب ، )٥( وتثنيتها من باب التكثري واملبالغة،النعمةب )٤(﴾َ
 ََ﴿: على قوله تعاىل )٦()ال تصروا (:حممد بن عتاب عن أبيه محله معىن التصرية من قوله

ٓ َ ۖأاُ ۡ ُ َ ُ أصلها ) املصراة( نقل عن اخلطايب احتمال أن تكون اذااملسألة ، ويف )٧(﴾َ
 ،البازي ضىقما يف قول العرب ت مث قُلبت ألفًا ك،أُبدلت فيها إحدى الرائني ياًء) مصررة(

ب  د﴿:  على قوله تعاىلالًمح ؛)٨()ضضقت(واألصل  َو  َٰ َ ََ ۡ َ َ﴾)٩( كذلك احتج ،
 وجهني، كما يف التفضيل الًباآليات الكرمية يف إثبات األشهر مما جاء يف كالم العرب حمتم

 ويف ذلك ،)١٠()ري وأشرأخ: (، فإنّ املشهور امتناع قول)خري وشر (:باستخدام اللفظني
ٞ  ﴿: استدلّ بقول اهللا ّ َۡ َ ُ َ ٗ ٗ وأ َ ُ َُ ۡ َ َ  ر ﴿: ، وقوله)١١(﴾اَ َِ ّ ََ ٌِ ۡ

                                 
 .١٧:  الزمر)١(
 .٦٠:  النساء)٢(
 .٢٢٨:  البقرة)٣(
 .٦٤:  املائدة)٤(
 .١٧٧-٤/١٧٦إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٥/١٤٢إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٣٢:  النجم)٧(
 .٥/١٤٣إكمال املعلم :  انظر)٨(
 .١٠:  الشمس)٩(
 .٦/٤٩٢، ٤/٦١٤م إكمال املعل:  انظر)١٠(
 .٧٥:  مرمي)١١(
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٣٥٣ 
ٗاب َ ) أَوى(، بين أن الفعل األول )أما أَحدمها فَأَوى ِإلَى اِهللا فَآواه اُهللا: (، ويف احلديث)١(﴾اَ

: ا بقوله تعاىلرباعي متعد، وقال بأنّ هذه لغة القرآن حمتج) هآوا(ثالثي غري متعد، والفعل 
ِإذ أوى ٱ إ ٱ﴿ ِۡ َ ۡ َۡ ِ ُِ َ َۡ َ ك ﴿: ، وقوله)٢(﴾ۡ  ٗ َِ َ ۡ ِ َ ۡ َ ٰوىَ َٔ َ َ﴾)٣(. 
 : القراءات القرآنية-

ا، كان القاضي عياض من العلماء البارزين الذين احتجوا بالقراءات القرآنية ومل مينعوه
بل كان يثبت ا وجود لغة ما يف كلمة معينة، وينفي ا شذوذها أو خمالفتها، ولعل أبرز 

ا يف املسائل الصرفية ما ذكره من أنّ العرب أماتوا مصدريدع ( الفعِلمثال كان واضح (
ن أن املراد من هذا القول قلة استعماله، هوماضيوليس نفي وجوده بدليل قراءة،فبي : ﴿ َ

َود َ رَ ََ  . )٥( بالتخفيف مبعىن تركك،)٤(﴾َ
 : احلديث الشريف-٢

كتابا معنيا بشرح األحاديث الشريفة، والوقوف على ) إكمال املعلم(ملا كان كتاب 
 منها، والوقوف على اجلوانب اللغوية والصرفية منها يف سبيل ذلك، اإلامغوامضها، وإزالة 

 ليحتج ا يف شرحه، فتجده ؛ياض باألحاديث الشريفةأن يستعني القاضي ع كان من البدهي
تارةً يحيل إىل حديث سابق، أو إىل حديث الحق سيأيت احلديث عنه يف موضعه، أو حيمل 

 نظرا ؛)خزايا(إتباعا للجمع ) ندامى(تأويل حديث على حديث آخر، كما يف محل مجع 
، ويف تفسريه ملعىن )٦()غَري مأْجوراتارِجعن مأْزورات : (اورة اللفظني كما يف حديث

، مبعىن املوت، واستدلّ على هذا املعىن من )السام عليكم: (من قول اليهود للنيب) السام(
وكَفَانا …( (:، ويف دعاء الرسول )٧())لكل داء دواء إال السام((: احلديث اآلخر

                                 
 .٧٦:  مرمي)١(
 .١٠:  الكهف)٢(
 .٦:  الضحى)٣(
 .٣: الضحى )٤(
 .٣/٢٦٥إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .١/٢٣٠إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .٧/٤٩إكمال املعلم :  انظر)٧(
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٣٥٤ 
حىت ((: ذلك حبديث آخر فيه على ال، مستد)رمحنا(ـب) آوانا( أول الفعل ))…وآوانا

 .)١(نرمحه:  أي،))نأْوي إليه

 : كالم العرب-٣

 : الشعر-أ
استعان القاضي عياض مبا جاء على لسان العرب من أبيات شعرية ورجز ليقوي ا 

 أو لغة سمعت عن العرب، فمن ذلك ما أنشده من رجز يف استخدام ،وجود ظاهرة لغوية
 : ، فجاء بقول رؤبة)٢(مسع أذين ورأي عيين: ن قوهلمم) مسع(العرب يف كالمهم املصدر 

ــا  ــى أَخاكَ الفَت ــي نيع أْيرو 
 

 (٣)يعِطي اجلَزيلَ فعليـك ذَاكَـا      
 :وساق يف االستشهاد حبمل اللفظ على املعىن بيت عمر بن أيب ربيعة 

  ِمجني دونَ من كُنت أَتقي     فَكانَ
 

ـ   :  شخوصٍ ثَالثُ  عمكاِعبـاِن و(٤)ِصر 
 :وأيضا قول الشاعر 

      ـتلَفّعـاِز تـا ِباِحلجتير بجهأَت 
 

 (٥)ِبِه اخلَوف واَألعـداُء أَم أَنـت زاِئـره         
  :وأيضا عجز البيت 

……………      فْرا الغِتنِجيس ت ِمنكَانا ون(٦)غَفَر 
 : أمثال العرب-ب 
ئل الصرفية بعض األمثال الدارجة على ساق القاضي عياض يف معاجلته لبعض املسا

من ) العيادة(ما ذكره يف مسألة القلب واإلعالل احلاصل مبفردة : ألسنة العرب، من ذلك

                                 
 .٨/٢١١إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٨/٥٦١إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .املسألة التاسعة والثالثنيسبق خترجيه يف  )٣(
 . سبق خترجيه يف املسألة التاسعة عشرة)٤(
 .سبق خترجيه يف املسألة التاسعة عشرة )٥(
 .سبق خترجيه يف املسألة التاسعة عشرة )٦(
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٣٥٥ 
، وأيضا يف مسألة محل اللفظ )١(عودا بعد بدء أي رجع: العود أمحد، وقوهلم: قول العرب

جاءته كتايب «: يب املشهورعلى املعىن من حيث التذكري والتأنيث، ويف ذلك أورد قول األعرا
: أي) ِإذا أَمن: (، وكذا عمد إىل محل اللفظ على النظري، كما يف تأويل قول)٢(»فاحتقرها

 إذا بلغ جندا من األرض، وأحرم ،أجند الرجل: بلغ موضع التأمني، فحمله على قول العرب
 .)٣(إذا دخل يف احلرم وبلغه

 الوجهني، ومن ذلك ما رواه عن الفعل وما جاء من السماع بوجهني، فإنه يذكر كال
يف الفعل ) آوى( الزما، وحيكى بالقصر، أو يأيت ممدودا الًفع) أوى(، فإما أن يأيت )أوى(

، )٤(األشهر يف الالزم القصر، ويف املتعدي املدغري أنّ كالمها مسموع جائز، واملتعدي، 
إذا ما جاء مفردا، وقد حكي فيه الذي يرى فيه أنه يكون ممدودا ) النجاء(ومثله يف لفظ 

، كما رجح )٥(غ فيه الوجهانو لذلك س؛القصر، ولكن إذا كرروا لفظه جاؤوا به ممدودا
اليت قال فيها ) عشيشية(بعض ما جاء مسموعا بكثرة وإن خالف القياس، كما يف تصغري 

علماء والشيوخ الذين ، وحيكي اللغات اليت أوردها ال)٦(»صغروها على غري مكربها«: سيبويه
، ويف الفعل )٧()امحار(على لغة من قال )  ومربيدارباد: (نقل عنهم، كما حكى أنه يقال

: ، وقال القاضي عياض)أصغيت إليه: (، حكى احلريب أنه يقال)أصغى(الرباعي املتعدي 
 .)٨(»لغة يف غري املعدى أيضا«

 : القياس
 كرفع ، املنقول على املنقول إذا كان يف معناهمحل غري«: وعرفه ابن األنباري بأنه

                                 
 .٨/٣٧إكمال املعلم :  انظر)١(
 .٥/١٠إكمال املعلم :  انظر)٢(
 .٢/٣٠٧إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٨/٢١١، ٧/٦٦، ٤/٤٨٦م إكمال املعل:  انظر)٤(
 .٧/٢٥٢إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٨/٥٦٥ إكمال املعلم )٦(
 .١/٤٥٤إكمال املعلم :  انظر)٧(
 .٨/٤٩٥ إكمال املعلم )٨(
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٣٥٦ 
، وكان )١(» عنهمالً وإن مل يكن كل ذلك منقو، يف كل مكان، ونصب املفعول،الفاعل

القاضي عياض من العلماء الذين اعتدوا بالقياس، فكان إذا عرض إىل مسألة اشتهر فيها 
 القواعد الصرفية بصورة السماع قابل اللفظ بنظريه من القياس، وقد اعتىن بالقياس على

بناًء على القياس، ومل يذكر مسمى ) وأضرام (: بداية يصوب قول مسلمتراهملحوظة، ف
، وعلل لذلك بقلة )٢(» وضربائهم:وجه العربية فيه«:  وإمنا أشار إليه بقول،القياس صراحة

) امىند(، ويف حديثه عن اجلمع )٣( جمعت على أفعال)فعيل(ما جاء من كلمات على 
، واستعرض يف هذه املسألة )٤(»…جاء ها هنا على غري القياس«: ، وفيه يقول)نادم(مفرده 

) نزع(، وأشار يف الفعل )٥( ليعلل سبب خروج هذا اجلمع عن قياسه املعروف؛أقوال العلماء
ه مكسور العني من القليل املسموع، وأنه خمالف للقياس الذي حيكم إىل أنّ جميئَ) ينِزع(
ا نومل يأِت يف هذا الباب على فَعل يفِْعل إال نزع ينِزع، وه«: قاعدة الصرفية، إذ يقولال

يهين، وإال فكل ما جاء على فعل مما عينه أو المه حرف حلق فمستقبله يفعل بالفتح 
، وكذلك حينما نقل )٧(مما شذ عن األصل) ِزعـنزع ين(، ويف موضع آخر وصف )٦(»أيضا

: يف القسم، ختم القول فيها مبا نقله عن أيب حامت هاوقصر) الها اهللا(مد اخلالف حول 
، فقد ذكر أنّ ما )٨(»ال هاء اهللا، يف القسم، والعرب تقوله باهلمزة، والقياس تركه: يقال«

على ) جدب(، ويف مسألة مجع )٩(سمع فيه من العرب اهلمز، وقابله بالقياس وهو تركه
وأجادب مجع جدب على غري قياس، وكان القياس أن «: ياضيقول القاضي ع) أَجاِدب(

يكون مجع أجدب، ومثله حماسن مجع حسن، وكان قياسه أن يكون مجع حمسن، ومل 
                                 

 .٤٥ اإلغراب يف جدل اإلعراب )١(
 .١/١٠٠ إكمال املعلم )٢(
 .١/١٠٠إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .١/٢٣٠ إكمال املعلم )٤(
 .١/٢٣٠ملعلم إكمال ا:  انظر)٥(
 .٢٨٨-٤/٢٨٧ إكمال املعلم )٦(
 .٥/٩٦إكمال املعلم :  انظر)٧(
 .٥/١١٦ إكمال املعلم )٨(
 .٥/١١٦إكمال املعلم :  انظر)٩(
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٣٥٧ 
 .)١(» مشبه محع وقياسه،يسموا، وكذلك مشابه مجع شبه

مجع عرق «) العراق(ه بالنادر كما نقل عن اهلروي يف وبعض ما خالف القياس وصفَ
 )فَعل(، فقد وصفه بالندرة وعلل لذلك بأن )وطْب على أَوطَاب(وحنوه يف مجع ، )٢(»نادرا

، وأيضا يف مسألة التفضيل بلفظي )٣(إال يف كلمات قليلة مسموعة) أفعال(مل يجمع على 
و أخري من فالن، وإمنا فالن أشر أ: أهل النحو يأبون أن يقال«: الًعلّق قائ) أخري وأشر(

 .)٤(»، وهو مشهور كالم العرب عندهم وخريشر: يقال

                                 
 .٧/٢٥٠ إكمال املعلم )١(
 .٢/١٣٢ إكمال املعلم )٢(
 .٧/٤٦٨إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٦/٦١٤ إكمال املعلم )٤(
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٣٥٨ 
 :أثر بحثه الصرفي في داللة الحديث: المبحث الرابع

ال بد من الوقوف على أمهية علم الصرف ومكانته بني علوم العربية ملعرفة مدى أثر 
ألنه «: دراسته يف توجيه العلوم األخرى، فقد علّل ابن جين احتياج مجيع أهل العربية إليه

ية، وبه تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها، وال يوصل إىل ميزان العرب
 مدى ضرورة معرفة الصرف يف الوقوف ، وال خيفى على دارٍس)١(»معرفة االشتقاق إال به
 لذلك يقول ابن ؛ ملا هلا من دور كبري يف حتول معىن الكلمة إىل آخر؛على تصريفات الكلمة

وجد، وهي كلمة واحدة :  فاته علمه فاته املعظم؛ ألننا نقولنم التصريف فإن وأما« :فارس
ِوجدانا، ويف الغضب : وجدا، ويف الضالة:  يف املالنا، فقل أفصحتنارفا صمبهمة، فإذ

 اللغويني يف العصر احلديث بعلم الصرف ، واستمرت عنايةُ)٢(»موِجدة، ويف احلزن وجدا
ن واستشعارولُ عليه«: الق عضيمة فائدته من حيث كونهاخل عبدالدكتور هم بأمهيته، فبياملُع 
 وبِه يدفع اللحن يف نطق الكلمات، ومبراعاة قواعده ختلو مفردات الكلم من ،صيغيف ضبط ال

 ال«  الصرف يف أنهةيأمهتكمن ، وعند الطنطاوي (٣)»ملُّ ببالغة الكالِختخمالفة القياس اليت 
 بكُنه الكلمة املفردة وحقيقتها مزيدة وجمردة، فهغة العربية، فهو يعر عنه دارس اللُّيستغين
 .)٤(»من املعارف موفور يقيه الِعثَار يف املنظوم واملنثوربزاد  وميده

دراسة بعض بيلحظ مدى عناية القاضي عياض ) إكمال املعلم(واملطّلع على كتاب 
بشرحها وتفسريها، ومن ثَم يلمس مدى أمهية اجلوانب الصرفية املتعلقة باملفردات اليت يقوم 

دراسة بنية هذه املفردات يف املساعدة على ضبطها ضبطًا دقيقًا، يساعد على نطقها النطق 
الصحيح والتوصل إىل داللتها املنشودة، خاصة فيما كان من األلفاظ حمل خالف بني 

حلبها ( املصدر يف العلماء، من حيث الضبط أو من حيث تفسري معناه كما سبق يف ضبط
 فكان الضبط الصحيح نطقها بسكون الالم، وفقًا للقاعدة اليت تقتضي تسكني ،)على املاء

، كما أنه من )مسع أذين: (، واألمر نفسه يف قوهلم)فعل يفعل(عني املصدر فيما جاء على 
                                 

 .١/٢ املنصف )١(
 .١٤٣ الصاحيب )٢(
 .٣٤ املغين يف تصريف األفعال )٣(
 .٣ تصريف األمساء للطنطاوي )٤(



 منھج القاضي عیاض في تناول المسائل الصرفیة :الخامسالفصل 

 

٣٥٩ 
ترى خالل البحث الصريف ميكن الرجوع إىل أصل الكلمة، ومعرفة سبل اشتقاقها، وما اع

، إذ من خالله معناهاللفظ من تغريات طرأت على مبناه أدت تباعا إىل حدوث تغريات يف 
، وال ميكن )مئنة(ميكن معرفة حروف الكلمة األصلية من الزائدة عليها، كما يف ميم كلمة 

يد جتاهل العالقة الطردية بني الزيادة يف قوة املعىن الناجتة عن الزيادة املدخلة على املبىن، وتف
ال يفيد جمرد معىن ) قاتل( وتكثري معىن هذا اللفظ، فالفعل ،هذه الزيادة الداللة على املبالغة

 وإمنا يؤدي معىن كثرة القتل وتكراره نتيجة لزيادة األلف ،)قتل(القتل احلاصل من الفعل 
أنيث اللفظ ال تدل على ت) حلّانة(أو ) لُحنة(تاء املقترنة بـ وال،)قتل(على مبىن الفعل األصلي 

) غيور(، وإمنا تشري إىل أنّ هذا الرجل كثري اللحن يف كالمه، وخلو )رجل حلنة: (يف قوهلم
من اليا خ يف احلكم الصريف كثرة جميء فعول تلحظمن التاء ال يعين أا صفة للمذكر، إمنا 

 صفات املؤنث من تاء التأنيث يف ضحوك وعروب، وخلو:  مثل،التاء يف وصف املؤنث
طالق ومرضع ال خيرجها من دائرة التأنيث وفقًا لألحكام الصرفية املعروفة، كما أنّ : وحن

 املتكلم من الوقف على اية الكلمة عند استحالة يمكّنفقط ِل) هكيفَ(حلاق اهلاء يف كلمة 
 ما ومعناها يؤدي صيغة أخرى، كمجيء الوقوف على متحرك، وقد ترد الكلمة على صيغٍة

 وناقة ركوب، وقد حتتمل أن تكون فعول مبعىن ،حنو شاة حلوب:  مفعولة مبعىن)فعول(
 عن أنّ البحث الصريف يقف الًذات حلب ومعطية من نفسها، فضبفاعلة، فيكون تأويلها 

 األمر الذي يساعد على التوصل ؛على االشتقاق الصحيح للكلمة وفق ضوابط وقواعد متقنة
 تؤثر بشكل أو بآخر يف فهم املعىن الكلي املراد إيصاله إىل املعىن الصحيح هلذه املفردة واليت

ن عمن املمكن أن تكون ألفها منقلبة ) الذام( كلمة الًمن احلديث الشريف حمل الدراسة، فمث
، )ذأم(ن اهلمزة عياء، ومن ثَم فهي تفيد معىن الذم إذا ملته وعبته، أما إذا كانت ألفها منقلبة 

ميكن معرفة ما اعترى الكلمة من قلب وإبدال أو إعالل إال من أفادت معىن االستحقار، وال 
العود : ( أو قوهلم،)عيادة(خالل متحيصها من الناحية الصرفية، كاإلعالل احلادث يف كلمة 

، ومعرفة ما يف الكلمة من مد أو قصر ليس له سبيل إال من خالل إمعان النظر يف )أمحد
، )الدباء(القصر واملد كما جاء يف : ة كال الوجهنيالناحية الصرفية منها، فقد حتتمل اللفظ

، وما جاء من مجوع خمالفة )ضبارة(مجع ) ضبائر(ومعرفة كيفية مجع الكلمة املفردة كما يف 
على ) فَعيل( حمصورا يف كلمات معدودة كما يف مجع الً سواء ما كان منها قلي،للقياس

 نادرا م، أ)أَوطَاب(على ) وطْب(ومجع ، )أَجاِدب(على ) جدب(، وكما يف مجع )أفْعال(
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، والتمييز بني ما كان مجعا وبني ما )ظُؤار(، واجلمع على )عراق(على ) عرق(كما يف مجع 

اط(، كما يف  مجٍعهو مجعاط(مجع ) أقْراملفردة على صيغة التثنية ال يعين ، وجميُء)ِقر 
 بلفظ املثىن عن اجلمع، والعكس كذلك، بالضرورة داللتها على العدد اثنني، فالعرب تعبر

 ، ولفظ التثنية إن مل يدلَّ))بني ظَهري خيل((: وقد مر احلديث عن هذا املوضوع يف احلديث
ستخدم يف الداللة على الكثرة والتب عن اجلمع يكرار، كما يف قولعلى معىن التثنية ومل ين: 

إال أنه من حيث املعىن ال ميت إىل الداللة ، فإن كان ظاهر اللفظ مثىن )سعديك(و) لبيك(
، وخري دليل )أفْعل( مذكرها على يكونصفة مؤنثة ) ءالَفَع(على العدد بصلة، وليس كل 

، والتحول بني الوحدات الصرفية، أو ما )أَفْعل) (سحاء (:ال يقال يف مذكرأنه على ذلك 
  .املعىنيسمى إنابة صيغة حمل أخرى له دور بارز يف حتول 

وجمال اللغة كبري واسع، وإن كان هناك ضوابط وقيود حتكمها إال أنّ هذه الضوابط ال 
تتسع جلميع كالم العرب، ومن هنا ظهر املخالف للقياس، وظهرت اللغات، وأوجه روايات 
احلديث املختلفة لبعض مفرداته، فالوقوف الدقيق على ما يعتري الكلمة من تغريات، 

وزن عن آخر، وقلب وإبدال، وقطع أو وصل مهزة، حيتاج إىل إملام بقوانني وزيادة، وإنابة 
 منه، ومن خالل النظر يف املسائل اليت ناقشها القاضي عياض ميكن علم الصرف ومتكٍّن

 ومن ثَم الوصول إىل احلكم الفقهي أو ،معرفة مدى أمهية اجلانب الصريف يف توجيه املفردات
، وهذا مما ميز شرح القاضي عياض عن غريه من الشروح، إذ التفسري الدقيق ملعىن احلديث

 ويرجح ما يراه صوابا وفق القاعدة الصرفية، فال ينحاز ،كان يقف على مواضع اخلالف
 إال فيما وافق الضوابط اللغوية، وكان من منطلق تلك القواعد مييز بني ما ،لرأي دون آخر

ا، وما ترك العرب استعماله مع عدم شذوذه، ا جاء موافقًا للقياس، وبني ما جاء شاذمرفوض
ال يقاس عليها، فكان الصرف الوسيلة اليت فقط وبني ما كان حمصورا يف كلمات معدودة 

من خالهلا يتم إصالح اللحن الذي قد يقع يف املفردات، وسوء فهم املغزى من بعض 
لفاظ يتوقف  ألنّ تفسري األاملفردات الناتج عن عدم حتري الدقة يف ضبط كلمات األحاديث،

ا لغويا أو يف املقام األول على اشتقاقها وأوجه التصريف اليت تعتريها، فال تكاد تقرأ معجم
كتابا اختص بشرح املفردات ال يبدأ بعرض أصل الكلمة والتصريفات اليت ميكن استخدامها 

ه واطالعه، وحرصه فيها، وهذا مما ال شك فيه يعكس مدى دراية القاضي عياض وسعة علم
على تقدمي كل ما يفيد قارئ كتابه دون أن يعترضه غموض أو لبس أو إام يف أمر ما، مع 
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 إىل ِنياقتصاره على اجلانب الذي حتصل منه الفائدة دون حاجته إىل اإلطالة والتفصيل املؤدي

بعض امللل، وملا كانت كثرة الرواة وطول العهد بينهم قد تؤدي إىل وقوع اللبس يف 
املفردات، مع وجود الوضاعني، فقد كانت احلاجة إىل إحكام ألفاظ احلديث وفق ضوابط 
حمددة وبينة، وتعليل بعض الظاهر اللغوية وفق مقاييس اللغة أكثر من احلاجة إليها يف علوم 

 .أخرى، صونا أللفاظه من اللحن، ومحاية من الكذب على رسول اهللا
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 : موقفه من الخالف الصرفي: المبحث األول

 فكان ، وإحاطته بفروعها، ودرايته بعلوم اللغة،عِرف القاضي عياض بسعة علمه
 وقد مازج يف دراسته بني ، ودقيق عنايته،علوم الذي حظي بوافر اهتمامهالصرف أحد هذه ال

 فتارة يكتفي باإلشارة إىل الظاهرة ، وبني الشرح والتفصيل،األسلوب املختصر الوجيز
 والوقوف على ما أثري حوهلا ، وتارة يقف عند قضية صرفية ليتناوهلا بالشرح والبيان،الصرفية

 فلم يكن ، يف وقوفه على آراء املذاهب النحوية املختلفةالًد وانتهج منهجا معت،من خالف
 يشري إىل - يف الغالب– بل كان ، ومل يتحامل على مذهب حمدد،متعصبا ملذهب دون آخر

بع هذا يت وإن مل يصرح إىل أي مدرسة ،الرأي الذي يراه مناسبا لتأويل الظاهرة الصرفية
 كما يورد آراء علماء من املدرسة ، البصرة فتجده يعرض آلراء علماء من مدرسة،الرأي

 وميكن حصر أبرز أمساء أئمة املدارس ، وقد يرد ذكر لبعض علماء املدرسة البغدادية،الكوفية
 : النحوية اليت وردت يف بعض املسائل على النحو اآليت

 : من علماء املدرسة البصرية. أ
 ،)العرق: ( منها تفسري كلمة،ئلذكر أقواله يف عدة مسا:  اخلليل بن أمحد الفراهيدي-

 كما أورد قوله حول تذكري وتأنيث كلمة ،)١(»والعراق العظم بال حلم: قال اخلليل«
 .)٢(» يقع للمذكر واملؤنث: قال اخلليل«): ظئر(

 منها احتجاجه برأيه يف استعمال العرب للمصدر ،وقد تردد امسه يف مسائل شىت:  سيبويه-
 ورأي ،مسع أذين زيدا: العرب تقول: قال سيبويه«: الذي قال فيه) مسع أذين: (يف قوهلم

 وأفرد رأيه يف مسألة ،)٤(بأا مهزة وصل) امي اهللا( وأورد مذهبه يف مهزة ،)٣(» ...عيين
  ،)٥(» صغروها على غري مكبرها: قال سيبويه«: الذي قال فيها) عشيشية(تصغري 

ويونس بن حبيب من أهل «: الًقائ) يكلب(ذكر مذهبه يف مسألة :  يونس بن حبيب-
                                 

 .٢/١٣٢  إكمال املعلم  )١(
 .٧/٢٨١ إكمال املعلم  )٢(
 .٨/٥٦١، ١/٣٢١إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٥/٤١٩إكمال املعلم :  انظر)٤(
 .٨/٥٦٥ إكمال املعلم )٥(
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 .)١(» ... فذهب يف لبيك إىل أنه اسم مفرد وليس مبثىن،البصرة

اكتفى برأيه يف االحتجاج باستخدام العرب للمثىن يف داللتهم على اجلمع :  األصمعي-
 ،)٢(…» حنن بني ظهريهم وظهرانيهم على لفظ االثنني: العرب تقول«: وذلك يف قوله

هو : سألين شعبة عن هذا احلرف فقلت: قال األصمعي«: كلمة مئنة يقولويف تفسري 
أَما أَحدهم ((:  واحتج برأيه يف تأويل قوله ،)٣(» كقولك عالّمة، وخملقة، وجمدرة

 والثاين ممدود رباعي ،األول مقصور ثالثي غري متعد«:  بقوله))فَأَوى إىل اهللا فَآواه اهللا
 . )٤(» وهذه لغة القرآن،صمعي وهو قول األ،عدتم

اقتصر على رأي ابن ف هاوقصر) أضاة(حينما عرض ملسألة مد مفردة ذكر رأيه :  ابن والّد-
 .)٥(…»  فإذا فتحوا قصروا،هو مكسور األول ممدود: قال ابن والّد«:  فقال،والّد فيها

 :  فكان ممن نقل عنهم،أما أئمة املدرسة الكوفية. ب
 .)٦(مقرونا مبا ذهب إليه اخلليل) يكلب(ضي عنه تأويل كلمة نقل القا:  األمحر-
 كالقاعدة الصرفية يف ،وقد أشار القاضي عياض إىل رأيه ومذهبه يف مسائل عدة:  الفراء-

العرب إذا ضمت حرفًا إىل حرف فرمبا «:  عن ابن قتيبةالًتباع اليت نسبها إىل الفراء نقاإل
: الًقائ) حلب(دة الصرفية اليت نص عليها يف املصدر والقاع ،)٧(…»أجروه على بنيته

 ،)٨(»)كل ما كان معدى من الثالثية فالفعل والفعول جائزان يف مصدره: (وقال الفراء«
الذي  القائل بأا مهزة قطع يف مقابل رأي سيبويه) امي اهللا(وأيضا أورد رأيه حول مهزة 

                                 
 .٤/١٧٧ إكمال املعلم )١(
 .٢/٤٩ إكمال املعلم )٢(
 .٣/٢٧٣ إكمال املعلم )٣(
 .٧/٦٦ إكمال املعلم )٤(
 .٣/١٩٥ إكمال املعلم )٥(
 .٤/١٧٧إكمال املعلم :  انظر)٦(
 .١/٢٣٠ إكمال املعلم )٧(
 .٣/٤٩٧ إكمال املعلم )٨(
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 .)١(ذهب إىل أا مهزة وصل

 فمن ذلك ما جاء يف مسألة مهز ،ألمساء اليت جاء ذكرها كثريا يف املسائلمن ا:  أبو عبيد-
)حيث) مربد وقال أبو عبيد«:  مث قال،هاذكر أنّ مذهب أيب عبيد مهز :حمثل م دبرمرم 

ومفَصبوم ريق(وكذا نقل القاضي عياض تفسري أيب عبيد ملعىن  ،(٢)» ...ض٣() العر(، 
وذكر اهلروي عن األزهري أنّ تفسري أيب عبيد «: يقول) مئنة( ميم ويف اخلالف حول

 .)٥() أمي اهللا(وذكر مذهبه املوافق ملذهب الفراء يف احلكم بقطع مهزة  ،)٤(…» صحيح
مل يأِت : قال ابن السكيت «استدلّ برأيه على شذوذ مجع ظئر على ظُؤار،: ابن السكيت -

 .)٦(…» فُعال بضم الفاء مجعا إال تؤام
 .)٧(أورد رأيه يف تعليل تسمية املسيح بالدجال:  ثعلب-
: الذي قال فيه) يكلب(ذكر مذهبه الذي وافق مذهب سيبويه يف مسألة :  ابن األنباري-

كما ثنوا ) يكلب(ثنوا : وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه، قال ابن األنباري«
 الرجل باملكان إقامةبة تأويل كلمة لبيك ب ويف املسألة نفسها نقل نس،)٨(…» )حنانيك(

وإىل هذا املعىن كان يذهب : قال ابن األنباري«: الً إىل اخلليل واألمحر قائ،ولزومه إياه
 .»اخلليل واألمحر

 : ومن املدرسة البغدادية. ج
  من باب))ارِجعن مأْزوراٍت غَير مأْجوراٍت((: نسب إليه تأويل احلديث:  ابن قتيبة-

                                 
 .٥/٤١٩إكمال املعلم :  انظر)١(
 .١/٤٥٤ إكمال املعلم )٢(
 .٢/١٣٢إكمال املعلم :  انظر)٣(
 .٣/٢٧٣ إكمال املعلم )٤(
 .٥/٤١٩إكمال املعلم :  انظر)٥(
 .٧/٢٨١ إكمال املعلم )٦(
 .١/٥٢٠إكمال املعلم :  انظر)٧(
 .٤/١٧٧ إكمال املعلم )٨(
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٣٦٦ 
 .)١(اإلتباع

يف مسألة مجع ) فَعل(على ) فَعيل(احتج بالقاعدة الصرفية اليت تقتضي قلّة مجع :  السريايف-
مل يجمع فَِعيل على فَعل إال أَدمي : قال السريايف«: الًعلى لسان السريايف قائ) أدمي(كلمة 

 .)٢(…» وأدم
وقد يكون احللب اسم «): دهاحلْبها يوم ور(احتج بقوله يف مسألة :  أبو علي الفارسي-

 .)٣(» احمللوب
 : املدرسة األندلسية. د
: الًقائ) لبيك(يف مسألة ) الرغباء(نقل القاضي عياض روايته لكلمة :  أبو علي القايل-

 كما استدلّ ،)٤(…» وحكى أبو علي القايل يف ذلك أيضا الفتح والقصر مثل سكرى«
 .)٥(هاومد) كداء(برأيه يف قصر كلمة 

لذي يتضح أنّ القاضي عياض مل يتبع منهجا حمددا ودقيقًا يف عرض اآلراء حمل وا
 فقد اكتفى يف بعض املسائل برأي عامل واحد من علماء أحد ،اخلالف يف القضايا الصرفية

 وفيما جاء عن استعمال العرب للمثىن ، كنقله لرأي سيبويه يف تصغري عشيشية،املذاهب
 أو رأي السريايف وحده يف حصر ،األصمعي فيه عن العربموضع اجلمع اقتصر على قول 

 بينما يف مناقشة املسألة اليت تدور حول ،يف كلمات حمدودة) فعل(على ) فَعيل(مجع 
 قد ذكر قول الفارسي وأتبعه راهت) حلبها يوم وردها: (من قوله) حلب(استعمال املصدر 

أما يف  ،نقل عن الفراء وابن قتيبة) مىداخزايا ون(تباع يف  ويف الكالم عن اإل،بقول الفراء
 كيونس بن حبيب من املدرسة ،فقد عرض لرأي أكثر من عامل) يكلب(مسألة اشتقاق 

 وأتبعهم بتفسري ، وابن األنباري من املدرسة الكوفية، وسيبويه من املدرسة ذاا،البصرية
) الها اهللا(ة مد ألف  ويف مسأل،اخلليل من املدرسة البصرية واألمحر من املدرسة الكوفية

                                 
 .١/٢٣٠إكمال املعلم :  انظر)١(
 .١/٢٣٤ إكمال املعلم )٢(
 .٣/٤٩٧ إكمال املعلم )٣(
 .٤/١٧٨ إكمال املعلم )٤(
 .٤/٣٣٥إكمال املعلم :  انظر)٥(



 موقف القاضي عیاض من علماء التصریف وأثره فیمن بعده :السادسالفصل 

 

٣٦٧ 
 ، وأيب زيد األحول، كاملازين وإمساعيل القاضي،سرد فيها أقوال جمموعة من العلماء هاوقصر

 ويف مسألة اخلالف حول قطع ، ومجيعهم من أعالم املدرسة البصرية،وأيب حامت السجستاين
 ويف ،عرض رأي سيبويه من املذهب البصري القائل بأا مهزة وصل هاووصل) أمي(مهزة 

مقابله عرض رأي كل من الفراء وأيب عبيد من املذهب الكويف والذي يرجح كوا مهزة 
 اليت عرض ها ومجعهاوتأنيث) ظئر( وكذا عرض لآلراء املتباينة يف مناقشة تذكري كلمة ،قطع

 وزاد ، وأيب حامت يف كوا للمؤنث تجمع على ظُؤار،فيها قول اخلليل بأا للمذكر واملؤنث
 وحكاية أيب زيد األحول يف ،األنباري مجعها على أظوار يف حني ال تجمع على ظورابن 

إال أربعة ) فُعلَة( مث احتج برأي اهلروي الذي نص على أنه ال جيمع على ،مجعها على ظؤرة
) حائض( أما يف مسألة إثبات تاء التانيث وحذفها من كلمة ،أحرف، أحدها ظئر وظؤرة

 مث أورد الوجهني دون أن ينسب أيا منهما إىل مذهب ،ها وجهنيفقد ذكر أن للنحاة في
 فالوجه األول القائل بأنّ الصفات ، واحلقيقة أنّ كل وجه ميثل مذهبا ملدرسة حنوية،حمدد

حائض وطالق ومرضع مما ال يشترك فيه املذكر؛ لذا فإنه يستغىن فيها عن التاء الدالة على 
 والوجه الثاين الذي جعل االستغناء عن تاء ،درسة الكوفية هو مذهب أهل املوهذا ،التأنيث

 ومل يصرح القاضي عياض بنسبة ،التأنيث من باب النسب هو مذهب أهل املدرسة البصرية
 وإمنا وصف الوجه الثاين الذي هو مذهب البصريني ،كل وجه إىل املدرسة القائلة به

 .بالصحيح
 كما أنّ ،حيرص على ذكر املذاهب صراحةوميكن التوصل إىل أنّ القاضي عياض مل 

عدم وجود منهج حمدد للوقوف على اخلالفات الصرفية وترجيح اآلراء يبين أنّ املغزى من 
 أو التعصب ،سوق هذه اآلراء املتعددة مل يكن اهلدف منه االنتصار ملذهب معني على آخر

التحليل الدقيق  بل كان اهلدف من وراء ذلك التوصل إىل ،ملدرسة حمددة دون أخرى
والضبط الصحيح للمفردات من الناحية الصرفية، يف سبيل التوصل من خالهلا إىل التفسري 

 وتوجيهات ،املنطقي ملعناها، من أجل الوصول إىل املعىن املنشود من احلديث الشريف
 .نصوص األحاديث والتعليق عليها

 : أثره فيمن بعده: المبحث الثاني
 وقد حظي جانبا النحو ، ومدى إحاطته بعلوم شتى،ارة علمهعِرف القاضي عياض بغز
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٣٦٨ 
 فقد قرأ عددا ليس بقليل من تآليف النحو ،والصرف حبيز كبري من عنايته واهتمامه

 :  من ذلك،والصرف واللغة على شيوخه
 وقرأ ،الذي قرأه على الشيخ أيب علي احلسني بن علي التاهريت: كتاب اجلمل للزجاجي -

 ، للمربداملقتضب وكثريا من كتاب ، أليب جعفر النحاسالكايف و،لزبيدي لالواضحعليه 
 أليب علي األمايل وأكثر كتاب ، لثعلبفصيح الكالم وكتاب ، للفارسياإليضاحو

 .القايل
 حممد بن سليمان اهللا عبدالذي قرأه على األديب الراوية أيب :  كتاب الكامل للمربد-

 وقرأه أيضا على األديب صاحب الشرطة أيب بكر ،)١(النفزي املعروف بابن أخت غامن
 ومسع كثريا من الكامل على الشيخ أيب علي احلسني بن علي ،)٢(حممد بن الرباء اجلزيري

 .)٣ (التاهريت
 .)٤( بن سليماناهللا عبدقرأه مجيعه على أيب :  إصالح املنطق-
ي املقرئ النحوي قرأه على أيب احلسن علي بن أمحد بن خلف األنصار:  أدب الكاتب-

يب إسحاق إبراهيم بن جعفر عن القاضي أيب أ وعلى الفقيه ،)٥(املعروف بابن البيذش
 .)٧( وعلى الشيخ أيب علي التاهريت،)٦(األصبغ

وغري ذلك الكثري من كتب اللغة وفروعها املختلفة؛ مما يدلّ على أنه كان متضلعا يف 
ِإكْمال املُعِلم ِبفَواِئد ( ومن خالل البحث يف كتاب ، متبحرا يف علمها، بارعا يف فنوا،اللغة

 املكانة العلمية  وأحكام شرعية يتضح علو،والوقوف على ما تضمنه من فوائد صرفية) مسِلم
 وكان له ، وذاع صيته، فمن خالله ملع جنم املغرب العريب،اليت تربع عليها القاضي عياض

                                 
 .٥٩الغنية :  انظر)١(
 .٦٠الغنية :  انظر)٢(
 .١٤٢الغنية :  انظر)٣(
 .٦٠الغنية :  انظر)٤(
 .١٧٥الغنية :  انظر)٥(
 .١٧٦الغنية :  انظر)٦(
 .١٤١الغنية :  انظر)٧(
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٣٦٩ 
علماء املغرب ومشاخيه إلينا من خالل ما نقله عنهم يف فضل كبري يف وصول آراء كثري من 

ا دعا العلماء الذين جاؤوا من بعده وساروا على جه إىل تضمني مؤلفام بأقوال مم ؛مؤلفاته
  .القاضي عياض يف مواضع عدة من شروحهم

النووي؛ الذي ظهر يف شرحه لصحيح : فمن أشهر الذين نقلوا عن القاضي عياض
 والعيين يف عمدة القاري ، ونقل عنه كثريا يف كتابه،ه بالقاضي عياض وآرائهمسلم مدى تأثر

أيضا منهم  و،تقوية استشهاد  أورأياعتمد كثريا على أقوال القاضي عياض يف دعم 
عمد إىل ذكر بعض أقوال القاضي عياض يف شرح فقد السيوطي يف كتابه عقود الزبرجد 

اعتمد كثريا على شرح القاضي فقد نيل األوطار  ومنهم كذلك الشوكاين يف ،األحاديث
 .يب والقاري، وغريهم ممن جاء من بعد القاضي عياضِي والطَّ،عياض

 : أذكر طرفًا مما جاء يف كتبهم عن القاضي عياض على سبيل املثالوس
 وتطرق ، جوانب عدة،)١())...الها اهللا إذًا((:  ناقش القاضي عياض يف حديث بريرة قوهلا-

 ،)٢(القرطيب يف املفهم:  مث نقل عنه ما حكاه كل من،)ها(اهريت املد والقصر يف إىل ظ
 .)٤( والشوكاين يف نيل األوطار،)٣(والسيوطي يف عقود الزبرجد

 وِقصر خطْبِتِه مِئنةٌ ،ِإنَّ طُولَ صالَِة الرجِل: ((يف قول النيب) مئنة( عندما ناقش كلمة -
 مث تكلم عن ميمها ونقل عن شيخه ابن ، تطرق إىل معناها واشتقاقها،)٥()) …ِمن ِفقِْهِه

:  مث نقل عنه هذا الرأي كل من،من مأنت) فَعلَة( وأنّ وزا ،سراج بأا أصلية
 ومجيعهم تكلموا عن ميم مئنة، وأا أصلية كما ،)٨( والشوكاين،)٧( والسيوطي،(٦)النووي

 . عن شيخهالًجاء عن القاضي عياض نق
                                 

 ).١٥٠٤( حديث رقم، باب إمنا الوالء ملن أعتق، كتاب العتق، ٥/١١١ إكمال املعلم )١(
 .٣٢٣-٤/٣٢٢ املفهم:  انظر)٢(
 .٢/٣٩٥ الزبرجدعقود :  انظر)٣(
 .١٤/١٥٢ نيل األوطار:  انظر)٤(
 ).٨٦٩(حديث رقم ، باب ختفيف الصالة واخلطبة/ كتاب اجلمعة، ٣/٢٧٣ إكمال املعلم )٥(
 .٦/١٥٨ املنهاج شرح صحيح مسلم:  انظر)٦(
 .٢/١٥٤ عقود الزبرجد:  انظر)٧(
 .٦/٣٨٤ نيل األوطار:  انظر)٨(
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٣٧٠ 
من ) ادمرب(ناقش القاضي عياض كلمة  ،)١())...اواآلخر أَسود مرباد))  يف قول النيب -

 مث نقل عن القاضي ،)مربئد( كان من بينها ما رواه عن شيوخه مز اللفظة ،عدة جوانب
:  مثل،عياض ما حكاه يف مهزها عن شيوخه كل من جاء بعده وتطرق للمفردة

 .)٤( والقاري صاحب مرقاة املفاتيح،)٣(ي يف الديباج والسيوط،)٢(النووي
: قوله) لبيك اللهم لبيك: ( يف عمدة القاري نقل العيين عن القاضي عياض يف تأويل-

ِس ﴿: وهذه إجابة إلبراهيم عليه الصالة والسالم لقوله تعاىل« ِّوأذِن  ٱ َ ۡ ِ َِ ّ َ﴾(٥)، 
 .)٦(…» والداعي هو إبراهيم

كان فرضا : كان بعض السلف يقول«: م يوم عاشوراء نقل عنه قولهويف حكم صيا
 .)٧(…» وهو باٍق على فرضيته

وغريهم كثري ممن نقلوا عن القاضي عياض وأفادوا من آرائه وحتليالته الصرفية واللغوية 
 كما أولوا ، ونقلوا عنه أقوال شيوخه الذين يصعب الوصول إىل آرائهم،يف شرح األحاديث

 فكان ، عن الكتب اليت سارت على جه لتكمل ما جاء بهالً فض،للجانب اللغوياهتمامهم 
إكمال إكمال ( وكتاب ،أليب الروح عيسى بن سعود الزواوي) إكمال اإلكمال(كتاب 
ـُعِلم  وكتب عليه العالمة ،لإلمام حممد بن خليفة بن عمر الوشتاين اُأليب التونسي املالكي) امل

 وغري ،)مكمل إكمال اإلكمال(حممد بن يوسف السنوسي احلسيين  حممد بن اهللا عبدأبو 
ومل تتوقف عند حدود تصنيف رواا ، ذلك من الكتب اليت عنيت بشرح أحاديث النيب

 ما جاء يف األحاديث  تلك الكتب بل ناقشت، وما تضمنته من أحكام شرعية،وأسانيدها
وانب النحوية والصرفية املتضمنة يف  على اجلت ووقف، ولغات عن العرب،من مظاهر لغوية

                                 
حديث ،  بني املسجدينرزيأنه أباب أنّ اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، و      / انكتاب اإلمي ، ١/٤٥٥ إكمال املعلم    )١(

 ).١٤٤( رقم
  .٢٧٣/ا٢  املنهاج)٢(
 .١/١٦٤ الديباج:  انظر)٣(
 .١٠/٦ مرقاة املفاتيح:  انظر)٤(
 .٢٧ : احلج)٥(
 .٩/٢٤٦ عمدة القاري )٦(
 .١١/١٦٧ عمدة القاري)٧(
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٣٧١ 
 وتدل على كون ،األحاديث الشريفة؛ مما يقوي من القول باالحتجاج باحلديث النبوي

 فالنيب ،مصدرا مهما ثريا من املصادر اليت تستقي منها علوم العربية مادا األحاديث
كما ،لعربية املغايرة وراعى اللغات ا، وجاءت أحاديثه مبا تكلم به العرب،أفصح العرب 

 أو مما كان من القليل املوافق للقياس ،تكلم مبا تكلمت به بعض القبائل مما جاء خمالفًا للقياس
 .والذي خالفته العرب

الذي أثرى التراث العريب مبؤلفاته، ووجه ، العامل الورع اجلليلارحم اهللا القاضي عياض 
اء أجالّء قدموا من العلوم ما خيدم أحاديث األنظار إىل املغرب العريب، ومن فيه من علم

 . وخيدم الدين، ويرفع رايته لتستمر سريم العطرة متناقلة عرب األجيال،النيب
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 خاتمة البحث

 

٣٧٢ 

 خامتة البحث
للقاضي ) وائد مسلمإكمال املعلم بف( للمسائل الصرفية الواردة يف كتاب ثيويف ختام حب
 : زها أبر من إىل نتائج كان–بتوفيق اهللا–عياض، توصلت 

،  القيمة العلمية لكتاب إكمال املعلم وأمهيته؛ فهو كتاب معين بشرح أحاديث النيب-١
واحد ا الركباناويعد كما شهد بذلك ، من أهم كتب الدراية الفريدة اليت سارت 

 .أئمة هذا الشأن
خل  اخلالف بني أئمة اللغة وتباين مواقفهم من االحتجاج باألحاديث الشريفة، بعدما د-٢

 . وأدى إىل فساد اللغة،اللحن لسان العرب
إحكام   جتويز االحتجاج باألحاديث الشريفة املثبت نقلها باللفظ ال املعىن، واملثبت صحة-٣

 . ورواا الثقاة،إسنادها
٤-التوصل إىل أنّ القاضي شهور بغزارة علمه ومتكنه من اإلملام م من علماء املغرب ا عياض

ختلفة، وإحاطته بأسانيدها املتباينة، فكان من طبقة النحويني بروايات األحاديث امل
 .والصرفيني املعتدلني يف االستشهاد مبا جاء من ألفاظ احلديث

 العلمية واملكانة املرموقة اليت حيتلها القاضي عياض، وماله من باع طويل يف زلةـاملن -٥
 من علماء املعلى فكر ععلوم اللغة، والدراية بطرقها وما ينطوي على ذلك من اطالع 

 . اللغة يف املغرب العريب من خالل ما تضمنه الكتاب من آراء صرفية له
 إذ ؛ خصبا لدراسة اللغة جبوانبها املتنوعة من خالهلاالًتشكل جمانّ أحاديث الرسول أ -٦

وحنوية، ولغوية، إىل جانب ما أقرته من لغات قبائل عدة صرفيةًحتوي مناذج ،. 
القة الوثيقة والترابط والتالحم بني علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية والفقهية،  مدى الع-٧

 .حبيث ترتكز كل منهما على األخرى
 أثر اخلالف التصريفي البارز ودوره يف حتديد دالالت احلديث بصورة جلية، يف الوقت -٨

لقضايا املتعلقة باستنباط  أيضا فيه الداللة الصرفية غاية يف األمهية يف جمال ادالذي تع
 .األحكام الشرعية واملسائل العقدية

 واسعا للبحث واالطالع على اآلراء املختلفة يف القضية الًنّ اخلالفات الصرفية تفتح جماأ -٩
الواحدة، ويستدعي التدقيق يف جوانب اللغة، والكشف عن آفاق لغوية جديدة مل حتظَ 



 خاتمة البحث

 

٣٧٣ 
 .بعناية سابقة

 بقواعد الصرف وتوظيفها يف توجيه معىن األحاديث من خالل الوقوف  أمهية اإلملام-١٠
على اشتقاق الكلمة، وما يعتريها من تغريات تطرأ على بنيتها، واحلرص على ضبطها 

فهم املغزى من هذا يف  لوقوع اإلشكال الً الذي ال يدع جما،الضبط الدقيق املتقن
ية الكلمة ال بد أن ينجم عنه تغيري يف  تغيري يطرأ على بناللفظ، وإثبات مبدأ أنّ أي

 .املعىن
 ورد يف بعض األحاديث لغات أو ظواهر لغوية حكم الصرفيون بانقراضها، وجاء لفظ -١١

 .احلديث ليثبت وجودها وإن كان على قلّة
 ما ينتج عن خروج بعض الظواهر الصرفية عن قياسية القواعد املتفق عليها بناًء على -١٢

 الوارد عن العرب، من فوائد لغوية مجة، كأداء معىن املبالغة بصورة السماع األكثر
 .عميقة ال تأيت مع استخدام أحد صيغ املبالغة املعروفة

ن التناوب بني معاين الظواهر اللغوية، واخلروج عن املألوف فيها كان له دور ملموس أ -١٣
عوامل املساعدة على إثراء  عن القواعد كان أحد اليف أداء معاٍن غري تقليدية، واخلروج

 .اللغة
 هناك بعض ألفاظ يف العربية جاءت خمالفة للقياس، بل مل يسمع عن العرب استخدامها -١٤

وفق ما ينص عليه القياس، وقد جاء احلديث الشريف بالكثري املسموع عن العرب دون 
 .ة العرب مما يدل على أنّ أحاديث الرسول كانت يف ألفاظها مما حتكيه عام؛املقيس

 مناسبة لفظ احلديث الشريف جلميع اللغات العربية، على الرغم من التباين بني هلجات -١٥
القبائل وأوجه الفروقات بينها، فقد كانت أحاديثه مبا اشتملت عليه من مظاهر لغوية 

أفصح العرب، وما وهب من  متعددة مناسبة جلميع تلك اللغات، مما يثبت أنّ النيب 
 يهمز، فبعض القبائل العربية الّاز يف القول والبيان، كما يف مهز ما أصله أدالئل اإلعج

 . عِرفت مز ما ال يهمز، بينما بعضهما عمدت إىل تسهيل مهزة ما أصله اهلمز
 عناية العلماء باألحاديث الشريفة، واهتمامهم بدراستها وشرحها وتناول مجيع -١٦

 .أللفاظها من أن يعتريها حلن أو يدخلها غريب خدمة هلا وصونا ؛جوانبها العلمية
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  مراجعوال المصادر فھرس

 

٤٠٠ 
 فهرس المصادر والمراجع

اللطيف بن أيب بكر   لعبد:ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة -١
مكتبة النهضة ، جلنايب، عامل الكتبالدكتور طارق ا الشرجي الزبيدي، حتقيق؛

 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١العربية، ط
الواحد بن علي اللغوي احلليب، حتقيق وشرح؛ عز الدين   أليب الطيب عبد:اإلبدال -٢

 .م١٩٦١-ه١٣٨٠التنوخي، جممع اللغة العربية، دمشق، 

د أمح. د.  البن القطاع الصقلي، حتقيق ودراسة؛ أ:أبنية األمساء واألفعال واملصادر -٣
 .م١٩٩٩الدامي، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة،  حممد عبد

 :اهللا الفخار وجهوده يف الدراسات النحوية مع حتقيق كتابه شرح اجلمل أبو عبد -٤
، إعداد؛ محاد بن حممد حامد الثمايل، إشراف؛ الدكتور حممود )رسالة دكتوراه(

 .ه١٤١٠-ه١٤٠٩حممد الطناحي، جامعة أم القرى، العام اجلامعي

 للعالّمة أيب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق؛ كمال مصطفى، :اإلتباع واملزاوجة -٥
 . مكتبة املثىن، بغداد،مكتبة اخلاجني، مصر

لوسي، حتقيق؛  للسيد حممود شكري اآل:إحتاف األجماد فيما يصح به االستشهاد -٦
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢الرمحن الدوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  عدنان عبد

منتهى األماين واملسرات يف ( فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر املسمى إحتاف -٧
 للشيخ أمحد بن حممد البنا، حتقيق؛ الدكتور شعبان حممد إمساعيل، :)علوم القراءات

 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١ مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط،عامل الكتب، بريوت

الرمحن بن أيب بكر  سيوطي أيب الفضل عبد جلالل الدين ال:اإلتقان يف علوم القرآن -٨
اخلضريي املصري الشافعي، حتقيق؛ حممد أبو الفضل إبراهيم، وزارة الشؤون 

 .ط. ت. اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، د

اهللا عنان،   للسان الدين بن اخلطيب، حتقيق؛ حممد عبد:اإلحاطة يف أخبار غرناطة -٩
 .م١٩٧٧-ه١٣٩٧، ١بة اخلاجني، القاهرة، طمكت
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٤٠١ 
اهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق؛ علي الدايل، مؤسسة   أليب حممد عبد:أدب الكاتب -١٠

 .ه١٤٢٠، ٢الرسالة، بريوت، ط

١١- ارتشاف الضأليب حيان األندلسي، حتقيق ودراسة؛ الدكتور :ب من لسان العربر 
 .تواب، مكتبة اخلاجني، القاهرةال رجب عثمان حممد، مراجعة؛ الدكتور رمضان عبد

 لإلمام حممد بن علي الشوكاين، :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -١٢
اهللا بن  حتقيق؛ أيب حفص سامي بن العريب األثري، قدم له؛ فضيلة الشيخ عبد

الرمحن السعد؛ فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، دار الفضيلة،  عبد
 .م٢٠٠٠-ه١٤٢١، ١الرياض، ط

، حتقيق؛ الدكتور حامت )قطرب( أليب علي حممد بن املستنري :األزمنة وتلبية اجلاهلية -١٣
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، ل :أزهار الرياض يف أخبار عياض -١٤
ن، مطبعة جلنة ياحلفيظ شليب وآخر حتقيق؛ حممد السقا؛ إبراهيم اإلبياري؛ عبد

التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، صندوق إحياء التراث اإلسالمي املشترك بني 
 .م١٩٣٩-ه١٣٥٨اململكة املغربية ودولة اإلمارات املتحدة، الرباط، 

املعني  علي بن حممد النحوي اهلروي، حتقيق؛ عبدل :األزهية يف علم احلروف -١٥
 .م١٩٨١-ه١٤٠١، ٢مع اللغة العربية، دمشق، طامللّوحي، مطبوعات جم

 أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري، حتقيق؛ :أساس البالغة -١٦
-ه١٤١٩، ١حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .م١٩٩٨

قيق؛ الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، حت  أليب الربكات عبد:أسرار العربية -١٧
 .حممد جت البيطار، مطبوعات امع العلمي العريب، دمشق

 لشمس الدين أمحد بن سليمان املعروف بابن كمال باشا، حتقيق :أسرار النحو -١٨
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ٢الدكتور؛ أمحد حسن حامد، دار الفكر للطباعة والنشر، ط
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٤٠٢ 
لعلمية، بريوت،  جلالل الدين السيوطي، دار الكتب ا:األشباه والنظائر يف النحو -١٩

 .ط. ت. لبنان، د

 أيب بكر ييِند للخال:األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهلية واملخضرمني -٢٠
وأيب عثمان ابين هاشم، حققه وعلّق عليه؛ الدكتور السيد حممد يوسف، جلنة 

 .م١٩٦٥التآليف والترمجة والنشر، القاهرة، 

الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق؛ الدكتور   أليب القاسم عبد:اشتقاق أمساء اهللا -٢١
 .م١٩٩٦-ه١٤٠٦، ٢احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط عبد

 .م٢٠٠٤الرمحن الرمايل، اإلسكندرية،  ممدوح عبد . د:االشتقاق واملشتقات -٢٢

السالم حممد   أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، حتقيق؛ عبد:االشتقاق -٢٣
 .م١٩٩١-ه١٤١١، ١، بريوت، طهارون، دار اجليل

السالم حممد  بن السكيت، شرح وحتقيق؛ أمحد حممد شاكر، عبدال :إصالح املنطق -٢٤
 .٤هارون، دار املعارف، القاهرة، ط

 للخطايب، حتقيق ودراسة؛ الدكتور حامت صاحل الضامن، :إصالح غلط احملدثني -٢٥
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢مؤسسة الرسالة، ط

مود حمل :أنوار الربيع يف الصرف والنحو واملعاين والبديعاألصول الوافية املوسومة ب -٢٦
مد حمل: العامل املنـزيل، وامشه؛ حسن الصنيع يف علم املعاين والبيان والبديع

 .ه١٣٢٢، ١البسيوين البيباين، مطبعة التقدم العلمية، مصر، ط

ق؛ بن السراج النحوي البغدادي، حتقيا أليب بكر حممد بن سهل :األصول يف النحو -٢٧
 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، ٣احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الدكتور عبد

الواحد بن علي اللغوي احلليب، حتقيق؛   أليب الطيب عبد:األضداد يف كالم العرب -٢٨
 .م١٩٩٦، ٢الدكتورة عزة حسن، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، ط

و الفضل إبراهيم، املكتبة مد بن القاسم األنباري، حتقيق؛ حممد أبحمل :األضداد -٢٩
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧العصرية، لبنان، 
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لشيخ العالّمة حممد األمني بن حممد ل :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -٣٠

اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد للنشر  الشنقيطي، إشراف؛ بكر بن عبد املختار اجلكين
 .ه١٤٢٦، ١والتوزيع، مكة املكرمة، ط

اإلله  اهللا بن احلسني العكربي، حتقيق؛ عبد  البقاء عبديبأل :نبويإعراب احلديث ال -٣١
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٧، ٢نبهان، جممع اللغة العربية، دمشق، ط

 أليب البقاء العكربي، دراسة وحتقيق؛ حممد السيد أمحد :إعراب القراءات الشواذ -٣٢
 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، ١عزوز، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط

عفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، حتقيق؛ الدكتور  أليب ج:إعراب القرآن -٣٣
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢زهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

اهللا احلسني بن أمحد املعروف   عبديبأل :إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي -٣٤
 .م١٩٨٥بابن خالويه، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، 

وس التراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني قام(األعالم  -٣٥
، ١٥ خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط):واملستشرقني

 . م٢٠٠٢

 للعالّمة احملقق؛ أمحد تيمور باشا، مطابع دار الكتاب :األعالم املهندسني يف اإلسالم -٣٦
 .م١٩٥٧-ه١٣٧٧، ١العريب مبصر، القاهرة، ط

 أليب الربكات :غراب يف جدل اإلعراب ولُمع األدلَّة يف أصول النحواإل -٣٧
الرمحن بن حممد األنباري، حتقيق؛ سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية،  عبد

 .م١٩٥٧-ه١٣٧٧

أليب إسحاق ) معاين القرآن وإعرابه(اإلغفال وهو املسائل املُصلَحة من كتاب  -٣٨
اهللا بن عمر   الفارسي، حتقيق؛ الدكتور عبديب علي احلسن بن أمحدأل :الزجاج

-ه١٤٢٢احلاج إبراهيم، امع الثقايف، مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث، ديب، 
 . م٢٠٠٣
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 أليب القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوي املعروف بابن القطاع الصقلي، :األفعال -٣٩

 .ه١٣٦٠، ١مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد، ط

 جلالل الدين السيوطي، قرأه وعلّق عليه؛ الدكتور :تراح يف علم أصول النحواالق -٤٠
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٦حممود سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، مصر، 

اهللا بن حممد بن السيد   أليب حممد عبد:االقتضاب يف شرح أدب الكتاب -٤١
يد، مطبعة دار ا البطليوسي، حتقيق؛ األستاذ مصطفى السقا؛ الدكتور حامد عبد

 .م١٩٩٦الكتب املصرية، القاهرة، 

 لإلمام السيوطي، ):الطراز يف األلغاز: وهو الكتاب املسمى(األلغاز النحوية  -٤٢
 .م٢٠٠٣الرؤوف سعد، املكتبة األزهرية للتراث،  حتقيق؛ طه عبد

 أليب احلجاج يوسف البلوي املالقي، تصحيح؛ مصطفى وهيب، املطبعة :ألف باء -٤٣
 .ه١٢٩٧صر، الوهبية، م

 البن السكيت يعقوب بن إسحاق، حتقيق؛ الدكتور فخر الدين قباوة، :األلفاظ -٤٤
 . م١٩٩٨، ١مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، ط

بة اهللا علي بن حممد بن محزة احلسين العلوي، حتقيق؛ الدكتور هل :أمايل ابن الشجري -٤٥
 . م١٩٩٢-ه١٤١٣، ١حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق وشرح؛  يب القاسم عبدأل :أمايل الزجاجي -٤٦
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ٢السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط عبد

 للشريف املرتضى علي بن احلسني :)غرر الفوائد ودرر القالئد(أمايل املرتضى  -٤٧
ياء الكتب العربية، عيسى املوسوي العلوي، حتقيق؛ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إح

 .م١٩٥٤-ه١٣٧٣، ١البايب احلليب وشركاه، ط

 أليب علي إمساعيل القاسم القايل البغدادي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، :األمايل -٤٨
 .م١٩٧٦

ايد قطامش، دار املأمون  القاسم بن سالم، حتقيق الدكتور عبد  عبيديبأل :األمثال -٤٩



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٠٥ 
 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠، ١للتراث، دمشق، ط

لوزير مجال الدين أيب احلسن علي بن يوسف ل :إنباه الرواة على أنباه النحاة -٥٠
 مؤسسة ،القفطي، حتقيق؛ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١الكتب الثقافية، بريوت، ط

، حقّق الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين  لإلمام أيب سعد عبد:األنساب -٥١
-ه١٤٠٠، ٢نصوصه وعلّق عليه؛ حممد عوامة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 .م١٩٨٠

 أليب الربكات بن األنباري، :اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني -٥٢
التواب،  حتقيق؛ الدكتور جودة مربوك حممد مربوك، راجعه؛ الدكتور رمضان عبد

 .١مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

اهللا مجال الدين بن يوسف بن   أليب حممد عبد:ح املسالك إىل ألفية ابن مالكأوض -٥٣
احلميد،  اهللا بن هشام األنصاري املصري، تأليف؛ حممد حمي الدين عبد أمحد بن عبد

 . ط. ت. املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، د

سن الغفار الفارسي أبو علي، حتقيق؛ ح  احلسن بن أمحد بن عبد:اإليضاح العضدي -٥٤
 .١م، ط١٩٦٩-ه١٣٨٩شاذيل فرهود، 

 أليب عمرو عثمان بن عمر املعروف بابن احلاجب :اإليضاح يف شرح املفصل -٥٥
النحوي، حتقيق؛ الدكتور موسى بناي العليلي، مطبعة العاين، وزارة األوقاف 

 . م١٩٨٢-ه١٤٠٢ون الدينية، بغداد، ؤوالش

قيق؛ الدكتور علي بن حممد  للحافظ حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده، حت:اإلميان -٥٦
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٦، ٢بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 أليب علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي، حتقيق؛ هاشم :البارع يف اللغة -٥٧
 .م١٩٧٥، ١ دار احلضارة العربية، بريوت، ط،الطعان، مكتبة النهضة، بغداد

اهللا  القادر عبد شي، قام بتحريره؛ الشيخ عبد للزرك:البحر احمليط يف أصول الفقه -٥٨



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٠٦ 
عمر سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  .العاين، راجعه؛ د

 .م١٩٩٢-ه١٤١٣، ٢الكويت، ط

اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،  إلمام أيب عبدل :بدائع الفوائد -٥٩
اهللا أبو زيد، مطبعة جممع الفقه   عبدحتقيق؛ علي بن حممد العمران، إشراف؛ بكر بن

 .ط. ت. اإلسالمي، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، د

 للحافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي :البداية والنهاية -٦٠
احملسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر  اهللا بن عبد الدمشقي، حتقيق؛ الدكتور عبد

 .م١٩٩٧-ه١،١٤١٧يع واإلعالن، املهندسني، اجليزة، طوالتوز

اهللا الزركشي، حتقيق؛   لإلمام بدر الدين حممد بن عبد:الربهان يف علوم القرآن -٦١
 .ط. ت. حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، د

شي اهللا القر اهللا بن أمحد بن عبيد  أليب الربيع عبيد:البسيط يف شرح مجل الزجاجي -٦٢
عياد بن عيد الثبييت، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  .األشبيلي السبيت، حتقيق؛ د

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٧، ١لبنان، ط

 د الدين حممد بن يعقوب :بصائر ذوي التميز يف لطائف الكتاب العزيز -٦٣
الفريوزآبادي، حتقيق؛ األستاذ حممد علي النجار، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

 .م١٩٩٦-ه٣،١٤١٦اء التراث اإلسالمي، القاهرة، طجلنة إحي

 أليب جعفر اللبيلي، حتقيق؛ جعفر ماجد، :بغية اآلمال يف معرفة مستقبالت األفعال -٦٤
 .م١٩٧٢الدار التونسية للنشر، 

 للضيب، حتقيق؛ إبراهيم األبياري، دار :بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس -٦٥
 .م١٩٨٩-ه١٤١٠، ١ناين، مصر، بريوت، طالكتاب املصري، دار الكتاب اللب

الرمحن   للحافظ جالل الدين عبد:بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٦٦
 . م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ٢السيوطي، حتقيق؛ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

 أليب الربكات بن األنباري، حتقيق؛ الدكتور :البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث -٦٧



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٠٧ 
 .م١٩٧٠التواب، مطبعة دار الكتب، مصر،  بدرمضان ع

 أليب عثمان بن عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق وشرح؛ الدكتور :البيان والتبيني -٦٨
 .م١٩٩٨-ه١٤١٨، ٧السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط عبد

 للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق؛ :تاج العروس من جواهر القاموس -٦٩
  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ٢ألساتذة، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، طجمموعة من ا

 أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق؛ :)تاريخ الرسل وامللوك(تاريخ الطربي  -٧٠
 .م١٩٦٧-ه١٣٨٧، ٢حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، ط

ن احلسن  الب:تاريخ قضاة األندلس أو املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا -٧١
األندلسي، ضبط وعناية؛ الدكتورة مرمي قاسم طويل، دار الكتب العلمية،  النباهي

 .م١٩٩٥-ه١٤١٥، ١بريوت، لبنان، ط

اهللا بن مسلم بن قتيبة، بشرح وحتقيق؛ السيد   أليب حممد عبد:تأويل مشكل القرآن -٧٢
 .ه١٣٧٣أمحد صقر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، 

اهللا بن علي بن إسحاق الصمريي، حتقيق؛   أليب حممد عبد:التبصرة والتذكرة -٧٣
-ه١٤٠٢، ١الدكتور فتحي أمحد مصطفى علي الدين، دار الفكر، دمشق، ط

 .م١٩٨٢

اهللا بن احلسني العكربي، حتقيق؛ علي   أليب البقاء عبد:التبيان يف إعراب القرآن -٧٤
 .م١٩٧٦وشركاه، حممد البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب 

 أليب احلجاج :حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب -٧٥
يوسف بن سليمان بن عيسى املعروف باألعلم الشنتمري، حتقيق؛ الدكتور زهري 

 .م١٩٩٤-ه١٤١٥، ٢احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط عبد

م عمر اجلعربي، شرحها براهيإ للشيخ :التذكري يف التأنيث والتذكري تدميث -٧٦
حممد عامر أمحد حسن، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  .وحققها؛ د
 .م١٩٩١-ه١٤١١، ١بريوت، ط



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٠٨ 
اهللا مشس الدين حممد الذهيب، دار الكتب العلمية،   عبد لإلمام أيب:تذكرة احلفّاظ -٧٧

 .بريوت، لبنان

ندلسي، حتقيق؛ الدكتور حسن  أليب حيان األ:التذييل والتكميل يف شرح التسهيل -٧٨
 .م١٩٩٧-ه١٤١٨، ١اهلنداوي، دار القلم، دمشق، ط

لقاضي عياض بن ل :ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -٧٩
الطنجي، وزارة األوقاف والشؤون  تاويتموسى بن عياض السبيت، حتقيق؛ حممد بن 

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٢اإلسالمية، اململكة املغربية، ط

القوي املنذري، حكم على  العظيم بن عبد  لإلمام احلافظ عبد:الترغيب والترهيب -٨٠
أحاديثه وآثاره وعلّق عليه؛ العالّمة املُحدث حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به؛ أبو 

، ١عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 .ه١٤٢٤

 البن مالك، حتقيق؛ حممد كامل بركات، دار : املقاصدتسهيل الفوائد وتكميل -٨١
 .م١٩٦٧-ه١٣٨٧الكتاب العريب، مصر، 

 البن درستويه، حتقيق؛ الدكتور حممد بدوي املختون؛ :تصحيح الفصيح وشرحه -٨٢
التواب، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، القاهرة، وزارة  رمضان عبد

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥األوقاف، 

، ٢فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، بريوت، ط . د:واألفعالتصريف األمساء  -٨٣
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨

، ٦مد الطنطاوي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، طحمل :تصريف األمساء -٨٤
 .ه١٤٠٨

التواب، مكتبة  لدكتور رمضان عبدل :مظاهره وعلله وقوانينه: التطور اللغوي -٨٥
 .م١٩٩٧-ه١٤١٧، ٣اخلاجني، القاهرة، ط

مد بن القاضي عياض، حتقيق؛ حممد بن شريفة، وزارة حمل :ريف بالقاضي عياضالتع -٨٦



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٠٩ 
 .م١٩٨٢، ٢األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، ط

 للشيخ حممد بدر الدين بن أيب بكر بن عمر :تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -٨٧
-ه١٤٠٣، ١الرمحن بن حممد املفدى، ط الدماميين، حتقيق؛ الدكتور حممد بن عبد

 .م١٩٨٣

الغفار الفارسي،   أليب علي احلسن بن أمحد بن عبد:التعليقة على كتاب سيبويه -٨٨
-ه١٤١٠، ١حتقيق؛ الدكتور عوض بن محد القوزي، مطبعة األمانة، القاهرة، ط

 .م١٩٩٠

 أليب إسحق إبراهيم بن السري الزجاج، حتقيق؛ أمحد :تفسري أمساء اهللا احلسىن -٨٩
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٥لتراث، دمشق؛ بريوت، طيوسف الدقاق، دار املأمون ل

 حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، حتقيق؛ الشيخ :تفسري البحر احمليط -٩٠
، ١املوجود وأساتذة آخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط عادل أمحد عبد

 . م١٩٩٣-ه١٤١٣

البغوي، حتقيق؛  أليب حممد احلسني بن مسعود :)معامل التنـزيل(تفسري البغوي  -٩١
اهللا النمر؛ عثمان مجعة ضمريية؛ سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر  حممد عبد

 .ه١٤٠٩،والتوزيع، الرياض

 أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن :تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم -٩٢
إبراهيم السمرقندي، حتقيق؛ الشيخ علي حممد معوض؛ الشيخ عادل أمحد 

ايد النويت، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ود؛ الدكتور زكريا عبداملوج عبد
 .م١٩٩٣-ه١٤١٣، ١ط

 لإلمام حممد الرازي :تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب -٩٣
فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر املشتهر خبطيب الري، دار الفكر للطباعة 

 .م١٩٨١-ه١٤٠١، ١، طوالنشر والتوزيع

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت ال يوجد يف طائفة من كتب  -٩٤
 لشيخ اإلسالم أمحد :التفسري فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤١٠ 
العزيز بن حممد  ، دراسة وحتقيق؛ عبد)ابن تيمية(السالم  احلليم بن عبد ن عبدبا

 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، ١الرياض، طاخلليفة، مكتبة الرشد، 

 األشبال  للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق؛ أيب:تقريب التهذيب -٩٥
اهللا أبو زيد، دار العاصمة للنشر  صغري أمحد شاغف الباكستاين، تقدمي؛ بكر بن عبد

 .والتوزيع

الرمحن، دار   أليب حيان األندلسي، حتقيق؛ الدكتور عفيف عبد:تقريب املقرب -٩٦
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، ١سرية، طامل

الغفار النحوي، حتقيق ودراسة؛ الدكتور   أليب علي احلسن بن أمحد بن عبد:التكملة -٩٧
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩، ٢كاظم حبر املرجان، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط

التنبيه على األسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم ومذاهبهم  -٩٨
. أمحد حسني كحيل، د .اهللا البطليوسي، حتقيق؛ د ن عبد أليب حممد ب:واعتقادام

 .١م، ط١٩٧٨-ه١٣٩٨اهللا النشريت، دار االعتصام،  محزة عبد

اهللا بن بري املصري،   أليب حممد عبد:التنبيه واإليضاح عما وقع يف الصحاح -٩٩
السالم هارون، اإلدارة العامة  العليم الطحاوي، مراجعة؛ عبد حتقيق؛ عبد
 .م١٩٨١، ١إحياء التراث، جممع اللغة العربية، مصر، طللمعجمات و

بدر الدين الزركشي، ل :التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح شرح صحيح البخاري -١٠٠
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١حتقيق؛ حيىي بن حممد علي احلكمي، مكتبة الرشد، ط

 لإلمام العالمة أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي، :ذيب األمساء واللغات -١٠١
ت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه؛ إدارة الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية، عني

 .ط. ت. بريوت، لبنان، د

 الفضل أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالين يبأل :ذيب التهذيب -١٠٢
 .م١٩٩٥-ه١٤١٦الشافعي، عناية؛ إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، 

 للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي، :الرجالذيب الكمال يف أمساء  -١٠٣



  والمراجع صادرالم فھرس

 

٤١١ 
-ه١٤٠٣، ٢حتقيق؛ الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 .م١٩٨٣

السالم حممد   أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق؛ عبد:ذيب اللغة -١٠٤
باء والنشر، هارون، راجعه؛ حممد علي النجار، املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألن

 .م١٩٦٤-ه١٣٨٤

الرمحن السيوطي،   أليب الفضل جالل الدين عبد:التوشيح شرح اجلامع الصحيح -١٠٥
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩، ١حتقيق؛ رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 للمرادي املعروف بابن أم قاسم، :توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك -١٠٦
الرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب،  ور عبدشرح وحتقيق؛ األستاذ الدكت

 م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١القاهرة، ط

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم املوسومة  -١٠٧
محد بن إبراهيم بن عيسى، املكتب أل :بالكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية

 .ه١٣٩٤، ٢اإلسالمي، بريوت، ط

، ٢بني، حتقيق؛ الدكتور يوسف أمحد املطوع، طولَ علي الش أليب:التوطئة -١٠٨
 .م١٩٨١-ه١٤٠١

 لإلمام احلافظ حممد بن حبان بن أمحد بن أيب حامت التميمي البسيت، حتقيق؛ :الثقات -١٠٩
-ه١٣٩٣، ١املعيد خان، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط دكتور حممد عبد

 .م١٩٧٣

امللك بن حممد بن إمساعيل   أليب منصور عبد:سوبمثار القلوب يف املضاف واملن -١١٠
 . م١٩٨٥الثعاليب، حتقيق؛ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 

 أليب جعفر حممد بن جرير :جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسري الطربي -١١١
احلميد، دار احلديث،  الطربي، خرج أحاديثه وعلّق عليها؛ إسالم منصور عبد

 .م٢٠١٠-ه١٤٣١اهرة، الق
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٤١٢ 
اهللا   أليب عبد: وسنته وأيامهاجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا  -١١٢

حممد بن إمساعيل البخاري، قام بشرحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه؛ حمب الدين 
الباقي، نشره  اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه؛ حممد فؤاد عبد

رف على طبعه؛ قصي حمب الدين اخلطيب، املطبعة وراجعه وقام بإخراجه وأش
 .ه١٤٠٠، ١السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط

السالم بن حممد بن عمر علوش، مكتبة  اهللا عبد  أليب عبد:اجلامع يف غريب احلديث -١١٣
 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١الرشد، الرياض، ط

اهللا  بد أليب ع:اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان -١١٤
احملسن التركي؛  اهللا بن عبد حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، حتقيق؛ الدكتور عبد

 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، ١حممد رضوان عرقسوسي؛ ماهر حبوش، مؤسسة الرسالة، ط

 ألمحد بن القاضي :جذوة االقتباس يف ذكر من حلّ من األعالم مدينة فاس -١١٥
 .م١٩٧٣، الرباط، املكناسي، دار املنصور للطباعة والوراقة

الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس  إلمام احلافظ أيب حممد عبدل :اجلرح والتعديل -١١٦
الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين،  ن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، حتقيق؛ عبدبا

 .م١٩٥٣-ه١٣٧٢، ١دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد، اهلند، ط

الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق؛ الدكتور  م عبد أليب القاس:اجلمل يف النحو -١١٧
، ١علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، دار األمل، إربد، األردن، ط

 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤

 أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي، :مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم -١١٨
حممد بن سعود اإلسالمية، حتقيق؛ الدكتور حممد علي اهلامشي، مطابع جامعة اإلمام 

 . م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ١الرياض، ط

 أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد، حتقيق؛ الدكتور رمزي منري :مجهرة اللغة -١١٩
 . م١٩٨٧، ١بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط

 فخر الدين قباوة؛ :لحسن بن قاسم املرادي، حتقيقل :اجلىن الداين يف حروف املعاين -١٢٠
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٤١٣ 
 .م١٩٩٢-ه١٤١٣، ١ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طحممد 

 حملي الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد بن :اجلواهر املُضية يف طبقات احلنفية -١٢١
حتقيق؛ الدكتور عبد الفتاح ، حممد بن نصر اهللا بن سامل بن أيب الوفاء القرشي احلنفي

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣، ٢ط، هجر للطباعة والنشر، حممد احللو

املصنف من الكالم على مغين ابن (حاشية الشمين على مغين اللبيب املسماة  -١٢٢
تقي الدين أمحد بن حممد الشمين، وامشها شرح اإلمام حممد بن أيب بكر ل :)هشام

 .ط. ت. الدماميين على منت املغين املذكور، املطبعة البهية، مصر، د

  ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيين، شرح األمشوين على ألفية:حاشية الصبان -١٢٣
 .الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية، مصر حتقيق؛ طه عبد

اهللا حممد بن قاسم الغزي الشافعي،   أليب عبد:حاشية شرح الشافية للجاربردي -١٢٤
د ا رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة والنحو والصرف، إعد:حتقيق ودراسة
الفتاح  ن حممد القرين، إشراف؛ األستاذ الدكتور؛ عبداهللا بن سرحا الطالب؛ عبد

 .ه١٤١٩السيد سليم، جامعة أم القرى، 

الغفار الفارسي، حتقيق؛ بدر الدين   أليب علي احلسن بن عبد:احلجة للقراء السبعة -١٢٥
العزيز رباح، أمحد يوسف الدقّاق، دار  قهوجي، بشري حوجيايب، راجعه ودققه؛ عبد

 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤، ١، طاملأمون للتراث، دمشق

 للدكتور حممود فجال، أضواء السلف، الرياض، :احلديث النبوي يف النحو العريب -١٢٦
 .م١٩٩٧-ه١٤١٧، ٢ط

رسالة جامعية مقدمة لنيل (:  أليب الفتح عثمان بن جين، دراسة وحتقيق:اخلاطريات -١٢٧
ن الرمح اهللا القرين، إشراف؛ الدكتور عبد ؛ سعيد بن حممد بن عبد)درجة املاجستري

 . م١٩٩٦-ه١٤١٧ن سليمان العثيمني، جامعة أم القرى، با

القادر بن عمر البغدادي، حتقيق؛   عبد:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -١٢٨
 .م١٩٩٧-ه١٤١٨، ٤السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط عبد
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٤١٤ 
 أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق؛ حممد علي النجار، دار الكتب :اخلصائص -١٢٩

 .ط. ت. ، داملصرية

محد بن يوسف املعروف بالسمني احلليب، أل :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -١٣٠
 .ط. ت. حتقيق؛ الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، د

سني، مكتبة اإلسالمي، ح فضيلة األستاذ حممد اخلضر :دراسات يف العربية وتارخيها -١٣١
 .م١٩٦٠-ه١٣٨٠، ٢مكتبة دار الفتح، دمشق، ط

 للقاسم بن علي بن حممد احلريري، :درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها -١٣٢
احلفيظ فرغلي القرين، دار اجليل، بريوت، مكتبة التراث  حتقيق وتعليق؛ عبد

 . م١٩٩٦-ه١٤١٧، ١اإلسالمي، القاهرة، ط

يد ا مزة بن احلسن األصبهاين، حتقيق؛ عبدحل :الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة -١٣٣
 .م١٩٧٢قطامش، دار املعارف، مصر، 

محد بن األمني الشنقيطي، أل :الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع -١٣٤
، ١وضع حواشيه؛ حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 . م١٩٩٩-ه١٤١٩

حامت صاحل .  د. أليب القاسم بن حممد بن سعيد املؤدب، حتقيق؛ أ:دقائق التصريف -١٣٥
-ه١٤٢٥، ١الضامن، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط

 .م٢٠٠٤

الرحيم خاشع، جملة دراسات  رجاء عبدل :داللة صيغة فاعول يف القرآن الكرمي -١٣٦
 .م٢٠١٢،تربوية، بغداد، العدد الثامن عشر، نيسان

١٣٧- بن فرحون املالكي، حتقيق؛  ال:ب يف معرفة أعيان علماء املَـذهبالديباج املُذه
 .ط. ت.  النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، دوالدكتور حممد األمحدي أب

الرمحن بن أيب بكر   للحافظ عبد:الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج -١٣٨
 إسحاق احلويين األثري، دار بن عفان، اململكة العربية السيوطي، حتقيق؛ أيب
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٤١٥ 
 .م١٩٩٦-ه١٤١٦، ١السعودية، اخلرب، ط

 صنعة أيب العباس ثعلب؛ حممد بن حبيب، حتقيق؛ أمحد راتب :ديوان ابن الدمينة -١٣٩
 ه١٣٧٩النفّاخ، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 

 صنعة أيب سعيد احلسن السكري، حتقيق؛ الشيخ حممد :ديوان أيب األسود الدؤيل -١٤٠
، ٢ان، طحسن آل ياسني، دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر، بريوت، لبن

 .م١٩٩٨-ه١٤١٨

 حتقيق وشرح؛ الدكتور أنطونيوس بطرس، دار صادر، :ديوان أيب ذؤيب اهلذيلّ -١٤١
 .م٢٠١٢، ٣بريوت، ط

 شرحه وقدم له؛ مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، :ديوان األخطل -١٤٢
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤، ٢بريوت، لبنان، ط

ايب، حتقيق؛ دكتور أمحد خمتار  أليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفار:ديوان األدب -١٤٣
 .عمر، مراجعة؛ دكتور إبراهيم أنيس، جممع اللغة العربية، القاهرة

امللك بن قريب، حتقيق وشرح؛ الدكتور حممد   أليب سعيد عبد:ديوان األصمعيات -١٤٤
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٥، ٢نبيل طريفي، دار صادر، بريوت، ط

حسني،  دكتور حممد حممد شرح وتعليق؛ ال:ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس -١٤٥
 .م١٩٧٤دار النهضة العربية، بريوت، 

 صنعة؛ مروان العطية، دار اإلمام النووي للنشر :ديوان احلارث بن حلزة اليشكُري -١٤٦
 .م١٩٩٤-ه١٤١٥، ١والتوزيع، دمشق، ط

نعمان حممد أمني طه، مكتبة .  حتقيق؛ د:ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت -١٤٧
 .م١٩٩٧-ه١٤٠٧، ١ طاخلاجني، القاهرة،

، ٢طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط  اعتىن به وشرحه؛ محدو:ديوان اخلنساء -١٤٨
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥

فايبرت، املعهد األملاين لألحباث الشرقية،   حتقيق؛ راينهرت:ديوان الراعي النمريي -١٤٩
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٤١٦ 
 .م١٩٨٠-ه١٤٠١بريوت، 

ادي، دار املعارف، مصر،  حتقيق؛ صالح الدين ه:ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين -١٥٠
 .م١٩٦٨

 عين بتحقيقه؛ الدكتورة عزة حسن، دار الشرق العريب، بريوت، :ديوان الطرماح -١٥١
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤، ٢لبنان، حلب، سورية، ط

 حتقيق؛ الدكتور :امللك بن قريب األصمعي وشرحه ديوان العجاج رواية عبد -١٥٢
 .م١٩٧١نية، دمشق، احلفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، املطبعة التعاو عبد

 حتقيق؛ الدكتور عزة حسن، :امللك بن قريب األصمعي ديوان العجاج رواية عبد -١٥٣
 .م١٩٩٦-ه١٤١٦دار الشرق العريب، بريوت، حلب، لبنان، سورية، 

-ه١٣٥٤اهللا الصاوي، مطبعة الصاوي، القاهرة،   حتقيق؛ عبد:ديوان الفرزدق -١٥٤
 .م١٩٣٦

 وحتقيق؛ الدكتور حممد نبيل طريفي،  مجع وشرح:ديوان الكميت بن زيد األسدي -١٥٥
 .م٢٠٠٠، ١دار صادر، بريوت، ط

، دار صادر، مجعه وحققه وشرحه؛ الدكتور واضح الصمد: ديوان النابغة اجلعدي -١٥٦
 .م١٩٩٨، ١ط، بريوت

طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان،   اعتىن به وشرحه؛ محدو:ديوان النابغة الذبياين -١٥٧
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ٢ط

 .م١٩٩٥، ٢ دار الكتب املصرية، القاهرة، ط:لينيديوان اهلذ -١٥٨

 .٥ حتقيق؛ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط:ديوان امرئ القيس -١٥٩

 مجعه وحقّقه وشرحه؛ الدكتور سجيع مجيل اجلبيلي، :ديوان أمية بن أيب الصلت -١٦٠
 .م١٩٩٨، ١دار صادر، بريوت، لبنان، ط

؛ الدكتور حممد يوسف جنم، دار صادر،  حتقيق وشرح:ديوان أوس بن حجر -١٦١
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ٣بريوت، ط
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٤١٧ 
الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان،   اعتىن به؛ عبد:ديوان تأبط شرا -١٦٢

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١ط

 حتقيق وشرح؛ الدكتور خليل إبراهيم العطية، دار صادر، :ديوان توبة بن احلمير -١٦٣
 .م١٩٩٨، ١بريوت، ط

 حتقيق؛ الدكتور نعمان حممد أمني طه، دار :بشرح حممد بن حبيبديوان جرير  -١٦٤
 . ٣املعارف، مصر، ط

 مجع وحتقيق وشرح؛ دكتور حسني نصار، دار :)شعر احلب العذري(ديوان مجيل  -١٦٥
 .م١٩٧٩مصر للطباعة، 

ة املصرية العامة ئ حتقيق؛ دكتور سيد حنفي حسنني، اهلي:ديوان حسان بن ثابت -١٦٦
 .ط. ت. دللكتاب، القاهرة، 

العزيز امليمين،   حتقيق؛ عبد:ديوان محيد بن ثور اهلاليل وفيه بائية أيب داود اإليادي -١٦٧
 .م١٩٦٥-ه١٣٨٤الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

الوهاب بن   مجعه وحققه؛ عبد:ديوان ذي اإلصبع العدواين حرثان بن محرث -١٦٨
-ه١٣٩٣اجلمهور، املوصل، حممد علي العدواين؛ حممد نايف الدليمي، مطبعة 

 .م١٩٧٣

 غيالن بن عقبة العدوي، شرح اإلمام أيب نصر أمحد بن حامت :ديوان ذي الرمة -١٦٩
الباهلي صاحب األصمعي، رواية اإلمام أيب العباس ثعلب، حتقيق؛ الدكتور 

 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، ١القدوس أبو صاحل، مؤسسة اإلميان، بريوت، لبنان، ط عبد

طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان،   عناية وشرح؛ محدو:ديوان زهري بن أيب سلمى -١٧٠
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ٢ط

العزيز امليمين، مطبعة دار   حتقيق؛ األستاذ عبد:ديوان سحيم عبد بين احلسحاس -١٧١
 .م١٩٥٠-ه١٣٦٩الكتب املصرية، القاهرة، 

 حتقيق؛ شاكر العاشور، مراجعة؛ حممد جبار :ديوان سويد بن أيب كاهل اليشكُري -١٧٢



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤١٨ 
 .م١٩٧٢، ١عيبد، وزارة اإلعالم، العراق، طامل

الرمحن املصطاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر   اعتىن به؛ عبد:ديوان طرفة بن العبد -١٧٣
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١والتوزيع، ط

 حتقيق وشرح؛ دكتور حسني نصار، شركة ومطبعة :ديوان عبيد بن األبرص -١٧٤
 .م١٩٥٧-ه١٣٧٧، ١مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، ط

 حتقيق وشرح؛ الدكتور حممد يوسف جنم، دار :اهللا بن قيس الرقيات ديوان عبيد -١٧٥
 .ط. ت. صادر، بريوت، د

 مجع وحتقيق وشرح؛ أنطوان حمسن القوال، :)عروة عفراء( ديوان عروة بن حزام -١٧٦
 .م١٩٩٥-ه١٤١٦، ١دار اجليل، بريوت، ط

ر صادر، بريوت،  شرح وتعليق؛ سعيد نسيب مكارم، دا:ديوان علقمة بن عبدة -١٧٧
 .م١٩٩٦،١ط

 وقف على طبعه وتصحيحه؛ بشري ميوت، املطبعة الوطنية، :ديوان عمر بن أيب ربيعة -١٧٨
 .م١٩٣٤-ه١٣٥٣، ١بريوت، ط

.  حتقيق ودراسة؛ حممد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمي، د:ديوان عنترة بن شداد -١٧٩
 .ط. ت

دار صادر، بريوت،  حتقيق؛ الدكتور ناصر الدين األسد، :ديوان قيس بن اخلطيم -١٨٠
 .م١٩٦٧

 مجعه وشرحه؛ الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، لبنان، :ديوان كُثري عزة -١٨١
 .م١٩٧١-ه١٣٩١

١٨٢- ومدار صادر، بريوت:لءديوانا عروة بن الورد والس . 

اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد (رجال صحيح البخاري املسمى  -١٨٣
 لإلمام أيب نصر أمحد بن حممد بن احلسني ):ري يف جامعهالذين أخرج هلم البخا

، ١اهللا الليثي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط البخاري الكالباذي، حتقيق؛ عبد



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤١٩ 
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧

 أليب بكر حممد بن السري السراج، حتقيق؛ حممد علي الدرويش، :رسالة االشتقاق -١٨٤
 .ط. ت. مصطفى احلدري، د

النور املالقي، حتقيق؛  محد بن عبدأإلمام ل :ف املعاينرصف املباين يف شرح حرو -١٨٥
 .أمحد حممد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق

 الفضل شهاب الدين يبأل :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -١٨٦
، دار إحياء ه١٣٥٣ السيد حممود اآللوسي البغدادي، إدارة الطباعة املنريية، مصر،

 .راث العريب، بريوت، لبنانالت

الرمحن بن علي بن حممد   أليب الفرج مجال الدين عبد:زاد املسري يف علم التفسري -١٨٧
-ه١٤٠٤، ٣اجلوزي القرشي البغدادي، املكتب اإلسالمي، بريوت؛ دمشق، ط

 .م١٩٨٤

 البن قيم اجلوزية اإلمام احملدث املفسر الفقيه مشس :زاد املعاد يف هدي خري العباد -١٨٨
اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، حتقيق؛ شعيب األرنؤوط؛  دين أيب عبدال

القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،  عبد
 .م١٩٩٨-ه١٤١٨، ٣ط

 أليب بكر حممد بن القاسم األنباري، حتقيق؛ :الزاهر يف معاين كلمات الناس -١٨٩
، بغداد، )آفاق عربية(، دار الشؤون الثقافية العامة الدكتور حامت صاحل الضامن

 .م١٩٨٧، ٢العراق، ط

 البن جماهد، حتقيق؛ الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، :السبعة يف القراءات -١٩٠
 .م١٩٧٢مصر، 

 أليب الفتح عثمان بن جين، دراسة وحتقيق؛ الدكتور حسن :سر صناعة اإلعراب -١٩١
 .م١٩٩٣-ه١٤١٣، ٢هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

البكري األونيب،   أليب عبيد: يف شرح أمايل القايلاحملتوي على الآليل مسط الآليل -١٩٢



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٠ 
 .م١٩٣٦-ه١٣٥٤العزيز امليمين، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر،  حتقيق؛ عبد

يب داود سليمان بن األشعث السجستاين، حكم على أحاديثه أل :سنن أيب داود -١٩٣
حملدث حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به؛ أبو عبيدة وآثاره وعلّق عليه؛ العالّمة ا

 .٢مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 لإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم على :سنن الترمذي -١٩٤
تىن به؛ أبو أحاديثه وآثاره وعلق عليه؛ العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين، اع

 .١عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 حتقيق؛ حممد فؤاد :اهللا بن حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه سنن احلافظ أيب عبد -١٩٥
 ).فيصل عيسى البايب احلليب(الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  عبد

 بن احلسني بن علي البيهقي، حتقيق؛ حممد  لإلمام أيب بكر أمحد:السنن الكربى -١٩٦
 . م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ٣القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط عبد

الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، قدم له؛ الدكتور   لإلمام أيب عبد:السنن الكربى -١٩٧
احملسن التركي، أشرف عليه؛ شعيب األرنؤوط، حققه وخرج  اهللا بن عبد عبد

-ه١٤٢١، ١املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط  حسن عبدأحاديثه؛
 .م٢٠٠١

 :سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي -١٩٨
 .ط. ت. حتقيق؛ مكتب التراث اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، د

الذهيب، حتقيق؛ إلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ل :سري أعالم النبالء -١٩٩
 . م١٩٨٨-ه١٤٠٩، ١شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 للدكتور حممود فجال، :السري احلثيث إىل االستشهاد باحلديث يف النحو العريب -٢٠٠
 . م١٩٩٧-ه١٤١٧، ٢أضواء السلف، الرياض، ط

  أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب احلافظ، حتقيق؛ أمحد يوسف:شأن الدعاء -٢٠١
 .م١٩٩٢-ه١٤١٢الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق، بريوت، 



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢١ 
 البن العماد اإلمام شهاب الدين أيب الفالح :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٢٠٢

القادر  احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي، حتقيق وعناية؛ عبد عبد
-ه١٤٠٦، ١ طاألرناؤوط، حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،

 .م١٩٨٦

اهللا بن عقيل العقيلي املصري اهلمذاين، حتقيق؛  بهاء الدين عبدل :شرح ابن عقيل -٢٠٣
 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠، ٢٠احلميد، دار التراث، القاهرة، ط حممد حمي الدين عبد

الستار   أليب سعيد احلسن بن احلسني السكري، حتقيق؛ عبد:شرح أشعار اهلذليني -٢٠٤
 .حممد شاكر، مكتبة دار العروبةأمحد فراج، مراجعة؛ حممود 

 :)منهج السالك إىل ألفية ابن مالك(شرح األمشوين على ألفية ابن مالك املسمى  -٢٠٥
، ١احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط حتقيق؛ حممد حمي الدين عبد

 . م١٩٥٥أغسطس-ه١٣٧٥حمرم

 احلسن علي بن  أليب:)من باب التثنية إىل باب املصادر(شرح األصول يف النحو  -٢٠٦
رسالة مقدمة لنيل درجة (عيسى الرماين، حتقيق ودراسة؛ نصار حممد محيد الدين، 

-ه١٤١٥، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، )املاجستري يف اللغة وآداا
 . م١٩٩٤

 حملب الدين حممد :)متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(شرح التسهيل املسمى  -٢٠٧
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١دار السالم، القاهرة، طن يوسف، با

 اهللا الطائي اجلياين اهللا بن عبد  البن مالك مجال الدين حممد بن عبد:شرح التسهيل -٢٠٨
الرمحن السيد، الدكتور حممد بدوي املختون، هجر  األندلسي، حتقيق؛ الدكتور عبد

 .م١٩٩٠-ه١٤١٠، ١للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، املهندسني، اجليزة، ط

 للشيخ :شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو -٢٠٩
اهللا األزهري، حتقيق؛ حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  خالد بن عبد

 .م٢٠٠٠-ه١،١٤٢١بريوت، لبنان، ط

اهللا األزهري، وامشه حاشية الشيخ   خالد بن عبد:شرح التصريح على التوضيح -٢١٠



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٢ 
 .ط. ت. الدين العليمي احلمصي، دار الفكر، ديس بن زيد 

عمر بن ثابت الثمانيين، حتقيق؛ الدكتور إبراهيم بن سليمان ل :شرح التصريف -٢١١
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩، ١البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 تصحيح وتعليق؛ يوسف حسن عمر، منشورات جامعة :شرح الرضي على الكافية -٢١٢
 .م١٩٩٦، ٢قاز يونس، بنغازي، ط

 لإلمام :شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بالكاشف عن حقائق السنن -٢١٣
احلميد  عبد .اهللا بن حممد الطييب، حتقيق ودراسة؛ د شرف الدين احلسني بن عبد

-ه١٤١٧، ١الرياض، ط، اهلنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة
 .م١٩٩٧

عمر الزخمشري، حتقيق ودراسة؛  أليب القاسم جار اهللا حممود بن :شرح الفصيح -٢١٤
اهللا بن مجهور الغامدي، معهد البحوث العلمية وإحياء  الدكتور إبراهيم بن عبد

 .ه١٤١٧التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

اهللا بدر الدين حممد بن اإلمام مجال  يب عبدأل :شرح ألفية ابن مالك البن الناظم -٢١٥
 بتصحيحه وتنقيحه؛ حممد بن سليم اللبابيدي، مطبعة الدين حممد بن مالك، اعتىن

 .م١٢١٢القديس جاورجيوس، بريوت، 

يب جعفر أمحد بن حممد النحاس، حتقيق؛ أمحد أل :شرح القصائد التسع املشهورات -٢١٦
 .م١٩٧٣-ه١٣٩٣خطاب، دار احلرية للطباعة، بغداد، 

 األنباري،  بكر حممد بن القاسميبأل :شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات -٢١٧
 .ط. ت. د، ٥السالم حممد هارون، دار املعارف، القاهرة، ط حتقيق؛ عبد

اهللا بن مالك  اهللا حممد بن عبد  للعالّمة مجال الدين أيب عبد:شرح الكافية الشافية -٢١٨
املنعم أمحد هريدي، دار املأمون ومركز البحث  الطائي اجلياين، حتقيق؛ الدكتور عبد

-ه١٤٠٢، ١اإلسالمي جبامعة أم القرى، مكة املكرمة، طالعلمي وإحياء التراث 
 . م١٩٨٢



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٣ 
لقاسم بن حممد بن مباشر الواسطي الضرير، حتقيق؛ ل :شرح اللمع يف النحو -٢١٩

التواب، مكتبة اخلاجني،  الدكتور رجب عثمان حممد، تصدير؛ الدكتور رمضان عبد
 .م٢٠٠٠-ه١،١٤٢٠القاهرة، ط

 بن احلسني الباقويل، حتقيق ودراسة؛  أيب احلسن علي:شرح اللمع لألصفهاين -٢٢٠
ة، إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود باإبراهيم بن حممد أبو ع .د

 .م١٩٩٠-ه١٤١١اإلسالمية، الرياض، 

الواحد بن علي األسدي،   القاسم عبدبن برهان العكربي اإلمام أيبال :شرح اللمع -٢٢١
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤ ،١حتقيق؛ الدكتور فائز فارس، الكويت، ط

 لصدر األفاضل القاسم بن :شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري -٢٢٢
الرمحن بن سليمان العثيمني، دار الغرب  احلسني اخلوارزمي، حتقيق؛ الدكتور عبد

 .م١٩٩٠، ١اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

املنريية،  ملوفق الدين يعيش بن علي بن يعش النحوي، إدارة الطباعة :شرح املفصل -٢٢٣
 .مصر

 أليب علي عمر بن حممد بن عمر األزدي الشلوبني، :شرح املقدمة اجلزولية الكبري -٢٢٤
، ١حتقيق؛ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتييب، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣

مد بن احلسن بن دريد األزدي، حتقيق؛ ماجد حسن حمل :شرح املقصور واملمدود -٢٢٥
 .م١٩٨١-ه١٤٠٢د اخلمي، دار الفكر، دمشق، الذهيب؛ صالح حمم

الرمحن بن علي بن صاحل املكودي على األلفية يف  شرح املكّودي أيب زيد عبد -٢٢٦
اهللا بن مالك الطائي   لإلمام مجال الدين حممد بن عبد:علمي الصرف والنحو

اجلياين، ضبطه وخرج آياته وشواهده الشعرية؛ إبراهيم مشس الدين، دار الكتب 
 .م٢٠١٠، ٣، بريوت، لبنان، طالعلمية

بن يعيش، حتقيق؛ الدكتور فخر الدين قباوة، املكتبة ال :شرح امللوكي يف التصريف -٢٢٧



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٤ 
 .م١٩٧٣-ه١٣٩٣، ١العربية، حلب، ط

لحسن بن قاسم املرادي، حتقيق؛ ناصر ل :شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد -٢٢٨
م، ٢٠١٣-ه١٤٣٤ حسني علي، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،

 .٢ط

 البن عصفور اإلشبيلي، حتقيق؛ الدكتور :)الشرح الكبري(شرح مجل الزجاجي  -٢٢٩
 .ط. صاحب أبو جناح، د

 حملمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل :)قسم التصريف(شرح خالصة ابن مالك  -٢٣٠
البعلي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف النحو والصرف، إعداد الطالب؛ 

 .ه١٤١٣محد، جامعة أم القرى، مصطفى فؤاد أ

 قدم له وعلّق حواشيه؛ سيف الدين الكاتب؛ :الصلت شرح ديوان أمية بن أيب -٢٣١
 .ط. ت. أمحد عصام الكاتب، دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د

، ١اهللا الصاوي، مطبعة الصاوي، مصر، ط مد إمساعيل عبدحمل :شرح ديوان جرير -٢٣٢
 .ه١٣٥٣

النحوي،   لرضي الدين حممد بن احلسن األسترباذي:ة ابن احلاجبشرح شافي -٢٣٣
احلميد، دار الكتب  حتقيق؛ حممد نور احلسن، حممد الزفراف، حممد حمي الدين عبد

 . م١٩٨٢-ه١٤٠٢العلمية، بريوت، لبنان، 

اهللا بن  مال الدين أيب حممد عبدجل :شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -٢٣٤
 هشام، عناية؛ حممد أبو فضل عاشور، دار إحياء التراث يوسف املعروف بابن

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١العريب، بريوت، لبنان، ط

اهللا بن بري، حتقيق؛ الدكتور عيد  عبدل :شرح شواهد اإليضاح أليب علي الفارسي -٢٣٥
ون املطابع ؤمصطفى درويش، مراجعة؛ الدكتور حممد مهدي عالّم، اهليئة العامة لش

 . م١٩٨٥-ه١٤٠٥، األمريية، القاهرة

الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق؛ أمحد  الل الدين عبدجل :شرح شواهد املغين -٢٣٦



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٥ 
 .م١٩٦٦-ه١٣٨٦ظافر كوجان، جلنة التراث العريب، 

امللك،   البن بطّال أيب احلسن بن علي بن خلف بن عبد:شرح صحيح البخاري -٢٣٧
 .لرشد، الرياضضبط نصه وعلّق وعليه، أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة ا

 أليب :شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم -٢٣٨
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب، حتقيق؛ الدكتور حيىي إمساعيل، دار 

 . م١٩٩٨-ه١٤١٩، ١الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، ط

حممد بن مالك، حتقيق؛ عدنان  جلمال الدين :شرح عمدة احلافظ وعدة الالّفظ -٢٣٩
 .م١٩٧٧-ه١٣٩٧الرمحن الدوري، مطبعة العاين، بغداد،  عبد

اهللا بن أمحد الفاكهي النحوي املكي،   لإلمام عبد:شرح كتاب احلدود يف النحو -٢٤٠
-ه١٤١٤، ٢حتقيق؛ الدكتور املتويل رمضان أمحد الدمريي، مكتبة وهبة، مصر، ط

 .م١٩٩٣

التواب  السريايف، حتقيق؛ الدكتور رمضان عبد أليب سعيد :شرح كتاب سيبويه -٢٤١
-ه١٤٣١، ٣ط ،٢وآخرين، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط

 .م٢٠١٤-ه١٤٣٥م، ٢٠١٠

 حملمد بن الطيب الفاسي، :)حترير الرواية يف تقرير الكفاية(شرح كفاية املتحفظ  -٢٤٢
، ١لنشر، الرياض، طحتقيق؛ الدكتور علي حسني البواب، دار العلوم للطباعة وا

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣

 ملسعود بن عمر سعد الدين :شرح خمتصر التصريف العزي يف فن الصرف -٢٤٣
العال سامل مكرم، املكتبة األزهرية للتراث،  التفتازاين، شرح وحتقيق؛ الدكتور عبد

 .م١٩٩٧-ه١٤١٧، ٨ط

شمس الدين أمحد بن سليمان ابن كمال باشا، مطبعة ل :شرح مراح األرواح -٢٤٤
 .م١٩٥٩-ه١٣٧٩، ٣فى البايب احلليب، مصر، طمصط

 حممد القاسم بن علي احلريري البصري، حتقيق؛ الدكتور يبأل :شرح ملحة اإلعراب -٢٤٥



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٦ 
 .م١٩٩١-ه١٤١٢، ١فائز فارس، دار األمل للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط

 شرح وعناية؛ عمار بن : البن مالك األندلسي:شرح نظم املقصور واملمدود -٢٤٦
-ه١٤٢٧، ١دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طمخيسي، 

 .م٢٠٠٦

 مجعه وحققه؛ الدكتور نوري محودي القيسي، مطبعة :شعر أيب زبيد الطائي -٢٤٧
 . ط. ت. م، د١٩٦٧املعارف، بغداد، 

 حتقيق؛ الدكتور حيىي اجلبوري، مطبعة النعمان، :شعر احلارث بن خالد املخزومي -٢٤٨
 .م١٩٧٢، ١النجف، ط

 أليب علي الفارسي احلسن بن أمحد بن :الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب -٢٤٩
، ١الغفار، حتقيق؛ الدكتور حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط عبد

 . م١٩٨٨-ه١٤٠٨

 مجع الدكتور؛ نوري محودي القيسي، مطبعة :شعر خفاف بن ندبة السلمي -٢٥٠
 .ط. ت. املعارف، بغداد، د

 مجع وحتقيق؛ الدكتور داود سلُّوم، مطبعة اإلرشاد، بغداد، :صيب بن رباحشعر ن -٢٥١
 .م١٩٦٧

 البن قتيبة، حتقيق وشرح؛ أمحد حممد شاكر، دار املعارف، :الشعر والشعراء -٢٥٢
 .م١٩٨٢، ٢القاهرة، ط

اهللا حممد بن عيسى السلسيلي، دراسة   أليب عبد:شفاء العليل يف إيضاح التسهيل -٢٥٣
اهللا احلسيين الربكايت، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة،  ف عبدوحتقيق؛ الدكتور شري

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١ط

إلمام مشس الدين حممد ل :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل -٢٥٤
؛ مصطفى أبو النصر الشليب، مكتبة السوادي، حققهبن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، 

 . م١٩٩١-ه١٤١٢، ١جدة، ط



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٧ 
مال الدين بن مالك جل :التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيحشواهد  -٢٥٥

 .ه١٤١٣، ٢األندلسي، حتقيق؛ الدكتور طه حمسن، مكتبة ابن تيمية، ط

 أليب احلسني :الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها -٢٥٦
 بريوت، ، دار الكتب العلمية،بسج حسنأمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق؛ أمحد 

 .م١٩٩٧-ه١٤١٨، ١لبنان، ط

مساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق؛ أمحد إل :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٢٥٧
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ٢الغفور عطّار، دار العلم للماليني، بريوت، ط عبد

صحيح اإلمام البخاري املسمى اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  -٢٥٨
اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية  لإلمام أيب عبد :وسنته وأيامهاهللا 

زهري بن ناصر الناصر، املطبعة الكربى األمريية،  اجلعفي البخاري، اعتىن به؛ حممد
 . ه١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، بريوت، لبنان، طه١٣١٢،بوالق، مصر

ر ابن كثري اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، دا  لإلمام أيب عبد:صحيح البخاري -٢٥٩
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١للطباعة والنشر، دمشق؛ بريوت، ط

 لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القُشريي النيسابوري، اعتىن به؛ :صحيح مسلم -٢٦٠
-ه١٤٢٧، ١أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 .م٢٠٠٦

 هادي ر، عامل الكتب احلديث، .د.  أ:الصرف الوايف دراسات صرفية تطبيقية -٢٦١
 .م٢٠١٠، ١اربد، األردن، ط

 أليب :الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدبائهم -٢٦٢
القاسم ابن بشكوال، حتقيق؛ بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط 

 .م٢٠١٠، ١

 لإلمام :سقاط والسقطصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلَط ومحايته من اإل -٢٦٣
القادر، دار الغرب  اهللا بن عبد احلافظ أيب عمرو بن الصالح، حتقيق؛ موفق بن عبد



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٨ 
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤اإلسالمي، 

 البن عصفور اإلشبيلي، حتقيق؛ السيد إبراهيم حممد، دار األندلس، :ضرائر الشعر -٢٦٤
 .م١٩٨٠، ١ط

محن بن أيب بكر الر  لإلمام احلافظ الشيخ جالل الدين عبد:طبقات احلفاظ -٢٦٥
السيوطي، مراجعة وعناية؛ جلنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، 

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣، ١بريوت، لبنان، ط

 أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي، حتقيق؛ :طبقات النحويني واللغويني -٢٦٦
 .م١٩٧٣-ه١٣٩٢، ٢حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، القاهرة، ط

 للحافظ الذهيب، حتقيق؛ أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين :بر يف خبر من غَربالِع -٢٦٧
 . م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ١زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، حتقيق؛   لإلمام أيب عبد:عشرة النساء -٢٦٨
 . م١٩٨٨-ه١٤٠٨ ،١عمرو علي عمر، مكتبة السنة، القاهرة، ط

الل الدين السيوطي، حققه وقدم له؛ جل :عقود الزبرجد يف إعراب احلديث النبوي -٢٦٩
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤دكتور سلمان القضاة، دار اجليل، بريوت، 

الرمحن اجلرجاين، حتقيق؛  القاهر بن عبد  أليب بكر عبد:العمد كتاب يف التصريف -٢٧٠
 .م١٩٩٥، ٣هرة، طالدكتور البدراوي زهران، دار املعارف، القا

 :)معجم لغوي أللفاظ القرآن الكرمي(عمدة احلفّاظ يف تفسري أشرف األلفاظ  -٢٧١
الدائم املعروف بالسمني احلليب، حتقيق؛ حممد باسل  الشيخ أمحد بن يوسف بن عبد

 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، ١عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

م العالمة بدر الدين أيب حممد حممود بن  لإلما:عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢٧٢
اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية،  أمحد العيين، ضبطه وصححه؛ عبد

 .م٢٠٠١-ه١٤٢١بريوت، لبنان، 

الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق؛ الدكتور مهدي   أليب عبد:العني -٢٧٣



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٢٩ 
 .لاملخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلال

 أليب حممد سعيد بن املبارك بن الدهان، دراسة وحتقيق؛ :الغرة يف شرح اللّمع -٢٧٤
-ه١٤٣٢، ١العزيز الزامل السليم، دار التدمرية، الرياض، ط الدكتور فريد بن عبد

 . م٢٠١١

الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي،   أليب الفرج عبد:غريب احلديث -٢٧٥
 قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، املعطي أمني عناية؛ الدكتور عبد

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥

 أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت، حتقيق؛ :غريب احلديث -٢٧٦
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢الكرمي إبراهيم العزاوي، جامعة أم القرى،  عبد

القاسم بن سالّم اهلروي، حتقيق؛ الدكتور حسني حممد   أليب عبيد:غريب احلديث -٢٧٧
ون املطابع ؤالسالم حممد هارون، اهليئة العامة لش مد شرف، مراجعة األستاذ عبدحم

 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤األمريية، القاهرة، 

 لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب، حتقيق؛ سليمان بن :غريب احلديث -٢٧٨
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ١إبراهيم بن حممد العايد، جامعة أم القرى، ط

القاسم بن سالّم، حتقيق؛ الدكتور حممد املختار  عبيد أليب :الغريب املصنف -٢٧٩
العبيدي، امع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، دار سحنون للنشر والتوزيع، 

 . م١٩٩٦-ه١٤١٦، ٢تونس، ط

 عبيد أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق  للعالمة أيب:الغريبني يف القرآن واحلديث -٢٨٠
. د. فتحي حجازي، قرظه؛ أ. د. راجعه؛ أودراسة؛ أمحد فريدي املزيدي، قدم له و

كمال العناين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، . د. حممد الشريف؛ أ
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩، ١الرياض، ط

 حتقيق؛ ماهر زهري جرار، دار الغرب :الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض -٢٨١
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، ١اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٠ 
 للعالمة جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق؛ علي :ديثالفائق يف غريب احل -٢٨٢

، ٢حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البايب احلليب وشركاه، ط
 .م١٩٧١

العليم الطحاوي،   أليب طالب املفضل بن سلمة بن عاصم، حتقيق؛ عبد:الفاخر -٢٨٣
 .م١٩٧٤، ١ طمراجعة؛ حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب،

 لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالينّ، تقدمي وحتقيق وتعليق؛ :فتح الباري -٢٨٤
 .م٢٠٠١-ه١٤٢١، ١القادر شيبة احلمد، الرياض، ط عبد

مد بن علي بن حمل :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -٢٨٥
 .ط. ت. مرية، دار الوفاء، دالرمحن ع حممد الشوكاين، حتقيق؛ الدكتور عبد

ألستاذ الدكتور موسى شاهني الشني، دار ل :فتح املنعم شرح صحيح مسلم -٢٨٦
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١الشروق، ط

 أليب هالل العسكري، حتقيق؛ حممد إبراهيم سليم، دار العلم :الفروق اللغوية -٢٨٧
 .ط. ت. والثقافة، القاهرة، د

بن املبارك بن الدهان النحوي، حتقيق؛  لإلمام أيب حممد سعيد :الفصول يف العربية -٢٨٨
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٩، ١الدكتور فائز فارس، دار األمل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 أليب العباس ثعلب، حتقيق ودراسة؛ دكتور عاطف مدكور، دار املعارف، :الفصيح -٢٨٩
 .ط. ت. د

٢٩٠- الفضة املضيالشذرة (ة شرح ملنت أيب حيان النحوي ة يف شرح الشذرة الذهبي
 ألمحد بن حممد بن أمحد بن زيد العاتكي، حتقيق؛ الدكتور ):لذهبية يف علم العربيةا

، ١هزاع سعد املرشد، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤

امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب،  إلمام أيب منصور عبدل :فقه اللغة وسر العربية -٢٩١
، ١حافظ سليم، شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، طحتقيق ومراجعة؛ عمر 



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣١ 
 . م٢٠١٠-ه١٤٣١

بن كمال باشا، وامشه بعض شرح بدر الدين حممود أمحد ال :فالح شرح املراح -٢٩٢
 .م١٩٢٧،العيين احلنفي، ومن شرح حسن باشا بن عالء الدين األسود، ط األستانة

احلي بن  عبدل :سلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات وامل -٢٩٣
الكبري الكتاين، باعتناء؛ الدكتور إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  عبد
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، ٢ط

 الفرج حممد بن أيب يعقوب إسحاق املعروف بالوراق، لندمي أيببن ا ال:الفهرست -٢٩٤
 .ط. ت. حتقيق؛ رضا جتدد، د

الرمحن اجلامي، حتقيق؛  ور الدين عبدنل :الفوائد الضيائية شرح كافية ابن احلاجب -٢٩٥
الدكتور أسامة الرفاعي، منشورات وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مطبعة وزارة 

 .ه١٤٠٣األوقاف، العراق، 

٢٩٦- اهللا بن مالك اجلياين  جلمال الدين حممد بن عبد: ة يف املقاصد النحويةالفوائد احملوي
رجة املاجستري يف النحو، إعداد الطالبة؛  رسالة مقدمة لنيل د:الطائي، حتقيق ودراسة

، إشراف؛ الدكتور عياد بن عيد الثبييت، جامعة أم القرى، مكة لالوداد حيىي 
 .ه١٤٠٦-ه١٤٠٥املكرمة، 

الرمحن شاهني، منشورات مكتبة الشباب، مطبعة  لدكتور عبدل :يف تصريف األمساء -٢٩٧
 .م١٩٧٧خمتار، القاهرة، 

اهللا حممد بن الطيب   أليب عبد:قتراحفيض نشر االنشراح من روح طي اال -٢٩٨
الرمحن بن أيب بكر  لعبد: الفاسي، ويف أعاله االقتراح يف أصول النحو وجدله

السيوطي، حتقيق وشرح؛ األستاذ الدكتور حممود فجال، دار البحوث للدراسات 
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ٢اإلسالمية وإحياء التراث، ديب، ط

بن يعقوب الفريوزآبادي، راجعه واعتىن به؛ أنس د الدين حممد  :القاموس احمليط -٢٩٩
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩حممد الشامي، زكريا جابر أمحد، دار احلديث، القاهرة، 



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٢ 
القرارات النحوية والتصريفية مع اللغة العربية بالقاهرة مجعا ودراسة وتقوميا إىل  -٣٠٠

رس الد بن سعود بن فاخل :م١٩٩٥-ه١٤١٥اية الدورة احلادية والستني عام 
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١العصيمي، دار التدمرية، الرياض، ط

 لإلمام أيب :)شرح القصيدة النونية(الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية  -٣٠١
اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، طبع مبطبعة التقدم العلمية  عبد

 .ه١٣٤٤مبصر، 

د، حتقيق؛ الدكتور حممد أمحد الدايل،  العباس حممد بن يزيد املربيبأل :الكامل -٣٠٢
 .ط. ت. مؤسسة الرسالة، د

السالم حممد هارون،   أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق؛ عبد:الكتاب -٣٠٣
 . م٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ٥مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

 للعالمة :الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -٣٠٤
 القاسم حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق؛ الشيخ عادل أمحد جار اهللا أيب

 . م١٩٩٨-ه١٤١٨، ١املوجود، وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط عبد

 أليب احلسن علي بن احلسني األصبهاين :كشف املشكالت وإيضاح املعضالت -٣٠٥
الباقويل، حتقيق؛ الدكتور حممد أمحد الدايل، مطبوعات جممع اللغة العربية، 

 .م١٩٩٥-ه١٤١٥،قدمش

 أليب البقاء أيوب بن موسى :)معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  -٣٠٦
احلسيين الكفوي، حتقيق؛ الدكتور عدنان درويش، حممد املصري، مؤسسة الرسالة 

 . م١٩٩٨-ه١٤١٩، ٢ناشرون، بريوت، لبنان، ط

ين إمساعيل بن علي،  أليب الفداء امللك املؤيد عماد الد:الكُناش يف النحو والصرف -٣٠٧
صربي إبراهيم، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية،  .علي الكبيسي؛ د .حتقيق؛ د

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣جامعة قطر، 

: الآللئ املنثورة يف شرح املقصورة من البيت السادس والستني إىل اية املخطوط -٣٠٨



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٣ 
دمة لنيل  رسالة مق:اهللا بن سلمان بن حازم الشافعي جلالل الدين أيب حممد عبد

درجة الدكتوراه، إعداد الطالب؛ علي بن احلسن بن هاشم السرحاين، إشراف؛ 
-١٤٢٣األستاذ الدكتور رياض بن حسن اخلوام، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 .ه١٤٢٤

اهللا بن احلسني العكربي، حتقيق؛   أليب البقاء عبد:اللباب يف علل البناء واإلعراب -٣٠٩
 . م١٩٩٥-ه١٤١٦، ١ دار الفكر، دمشق، سوريا، طاإلله نبهان، الدكتور عبد

الزبيدي، حتقيق وتعليق وتقدمي؛   أليب بكر حممد بن حسن بن مذحج:حلن العوام -٣١٠
 .م١٩٦٤، ١التواب، املطبعة الكمالية، القاهرة، ط دكتور رمضان عبد

 البن منظور، حتقيق؛ ياسر سليمان أبو شادي، جمدي فتحي السيد، :لسان العرب -٣١١
 .لتوفيقية، القاهرة، مصراملكتبة ا

احلميد الدواخلي؛ حممد القصاص، مكتبة األجنلو  فندريس، تعريب؛ عبد.  ج:اللغة -٣١٢
 .م١٩٥٠-ه١٣٧٠املصرية مطبعة جلنة البيان العريب، 

 أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق؛ الدكتور مسيح أبو مغلي، دار :اللُّمع يف العربية -٣١٣
 .م١٩٨٨جمدالوي للنشر، عمان، 

لدكتور أمحد علم الدين اجلندي، الدار العربية ل :ات العربية يف التراثاللهج -٣١٤
 .م١٩٨٣للكتاب، 

شيخ اإلسالم فخر الدين حممد بن ل :لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات -٣١٥
عمر اخلطيب الرازي الشافعي، عين بتصحيحه؛ السيد حممد بدر الدين أبو فراس 

 .ه١٣٢٣، ١رفية، مصر، طالنعساين احلليب، املطبعة الش

الغفور عطار،  لحسني بن أمحد بن خالويه، حتقيق؛ أمحد عبدل :ليس يف كالم العرب -٣١٦
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ٢مكة املكرمة، ط

بتسام مرهون الصفار، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ال :مالك ومتمم ابنا نويرة الريبوعي -٣١٧
 .م١٩٦٨



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٤ 
حتقيق؛ الدكتور حممد فؤاد سزكني،  أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي، :جماز القرآن -٣١٨

 .ط. ت. مكتبة اخلاجني، القاهرة، د

السالم هارون، دار   أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، حتقيق؛ عبد:جمالس ثعلب -٣١٩
 .م١٩٦٠، ٢املعارف، مصر، ط

رمضان وشوال، -ه١٩٢٦دمشق، نيسان، ، ٤ج، ٦ مج:جملة امع العلمي العريب -٣٢٠
 .ه١٣٤٤

، ذو القعدة، )٣٧( السنة الثالثة عشرة، العدد :ربية األردينجملة جممع اللغة الع -٣٢١
 .م١٩٨٩كانون األول -، متوزه١٤١٠، ربيع الثاين ه١٤٠٩

، ذو القعدة، )٣١(العاشرة، العدد   السنة:جملة جممع اللغة العربية األردين -٣٢٢
 .م١٩٨٦كانون أول -، متوزه١٤٠٧ربيع الثاين-ه١٤٠٦

 حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين،  أليب الفضل أمحد بن:جممع األمثال -٣٢٣
 .م١٩٥٥-ه١٣٧٤احلميد، مطبعة السنة احملمدية،  حتقيق؛ حممد حمي الدين عبد

 للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان :جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٣٢٤
ريوت، القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، ب اهليثمي املصري، حتقيق؛ حممد عبد

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١لبنان، ط

 أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي، دراسة وحتقيق؛ زهري :جممل اللغة -٣٢٥
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٢احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط عبد

جمموع أشعار العرب وهو املشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات  -٣٢٦
؛ وليم بن الورد الربوسي، دار ابن تيبهروتيحه  اعتىن بتصح:مفردات منسوبة إليه

 .ط. ت. قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، د

 :، حممد شوقي أمنيم١٩٨٤-١٩٣٤جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما  -٣٢٧
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤براهيم الترزي، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، إل

 أليب الفتح عثمان بن :ه شواذ القراءات واإليضاح عنهااحملتسب يف تبيني وجو -٣٢٨



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٥ 
 . م١٩٩٤-ه١٤١٥جين، حتقيق؛ علي النجدي ناصف وزميلَيه، القاهرة، 

احلق بن غالب بن   للقاضي أيب حممد عبد:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -٣٢٩
بريوت، الشايف حممد، دار الكتب العلمية،  السالم عبد عطية األندلسي، حتقيق؛ عبد

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١لبنان، ط

 لإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، :احملصول يف علم أصول الفقه -٣٣٠
 .ط. ت. دراسة وحتقيق؛ الدكتور طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، د

علي بن إمساعيل بن سيده، حتقيق؛ مصطفى السقا؛ ل :احملكم واحمليط األعظم يف اللغة -٣٣١
-ه١٣٧٧، ١ حسني نصار، معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية، طدكتور
 .م١٩٥٨

القادر الرازي، دائرة املعاجم   للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد:خمتار الصحاح -٣٣٢
 .م١٩٨٦يف مكتبة لبنان، بريوت، 

.  البن خالويه، مكتبة املتنيب، القاهرة، د:خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع -٣٣٣
 .ط. ت

 أليب احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف بابن :املخصص -٣٣٤
 .سيده، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

 أليب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق؛ الدكتور رمضان :املذكر واملؤنث -٣٣٥
 . م١٩٧٠التواب، صالح الدين اهلادي، مطبعة دار الكتب، مصر،  عبد

اخلالق عضيمة، وزارة   أليب بكر بن األنباري، حتقيق؛ حممد عبد:ثاملذكر واملؤن -٣٣٦
 .م١٩٨١-ه١٤٠١األوقاف، جلنة إحياء التراث، القاهرة، 

يب حامت سهل بن حممد السجستاين، حتقيق؛ الدكتور حامت صاحل أل :املذكر واملؤنث -٣٣٧
 .م١٩٩٧-ه١٤١٨، ١الضامن، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط

التواب، دار  ىي بن زياد الفراء، حتقيق؛ الدكتور رمضان عبد أليب حي:املذكر واملؤنث -٣٣٨
 .٢التراث، القاهرة، ط



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٦ 
الواحد بن علي اللغوي احلليب، حتقيق؛   تصنيف؛ أيب الطيب عبد:مراتب النحويني -٣٣٩

حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، الفجالة، القاهرة، 
 .م١٩٥٥سبتمرب-ه١٣٧٥حمرم

:  للعالّمة الشيخ علي بن سلطان حممد القاري، شرح مشكاة املصابيح:حمرقاة املفاتي -٣٤٠
اهللا اخلطيب التربيزي، حتقيق؛ الشيخ مجال عيتاين، دار  لإلمام العالّمة حممد بن عبد

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

طي، شرح الرمحن جالل الدين السيو  للعالمة عبد:املزهر يف علوم اللغة وأنواعها -٣٤١
وتعليق؛ حممد أمحد جاد املوىل بك، علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، 

 .٣مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

 أليب علي الفارسي، حتقيق ودراسة؛ حممد الشاطر أمحد حممد :املسائل البصريات -٣٤٢
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ١أمحد، مطبعة املدين، ط

ي، حتقيق؛ الدكتور حسن هنداوي، دار القلم،  أليب علي الفارس:املسائل احللبيات -٣٤٣
 . م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١دمشق، دار املنارة، بريوت، ط

 أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي، حتقيق؛ الدكتور علي جابر :املسائل العضديات -٣٤٤
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١املنصوري، عامل الكتب، بريوت، ط

حوي، دراسة وحتقيق؛ صالح  أليب علي الن:املسائل املُشكلة املعروفة بالبغداديات -٣٤٥
 .اهللا السنكاوي، مطبعة العاين، بغداد الدين عبد

بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل البن ل :املساعد على تسهيل الفوائد -٣٤٦
-ه١٤٠٠مالك، حتقيق؛ الدكتور جممد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 

 .م١٩٨٠

ود بن عمر الزخمشري، عناية؛  أليب القاسم جار اهللا حمم:املستقصى يف أمثال العرب -٣٤٧
، ١املعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد، اهلند، ط حممد عبد

 .م١٩٦٢-ه١٣٨١



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٧ 
 لكمال الدين أيب سعد علي بن مسعود بن حممود بن احلكم :املستوىف يف النحو -٣٤٨

الفرخان، حتقيق؛ الدكتور حممد بدوي املختون، دار الثقافة العربية، القاهرة، 
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧

اهللا بن حممد الغافقي اجلوهري  الرمحن بن عبد أليب القاسم عبد: مسند املوطأ -٣٤٩
 رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد الطالب؛ محد :املصري، دراسة وحتقيق

ايد، جامعة أم  ايد حممود عبد أمحد أبو بكر، إشراف األستاذ الدكتور؛ عبد
 .ه١٤١٣القرى، 

لقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض ل :نوار على صحاح اآلثارمشارق األ -٣٥٠
 .اليحصيب السبيت املالكي، املكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة

 أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق؛ الدكتور :مشكل إعراب القرآن -٣٥١
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٥، ٢صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 للعالمة أمحد بن حممد بن علي : املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعياملصباح -٣٥٢
 .م١٩٢٢، ٥املقري الفيومي، املطبعة األمريية، القاهرة، ط

أليب إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم  :مطالع األنوار على صحاح اآلثار -٣٥٣
التراث، حتقيق؛ دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق ): ابن قرقول(احلمزي الوهراين 

 . م٢٠١٢-ه١٤٣٣، ١وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط

 منسوب إىل أيب حنيفة النعمان، دار إحياء :املطلوب شرح املقصود يف علم الصرف -٣٥٤
 .ط. ت. الكتب العربية، عيسى البايب وشركاه، د

 أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت، طبعه وصححه؛ حممد :معامل السنن -٣٥٥
 .م١٩٣٢-ه١٣٥١، ١الطباخ، املطبعة العلمية، حلب، طراغب 

لزجاج أيب إسحاق إبراهيم بن السري، شرح وحتقيق؛ ل :معاين القرآن وإعرابه -٣٥٦
-ه١٤٠٨، ١اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط الدكتور عبد

 .م١٩٩٨



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٨ 
لدكتورة ، حتقيق؛ ا)األخفش األوسط( أليب احلسن سعيد بن مسعدة :معاين القرآن -٣٥٧

 .م١٩٩٠-ه١٤١١، ١هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

، ٣ أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، ط:معاين القرآن -٣٥٨
 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣

علي بن محزة الكسائي، حتقيق وعناية؛ الدكتور عيسى شحاتة ل :معاين القرآن -٣٥٩
 .م١٩٩٨، القاهرة، عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار   أليب حممد عبد:املعاين الكبري يف أبيات املعاين -٣٦٠
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٥، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

ياقوت احلموي الرومي، حتقيق؛ ل :)إرشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدباء  -٣٦١
 . م١٩٩٣، ١المي، بريوت، لبنان، طالدكتور إحسان عباس، دار الغرب اإلس

اهللا احلموي الرومي  اهللا ياقوت بن عبد شهاب الدين أيب عبدل :معجم البلدان -٣٦٢
 .م١٩٧٧-ه١٣٩٧البغدادي، دار صادر، بريوت، 

 للعالمة علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، حتقيق؛ حممد :معجم التعريفات -٣٦٣
 .ط. ت. صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د

ايد   أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق؛ محدي عبد:املعجم الكبري -٣٦٤
 .ط. ت. السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، د

 البن األبار، حتقيق؛ :املعجم يف أصحاب القاضي الصديف أيب علي حسني بن حممد -٣٦٥
، ١بناين، بريوت، طإبراهيم األبياري، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب الل

 .م١٩٨٩-ه١٤١٠

العزيز  اهللا بن عبد  أليب عبيد عبد:معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع -٣٦٦
 .ط. ت. البكري األندلسي، حتقيق؛ مصطفى السقا، عامل الكتب، بريوت، د

السالم   أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق؛ عبد:معجم مقاييس اللغة -٣٦٧
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩دار الفكر، حممد هارون، 



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٣٩ 
محد األمني الشنقيطي، دار الكتاب العريب، أل :املعلقات العشر وأخبار شعرائها -٣٦٨

 .م١٩٨٣حلب، 

٣٦٩- ي، حتقيق؛ زراهللا حممد بن علي بن عمر املا  لإلمام أيب عبد:م بفوائد مسلمِلاملع
راسات، فضيلة الشيخ حممد الشاذيل النيفر، املؤسسة الوطنية للترمجة والتحقيق والد

 .م١٩٩١بيت احلكمة، تونس، 

ـُغرب يف ترتيب املعِرب -٣٧٠  أليب الفتح ناصر الدين املطرزي، حتقيق؛ حممود :امل
-ه١٣٩٩، ١احلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيد، حب، سوريا، ط فاخوري؛ عبد

 .م١٩٧٩

 البن هشام األنصاري، حتقيق وشرح؛ الدكتور :مغين اللبيب عن كتب األعاريب -٣٧١
، ١ف حممد اخلطيب، الس الوطين للثقافة واآلداب والفنون، الكويت، طاللطي عبد

 .م٢٠٠٠

 ويليه كتاب اللباب من تصريف األفعال، للدكتور حممد :املغين يف تصريف األفعال -٣٧٢
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاهرة،  عبد

 :صريف األفعالمفتاح األقفال ومزيل اإلشكال عما تضمنه مبلّغ اآلمال من ت -٣٧٣
اجلليل السجلماسي، حتقيق؛ حممد الناصري،  مد بن أيب القاسم بن حممد بن عبدحمل

 .م٢٠١٤-ه١٤٣٥، ١دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب :املفردات يف غريب القرآن -٣٧٤
 .ط. ت.  بريوت، داألصفهاين، حتقيق؛ حممد سيد كيالين، دار املعرفة،

 .م١٨٥٩ جلار اهللا الزخمشري، طبعة برلني، اهلند، :املفصل يف النحو -٣٧٥

 أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، دار اجليل، بريوت، :املفصل يف علم العربية -٣٧٦
 .٢لبنان، ط

لمفضل بن حممد بن يعلى بن سامل الضيب، احملقق؛ أمحد حممد شاكر، ل :املفضليات -٣٧٧
 . ٦هارون، دار املعارف، طالسالم حممد  عبد



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٤٠ 
 أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -٣٧٨

حتقيق؛ حمي الدين ديب مستو؛ أمحد حممد السيد؛ يوسف علي بديوي؛ : القرطيب
، ١حممود إبراهيم بزال، دار ابن كثري؛ دار الكلم الطيب، دمشق؛ بريوت، ط

 .م١٩٩٦-ه١٤١٧

 أليب الفرج األصفهاين، شرح وحتقيق؛ السيد أمحد صقر، :البيينمقاتل الط -٣٧٩
 .ه١٤١٦، ٢منشورات الشريف الرضي، قم، ط

 لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، :املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة -٣٨٠
الرمحن بن سليمان العثيمني، معهد البحوث العلمية وإحياء  حتقيق؛ الدكتور عبد

 . م٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١سالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، طالتراث اإل

شرح الشواهد (املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية املشهور بـ -٣٨١
علي حممد . د. ؛ أحققهبدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العيين، ل ):الكربى

 . م٢٠١٠-ه١٤٣١، ١فاخر وآخرين، دار السالم، القاهرة، ط

اخلالق عضيمة، وزارة  يب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق؛ حممد عبد أل:املقتضب -٣٨٢
ون اإلسالميلة جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، ؤاألوقاف الس األعلى للش

 .م١٩٩٤-ه١٤١٥، ١ط

العزيز اجلزويل، حتقيق؛   أليب موسى عيسى بن عبد:املقدمة اجلزولية يف النحو -٣٨٣
، ١ب حممد، مطبعة أم القرى للطبع والنشر والتوزيع، طالوها الدكتور شعبان عبد

 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨

الستار اجلواري،  علي بن مؤمن املعروف بابن عصفور، حتقيق؛ أمحد عبدل :املقرب -٣٨٤
 .م١٩٧٢-ه١٣٩٢، ١اهللا اجلبوري، ط عبد

 البن السكيت، حتقيق؛ دكتور حممد حممد سعيد، مطبعة األمانة، :املقصور واملمدود -٣٨٥
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ١مصر، ط

 العباس أمحد بن حممد بن الوليد التميمي املصري،  البن والد أيب:املقصور واملمدود -٣٨٦



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٤١ 
 .م١٩٠٠،حتقيق؛ بولس برونله، مطبعة ليدن

اإلله نبهان، حممد   حتقيق؛ عبد،أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء :املقصور واملمدود -٣٨٧
 .ط. م، د١٩٨٣-ه١٤٠٣خري البقاعي، دار قتيبة، 

 أليب علي القايل إمساعيل بن القاسم، حتقيق ودراسة؛ الدكتور :ر واملمدوداملقصو -٣٨٨
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩، ١ايد هريدي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط أمحد عبد

بدر الدين حممود بن أمحد العيين، حتقيق؛ ل :مالح األلواح يف شرح مراح األلواح -٣٨٩
العدد الثاين، ، ٤اق، مجالستار جواد، جملة املورد، وزارة اإلعالم، العر عبد

 .م١٩٧٥-ه١٣٩٥

 البن عصفور اإلشبيلي، حتقيق؛ فخر الدين قباوة، مكتبة :املمتع الكبري يف التصريف -٣٩٠
 .م١٩٩٦، ١لبنان ناشرون، ط

 أليب احلسن علي بن احلسن اهلنائي املعروف :املنتخب من غريب كالم العرب -٣٩١
، ١ة أم القرى، طبكراع النمل، حتقيق؛ الدكتور حممد أمحد العمري، جامع

 .م١٩٨٩-ه١٤٠٩

 شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين النحوي لكتاب التصريف لإلمام أيب :املنصف -٣٩٢
اهللا أمني، مصطفى  عثمان املازين النحوي البصري، حتقيق؛ إبراهيم مصطفى؛ عبد

 .م١٩٥٤-ه١٣٧٣، ١البايب احلليب، ط

ق؛ األستاذ الدكتور علي  البن جابر األندلسي، حتقي:منظومة املقصور واملمدود -٣٩٣
 . م٢٠٠٠-ه١٤١٩حسني البواب، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، 

يحىي ل :)صحيح مسلم بشرح النووي(املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج  -٣٩٤
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤، ٢ن شرف النووي حمي الدين أبو زكريا، مؤسسة قرطبة، طبا

 أليب حيان النحوي األندلسي، :منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك -٣٩٥
، ١، طكونكيتكي نيوهافنحتقيق؛ سيدين جالزر، اجلمعية الشرقية األمريكية، 

 .م١٩٤٧



  مراجعوال المصادر فھرس

 

٤٤٢ 
 أليب إسحاق الشريازي، حتقيق؛ الدكتور حممد :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي -٣٩٦

 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، ١الزحيلي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بريوت، ط

الباقي،  ، حتقيق؛ حممد فؤاد عبد األئمة وعامل املدينة مالك بن أنس  إلمام:املوطأ -٣٩٧
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٦دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، 

 أسامة سليم بن عيد اهلاليل  لإلمام مالك بن أنس، حتقيق وشرح وختريج؛ أيب:املوطأ -٣٩٨
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤السلفي، جمموعة الفرقان التجارية، ديب، 

 للدكتورة خدجية احلديثي، دار :ة من االحتجاج باحلديث الشريفموقف النحا -٣٩٩
 .م١٩٨١الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، 

العزيز بن صاحل   تقي الدين أيب العباس أمحد بن تيمية، حتقيق؛ الدكتور عبد:النبوات -٤٠٠
 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١ة، طالطويان، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنور

اهللا السهيلي، حققه وعلّق  الرمحن بن عبد  أليب القاسم عبد:نتائج الفكر يف النحو -٤٠١
املوجود؛ الشيخ علي حممد معوض، دار الكتب  عليه؛ الشيخ عادل أمحد عبد

 .م١٩٩٢-ه١٤١٢، ١العلمية، بريوت، لبنان، ط

 أيب احملاسن يوسف بن تغري مال الدينجل :النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة -٤٠٢
بردي األتابكي، قدم له وعلق عليه؛ حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، 

 . م١٩٩٢-ه١٤١٣، ١بريوت، لبنان، ط

عباس حسن، ل :النحو الوايف مع ربطه باألساليب الرفيعة واحلياة اللّغوية املتجددة -٤٠٣
 .م١٩٧٤دار املعارف، مصر، 

ألب لويس شيخو اليسوعي، املطبعة ل : علم الصرفنزهة الطرف يف خمتصر -٤٠٤
 .م١٨٩٨، ٣الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت، ط

اهللا بن  اهللا حممد بن عبد  للشيخ اإلمام العالّمة مجال الدين أيب عبد:نظم الفوائد -٤٠٥
 إبراهيم العايد، جملة ناهللا بن مالك الطائي اجلياين، حتقيق؛ الدكتور سليمان ب عبد

 .ه١٤٠٩ أم القرى، السنة األوىل، العدد الثاين، العامجامعة



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٤٣ 
 بطال بن أمحد بن سليمان بن :النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب -٤٠٦

احلفيظ سامل، دار الطباعة والنشر  بطّال الركيب، دراسة وحتقيق؛ دكتور مصطفى عبد
 .م١٩٩١-ه١٤١١اإلسالمية، القاهرة، 

 الشيخ أمحد بن حممد املقري التلمساين، :رطيبنفح الطيب من غصن األندلس ال -٤٠٧
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨حتقيق؛ الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 

 للشيخ أيب حيان النحوي األندلسي :النكت اِحلسان يف شرح غاية اإلحسان -٤٠٨
احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  الغرناطي، حتقيق ودراسة؛ الدكتور عبد

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ١ط

 أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي :النكت والعيون تفسري املاوردي -٤٠٩
الرحيم، دار الكتب  املقصود بن عبد البصري، راجعه وعلق عليه؛ السيد بن عبد

 . ط. ت. العلمية؛ مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، د

ادات املبارك بن حممد  لإلمام جمد الدين أيب السع:النهاية يف غريب احلديث واألثر -٤١٠
اجلزري بن األثري، حتقيق؛ طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي، دار إحياء 

 .الكتب العربية، القاهرة

القادر أمحد، دار الشروق،   أليب زيد األنصاري، حتقيق؛ حممد عبد:النوادر يف اللغة -٤١١
 .م١٩٨١-ه١٤٠١، ١القاهرة، بريوت، ط

عزة  .الوهاب بن حريش، عين بتحقيقه؛ د  عبد أليب مسحل األعرايب:النوادر -٤١٢
 .م١٩٦١-ه١٣٨٠حسن، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، 

مد علي الشوكاين، حتقيق وعناية؛ حممد حمل :نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار -٤١٣
 .ه١٤٢٧، ١طصبحي حسن حالق، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، 

عيد بن أوس األنصاري، نشره؛ األب لويس شيخو اليسوعي،  أليب زيد س:اهلمز -٤١٤
 .م١٩١١املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت، 

 جلالل الدين السيوطي، حتقيق؛ الدكتور :مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -٤١٥



  والمراجع المصادر فھرس

 

٤٤٤ 
السالم حممد هارون، مؤسسة الرسالة، بريوت،  العال سامل مكرم، األستاذ عبد عبد

 .م١٩٩٢-ه١٤١٣

يبك الصفدي، حتقيق واعتناء؛ أمحد آصالح الدين خليل بن ل :الوايف بالوفيات -٤١٦
-ه١٤٢٠األرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، 

 .م٢٠٠٠

 أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن بكر :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -٤١٧
-ه١٤١٤عباس، دار صادر، بريوت، لبنان، ن خلكان، حتقيق؛ الدكتور إحسان با

 .م١٩٩٤
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  الموضوعات فھرس

 

٤٤٥ 
 فهرس الموضوعات

 
 ٣.......................................................................إجازة الرسالة

 ٤...............................................................ملخص الرسالة العريب
 ٦.............................................................................:املقدمة
 ٨..................................................................... املوضوعأمهية

 ٨............................................................. اختيار املوضوعأسباب
 ٨........................................................... البحث وتساؤالتهمشكلة
 ٩................................................................... املوضوعأهداف

 ٩................................................................. السابقةالدراسات
 ١٠....................................................................خطة البحث
 ١١....................................................................منهج البحث

 ١٢................................................................. البحثصعوبات
 ١٥..........................................................................:التمهيد

 ١٦................................. وكتابه إكمال املعلم، التعريف بالقاضي عياض-١
 ٢٦.................................االستشهاد باحلديث الشريف يف الصرف العريب -٢

 ٣٣.....................................:املسائل الصرفية املتعلقة باألمساء: الفصل األول
 ٣٤........................................................يف اجلموع:  األولاملبحث

 ٣٤.............................................................مجع التكسري: الًأو
 ٦٧...............................................................مجع اجلمع: ثانيا
 ٧٦..........................................خروج الكالم عن مقتضى الظاهر: ثالثًا
 ٨٤................................)اسم اجلَمع(اجلمع الذي ال واحد من لفظه : رابعا

 ٩٣............................................................اسم اجلنس: خامسا
 ٩٨...................................................التذكري والتأنيث: املبحث الثاين

 ١٢٥.............................................يف املقصور واملمدود:  الثالثاملبحث



  الموضوعات فھرس

 

٤٤٦ 
 ١٤٩.........................:املسائل الصرفية املتعلقة باملشتقات واملصادر: الفصل الثاين

 ١٥٠......................................................يف املشتقات: املبحث األول
 ١٥٦...............................................العدول والتحول يف الصيغ: أوال
 ١٧٩.............................................................صيغ املبالغة: ثانيا
 ٢٠٥............................................................اسم التفضيل: ثالثًا

 ٢٢٩........................................................يف املصادر:  الثايناملبحث
 ٢٥٧...................................:فعالتعلقة باأل الصرفية املسائلامل: ثالثالفصل ال
 ٢٥٨................................................ واللّزومتعدييف ال:  األولاملبحث

 ٢٧٥...................................................يف ارد واملزيد: املبحث الثاين
 ٢٩٤...................................:ملشتركاملسائل الصرفية املتعلقة با: الرابعالفصل 

 ٢٩٥..................................................قلب املكاينيف ال: املبحث األول
 ٣٠٢...............................................يف اإلعالل واإلبدال: املبحث الثاين

 ٣١٠.........................................................يف اهلمز: الثالثاملبحث 
 ٣١٨................................................يف الوقف واالبتداء: الرابعاملبحث 

 ٣٣٠....................: الصرفيةمنهج القاضي عياض يف تناول املسائل: الفصل اخلامس
 ٣٣١...........................................منهجه يف عرض املسائل: املبحث األول
 ٣٣٨........................منهجه يف االعتماد على املصادر واإلفادة منها: املبحث الثاين

 ٣٣٨..............................منهجه يف االعتماد على الكتب واإلفادة منها: الًأو
 ٣٤٠..............................منهجه يف االعتماد على العلماء واإلفادة منهم: ثانيا

 ٣٥٠.............................منهجه يف االستدالل باألصول الصرفية: املبحث الثالث
 ٣٥٨...................................أثر حبثه الصريف يف داللة احلديث: املبحث الرابع
 ٣٦٢.......:ياض من علماء التصريف وأثره فيمن بعدهموقف القاضي ع: الفصل السادس
 ٣٦٣.........................................موقفه من اخلالف الصريف: املبحث األول
 ٣٦٧....................................................أثره فيمن بعده: املبحث الثاين
 ٣٧٢...................................................................خامتة البحث



  الموضوعات فھرس

 

٤٤٧ 
 ٣٧٤..........................................................:الفهارس الفنية للرسالة
 ٣٧٥............................................................فهرس اآليات الكرمية

 ٣٨٠........................................................فهرس األحاديث الشريفة
 ٣٨٤....................................................................فهرس اآلثار

 ٣٨٧..................................................................فهرس األعالم
 ٣٨٩..........................................................فهرس األبيات الشعرية

 ٣٩٥..................................................................فهرس األمثال
 ٣٩٧..................................................................فهرس املسائل

 ٤٠٠..........................................................فهرس املصادر واملراجع
 ٤٤٥..............................................................فهرس املوضوعات
Study Abstract..............................................................٤٤٨

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  ملخص الرسالة اإلنجلیزي

 

٤٤٨ 
Study Abstract 

University: University of Qassim 
Faculty: Faculty of Arabic Language and Social Sciences 
Department: Department of Arabic Language and its Arts 
Title: Morphology Research in: “(IkmalAlmuo'lem be Fawae'd 

Muslim)” book. 
Degree: Master’s Degree in Arts in Linguistics. 
Researcher: Rima Bint BadraddeenJumaahJumaah 
Supervisor: Professor Dr. Fareed Bin Abdulaziz Al Zamil Al Saleem 
Academic Year: / (/H) 

This study examines the morphological aspect of a book titled: 
(IkmalAlmuo'lembeFawae'd Muslim) book، authored by The Qadi Aiyadh. 
The book begins with an introduction about the great Moroccan Scholar 
Aiyadh and his book ““(IkmalAlmuo'lem be Fawae'd Muslim)” book 

The research highlights a fundamental and controversial issue which 
occupied a large scope in the fields of grammatical and morphological 
studies. It is the issue of martyrdom and using the Prophet's Hadith as 
evidence. The study consists of five chapters all in accordance with the 
comparative analytical descriptive methodology. This methodology is 
based on investigating the most important and controversial morphological 
issues. It discusses its most important aspects, and comprehends the most 
important views and the most important points that had been put forth for 
argument, in an attempt to navigate in the depth of morphology through 
studying the terms used in the Prophet’s Hadith  the most eloquent Arab. 
This is of course Allah’s gift to him to be the most eloquent and most 
expressive Arabic speaking person. 

As well as the rare words in the rare spoken Arabic which he used in his 
speech some morphological phenomena, and to consider some of the 
languages spoken by the Arabs, that which could be used as evidence of 
some morphological phenomena, and also review some other linguistic 
terms used by Arabs, although this could not be measured or used as a 
measurement, while some of them were used as measurement and became 
the most famous is to break away from that. 

Chapter One:Consisted of morphological issues related to nouns, while 
Chapter Two is about morphological issues related to derivatives and 
infinitives. 

Chapter Three discusses verb morphology studies, and concludes the 
study of those related to common or concurrent. 

In Chapter Five the author concludes by identifying the approach of 
Judge Ayyad on the issues towards the issues of morphology which he 
discussed while commenting on “Sahih Muslim” Hadith book. 



  ملخص الرسالة اإلنجلیزي

 

٤٤٩ 
Then it was followed by Chapter Six which discussed the position of 

Qadi Ayyadh towards the scholars of Morphology and his impact on the 
scholars who came after him. 

The research was concluded with the most important findings. 
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